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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia. Bon dia, senyors i senyores diputats. Abans de
començar el plenari els he d’anunciar un parell de novetats que
es produeixen per al desenvolupament de l'ordre del dia d’avui.
La pregunta número 2, que havia de formular la Sra.
Patrícia Font, al conseller de Mobilitat i Habitatge, i la
pregunta número 4, que havia de realitzar el Sr. Lafuente a la
consellera de Presidència, atès que varen prendre possessió
ahir, queden ajornades per a la setmana que ve.
També els he d’anunciar que hem tengut coneixement ara,
fa poc temps, que la presidenta del Govern no vendrà avui al
plenari per un motiu de salut. Per tant, les preguntes que anaven
dirigides a la presidenta quedaran també ajornades per a la
propera setmana.
Idò, ara sí, començam el plenari, amb el seu primer punt de
l’ordre del dia.
I.1) Pregunta RGE núm. 1526/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard de les consultes
oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció
precoç del càncer.
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Per una altra banda, les consultes també s’han anat
recuperant durant la pandèmia. És cert que en determinats
moments augmenta el nombre de persones en llista d’espera
però també a altres moments es van recuperant i es van fent
més consultes.
Pel que fa als pacients de càncer, és cert que -evidentmenttots els tractaments que estan en marxa i que estaven en marxa
es continuen fent, el compromís continua sent de resolució amb
un màxim de 30 dies des de la sospita diagnòstica fins que la
persona té tractament, s’ha pogut mantenir. També és cert que
per mor de la pandèmia, al que crec que fa referència
l’Associació Contra el Càncer és que a vegades hi ha més
retard a començar o a iniciar o a poder accedir per primera
vegada.
Pel que fa als programes de cribratge, que també m’han fet
referència, dir-li que es varen aturar durant el temps del
confinament però es varen recuperar i el mes d’octubre ja
s’havien recuperat tots els que es varen fer, per tant, l’any
passat -l’any 2020- ja s’ha fet un 18% més de cribratges de
càncer. La preocupació pels pacients de càncer és evident per
a aquesta conselleria i per a tot el Govern. Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

La primera pregunta, RGE núm. 1526/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 1419/21, ajornada de la sessió
anterior, relativa a retard de les consultes oncològiques i les
proves de prevenció per a la detecció precoç del càncer, que
formula la diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, donar la benvinguda als nous consellers del
Govern, i esperem que ho facin millor que els que han estat
cessats.
Amb motiu del dia mundial del càncer, l’Associació
Espanyola Contra el Càncer i oncòlegs de Balears denuncien el
retard en els diagnòstics i que s’ha abandonat la detecció
precoç. Sra. Consellera, quines mesures aplicarà per evitar-ho?
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Sra. Patricia
Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. És un fet
conegut i sabut i explicat que, durant determinats moments de
la pandèmia, algunes intervencions quirúrgiques s’han hagut
d’ajornar. Mai no ha estat així amb les intervencions
oncològiques, que es consideren preferents o urgents, per tant,
s’han pogut anar desenvolupant.

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Sra. Consellera, ningú no discuteix que cal prioritzar els
malalts de COVID, però el Govern de la Sra. Armengol la
veritat és que ha descuidat la prevenció de les malalties
oncològiques. No tot és pandèmia, també hi ha altres
patologies, desgraciadament. Les llistes d’espera augmenten a
tots els hospitals i el retard -ho ha dit vostè- per a una operació
quirúrgica s’ha incrementat en més d’un 70%. A la vegada,
durant el 2020, s’han detectat a Balears un 20% manco de
càncers, un de cada cinc malalts no està diagnosticat o bé s’ha
fet tard.
Tot açò s’agreujarà més enguany perquè, a més, han retallat
un 20% la prevenció. Provocaran més retard en les primeres
consultes i, desgraciadament, els tumors es detectaran i seran
diagnosticats en fase molt més avançada. L’Associació
Espanyola Contra el Càncer denuncia que no es fan cribratges,
consellera, no es fan visites, revisions ni analítiques. Li
demanam una resposta per prevenir i per actuar amb rapidesa.
El càncer és igual per a tots, però no tots són iguals davant
el càncer. Així també ho han demostrat amb el tema de les
vacunes. Quan diuen vostès que n’han sobrat, en lloc de posarles als residents dels geriàtrics, van a parar als càrrecs,
casualment, als càrrecs del PSIB-PSOE.
Sra. Gómez, és la seva responsabilitat evitar totes aquestes
desigualtat i que Balears deixi de ser la darrera comunitat en
percentatge de població immunitzada.
Moltes gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Sra. Patricia
Juana Gómez i Picard):

aquesta pregunta per considerar-la ja atemporal, perquè aquest
senyor, el Sr. Villafáfila, coordinador de l’estratègia de
vacunació de la nostra comunitat autònoma, hagués dimitit o
almanco vostè l’hagués cessat per aplicar-se la primera dosi a
la campanya de vacunació que ell mateix coordina.
Per tant, li he de demanar, i esperam molts saber, si vostè el
cessarà a dia d’avui.
Gràcies.

Gràcies, Sr. President. Els cribratges han augmentat l’any
passat i ja li he dit que continuaran augmentant i estan
augmentant. Si no em vol creure, no em cregui, però li estic
donant dades reals. És el de sempre, Sra. Diputada, aquest
govern aposta per la sanitat pública, cosa que no ha fet mai el
Partit Popular.
(Petit aldarull)

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

Aposta per la recerca. L’any 2017 es va crear la GENIB,
una unitat de genòmica, precisament per fer tractaments
personalitzat, medicina personalitzada de precisió, que és
l’enveja de tot el país, així ens ho han dit també des de l’Institut
Carlos III, on hi ha cents de pacients diagnosticats de manera
precoç, això que tampoc vostès no saben fer quan governen:
apostar per la recerca i per la innovació.

Gràcies, president. Gràcies, diputat. Miri, jo crec que la
pregunta, realment, és atemporal perquè efectivament estan
vacunats quasi amb doble dosi tot el personal de les
residències, els usuaris de les residències, els grans dependents
es va començar, es comença aquesta setmana amb els seus
cuidadors, hi ha un procés de vacunació, hi ha un pla de
desescalada.

Si ens volen ajudar realment, si volen ajudar els pacients de
càncer, ens poden ajudar a acabar amb aquesta pandèmia.

Vostès no són ni el PP ni VOX, crec que el seu estil és
bastant diferent i, de ver, a mi em sorprèn aquesta pregunta,
crec que no s’ha de caure en aquest joc. Crec que vaig deixar
clar -i torn a deixar clar- que totes les persones que es varen
vacunar el primer dia formen part d’un grup dels prioritaris d’un grup dels prioritaris- de tot el procés de vacunació. I, per
aquest motiu, es varen vacunar. I, per tant, per aquest motiu, no
és necessari cessar cap de les persones.

Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.2) Pregunta RGE núm. 1614/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a seguiment del compliment de
les condicions de l'OSP en les rutes aèries entre illes.

Moltes gràcies. No són socialistes.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.

La segona pregunta -com els he dit- queda ajornada per a la
propera setmana.
I.3) Pregunta RGE núm. 1622/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament del sotsdirector de Cures Assistencials del Servei de Salut de les
Illes Balears, el Sr. Carlos Javier Villafáfila.
Tercera pregunta, RGE núm. 1622/21, relativa a cessament
del sots-director de Cures Assistencials del Servei de Salut de
les Illes Balears, el Sr. Carlos Javier Villafáfila, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Miri, consellera,
li puc assegurar amb certesa que esperava ahir haver de canviar

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Consellera, no hem qüestionat..., ningú
no ha qüestionat -almanco al nostre grup parlamentari- la
professionalitat d’aquest senyor com a sanitari, però sí com a
gestor. És el coordinador de la campanya: exemplaritat, ètica
i honorabilitat. Hi havia sanitaris que encara -en primera líniaque no s’havien vacunat, hi havia residents de residències i
grans dependents que encara no s’havien vacunat, i vostè va
explicar aquí la setmana passada, quaranta dies després
d’haver-se iniciat la primera dosi de vacunació, que va ser per
la decisió de no perdre una vacuna.
Em vol dir vostè que el Servei de Salut de les Illes Balears
amb un cop de telèfon no fa venir al centre on es vacuna, abans
de les onze del vespre, sanitaris que sí que estaven en primera
línia o persones que realment es desplacen als domicilis amb
possibles pacients COVID? Sí que es podia fer, consellera.
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Jo puc entendre que en aquell moment el protocol, no el
tenien massa gestionat, però el que no pot ser és que la persona
que és la coordinadora, que està al capdavant d’aquesta
vacunació, davant la pandèmia, per honorabilitat, per
exemplaritat i per ètica no hagi dimitit, de fet ja s’hauria
d’haver negat a rebre aquesta vacuna. Per això li ho plantejo,
però vostè el manté al càrrec.
Sap què crea això? Sap què crea això, consellera? Més
incertesa en la ciutadania, més desconfiança i més preocupació
i es qüestiona precisament la transparència del seu departament
amb aquestes coses, cessi una persona que no és exemplar per
dur a terme un discurs en tema de vacunació, sobretot quan en
aquesta comunitat autònoma no arriben les suficients vacunes,
quan no hem tengut fins i tot una illa que ha estat sense vacunar
una setmana. És per això que li ho deman, no tengui vostè tan
d’orgull a reconèixer el cessament d’una persona de confiança,
d’un designat seu.
Un grup parlamentari dels que dóna suport al Govern i és
soci de govern li ha qüestionat el nomenament d’aquest senyor.
Jo no sé quin debat tenen vostès al si del Consell de Govern,
però aquest tema és cabdal per a l’opinió pública, per la
transparència i pel bon rigor de l’aplicació de les vacunes en la
situació en què estem, Sra. Consellera, que encara no és
suficient i sobretot per respecte a les persones que encara no
han rebut la vacuna, entre aquestes molts de professionals
companys d’aquest senyor.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Moltes gràcies, Sr. President. Ja ho vaig explicar en seu
parlamentaria, tres hores de compareixença, ho he explicat en
els mitjans de comunicació, ho explicaré les vegades que faci
falta, Sr. Gómez.
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poden i més; estan fent protocols; estan assumint els retards;
estan reprogramant; estan intentant arribar a tots els indrets...
amb les vacunes que tenim. No rebem menys vacunes que altres
comunitats autònomes. Ara, per exemple, la d’AstraZeneca,
com que tenim una població més jove, estam rebent més
vacunes en aquests moments que altres comunitats autònomes
del nostre... de la nostra mateixa població i s’estan posant
aquestes vacunes i es posaran i s’avançarà, i s’avançarà amb
pas ferm perquè confii en tots aquests gestors.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 1630/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protesta contra l’abús de
la temporalitat en el sector públic.
Com els he dit abans la quarta pregunta queda ajornada per
a la propera setmana.
I.5) Pregunta RGE núm. 1721/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a idoneïtat de
Pau Llonch Mestre.
Cinquena pregunta, RGE núm. 1721/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 1626/21, relativa a idoneïtat de Pau
Llonch Mestre, que formula el diputat Sergio Rodríguez i Farré
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Martí, ¿considera que Pau
Llonch Mestre es el adecuado para formar a los docentes de
Baleares?
EL SR. PRESIDENT:

Aquesta persona és el coordinador del grup de vacunació i
com equips de vacunació vacuna literalment, físicament,
vacuna, mostra, ensenya, a la primera residència, a la segona
residència, està coordinant tot el procés i per tant, forma part
dels grups de vacunació i està en l’estratègia i està reflectit així
a l’estratègia del ministeri específicament.

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d’Educació i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Per tant, no el poden qüestionar, no el poden qüestionar.
Poden fer tot el renou que vulguin. La població vol que
avancem, que totes les vacunes es posin, exemplaritat per
suposat, jo he estat la primera que ho he dit: si una persona es
vacuna i no li correspon li demanaré responsabilitat,
evidentment que demanaré responsabilitats i assumiré totes les
necessàries, però aquesta persona en concret està dins els grups
de vacunació i per aquest motiu es va vacunar.

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sr.
Rodríguez, Martí March, ho dic simplement..., no Martí, Martí
March, em nom...

Jo ho puc repetir les vegades que siguin necessàries. Estan
fent una feina magnífica, Sr. Diputat; estan gestionant tot el que

Sr. Rodríguez, miri, el Sr. Pau Mestre... Pau Llonch Mestre
-ni el conec- és un professional que ha impartit cursos a la

Un parell de qüestions, jo li agraesc aquesta pregunta
perquè reflecteix la preocupació total que té la comunitat
educativa de les Illes Balears respecte aquesta qüestió, li
promet que el debat en aquesta qüestió és (...).
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Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Girona,
a la Universitat de les Illes Balears..., és una persona que té una
experiència concreta en aquesta qüestió, és una persona amb la
qual no coincidesc amb les seves idees, ni tenc per què
coincidir-hi, respect el seu dret, la seva professionalitat i (...) la
seva tasca.

Sr. March, ustedes, lo ponga como lo ponga, están
utilizando su conselleria ya no solo para adoctrinar a nuestros
hijos, la están utilizando para adoctrinar a los docentes. Ustedes
van a la parte de arriba, ya quieren...

Per tant, jo consider que és una persona adequada, l’ha triat
el CEP d’Eivissa i Formentera que és un CEP que fa feina
interessant sobre aquesta qüestió i, per tant, en la cultura del
hip-hop com a element de dinamització del català... em sembla
una persona adequada, com es podria dinamitzar a través del
hip-hop el castellà, l’anglès, el rus o qualsevol altre idioma.

... quieren podrir todo el edificio desde la raíz, desde la cúpula
y luego se levanta y me dice: “No, no hay adoctrinamiento”.

(Remor de veus)

Mire, Sr. March, lo que ustedes hacen será legal, pero desde
luego para nosotros es corrupción.
Gracias, Sr. Presidente.

Per tant, sí, Sr. Rodríguez, és una persona adequada per
impartir aquest curs.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d’Educació i Formació Professional.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Pues verá, Sr. Martí March, empezamos mal porque esta
persona que usted considera idónea se autodefine como
economista comunista, que es casi como un oxímoron, es como
Otegi hombre de paz, son términos contrapuestos.
Todos sabemos quién este señor, no voy a hacer ahora todo
un resumen...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Rodríguez, per obrirme els ulls, els tenia totalment tancats.
Miri, vostè hauria de llegir l’article 14 de la Constitució, bé,
tota la Constitució, que diu que cap espanyol no pot ser
discriminat per raons d’ideologia, raça, sexe o qualsevol (...)...
(Alguns aplaudiments)
Vostès haurien de fer un màster...

(Remor de veus)
(Continuen els aplaudiments)
... porque el tiempo me lo impide, de cuáles han sido sus
actuaciones, sus intervenciones, su radicalidad, su pertenencia
a los grupos que están incendiando las calles de Cataluña, etc.,
creo que está en la prensa y todos lo sabemos, pero es que usted
cada vez que le hemos pedido por el adoctrinamiento en las
aulas de Baleares nos dice que aquí no hay adoctrinamiento,
no, es que ustedes ya adoctrinan desde el principio, ya van
directamente al cesto de las manzanas a colocar la podrida, no
vaya a ser que alguno se les haya escapado sin el
correspondiente lavado de cerebro.
Supongo que contrataron a este señor porque Valtònyc no
estaría disponible, estará cantándole nanas a Puigdemont y en
ese momento no lo podían ustedes contratar.
Lo que están ustedes haciendo a través de la Conselleria de
Educación -y usted lo sabe- es una red clientelar de pago a
todos sus palmeros de la extrema izquierda radical separatista,
la Sra. Agustina Vilaret, el Sr. Marcel Pich..., y luego viene a
decirnos que no hay adoctrinamiento, no, no lo hay, o sea usted
me acaba de decir que esta persona es absolutamente idónea.
No sé, supongo que lo siguiente será contratar a un miembro
del Ku Klux Klan para dar clases de racismo o de no racismo
o no sé, pues al depredador marroquí que acaban de detener en
Inca para dar cursos de igualdad.

... intensiu de Constitució Espanyola. Vostè hauria de dir que
el Sr. Llonch no està inhabilitat per res, ni legalment ni
penalment, té tots els drets que realment... com a ciutadà que
respecta la Constitució Espanyola.
Miri, que vostè digui això, a mi no em sorprèn, està al seu
ADN evidentment, i vostè menteix d’una forma increïble.
L’educació... evidentment adoctrinam, escolti: vostè
demostri’m què vol dir adoctrinar i en parlam d’una forma
seriosa.
Això no és adoctrinar. Vostè ha anat a aquest curs? No, no
hi ha anat. Per tant, una mica de serietat.
El que em sorprèn, ja dic, no és que vostè digui això, em
sorprèn que el Sr. Company també estigui d’acord en això, ho
va dir, però és que necessitam un PP centrat, un PP que estigui
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, la Llei de normalització
lingüística, amb l’Ordre Rotger, amb el Decret de mínims i
tenim un PP poc centrat que evidentment vol fer la seva tasca
i resulta que els catalans han preferit l’original, no la còpia, la
mala còpia.
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Per tant, nosaltres, Sr. Rodríguez, pensam que estam fent
una bona feina i li diria una cosa més: jo, si pogués, li hagués
respost a ritme de rap, però no en sé...
(Algunes rialles)
... i li diré una altra cosa: tal vegada fent aquest curs tal vegada
li hagués pogut contestar.
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per determinar l’afecció, l’eliminació de totes les bosses
identificades, l’elaboració de plànols d’afectació, el control
biològic a través de la instal·lació de les caixes nius
instal·lades, la divulgació i l’assessorament i finalment, en el
cas que sigui necessari, el tractament aeri.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Jo respect el Sr. Llonch, tot i que no coincidesc amb les
seves idees.
Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.6) Pregunta RGE núm. 1627/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per a
l’eradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa
i Formentera.
Sisena pregunta, RGE núm. 1627/21, relativa a actuacions
per a l’eradicació de la processionària del pi a les illes
d’Eivissa i Formentera, que formula la diputada Sra. Virginia
Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades.
Benvinguts nous consellers. A veure, Sr. Mir, ya en febrero del
año pasado le hice una pregunta, prácticamente la misma que
estoy haciendo ahora: ¿qué actuaciones ha llevado a cabo la
conselleria en las islas de Ibiza y Formentera en los dos
últimos años para luchar contra la procesionaria?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

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

I

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom.
Sra. Marí, bé, aquest govern aplica una política integral envers
la processionària i qualsevol altra plaga forestal que hi hagi als
nostres boscos. En aquest sentit, i per tal que les accions siguin
el més efectives possibles, es realitzen el que anomenem els
plans de controls integrals que determinen aquestes accions en
funció del grau d’afecció que es determinen als nostres boscos.
Anant cap a la seva pregunta, el pla de control integral de
les illes d’Eivissa i Formentera per a l’any 2020 ha contemplat
tota una sèrie d’actuacions com són la instal·lació de trampes
per al monitoreig i la captura de l’espècie, 1.506 trampes a
Eivissa i 1.102 trampes a Formentera; plans d’inspecció ocular

Gracias. Mire, Sr. Conseller, la verdad es que me deja a
veces anonadada. La realidad es que en Ibiza y en
Formentera..., en Formentera sí que hicieron una fumigación,
en Ibiza prácticamente no han hecho nada, ¿eh?, si no, mire sus
declaraciones y las notas de prensa donde pone que claramente
las únicas actuaciones se han llevado en Mallorca y en
Menorca.
Lo que sí aparecen son los planos donde se ve..., los nuevos
planos donde se ve que tanto en Ibiza como en Formentera
sigue aumentando la plaga. No son efectivas las pocas cosas
que están haciendo allí.
Está muy bien hacer cronogramas, colgarlos, para luego no
cumplirlos o cumplirlos sólo en algunas islas. Yo, si le digo la
verdad, en las propias declaraciones de su director general de
Espacios Naturales y Biodiversidad, el Sr. Llorenç Mas,
declaró que la plaga en Mallorca y en Menorca está tan
extendida que no es una prioridad acabar con la plaga porque
ya es imposible.
¿Qué pretende, que esto nos pase a nosotros, que nos pase
a Ibiza y a Formentera que lleguemos al punto de infección de
que ya no podamos luchar contra ella? Sinceramente, creo que
los ibicencos nos merecemos más por parte del Govern balear.
El año pasado también usted me dijo literalmente: “la
Conselleria de Medi Ambient i Territori aplica el pla de
control integral de la plaga i du a terme diferents actuacions
per a cada una de les Illes”. Una mentira más porque hay islas
de las cuales usted se olvida, y mucho.
La verdad, lo que le quiero decir es si es usted consciente
del peligro que tiene esto para la salud. Empezaremos ahora
con temas de alergias, urticarias y, cómo no, el peligro para los
mismos árboles, los pinos, y los animales de compañía, que
alguno que otro puede llegar a fallecer.
Por esto se lo digo, Sr. Mir, es un tema de salud. Actúen y
hagan algo porque en las islas pequeñas lo que hacen y nada es
lo mismo. Creo que deberían informarse más, actuar más y
proteger a los ciudadanos, a los animales y a los árboles. Le
vuelvo a repetir que los ciudadanos de Ibiza no nos merecemos
este desagravio comparativo, pues usted es el conseller de
todos, no de unos pocos, que a veces se le olvida. Actúe, por
favor.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I.7) Pregunta RGE núm. 1629/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa a
Menorca d’un centre per a l’atenció de les persones que
pateixen discapacitat física.

I

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, jo ho crec que l’he
deixada perplexa perquè quan vostès governaven crec que no
feien ni la meitat de les accions que jo mateix li he pogut...

Setena pregunta, RGE núm. 1629/21, relativa a posada en
marxa a Menorca d’un centre per a l’atenció de les persones
que pateixen discapacitat física, que formula la diputada Sra.
Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... anomenar. De fet, vostè em deia que es preocupa per la salut,
sap amb quin producte fumigava el Sr. Company? Ho sap? No,
eh?, fumigava amb Dimilin, un producte potencialment
cancerigen. Aquest govern fumiga...

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
El PSOE va anunciar el maig de 2019 la construcció a Menorca
d’un centre polivalent per a persones amb discapacitat física i
es va referir concretament a malalts de Parkinson, lesions
medul·lars i esclerosi múltiple.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Té intenció el Govern de complir aquest compromís amb
els menorquins?

... amb Bacilus un producte biològic que no té...
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

Senyors diputats, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

I

... per a la salut.

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Fina de Santiago i Rodríguez):

(Alguns aplaudiments)
Miri, Sra. Marí, com ja li comentava, les fumigacions es fan
en base al grau d’afectació. A l’illa de Formentera hi ha hagut
un pla des de l’any 2016 acordat amb el Consell Insular perquè
hi havia zones altament afectades. En el cas d’Eivissa estan
programades fumigacions puntuals a la zona nord de l’illa a
aquelles zones on, sota criteris tècnics i els mapes d’afectació
que es desenvolupen, doncs, tenen més afectació.
L’illa d’Eivissa, per cert, és l’única illa de les Balears on la
processionària, perquè els estàndards no han arribat avui en dia
encara, no ha estat declarada plaga. I això té uns responsables,
Sra. Marí, que són totes aquelles persones responent als cossos
tècnics i a la cooperació entre administracions que han fet
possible aquesta fita.
Per tant, des d’aquest govern seguirem actuant amb aquests
plans de control integral, seguirem abordant aquesta
problemàtica i seguirem intentant trobar les solucions més
efectives per tal d’acabar amb aquesta processionària.

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Actualment el
Govern i el Consell de Menorca estan en conversacions perquè
un terreny situat al voltant de Santa Rita està disponible per
poder construir un centre sociosanitari i aquí pot ser una bona
ubicació per construir aquesta residència a què vostè fa
referència. De moment està a nivell de conversació.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Qui va
prometre aquest centre i, a més, va dir que tindrà entre 20 i 25
places residencials i oferirà serveis de suport, com fisioteràpia
i tallers, va ser el conseller Sr. Marc Pons, avui exconseller
perquè ha estat cessat i l’han col·locat a Madrid. Però açò no
suposa o no hauria de suposar renunciar al compromís de
garantir les necessitats assistencials de la societat menorquina,
com es va dir el maig de 2019.

Moltes gràcies, Sra. Marí.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.

També ens va dir aquest senyor, i ho dic textualment, “...
que açò només és possible amb un govern per a les persones,
com fa el Partit Socialista”. Avui aquest senyor no hi és, però
desconeixem si aquest centre serà un altre dels projectes i una
altra de les inversions que no arriben mai a Menorca, tot hi
anunciar-ho mil vegades.
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Mentrestant, Sra. Consellera, cada vegada hi ha més
menorquins que esperen valoracions de dependència i
discapacitat. Miri, el mes d’agost de 2019 eren 454, avui ja són
600, amb una demora de quinze mesos, cinc vegades més del
que marca la llei.
Sra. Consellera, vostè ha de donar la cara pel PSOE i per la
Sra. Armengol. Té ara l’oportunitat d’emprar la despesa dels 30
alts càrrecs que ha de suprimir el Govern per construir el centre
de discapacitats físics a Menorca. Esperem que així ho faci.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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Sap què ens vàrem trobar l’any 15, fins que vostès
governaren...
(Remor de veus)
Escoltin, escoltin. Sap què ens vàrem trobar l’any 15, quan
vostè cada setmana donava el seu vot positiu a la derogació del
sistema de serveis socials? No vàrem trobar cap equipament fet
en quatre anys, cap projecte, ni cap proposta. Res de res,
aquesta és la seva política, Sra. Pons. I creguin que és
fantàstica, perquè quan vostès són a l’oposició es converteixen
en progressistes i a aquest país això li va bé, que nosaltres
governem i que vostès ens donin idees i siguin més
progressistes. Això és bo per a aquest país, que duri molts
d’anys.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Fina de Santiago i Rodríguez):

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.

Sra. Pons, jo amb el veu vot he donat presidències a dos
governs socialistes, una al Sr. Antich i una a la Sra. Armengol.
Vostè amb el seu vot va donar presidència al Sr. Bauzá, que ara
s’ha empegueït. A mi això encara no m’ha passat mai ni em
passarà.
(Alguns aplaudiments)
Vostè, Sra. Pons, va donar cada setmana suport al Sr.
Bauzá, que ara s’empegueix. Aquesta és una gran diferència
entre vostè i jo.

I.8) Pregunta RGE núm. 1631/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocols i mesures
adequades per a les residències.
Vuitena pregunta, RGE núm. 1631/21, relativa a protocols
i mesures adequades per a les residències, que formula la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(Remor de veus)
Miri, senyora, vol parlar de dependència? Miri, miri
dependència, miri, miri, mirin dependència.

Gràcies. Molt bon dia. Considera el Govern que des de
l’inici de la primera onada, les mesures i els protocols que
vostès han fet a les residències han estat adequats, o bé que han
deixat les residències abandonades a la seva sort?

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Govern progressista, presidència..., vostè ha fet referència,
vostè ha fet referència a la valoració de dependència. Govern
Antich, 1.000 persones valorades. Govern Bauzá, dues-centes
setanta..., perdoni, 77 persones valorades. Govern Armengol,
877. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres.

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

Efectivament, tenim projectes...
(Remor de veus)
Sí, escoltin, em fan una pregunta i jo els contest. Tenim
projectes, clar que tenim projectes i tenim prioritats i tenim
planificació, que estam invertint en aquest moment a Menorca?
Hem invertit ja a Ferreries, una ampliació de 13 places per a
persones majors. Tenim ja el conveni de Maó que és a punt de
publicitar-se per a la seva licitació. Tenim el conveni amb Es
Castell. Tenim el conveni amb Sant Lluís. Tenim el conveni
amb Bintaufa. Tenim l’acord amb Ciutadella per a persones
majors i per a persones amb discapacitat. I tenim projectes a Es
Migjorn.

Gràcies, president. Ja li vaig contestar dia 10 de novembre
a la mateixa pregunta. Li puc afegir alguns altres projectes que
s’han fet de llavors ençà.
I crec que sí que han estat adequats i que han adequats
gràcies a l’esforç, al compromís, la quantitat d’hores de
dedicació d’uns equips entregats i compromesos, com són tant
de salut com de serveis socials, com dels consells, com de les
pròpies residències.
Vostè sap que qui gestiona les residències són els gestors de
les residències. Des de Serveis Socials i des de Salut el que
feim és donar suport, donar suport i ajudar. I resumesc les
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principals mesures. Ara ja estan pràcticament vacunades en
segona dosi tant personal com usuaris de totes les residències.
S’han fet plans de contingència a totes les residències. Hi ha un
equip de vulnerables des del principi a la central COVID. Hi ha
el 061 que té unes unitats d’actuació immediata només a les
residències. Hem intervingut 20 residències, tenim devers 20
professionals, infermeres, que donen suport a les residències.
S’han fet proves habituals i també proves de manera
intensificada quan hi ha hagut brots. Una taxa de mortalitat
molt més baixa que la mitjana del país.
Per tant, Sra. Diputada, crec que s’estan fent les coses bé.
Crec que s’ha anat millorant i s’han anat fent millor les coses.
I m’agradaria, perquè s’ha patit molt, molt, que no tractin de
sembrar dubtes. Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)

Han tancat les residències, no han deixat que les famílies hi
poguessin anar a veure’ls. No els han donat informació, això les
famílies ho han denunciat, Sra. Consellera, i vostè ho sap. Els
ha faltat humanitat, els ha faltat tacte i per començar amb les
vacunes, mentre vostès es feien la fotografia a la Sra. Adelina,
a l’habitació de darrera es vacunaven dos càrrecs del PSOE.
Això és la seva gestió de les residències, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies, Sr. President. Primer de tot des del nostre grup
parlamentari volem expressar l’agraïment i el reconeixement
als treballadors i professionals de les residències, que han
suplert amb entrega, esforç i sacrifici la falta de directrius
efectives i recursos per part del Govern Armengol i el nostre
record a les 256 persones usuàries de residències que han mort
per la COVID-19.
La gestió de les residències, Sra. Consellera, per part del
Govern Armengol s’ha caracteritzat des de l’inici per la falta de
mesures adequades, improvisació, falta de transparència i
també mentides. Sra. Consellera, nosaltres el mes d’abril li
vàrem una bateria de preguntes de les residències, 23 preguntes
en concret n’hi vàrem fer, de preguntes, han hagut de passar
onze mesos i que demanàssim que vostè demà comparegui a la
comissió a contestar-les, perquè vostè la setmana passada les
contestàs. Les va contestar a mitges, les va contestar de manera
parcial i també ens les va contestar amb mentides, perquè si jo
dia 14 d’abril li deman a vostè pel protocol de la primera onada
a les residències, vostè no m’ha de dir que fan cribratges cada
15 dies amb PCR als treballadors, perquè per començar a la
primera onada no tenien ni uns guants, ni una mascareta.
També, Sra. Consellera, a l’informe elaborat per Amnistia
Internacional, ha constatat que les mesures adoptades per les
autoritats autonòmiques i pel Govern central, totalment
inexistent, han estat tardanes, insuficients, sense recursos i, per
tant, inadequades per protegir la vida d’aquest col·lectiu. Falta
d’EPI, falta de mesures i protocols de direcció ineficients. Sra.
Consellera, hem de dir que els cribratges de la segona onada es
feien quan ja hi havia brots descontrolats, i vostè ho sap.
Vostès han intervingut les residències quan ja hi havia d’un
50% dels usuaris contagiats, DomusVI, Oasis, Sóller, a moltes
residències ha passat això i s’ha de dir que vostè deia la taxa de
mortalitat. Vostè l’ha treta, la taxa de mortalitat a la segona
onada, dit per vostè a una resposta, de dia 15 de juliol a dia 31
de desembre va ser de 129 usuaris, la taxa de mortalitat de les
més altes de tot Espanya a la segona onada, Sra. Consellera.

Gràcies, Sr. President. Mentre vostès es dediquen a dir
falsedats un ple rere un altre, rere un altre, un dia faré una
resposta de falsedats del Partit Popular perquè crec que valdrà
la pena que els ciutadans coneguin algunes de les seves
respostes...
(Alguns aplaudiments)
Miri, davant les seves falsedats hi ha dades objectives, i les
dades objectives són que dia 22 de desembre hi havia 140
usuaris contagiats i la gran majoria hospitalitzats; i a dia d’ahir
n’hi havia 34, 34 positius, 34 hospitalitzats amb símptomes més
lleus. Hem estat sis dies sense cap mort de cap persona a les
residències, malauradament ahir va morir una persona.
Mentre vostès fan aquesta crítica destructiva, no s’adona,
Sra. Diputada, que no són decisions polítiques, que no són
polítics els tècnics que estan donant el suport..., que estan
donant la seva vida a les residències, que hi van cada dia, que
s’hi estan deixant la pell, que han aconseguit material, que han
aconseguit donat suport. Estan ajudant des dels Serveis Socials
i des de Salut i ho continuaran fent. I vostè no és ningú per
qüestionar aquesta feina
Gràcies president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.9) Pregunta RGE núm. 1618/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
davant les elevades xifres de desocupació juvenil a les Illes
Balears.
Novena pregunta, RGE núm. 1618/21, relativa a mesures
del Govern davant les elevades xifres de desocupació juvenil
a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas
i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, en el quart trimestre de
2020 la mitjana nacional del percentatge d’atur a menors de 25
anys ha estat del 40,13%, a les Illes Balears 41,26%, per
damunt de la mitjana nacional. Recentment hem viscut la
creació de la plataforma "SOS Turisme", per visibilitzar els
greus problemes que està patint la cadena de valor de la
indústria turística, i els joves són un dels col·lectius més
afectats per la crisi derivada de la pandèmia i com a societat
que ha de procurar la prosperitat dels seus ciutadans, hem de
fer el que sigui per revertir aquesta situació.
Sr. Conseller, quines mesures té previstes el Govern davant
aquestes xifres de desocupació juvenil que patim a les Illes
Balears? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, jo crec que el
primer que hem de fer és una anàlisi de per què tenim aquesta
situació, jo crec que si vostè examina el camp laboral de les
nostres illes, observarà que l’ocupació fixa i fixa discontinua
pràcticament és la mateixa avui que fa un any i, per tant, el
sistema de protecció ha funcionat en aquest sentit, però la
caiguda més forta que hem tingut, molt més forta que en
qualsevol altre territori de la península, és precisament la
destrucció d’ocupació temporal, i aquesta ocupació temporal,
els joves és precisament un dels col·lectius que més ocupació
temporal tenen.
Per tant, hi ha raons estructurals basades en la precarietat
del mercat laboral, en la precarietat de la contractació que ens
ha d’obligar a fer una reflexió sobre la reforma laboral que s’ha
de fer precisament per evitar que el primer lloc de feina dels
joves sigui temporal, i després els programes que s’han de fer,
precisament, per qualificar millor la nostra població juvenil que
és a l’atur.
Crec que vostès han signat el Pacte de reactivació, en el
Pacte per a la reactivació una de les primeres mesures va ser el
pla de xoc per a l’ocupació i dintre del pla de xoc per a
l’ocupació moltes de les accions van dirigides precisament als
joves.
Ara fem el pla d’ocupació per als propers quatre anys, crec
que és una oportunitat per treballar conjuntament en el pla
d’ocupació per als propers quatre anys, precisament per
analitzar els elements estructurals que hem de combatre en els
propers quatre anys.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Sr. Conseller, ens preocupa que amb una taxa de
desocupació juvenil tan elevada, en el moment que es reactivi
l’economia el mercat laboral balear no pugui ser capaç
d’absorbir aquesta desocupació juvenil i que l’atur juvenil
esdevingui estructural. Per evitar-ho s’hauran de crear empreses
i s’haurà d’impulsar l’emprenedoria entre els joves, per això és
més necessari que mai disposar de bones infraestructures i de
bones iniciatives.
I pensi en els fons europeus per a inversions en polígons
industrials, en parcs o centres tecnologies, en districtes
d’innovació, en infraestructures nàutiques, perquè ens interessa
atreure o crear noves empreses per reduir l’atur juvenil. I també
perquè aquestes empreses noves ajudin a la diversificació.
El Grup Parlamentari Ciutadans hem presentat iniciatives
per impulsar i millorar aquestes infraestructures, per retenir el
talent jove, i hem presentat, i vostè ho ha dit, iniciatives contra
l’atur juvenil, i en presentarem més en properes proposicions
no de llei, perquè les mesures que vostè ha citat no han evitat
que l’atur juvenil es trobi a Balears per sobre de la mitjana
europea, bé, per sobre de la mitjana espanyola, i sigui més del
doble de la mitjana europea.
Oferta de formació professional atractiva, que els joves
puguin fer feina i estudiar i adaptar, això sí, la seva jornada
laboral, perquè també hem de lluitar contra l’abandonament
escolar dels nostres joves.
Sr. Conseller, amb tantes responsabilitats que ara té no
s’oblidi dels joves, escolti les organitzacions de joves que
parlen d’emancipació, d’emprenedoria, d’ajudes. Sr. Conseller,
com a societat, si volem que la societat balear sigui pròspera no
podem deixar enrera els nostres joves, per tant “SOS Joves”.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, el seu temps ha finalitzat. Té la
paraula el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, Sr. President. Crec que la feina feta la passada
legislatura ens va permetre precisament millorar les dades de
l’ocupació juvenil i varen estar per sota de la mitjana nacional,
per tant, ara el que tenim també és un problema temporal en el
marc de la COVID, com tenim amb tot l’atur, precisament
tenim totes les dades superiors a la mitjana nacional, però sí
que fem feina, precisament, per a quan es recuperi poder
recuperar tots aquells programes que varen servir per millorar
la qualificació dels nostres joves.
En tot cas, hi ha dos programes que varen molt nous i
punters en aquesta comunitat autònoma, iniciatives a nivell
nacional, sobretot tot el relacionat amb la formació dual, a la
Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb els plans
conjunts en què fem feina de forma conjunta, precisament, per
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rellançar i potenciar la formació professional, la dual és una de
les varietats més importants en aquest cas, i després, i en tot
cas, els programes de joves qualificats per tal de donar una
oportunitat a les persones que ja tenien una qualificació.
Són programes d’èxit que ara recuperarem en aquest pla
d’ocupació en el qual esperem arribar a un acord amb vostès en
el Pacte per a la reactivació.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 1628/21, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abastiment adequat d’aigua potable a
Sineu i a Lloret.
Desena pregunta, RGE núm. 1628/21, relativa a abastiment
adequat d’aigua potable a Sineu i a Lloret, que formula el
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I VIDAL:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia.
Enhorabona a tots els que avui estrenau nova responsabilitat.
Sr. Conseller, estic molt content de l’efecte que va produir
aquesta pregunta, li ho dic per la reunió que van tenir el
divendres, dia 12, la seva directora general de Recursos Hídrics
i el gerent d’ABAQUA amb tots els batles de la Mancomunitat
del Pla. Però vagi viu, Sr. Conseller, perquè els batles varen
quedar amb la mosca darrera l’orella, li ho dic perquè
necessiten credibilitat i confiança, no com el seu veïnat d’escó,
d’Educació, que ens tendrà l’escola feta quan els que l’hagin
d’emprar ja es jubilin.

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

I

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, bé, en primera
instància crec que és honest contextualitzar que la competència
d’abastament d’aigua potable a la ciutadana és municipal i no
rau en aquest govern. Ara bé, sí que és vera que, coneixent
aquesta problemàtica, Sr. Vidal, des del Govern ja fa estona
que es fa feina en intentar revertir la situació a determinades
zones en el Pla de Mallorca. I com bé vostè deia, divendres
passat hi va haver una reunió amb diferents representants de la
Mancomunitat del Pla, on hi havia precisament també els batles
dels dos municipis que vostè esmentava, on es va arribar a un
acord i a un compromís de seguir treballant per trobar una
solució conjunta, i es va mostrar el compromís ferm de la
Conselleria de Medi Ambient per tal d’ajudar aquests
ajuntaments.
Ara bé, també es va demanar el compromís a tots els
ajuntaments perquè els ajuntaments també han de fer la seva
feina, s’han d’esmenar deficiències importants en les fuites
d’aigua i s’han d’incrementar les capacitats d’emmagatzematge
d’aigua per part dels ajuntaments.
Per tant, en aquest sentit ja s’ha començat a fer feina i en
aquesta reunió vàrem quedar que rebríem informació
addicional per part d’aquests ajuntaments per tal que, des de la
Conselleria de Medi Ambient, se seguís treballant en el camí ja
iniciat, recordi-ho vostè, amb el projecte de Maria a Petra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

(Remor de veus)
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Vidal.
Crec, Sr. Conseller, que estam d’acord que sense aigua no
es pot viure i si l’aigua és tòxica pitjor, els habitants de Sineu
i de Lloret tenen l’aigua tòxica. Vostè té un Pla hidrològic fet
de fa molt de temps, aquest pla preveu que tots els ciutadans de
les Illes Balears tenguin aigua bona per a beure a ca seva, i no
l’executa, més ben dit, sí que l’executa, amb primera reductora,
perquè així tothom ens entendrà.
Sr. Conseller, creu que podem parlar que vivim a una
societat igualitària i justa quan hi ha persones de Lloret, de
Sineu i de la Mancomunitat del Pla que paguen l’aigua com la
resta de persones que tenen aigua bona per beure i la de ca seva
no es pot veure? Aquestes persones paguen l’aigua el doble que
la resta d’habitants de Mallorca, això no és una societat
igualitària.
Sr. Conseller, quan fa comptes que els ciutadans de Sineu
i de Lloret tenguin aigua bona per beure a ca seva?
Gràcies, president.

EL SR. VIDAL I VIDAL:
Gràcies, president. Sr. Conseller, contestar que la
competència d’aigües és municipal, quan fa vint anys que hi ha
un Pla hidrològic fet i contempla actuacions a tota Mallorca, no
té sentit. Jo li faig la pregunta seriosament, perquè em preocupa
que no tenguin aigua, no li faig perquè em contesti per
"peteneres".
Sr. Conseller, cada any en els pressuposts li presentam una
esmena perquè es faci Pla hidrològic i concretament es facin les
estructures de la Mancomunitat del Pla i d’altres, com també
les del sud de Mallorca, i vostè les rebutja. Però estic content,
com li he dit abans, que almanco aquesta pregunta provocàs
reunions i mogudes per la seva part, però no hi tendrà doblers
perquè no va acceptar les nostres esmenes, accepti aquestes
esmenes quan les hi faig.
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És una pregunta, conseller, en pla positiu, positiu per a tota
la gent que no té aigua, positiu perquè obrin els ulls i entenguin
que no fan polítiques igualitàries per a tota la gent, sinó que les
fan sectàries, aquella gent que no té aigua bona per beure a
Mallorca, com s’ha d’arreglar? I llavors ens anam a fer accions
socials a altres indrets i tiram els doblers a senallades amb
coses que són molt manco necessàries.
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Onzena pregunta, RGE núm. 1632/21, relativa a campanya
“SOS Turisme”, que formula la diputada Sra. María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, presidente, buenos días. “SOS Turismo”, Sr.
Conseller, lo primero, desde aquí, todo nuestro apoyo a este
movimiento ciudadano y empresarial “SOS Turismo”, pero que
es también Resistencia Balear, que es la Plataforma Vacuna,
Salud y Economía, que son las movilizaciones de patronales,
sectores y entidades de todas las islas, y que es la unión de un
grito de socorro desesperado de empleadores y empleados de
toda la cadena de valor turístico ante el total abandono del
Govern y del Sr. Sánchez.

Sr. Conseller, posi’s les piles i...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vidal, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
Té la paraula el conseller de Medi Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, és que nosaltres
actuam de manera diferent a vosaltres, nosaltres no fem
esmenes sense tenir ni projecte ni idea de quina és la solució
definitiva, nosaltres estudiam els projectes, consensuam amb
els ajuntaments i intentam dirimir una solució adequada, òptima
i que, sobretot, respongui a l’interès general.
Vostè sap, Sr. Vidal, que aquestes són obres molt
complexes i que, sobretot, són obres molt costoses i que aquest
cost va a càrrec dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
i que, per tant, hem de tenir clara quina ha de ser la recuperació
de costs i l’optimització d’aquestes inversions.
I com li dic, també hi ha feina a fer per part de les entitats
locals. El municipi de Sineu, Sr. Vidal, actualment té gairebé
un 35% de pèrdua a la seva xarxa municipal, vostè creu que
això no és una problemàtica que també s’ha d’abordar? Vostè
creu que l’única solució que hi ha és posar el focus en el
Govern quan aquest no té les competències envers el
subministrament d’aigua potable?
Sr. Vidal, si vostè vol tenir un discurs i un debat honest en
aquest sentit, el podem tenir, ara bé, la solució haurà de passar
sempre per ser una solució acordada, una solució òptima i
sobretot una solució que respongui a l’interès general de tota la
ciutadania, en aquest cas de l’illa de Mallorca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Y esta unidad deja claro, una vez más, que el turismo es
capital para nuestra tierra, cosa que ustedes se empeñan en
eludir, cuyo valor indiscutible se afanan en empañar y cuyo
prestigio no quieren defender. Y como sus políticas siguen con
el sesgo turismofóbico habitual y parece no entender la
gravedad de la situación, le preguntamos ¿qué valoración hace
sobre el movimiento “SOS Turismo”?
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, Sr. President. Jo no entenc el seu to respecte de les
consideracions que té aquest govern, aquest govern no és
turismefòbic en cap cas, jo he defensat sempre l’interès del
sector i el sector ho ha dit, el que passa és que tenim una
situació molt complexa i el sector té una situació molt
complexa.
Ahir vàrem ser, precisament, vostè parla d’una de les
campanyes que es troba en marxa, ahir vàrem ser precisament
en aquesta i hi donàrem suport i treballarem conjuntament amb
tota la societat per sortir d’aquesta situació. És clar que
entenem els problemes que tenen les nostres empreses, els
treballadors i treballadores, i intentam donar mesures
precisament per poder acompanyar en aquesta difícil situació.
Per a nosaltres el turisme s’ha de reactivar, ho hem dit
moltíssimes vegades, és importantíssim per a les nostres illes,
per a milers de treballadors i treballadores i comptaran amb el
suport. Aquesta campanya amb nosaltres té molts d’elements
que compartim, que defensarem de forma conjunta i que
elevarem al Govern d’Espanya.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.11) Pregunta RGE núm. 1632/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya “SOS
Turisme”.

Per tant, no entenc que vostè digui que nosaltres som
turismefòbics en cap cas, tots tenim l’obligació de reactivar el
turisme, precisament per donar feina a milers i milers de
treballadors i a milers i milers d’autònoms. Jo crec que en
aquest sentit no hauria de dir aquest missatge, sinó un missatge
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precisament d’unitat, i a nosaltres ens agradaria que vostès
moderassin la seva actitud i, precisament, col·laborassin si tan
volen que el turisme sigui més, haurien de donar suport al
Govern en les distintes mesures que fem.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Por mucho que nosotros
moderemos la actitud, el problema seguirá estando, Sr.
Conseller, y la situación es dramática y las protestas tienen un
motivo. Ustedes defienden el turismo con la boquita pequeña
y este es el problema.
Mire, no tenemos, estamos muy por debajo del 2% de
vacunación, no tenemos un plan B para iniciar la temporada si
no tenemos ese 70% de vacunación para junio, que será difícil;
no tenemos plan de rescate ni ayudas directas, ni reducción de
impuestos, ni tasas, ni cuotas. Siguen mintiendo ustedes cuando
dicen que son la comunidad que más ayudas han aportado,
castigan a la hostelería cerrando 15 días sin ninguna base
científica, mientras abren los grandes centros comerciales o
mantienen el transporte público enlatado.
Y siguen agachando la cabeza ante la inacción de Madrid.
Y, Sr. Negueruela, reconocerá que sus declaraciones han
sido bastante desafortunadas, que diga usted que entiende el
nerviosismo de la gente, escuche, la gente que estaba nerviosa
el verano pasado, ahora la gente lo que está es desesperada; que
diga usted que la solución serán las mesas de diálogo, cuando
las patronales ya le han dicho que son un paripé; y que, además,
tenga usted el descaro de decir que “SOS Turismo” no es una
buena promoción para Baleares, cuando son ustedes los que les
han arrojado a esta situación.
Asuma usted su responsabilidad de una vez, ¿o va a hacer
lo mismo que la Sra. Armengol, culpando de los contagios a los
ciudadanos; o la Sra. Gómez culpando a los sanitarios? ¿O es
que si no tenemos temporada, también va a echar la culpa a
“SOS Turismo” y a todos los movimientos reivindicativos que
puedan existir?
Sr. Conseller, hasta usted debería saber ya a estas alturas
que o ponen medidas o “SOS Turismo” se va a convertir en un
“SOS Baleares”.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, Sr. President. Efectivament, si no tenim turisme
Balears té un problema molt gros, no és el que va dir vostè,
precisament, si no tenim turisme tenim un problema molt gros
en aquestes illes, i nosaltres sempre ho hem defensat. Ha dit
declaracions que jo mai no he dit, quan he dit jo nerviosisme?
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Jo quan he dit això, quan? Mai. Per tant, jo crec que haurien
de, primer, signar el Pacte de reactivació i proposar mesures,
nosaltres sí que fem feina en aquest sector, sí que tenim meses
de diàleg, però és cert que moltes reivindicacions que fa el
sector s’eleven al Govern d’Espanya i fem feina conjuntament,
precisament, per intentar arribar a acords que es tradueixen en
ajudes per al sector, però es fa feina en aquest sentit.
A mi m’agradaria que, en lloc de qüestionar mesures com
el tancament de l’hostaleria, que acaba de fer, doni suport,
perquè ens trobam en una situació molt complexa i vostès
haurien de donar suport. Qui volen ser vostès? Company vol
ser el Sr. Casado, que acaba de fracassar estrepitosament, o
vostès volen ser el Sr. Feijóo, que acaba de tancar la restauració
per protegir la seva població?
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Qui volen ser vostès? Haurien de reflexio...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Senyors diputats..., senyors diputats.
I.12) Pregunta RGE núm. 1633/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallada dels salaris dels
sanitaris.
Dotzena pregunta, RGE núm. 1633/21, relativa a retallada
dels salaris dels sanitaris, que formula la diputada Sra. María
Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats i diputades. Sra.
Consellera, per quin motiu Balears és l’única comunitat
autònoma que ha retallat el salari dels sanitaris? Gràcies.

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

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bon dia. Retallada i
PP pràcticament són sinònims, no sé com encara no s’han
adonat, retallada i PP, sinònims.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Només li he de dir el balanç, és que ningú..., bé, només li he
de dir el balanç, quan vostès governaren 1.400 professionals de
l’àmbit sanitari al carrer, a un moment de crisi, sí, 1.400 al
carrer. A un moment de crisi, en aquests moments i des de fa
sis anys, 2.800 treballadors més a temps complet, en sis anys,
sí, 2.800 treballadors més, 1.000 en un any, 1.000 en el darrer
any, Sra. Durán.
Per tant, jo crec que defensar els treballadors públics i que
es posin davant la foto de la manifestació no els creuen ni els
públics ni els privats, la defensa dels treballadors no va amb
vostès, Sra. Diputada. Però el que sí li puc dir és que cap
treballador del sistema sanitari públic no ha vist retallat, com
diu vostè, ni disminuït el seu salari, durant la nòmina del mes
de gener.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
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Govern de Sánchez, el seu govern, “del 2015 al 2019 el
personal de les institucions sanitàries de Balears només ha
incrementat en 284 efectius”, per què menteixen?
(Remor de veus i petita cridòria)
On són, on són els 2.800 treballadors que repeteix cada
setmana que ha contractat?
Però el més greu, el més greu de tot, la mentida reiterada
durant anys, aquest govern contracta, aquest govern no
acomiada. El 2016 hi havia, segons el ministeri, 13.116
professionals a les institucions sanitàries de Balears. El 2019,
11.876. Ens pot explicar com ha acomiadat 1.240 professionals
en tres anys de creixement econòmic i augment pressupostari?
Com volen fidelitzar...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
Com podran observar el president s’ha equivocat en
l’administració del temps, crec que he encertat amb el temps
que vostè havia utilitzat. Sra. Consellera, només té dos minuts,
no dos minuts vint.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Sra. Consellera, UGT: “nómina de enero, se concreta el
recorte que el Govern continúa negando”, els sindicats
sanitaris han denunciat...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president, crec que seran suficients. Miri,
efectivament nosaltres recuperam drets, nosaltres recuperam
drets i ho feim amb una cosa que vostès tampoc no saben fer
que és diàleg social.

(Alguns aplaudiments)
(Se sent una veu de fons que diu: “no, mentida”)
... les darreres setmanes el retall que han patit a les seves
nòmines, aquesta és la particular manera que té el seu govern
d’agrair el compromís i l’esforç que realitzen durant la pitjor
crisi. Vostès, que retornen tants de drets, agraeixen la feina dels
professionals sanitaris denegant reduccions de jornada per a
cura de familiars, denegant vacances, denegant permisos, els
imposen jornades duplicant i triplicant torns, amb condicions
laborals precàries.
Neguen les retallades, però tots els treballadors del Servei
de Salut han comprovat a les seves nòmines del mes de gener
que el seu Govern es queda amb el 2,9% de les retribucions
dels sanitaris.
La setmana passada, i avui també, ens deia que en el 2020
hi havia 2.800 treballadors més que en el 2015, fa uns mesos
deia que tenim 900 professionals més, ballen les xifres i ballen
les mentides del seu govern, Sra. Consellera.
Coneix aquest informe? És el resum de l’evolució de
l’efectius que publica el Ministeri de Política Territorial del

Amb diàleg social divuit acords -no, mentida no, Sra. Núria
Riera-, divuit acords amb els sindicats durant aquesta
legislatura per recuperar drets dels treballadors, perduts a la
legislatura del Partit Popular. És que sempre estan igual.
(Alguns aplaudiments)
Clar, en sis anys! En sis anys ha millorat el preu d’hora de
guàrdia, en sis anys es paga a les embarassades, en sis anys s’ha
incrementat la carrera professional, en sis anys es fan
oposicions. Ni una en varen fer vostès. Es fan oposicions, fins
i tot durant la pandèmia, fins i tot durant la pandèmia per
precisament estabilitzar i que consolidin uns drets que tenen
com a funcionaris o com a estutaris fixos.
Resultat: han incrementat el seu sou durant aquests sis anys
entre un 10 i un 15% els treballadors sanitaris públics. Vostès,
a més de retallar personal, només d’acomiadaments, només
d’acomiadaments improcedents, 13,2 milions d’euros. Saben
vostès amb 13,2 milions d’euros la quantitat de sanitaris que es
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poden, per exemple, contractar? Ja no dic 200 dels serveis
socials o d’altres institucions.
I ara, mirin, ho entendran o no, perquè sé que no entenen
quasi res, però la situació de la pandèmia demana prudència,
prudència i responsabilitat. I sí, el darrer any s’han contractat
1.000 professionals més a temps complet. En això inverteix
aquest govern, això pensam que s’ha de fer, contractar més
professionals, i els treballadors que hi són mantenir, mantenir,
els seus drets i mantenir les seves condicions. Això és per
responsabilitat pressupostària i això és el que fa aquest govern,
ser responsable en la gestió de la pandèmia i en la gestió de la
salut, cosa que vostès...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Sr. Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Diputats. Sra. Riera, miri vostè,
jo no sé si realment som mig conseller, un sencer, etc., però
vostès fa dues legislatures que són a l’oposició...
(Alguns aplaudiments)
... miri si hi ha diferència entre una cosa i l’altra. I així com
van, hi poden ser un parell de legislatures més.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
I.13) Pregunta RGE núm. 1634/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a queixes de la comunitat
educativa per la situació de la semipresencialitat a les aules.
EL SR. PRESIDENT:
Tretzena pregunta, RGE núm. 1634/21, relativa a queixes
de la comunitat educativa per la situació de la
semipresencialitat a les aules, que formula la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, Sr. President. Sr. March, benvingut a aquest
parlament després de la remodelació fallida del Govern.
Esperam que ara que només és mig conseller, perquè ha perdut
vostè les àrees d’Universitat i de Recerca, es centri un poc a
millorar les competències d’Educació que li han deixat.
Miri, avui li demanam per la semipresencialitat que fan els
alumnes de 12 a 16 anys, alumnes que només van a escola per
torns, la meitat dels dies, perquè no hi ha espai per a tots,
perquè vostè en sis anys ha estat incapaç de fer barracons,
d’eliminar... barracons, de fer aules, d’ampliar les classes o de
reduir els grups, i ara no hi caben.
Ja el vàrem avisar el mes de setembre, això ni és bo ni és
pedagògic ni és educatiu, perquè els alumnes són a casa seva
tot el dia tots sols i no estan preparats per estudiar d’aquesta
manera.
Això ha estat un fracàs de vostè que ha perjudicat molts de
joves i ha aixecat les seves queixes. Ens vol dir què pensa, si
troba que són justificades aquestes denúncies?
Gràcies.

Miri, Sra. Riera, li vull dir un parell de coses. Som
conscient del que significa la semipresencialitat i la
semipresencialitat no és una decisió pedagògica, no és una
decisió política, és una decisió que té a veure amb una situació
sanitària que no només afecta aquí, també afecta les comunitats
autònomes on governa el Partit Popular. Hauria de ser una mica
seriosa quan fa aquest tipus de coses.
Nosaltres hem aplicat uns protocols i els protocols
impliquen unes ràtios, unes distàncies, una ventilació, etc. I no
té res a veure amb què vostè diu, perquè vostè quan fa..., quan
parla d’educació és un caos, és un caos que encara no se’n tem
de quin és el full de ruta.
Per tant, què hem fet nosaltres? Nosaltres som conscients
dels problemes de la semipresencialitat, Sra. Riera. Ens hem
reunit amb la FAPA moltes vegades, la FAPA pública, la
FAPA concertada no ens ha demanat res encara, per cert. Per
tant, som conscients dels problemes d’organització, de
coordinació i dels problemes que implica la semipresencialitat,
però també feim feina d’una forma diària des de la inspecció
educativa amb els centres educatius per tal de veure com
podem millorar aquesta situació. La situació l’estam millorant.
Nosaltres hem fet una proposta de presencialitat a infantil, a
primària, a educació especial i a cursos de secundària, FP i
batxillerat. Què tenim cursos de semipresencialitat? Sí, Sra.
Riera, ho sabem clarament que tenim cursos de
semipresencialitat, aquí, a Madrid i a Pernambuco, perquè la
pandèmia és així, evidentment.
Per tant, nosaltres hem treballat i treballam amb la inspecció
educativa per tal de seguir millorant. I què diu aquest informe
que ha fet la inspecció educativa professional, autònoma dels
centres educatius? Han fet, primer de tot, que ha millorat molt
la situació de la digitalització, que resulta que ha millorat molt
la coordinació, que han fet un esforç per millorar la
presencialitat de segon d’ESO i de segon de batxillerat, que
realment resulta que hem incrementat la digitalització d’una
forma increïble des del repartiment de Chromebooks, formació
de més de 6.000 docents, etc.
Per tant, estam en la línia de millorar aquesta situació.
Tenim moltes coses per endavant? Sí, però el salt qualitatiu que
hi ha hagut en temes de digitalització és espectacular. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
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escolti, nosaltres tenim dades concretes, dades concretes que
diuen que milloram, que la situació...

EL SR. PRESIDENT:
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.
Miri, Sr. March, la FAPA, que diu vostè, denuncia la
desigualtat d’oportunitats perquè els ritmes de les escoles són
diferents. Els sindicats denuncien la doble càrrega de feina que
suposa la semipresencialitat dels docents. Els informes tècnics
dels professionals desaconsellen a segon d’ESO per raons
pedagògiques la semipresencialitat perquè els nins no estan
preparats per estudiar d’aquesta manera. Els estudis dels
experts denuncien que perjudicarà la selectivitat d’un 40%
d’al·lots de segon de batxillerat perquè no veuran tot el temari.
Les famílies denuncien desmotivació i augment de suspensos.
Aquestes són les queixes per la seva inactivitat de vostè que
governa la pandèmia. A una comunitat que no es pot comparar
amb les altres, perquè tenim les pitjors xifres de fracàs,
d’abandonament prematur o de suspensos a secundària.
Miri, el Partit Popular li ha presentat moltes propostes, li
hem presentat en el mes d’octubre un pla de xoc digital, que
vostès varen votar en contra, i ara ens vendrà a vendre un pla
del ministeri quan ha perdut sis mesos de curs?, ara?
També li hem presentat una proposta específica per reduir
la semipresencialitat a segon d’ESO i a segon de batxillerat
perquè hi hagi més espais i puguin tenir classe cada dia, i
encara esperam la seva resposta.
Sr. March, deixi de perdre el temps, faci feina perquè
mentre vostè està ocupat, entretingut a ballar hip-hop o a
contractar rapers els nins el que volen és aprendre
matemàtiques, llengua, anglès o ciències i aprovar. I duen tot
el curs esperant les seves respostes.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Sr. Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Diputats. Sra. Riera, nosaltres
aprenem i aprenem. Vostès només aprenen dins caos,
catastrofisme total i absolut. No té ni idea de quina és la
situació de l’educació a les escoles, ni idea. Ni en va tenir com
a consellera ni ara que és a l’oposició.
Miri, els resultats que tenim no són diferents
significativament respecte del trimestre anterior, no són
diferents, i això ho veurem a final de curs. En aquests moments,

(Alguns aplaudiments)
I.14) Pregunta RGE núm. 1617/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a alumnes amb necessitats especials.
Catorzena pregunta, RGE núm. 1617/21, relativa a alumnes
amb necessitats especials, que formula la diputada Sra. Catalina
Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats. Sr.
Conseller d’Educació i Formació Professional, Martí Xavier
March i Cerdà, s’ha solucionat en el curs 2020-2021 la manca
de personal especialitzat per a l’alumnat amb necessitats
especials?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació i
Formació Professional.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Sr. Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Catalina
Pons i Salom, moltes gràcies per la seva pregunta.
Miri, jo crec que és una pregunta que li puc contestar de
forma quantitativa o de forma qualitativa. Però li contestaré de
la forma total que, en definitiva, és el que em pertoca. Nosaltres
en aquest curs vàrem posar 560 professors nous. Ha suposat
una abaixada d’unes ràtios en torn de 20 alumnes per aula. Una
abaixada de ràtios significa una educació més personalitzada i,
per tant, una educació més inclusiva en tots els sentits. I això,
per a nosaltres, és important.
Però, a més, jo li vull dir un parell de qüestions més. No
només s’ha reduït el professorat d’atenció a la diversitat, no
només s’ha reduït, sinó que s’ha incrementat en 20
professionals PT i AL, i amb 9 orientadors; estam parlant de
1.200 PT, AL i AD, i de 179 orientadors a centres de primària.
Però gràcies al programa PROA, que és un programa clau, un
programa d’èxit, s’han incorporat 15 PT nous i 10 AL. I el
programa PROA+ és un programa per a nins amb dificultats.
Però no només això, el programa PAE, que també està dirigit
a nins amb dificultats, com a forma de reforç educatiu, està
implicat o està arribant a més de 6.000 alumnes de pública i de
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concertada. S’han incrementat el nombre de PTSC, que
treballen les situacions sociofamiliars, estam parlant de 15 nous
PTSC, i també continuen 25 educadors socials, que fan feina
entre l’escola -els centres de secundària- i les famílies.

seva, no poden fer educació en línia, necessiten suport,
necessiten acompanyament. Ens parlen de les aules UECCO...

Per tant, hem fet un esforç per arribar a millorar el nombre
de professionals. Però tenim uns equips especialistes que hi ha
a la Conselleria d’Educació, hi ha les UBAI, les aules UECCO
estan treballant i els centres d’educació especial també, per
tant, s’ha fet un esforç per part de tothom -per part dels
docents, per part de tots els equips directius, les famílies
d’alumnes- per fer una adequada atenció a aquests al·lots i
nosaltres seguirem amb aquesta política.

L’atenció a distància no està adaptada per a ells. I una altra
cosa: inclouré aquí també l’alumnat d’altes capacitats, que no
els hem d’oblidar, també tenen problemes, a l’hora de seguir el
curs.

No sospiri, Sr. Conseller, que sap que tenc raó.

Sr. Conseller, li deman per favor. Li passaré un llistat i tot
això que li he contat li passaré, si vol, ara li don en brut i li
passaré en net, però per favor: posi els reforços que aquests
infants necessiten. També són els nostres nins.

Moltes gràcies.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Idò m’hagués agradat més que
m’hagués contestat de manera quantitativa i qualitativa, perquè
de forma global sona molt bé tot això que vostè em diu, però de
forma individual, per a cada nin que en aquesta comunitat
autònoma necessita reforços tant d’audició i llenguatge, de
pedagogia terapèutica, d’atenció a la diversitat..., aquestes
sigles que vostès manegen amb tanta de facilitat i que la
majoria dels mortals no entenen..., entenc que el temps és just,
no és una crítica, només és que ho traduesc perquè qui ens
estigui escoltant ho pugui comprendre.
Els alumnes especials es varen quedar sense el seu
professorat i així continuen, aquests suports són
imprescindibles per a la seva millora educativa i retarden la
seva inclusió. I, miri, vostè sap que nosaltres feim una oposició
rigorosa, li donaré només alguns exemples: Vivero, no han
cobert suport; Mare de Déu del Carme a Maó, 10 nins amb
necessitats especials, que no en tenen; Verge del Carme, a Maó,
no en tenen; a CEIP Infant Felip en el Molinar, no en tenen;
Puig de Ros, no; Mata de Jonc, cap incorporació; Sant Jordi,
només dues hores setmanals; Camilo José Cela, no n’han posat;
Nova Cabana, a mitja jornada, però a un nin -que sapiguem- no
n’ha arribat a tenir; Col·legi Públic de Pràctiques, una, a mitja
jornada per a tot el primer cicle de primària i per a tots els
grups d’Infantil; col·legi La Salle, tampoc en tenen i, en alguns
casos, tampoc no tenen PT, ja que sí reben suports, alguns.
Són dades d’ahir horabaixa, recollides entre pares i mares
d’aquests infants, amb algunes discapacitats però que són
extraordinaris, només necessiten això: suport, ajuda, seguiment,
cada dia que perden és un mes perdut. I vostè ho sap
perfectament. Jo crec que s’ha de tenir més sensibilitat, que no
vol dir que no la tengui, però jo li passaré i em compromet a
tenir -Sr. Martí March i Cerdà- un llistat complet de tots els
centres educatius, si no els té, on falta aquest personal. Vostè
dia 26 d’octubre els va dir “no vos preocupeu, vos posarem
amb Inspecció Educativa, sabrem el que vos falta i posarem
reforços”. Aquestes persones necessiten, no poden estar a ca

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d’Educació i
Formació Professional.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Sr. Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sra. Pons, jo li agraesc aquest
llistat que vostè ha fet, però jo a aquest llistat l’he de contrastar.
Vostè diu un llistat que jo no sé realment a què respon.
Nosaltres tenim una relació directa... No, no... Ja me’l donarà.
Però aquestes relacions que vostè em dóna, nosaltres les hem
de contrastar.
Jo, perquè una persona digui que necessita un suport,
realment no per això el necessita, hem de mirar les quotes de
professorat, les ràtios que hi ha, etc. Les ràtios han baixat. Li
puc dir una cosa: jo he parlat amb més de cent directors i
directores de centres durant aquest temps, li puc assegurar que
aquestes queixes que vostè diu no hi són, són altres tipus de
queixes. Sí, Sra. Pons.
Vostè, aquest llistat que vostè ha plantejat, jo l’hi agafaré...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Conseller.
I.15) Pregunta RGE núm. 1615/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a servei SEPE.
I.16) Pregunta RGE núm. 1616/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a "SOS turisme".
I.17) Pregunta RGE núm. 1624/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de càrrecs
públics.
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I.18) Pregunta RGE núm. 1625/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a sostenibilitat
econòmica del sector turístic a les Illes Balears davant la
pandèmia de la COVID-19.
I.19) Pregunta RGE núm. 1635/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Parlamentari
Popular, relativa a perspectives pel que fa al procés de
vacunació a les Illes Balears.
Com els he dit al principi de la sessió, les preguntes
quinzena, setzena, dissetena, divuitena i dinouena queden
ajornades per a la propera setmana.
II. Interpel·lació RGE núm. 10296/19, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi
climàtic.
Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 10296/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic. I
començam amb la intervenció, per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Bon dia, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, crec que
en aquest moment hem de felicitar i donar la benvinguda als
nous consellers i conselleres que han pres possessió del seu
càrrec fa un dia, pràcticament, i que -per tant- assumeixen una
gran responsabilitat en aquest govern. Jo els desig el millor,
personalment, professionalment i políticament i, per tant, esper
que puguin ajudar a aquest govern a avançar en les polítiques
ja iniciades, d’aquí a final de legislatura.
Per altra banda, també, tot i que no és aquí -però vull que
quedi- felicit el nou portaveu, Sr. Negueruela, pel seu
excel·lent grau de català, tenint en compte que és una persona
que, fins aleshores, no l’hem sentit expressar-se en la nostra
llengua, per tant, jo el felicit. Igual que també felicit al Sr.
Yllanes que, tot i que... -sí, el felicit- perquè també vostè ha fet
un grandíssim progrés i crec que això sempre és d’agrair.
Per tant, dit això, parlem de canvi climàtic, si els sembla. I
el primer que m’agradaria dir és què ha motivat que nosaltres
en el seu dia presentéssim aquesta interpel·lació perquè crec
que és important explicar per què. I el perquè en realitat és
bastant senzill.
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socioeconòmic. I hem vist, en diferents ocasions, com
organitzacions ambientals i experts en canvi climàtic quan fan
referència -i fins i tot a estudis de la UIB-, quan han fet
referència a com pot afectar i a com està afectant ja les Illes
Balears, s’està parlant -i això a més també està recollit al
preàmbul de la llei de canvi climàtic de les Illes Balears- està
afectant cada vegada més les Balears per risc de fenòmens
extrems, ja sigui amb sequeres, ja sigui amb excessos de pluges
o fenòmens costaners, etc., per tant, el nostre litoral es troba
amenaçat, realment, no només el nostre litoral sinó també el
nostre model de vida.
Bé, i sense entrar a debatre en profunditat els arguments
científics, a mi m’agradaria insistir que la motivació que ens ha
portat a fer aquesta interpel·lació és fonamentalment que
trobam a faltar més explicació per part del Govern de tota la
feina que s’està fent en aquesta matèria. Insistesc, trobam a
faltar més explicació perquè donam per fet que se n’està fent
molta, de feina. I això es pot constatar.
Per tant, jo centraré també aquesta primera intervenció en
tres qüestions: una, en allò que emana de l’aprovació de la Llei
de canvi climàtic de febrer de 2019; dues, en allò que emana de
la declaració d’emergència climàtica que va venir just després,
és a dir, que va ser al novembre de 2019, sempre dins el mateix
any; i tres, l’estratègia que el Govern entenc que està seguint o
que ja ha començat a seguir no només en coherència amb
aquests marcs de governança, sinó també en coherència amb la
necessitat d’orientar molt les polítiques públiques i també el
finançament que ens arribarà d’Europa en breu, si Déu ho vol,
per reforçar aquests sectors que necessiten amb caràcter
emergent aquestes inversions, per exemple, transició energètica
en què des de la seva conselleria, Sr. Yllanes, jo sé que fa
temps que es fa molta feina.
Dit això i aprofundint, respecte de la Llei de canvi climàtic
-i també permeti’m que li digui que ens servirà aquesta
interpel·lació per plantejar una sèrie de preguntes i dubtes i
no... no és tant un qüestionament de la feina que es fa, sinó
necessitat d’aclariments i necessitats de més explicacions.
Pel que fa a la Llei de canvi climàtic, la mateixa llei preveu
que per fer possible el seu desenvolupament hi ha d’haver una
comissió interdepartamental de canvi climàtic que es va
constituir, si no vaig errada, l’octubre de l’any passat, per tant,
no fa gaire mesos que està en marxa. Aquí sí que a mode
d’observació em permetrà que li digui que crec que s’arriba un
poc tard, que hagués estat desitjable que aquesta comissió
s’hagués constituït immediatament després de l’aprovació de la
llei, però bé.

Primer, perquè els partits que formen part de la coalició que
jo represent aquí són partits que tenen una clara sensibilitat
ambiental, això és el primer, i, evidentment, està dins el nostre
tarannà portar a debat totes les qüestions relatives a canvi
climàtic, a cura del medi ambient, a preservació dels espais
protegits, etc.

Després també preveu la creació d’un comitè d’experts per
a la transició energètica que segons he pogut consultar està
constituït de gener d’enguany. També vull dir que crec que
bastant tard respecte d’allò que hagués estat desitjable, però el
tenim.

Però també perquè és evident que la situació que tenim
actualment respecte del canvi climàtic, i està constatadíssima,
tot i que encara hi hagi negacionistes en aquesta qüestió, que,
per sort, són una minimíssima part de la societat, ens demostra
que aquestes efectes tenen un greu impacte a nivell

Després està prevista també la constitució del Consell
Balear pel Clima que a hores d’ara no ens consta que estigui
constituït, esper que vostè ens ho pugui aclarir, i després
evidentment... entre d’altres hi havia també la creació de
l’Institut Balear de l’Energia, que aquest sí que està feliçment
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constituït, està funcionant i crec que té un excel·lent pronòstic
de feina, un horitzó de feina i un potencial de feina immens,
que esper que anem descobrint en els propers mesos.
I després la llei dota d’un gran document que ha de ser el
document de referència, el document marc que ha de permetre
realment... prioritzar i ordenar els propòsits i els objectius que
preveu la llei en un document de treball que posi cara i ulls a
aquests objectius, que és el Pla de transició energètica i canvi
climàtic que tampoc no consta a aquesta diputada que a dia
d’avui estigui aprovat.
Per tant, esper que vostè ens pugui explicar més respecte
d’això.
Pel que fa a la Llei de canvi climàtic -i ara me’n vaig al
desenvolupament d’aquesta llei-, vostè va anunciar en la seva
compareixença dels pressuposts de 2021 que hi hauria 14,2
milions d’euros per a la Direcció General de Canvi Climàtic i
Transició Energètica dels quals una part important, si no record
malament, uns 5 milions d’euros han de ser per al foment
d’autoconsum. M’agradaria que també ens parlàs un poc
d’això, perquè hem vist en la seva compareixença, i en llegir-la
es pot veure, que hi ha moltes línies d’ajuts a l’autoconsum,
però m’agradaria que vostè aprofitàs també l’ocasió que té per
explicar-nos com valora vostè des del Govern com funcionen
aquests ajuts i si s’estan concedint amb agilitat, si hi ha una
demanda elevada d’aquests ajuts i si són àgils, bàsicament.
Després també vostès es comprometeren a aprovar un
decret de petjada de carboni que aparentment ha d’estar aprovat
al 2021, però no en tenim informació. També emanat de la llei,
un laboratori d’investigació de la transició energètica, no sabem
en quin punt es troba aquesta actuació.
Després també emana de la llei una altra qüestió que
consideram importantíssima per a la reducció de les emissions
de CO2 que és respecte de les centrals tèrmiques, el
desmantellament o el cessament més ben dit de l’activitat
d’algunes centrals tèrmiques, en concret m’interessa saber
quines actuacions està fent el Govern de les Illes Balears per al
cessament del funcionament des Ca Marí a Formentera.
Després, també hi ha un aspecte interessantíssim d’aquesta
llei que crec que és cabdal i que fa referència a la reducció de
flotes, estam parlant de l’article 63 de la llei si no vaig
equivocada, en concret del 63.2 on s’estableix quins objectius
es fixen per fer la reducció de flotes per part de les empreses de
lloguer de vehicles. M’agradaria que també ens explicàs com
valoren vostès avanços que es fan i també si les empreses
compleixen l’obligació que estableix la llei de donar part de
quina substitució estan fent i si compleixen amb els
percentatges que s’han previst.

front a aquesta reducció de l’impacte del transport marítim.
M’agradaria també que ens expliqui si vostès hi fan feina.
I finalment, en referència a la llei hi ha un apartat que trob
que és molt interessant i estratègic que és l’impuls a la
implantació d’FP en les matèries específiques que són objecte
d’aquesta llei.
Per tant, crec que aquí conèixer de primera mà el
posicionament del Govern i quins avanços s’han fet ens
ajudaria moltíssim a situar-nos respecte de com evoluciona
aquesta llei tot i que evidentment deixam clar que parlam
d’aspectes concrets de la llei perquè la llei té un abast molt
ample i podríem discutir hores sobre la seva implantació.
Quan varen aprovar la Declaració d’emergència climàtica
a la qual m’he referit al principi, clar, vostès parlaven -com he
dit- d’aquest decret de petjada de carboni que no consta que
estigui desenvolupat o que estigui a punt d’aprovar-se, parlaven
també de desplegar de manera ràpida aquesta llei de canvi
climàtic a la qual feia referència, que entenc que l’objectiu i el
que desitjam és desplegar-la de manera ràpida, però també crec
que queda clar que no està sent un desplegament ràpid a hores
d’ara, també parlaven d’aprovar una llei de mobilitat sostenible
i aquest també era un acord del Pacte de Bellver que les forces
que formen part del Govern varen signar i varen subscriure, i
ens agradaria saber, ens encantaria saber què hi ha d’aquesta
llei de mobilitat sostenible perquè pensam que és una llei
estratègica de legislatura i que és una llàstima que a hores d’ara
no en tenguem coneixement.
Així mateix podríem parlar també d’altres qüestions que
vostès destacaven dins d’aquesta declaració d’emergència
climàtica i que a hores d’ara sembla que estan penjant, per
exemple: qüestions de transport marítim i aeri per promoure
l’ús d’embarcacions més poc contaminants, racionalització de
freqüències, etc. Aquí, ja els ho dic, per a nosaltres és una
qüestió cabdal i està pendent. Igual també que quan parlam
d’habitatge respecte de la millora de l’eficiència energètica del
parc residencial, el darrer que sabíem és que aquests ajuts es
publicarien en el moment en què rebéssim una subvenció
pendent de l’Estat, si ens pot explicar com es troba. I així
mateix altres qüestions com per exemple desenvolupar una
estratègia de turisme sostenible i també per adaptació de les
infraestructures turístiques al canvi climàtic.
Aquestes són només algunes de les mesures que es preveuen
com objectius prioritaris a treballar a partir d’aquesta
declaració d’emergència climàtica.
Nosaltres, ja els ho dic, Sr. Conseller, estam absolutament
compresos amb tots els objectius que estan previstos aquí...
EL SR. PRESIDENT:

Per altra banda, respecte del transport marítim -vostè podia
imaginar que jo no obviaria, no desaprofitaria aquesta
oportunitat per parlar-ne-, quan vàrem aprovar aquí una moció
relativa a la reducció de l’impacte del transport marítim entre
illes vàrem parlar molt que seria una qüestió transversal tot i
que la interpel·lació i la moció es va debatre amb el Sr. Pons,
però realment era un qüestió i és una qüestió molt transversal.
De fet, hi ha punts concrets dins la llei que parlen de com fer

Sra. Tur, hauria d’anar acabant.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Acab, acab, però també trobam necessari, amb tota
franquesa, major debat sobre aquesta qüestió, major
comunicació per part del Govern respecte dels avanços que es
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fan i segurament també un ritme un poc més accelerat de feina
perquè el ritme en el qual avança el canvi climàtic evidentment
requereix una resposta absolutament reforçada.
Gràcies.
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conselleria. I per tant, aquestes ajudes l’any 2021 seran per un
import de 5 milions d’euros. És increïble la resposta ciutadana
a la qüestió de l’autoconsum, jo crec que si hi ha persones
mentalitzades en el tema del canvi climàtic i en la importància
d’apostar per les energies renovables, és la ciutadania de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon la paraula al Govern, té la
paraula el Sr. Vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies per la
presentació d’aquesta interpel·lació, Sra. Tur. Són moltísimes
qüestions, jo esper amb el temps limitat que té una
interpel·lació poder... no sé si podré tocar tots aquests aspectes,
intentaré aprofitar el temps.
Moltes gràcies perquè és veritat -i ho hem dit en repetides
ocasions- que hem de recobrar el debat social i polític respecte
de la qüestió del canvi climàtic. Lamentablement duim un any
preocupats per una altra qüestió que és la pandèmia, però el
canvi climàtic continua amb nosaltres i, per tant, és important
tenir aquest debat. I perquè -com vostè ha dit molt béefectivament els efectes del canvi climàtic cada vegada són més
evidents, hem tingut nits tropicals al mes de febrer, les
borrasques cada vegada són més freqüents i més violentes i si
no volem que això empitjori lògicament hem de prendre
mesures, no tenim més remei. I més a la zona zero del canvi
climàtic que és el Mediterrani i nosaltres som quatre petites
illes dins la zona occidental del Mediterrani, per tant, hem
d’estar especialment preocupats.
A Balears tenim un instrument legislatiu que és pioner a tota
Europa, que és la Llei de canvi climàtic, que és una llei valenta,
és una llei amb mesures potents, que no serà fàcil de
desenvolupar perquè sempre tenim pressions dels lobbies,
després parlarem de mobilitat elèctrica i en tendrà un exemple
molt clar, o també de partits polítics de l’oposició que no
creuen això del canvi climàtic i que els sembla una invenció.
Però tot i així és una llei que estem desenvolupant precisament
per anar cap una transició energètica justa, que això és molt
important i també per lluitar de manera eficient contra el canvi
climàtic.

Segon, l’Institut Balear de l’Energia. És una eina
importantíssima, evidentment l’oposició la seguirà qualificant
de “xiringuito”, però perquè no entenen res i no tenen ganes
d’entendre res. L’Institut Balear de l’Energia està en
funcionament i esperem que d’aquí a un curt període de temps
pugui ser comercialitzador d’energia, això és molt important,
tenir un comercialitzador públic d’energia. També s’ha
demanat a nivell estatal i jo crec que aquí podem donar lliçons,
efectivament, de com s’ha posat en marxa això.
Però mentrestant l’IBE ha fet més coses, ha creat un visor
per detectar els aparcaments de més de 1.000 metres quadrats
que s’han de solaritzar per la llei, per la mateixa llei, els públics
de més de 1.000 metres han d’estar solaritzats i els privats que
són superiors a 1.500 metres també s’han de solaritzar. En total
l’IBE n’ha detectar 794 arreu de totes les Balears, que sumen
en total pràcticament 276 hectàrees, la majoria, 571, a l’illa de
Mallorca, 111 a Menorca, 102 a Eivissa i 10 a Formentera. En
aquest sentit els puc dir que el gerent de l’IBE ja s’ha posat en
contacte amb els ajuntaments i els consells insulars per
començar a fer feina en aquesta tasca de solarització dels
aparcaments.
Per altra banda, l’IBE també ha adjudicat la redacció del
projecte per a la solarització del pàrking de l’Hospital Mateu
Orfila, que una vegada enllestit serà el primer aparcament d’un
hospital públic a les illes completament cobert amb pannells i
es convertirà en la major instal·lació d’autoconsum de l’illa de
Menorca. Així que, a més de l’estalvi d’emissions de CO2
lògic, també suposarà un important estalvi de consum energètic
d’aquesta infraestructura hospitalària, perquè la nova
instal·lació serà capaç d’abastir un 20% de l’energia que
reclama l’Hospital Mateu Orfila.

Aquesta estratègia de lluita s’ha de centrar en dues
maniobres especialment: la mitigació i l’adaptació. Hem de
reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, perquè el canvi
climàtic sigui el menys violent possible i al mateix temps hem
d’adaptar el nostre territori a aquesta nova realitat d’un canvi
climàtic que ja és evident que ens afecta.

Ha parlat vostè de la descarbonització. Bé, la
descarbonització va començar i és una de les eines principals
per a la lluita i per fer realitat aquesta declaració d’emergència
climàtica que va fer el Govern de les Illes Balears. La
descarbonització va començar el 31 de desembre de l’any 2019,
quan es varen aturar les dues unitats de la central tèrmica d’Es
Murterar que eren més contaminants, les dues que funcionaven
amb carbó. Ara mateix no tenim cap instal·lació energètica que
funcioni amb carbó a les Illes Balears. I, a més, està previst
també aquest estiu baixar el nombre d’hores de funcionament
de la central d’Es Murterar, que passarà de 1.600 hores anuals
a 500 hores anuals. Per tant, es reduirà l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle i, evidentment, això millorarà la qualitat de
l’aire, concretament a l’illa de Mallorca.

Quines mesures s’han posat en marxa per part de la
conselleria per a aquesta qüestió? En primer lloc implantació
de les energies renovables amb ajudes a l’autoconsum, m’ha
demanat expressament per aquest punt. 3,5 milions d’euros el
2020 i 2.000 sol·licituds. Això és una demostració evident de
l’interès de la ciutadania i és evident que ho ha de recollir la

Si parlam de lluita contra el canvi climàtic i és precisament
el motiu de la interpel·lació, no podem oblidar el gran projecte
estratègic que farà el Govern de les Illes Balears per a aquest
any, que és la planta d’hidrogen ecològic, d’hidrogen verd a la
localitat de Lloseta i que es posarà en marxa a finals d’aquest
any. És un projecte que va ser redefinit atenent les exigències
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de la Unió Europea i que s’adaptarà a les necessitats concretes
d’aquestes illes. Contempla diferents usos per a l’hidrogen, no
únicament l’ús relacionat amb la mobilitat, sinó que també
estem pensant en un ús industrial, en un ús per part de la planta
hotelera d’aquestes illes i jo crec que hem tingut fa dues
setmanes la bona notícia de la voluntat d’una de les empreses
que participen en aquesta instal·lació d’hidrogen verd de
Lloseta, de fabricar específicament un hidroducte per poder
precisament facilitar l’ús industrial i l’ús del sector serveis
d’aquest hidrogen verd que es produirà a la planta de Lloseta.
En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears ja ha invertit 3,7
milions d’euros per a l’adquisició de cinc autobusos moguts per
hidrogen per part de l’Empresa Municipal de Transports de
Palma.
També hem constituït -i vostè ha parlat d’això en la seva
intervenció- les estructures de governances que contempla la
Llei de canvi climàtic. Lògicament, tot s’ha vist alterat pel tema
de la pandèmia, però està creada la comissió interdepartamental
de canvi climàtic, que lògicament començarà a funcionar amb
normalitat, està constituït el comitè d’experts, perquè està
constituït el comitè d’experts; s’està fent feina ja en el Pla de
transició energètica, com no pot ser d’una altra manera i s’ha
creat també la comissió de construcció sostenible. I, a més, el
Consell Balear del Clima es constituirà en terminis molt breus
i fins ara les seves competències les està cobrint el Consell
Assessor de l’Energia. Per tant, s’estan creant aquestes eines
importants de feina que preveu la Llei de canvi climàtic.

EL SR. PRESIDENT:
No, Sr. Conseller, vagi acabant, per favor.
(Remor de veus i se sent de fons el Sr. Melia i Ques de
manera inintel·ligible)
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Precisament, deia que a Menorca vàrem signar el Pla de
millora de la qualitat de l’aire de Maó.
I per acabar, i aquí acaba aquesta primera intervenció, des
de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic controlam
més de 2.150 instal·lacions d’activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera i quan es declara una APCA,
una activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera,
s’estableixen uns mecanismes de control per garantir que no
contamini i s’estableixen uns límits d’emissions i un sistema de
mesura.
Continuaré després amb la mobilitat elèctrica, perquè crec
que és important, i amb la implantació d’energies renovables.
Moltíssimes gràcies, per la seva paciència, Sr. President.
Gràcies, Sra. Tur.

I pel que fa al procés d’adaptació als efectes del canvi
climàtic i de lluita contra l’emergència climàtica, s’ha de
destacar també la feina duta terme amb la Universitat de les
Illes Balears pel projecte Costes pel clima, que és un projecte
d’anàlisis de l’impacte de la pujada del nivell de la mar a les
platges de Balears. Aquest estudi ens permetrà avançar-nos a
les conseqüències de l’augment del nivell de la mar i prendre
mesures per reduir l’impacte econòmic i social que pot tenir.
Aniré a tota velocitat, perquè si no, em cridarà a l’ordre el
president, lògicament. Volia parlar també de qualitat de l’aire.
Pel que fa a la qualitat de l’aire, destacar que per a aquest 2021
tenim previstes partides pressupostàries per renovar, millorar
i ampliar l’equipament de mesures. Cal destacar concretament
la instal·lació d’una estació de mesura a l’illa de Formentera,
que forma part d’aquesta planificació. Mentrestant, és veritat
que l’illa de Formentera ha tengut l’estació mòbil de mesura
per fer una campanya precisament de caracterització de la
qualitat de l’aire a l’illa. Ja està llest i publicat l’informe de
resultats de Sant Francesc Xavier i de Sant Ferran i en breu es
publicaran els resultats de Ca Marí. I els informes publicats
diuen que la qualitat de l’aire és bona, que està dins dels
paràmetres fixats per la normativa vigent i, de fet, totes les
medicions s’han considerat excel·lents i ara l’estació mòbil es
traslladarà a l’illa de Menorca per dur a terme una altra
campanya a la localitat d’Es Mercadal.
Precisament a Menorca vàrem signar el setembre de l’any
passat...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Ja li dic, de
veritat crec que és una llàstima que no tenguem molt més sovint
aquest tipus de debats, perquè el fet que aquí no se’n parli
massa d’alguna manera també minimitza, o sigui tenim tots
quan som responsabilitat sobre el fet de minimitzar de vegades
la importància de debatre aquestes qüestions. I com vostè ha
dit, si la pandèmia és aquí però el canvi climàtic ja hi era, i
quan acabi la pandèmia seguirà. Per tant, no és una qüestió que
puguem passar per alt en cap segon ni desviar-nos de l’atenció
tampoc d’aquesta qüestió.
Com vostè diu, és la seva primera intervenció, potser
queden encara qüestions importants per explicar, que estic
segura que ho farà a continuació, en tot cas, sé que evidentment
hi ha una feina feta important, ja li dic jo, no em vull reiterar en
les coses que ja he explicat, però si d’alguna aprofundir-hi.
Respecte dels òrgans que s’han constituït per desenvolupar
aquesta llei, insisteix, és absolutament indispensable,
evidentment, que el seu normal funcionament sigui des d’allà;
és indispensable també que hi hagi transparència i informació
al públic, és a dir, quins acords s’adopten, quines són les
recomanacions de la comissio´d’experts, i no sé si vostè es
troba en condicions d’avançar un poc quines han estat les
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qüestions sobre les quals s’ha incidit més en aquestes primeres
reunions o a la primera reunió constitutiva que es va fer el mes
de gener. És a dir, segurament vostè es reuneix periòdicament
amb les organitzacions sense ànim de lucre, a banda de reunirse amb investigadors, etc., però segurament vostè també ha
tengut reunions amb organitzacions sense ànim de lucre que
investiguen i fan recerca i que treballen per conèixer quin és
l’estat i la vulnerabilitat de les nostres illes front als efectes del
canvi climàtic, i, per tant, jo crec que també seria molt
interessant que vostès explicassin quines són les preocupacions
que els traslladen a vostès en major grau.
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pugui fer molta cosa més, més enllà de treballar amb
freqüències, però no crec que pugui fer molt més, però sí en el
transport marítim.
I aquesta és una qüestió que, ja els dic, preocupa i ocupa
l’illa de Formentera absolutament, però estic segura que no
només l’illa de Formentera, per tant, ja els dic, jo els encoratj
que hi continuïn treballant de manera trans...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

Després, quan vostè parlava de mobilitat, és cert que a
l’àmbit de la mobilitat..., a veure, amb la diagnosi que el
Govern va fer o que va encarregar fer, es va identificar com que
el 80% dels elements que contribueixen al canvi climàtic a
Balears, o sigui un 80% de la càrrega dels elements que
contribueixen al canvi climàtic a Balears procedeixen de la
mobilitat. Per tant, crec que també mereix la pena i, a més, és
exigible i és necessari que el Govern s’apliqui en aquest
esborrany o en aquest projecte de llei de mobilitat sostenible,
perquè és cert que la Llei de canvi climàtic potser es queda
curta en aquest àmbit, jo supòs que vostè hi coincidirà; apunta
unes línies generals, apunta ja alguns objectius concrets que són
molt ambiciosos i que hem de desplegar evidentment, però
després potser falten eines dins la Llei actual de canvi climàtic,
perquè realment aquest desplegament d’objectius en matèria de
mobilitat sostenible sigui una realitat en breu i que tots, per
tant, comencen a veure quins són aquests canvis i com es
produeixen. I, per tant, ja dic, jo crec que aquí és important que
també vostè ens expliqui com es fan aquests avanços.
I ja li dic, quant a mesures de formació, m’agradaria també
que ens digués si realment des de la Conselleria de Canvi
Climàtic i Transició Energètica o des de la direcció general,
millor dit, es fa una feina d’anàlisi, juntament, entenc, amb la
Conselleria d’Educació, per veure on som febles; o millor dit,
quines oportunitats desaprofitam en aquest moment.
Dins el Pla d’FP de les Illes Balears, considera el Govern
que tenim una representació suficient d’aquells graus de
formació que poden especialitzar els treballadors de les Illes
Balears i treballadores en tots aquests camps que ens ofereix la
indústria d’energies renovables, de mobilitat sostenible,
d’adaptació de la indústria, també a aquest canvi climàtic, etc.?
Pensen vostès que tenim un pla d’FP que recull aquestes
necessitats? Si no és així, evidentment, ja els ho avanç, desitj
que facin aquest exercici el més aviat possible.
I finalment, respecte del transport marítim, insisteix, ara
aquest àmbit de feina recaurà sobre la responsabilitat del nou
conseller de Mobilitat, però no menys sobre vostè mateix, que
és vicepresident del Govern, per tant, jo hi insisteix, és
important que hi treballin conjuntament, perquè l’impacte de la
mobilitat a les Illes Balears ara s’ha atenuat per culpa de la
pandèmia, però en el moment que puguem revertir la situació
que teníem, ens tornarem topar amb una pressió absolutament
insostenible en termes ambientals. Per tant, hi ha d’haver un
compromís i un pla de treball clar del Govern de les Illes
Balears per adequar el transport marítim, que és sobre el que
tenim probablement més capacitat d’incidència, perquè vostès
també parlaven de transport aeri, però jo dubt que aquí s’hi

Vagi acabant, Sra. Tur. Gràcies, Sra. Tur.
En torn de contrarèplica, per part del Govern, té la paraula
el Sr. Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gràcies, Sr. President. De nou, gràcies, Sra. Tur. Són mil
qüestions, però ja dues notícies: la primera, hem demanat una
compareixença voluntària d’aquest conseller per parlar
precisament de transició energètica, de tot el que s’ha fet i de
tot el que l’Estat ha posat damunt la taula per als propers anys
en qüestió de transició energètica a les Illes Balears, crec que
és important fer aquesta compareixença perquè el debat és molt
més ampli i, per tant, permetrà donar totes les dades
necessàries.
En segon lloc, el tema de mobilitat elèctrica, bé, aquí tenim
dues qüestions essencials: en primer lloc, el tema de la
implantació de les renovables, que va funcionar molt bé, quan
va agafar el Govern teníem una implantació de renovables que
no arribava al 3%, ara tenim, hem tingut un pic de consum
d’energia neta del 13% a les Illes durant el mes de febrer, això
és una evidència que, efectivament, desenvolupam aquest tema.
I després el tema de la mobilitat elèctrica.
Del tema de la mobilitat elèctrica em demanava diverses
qüestions. Primera qüestió, aquest any destinarem 3 milions
d’euros a la instal·lació de punts de recàrrega a totes les Illes,
això ens farà arribar aquest any als 1.000 punts de recàrrega,
aquest era l’objectiu per a l’any 2025, per tant, es fa bona feina.
La Llei de canvi climàtic obliga als rent a car a tenir un 2% de
la flota electrificada a cada any que passa. Quin ha estat el
problema? Evidentment, aquest any no hi ha hagut temporada
i com que no hi ha hagut temporada hi ha hagut, diguem, una
permissivitat, com que no anaven a comprar flota nova, doncs,
lògicament, no s’ha establert o no s’ha vigilat el compliment
d’aquest tema, però, evidentment, quan comenci a funcionar la
temporada i quan comenci a funcionar la flota de vehicles de
lloguer aquí, a les Balears, es tendrà molt en compte aquesta
qüestió.
Ahir teníem una bona notícia als diaris, que era que havia
disminuït la venda d’automòbils a Espanya, però que havia
augmentat la venda d’híbrids i d’elèctrics, això crec que és una
bona notícia.

4024

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / 16 de febrer de 2021

Evidentment, no solament parlam del transport per
carretera. Com li deia, des de la Direcció General d’Energia, de
la Conselleria de Transició Energètica tenim una oportunitat
important per al tema de la mobilitat elèctrica amb vehicles
particulars, perquè per la grandària de les Illes és perfectament
factible que les noves flotes, els nous models de vehicles
elèctrics puguin funcionar sense cap problema de mobilitat,
però tenim un projecte molt important que comença amb
l’adquisició d’aquests cinc autobusos a l’EMT que el transport
col·lectiu es pugui realitzar mitjançant vehicles moguts per
hidrogen ecològic i no per energia elèctrica.
Tot això és avançar en aquests temes.
Ara mateix tenim també el programa MOVES II en
funcionament, també de mobilitat elèctrica, que donarà 1,5
milions d’ajuda per a l’adquisició de vehicles, com la
instal·lació de punts de recàrrega.
I no se’ns oblida, lògicament, el tema del transport marítim,
perquè és veritat que el transport marítim, lamentablement, és
un dels transports més contaminants, per tant, fem feina també
per demanar a les navilieres que operen a les Illes Balears la
millora de les flotes, perquè, finalment, tinguem l’oportunitat
de comprovar que, efectivament, també el transport marítim
s’ajusta també a aquest combat o lluita contra el canvi climàtic
en el qual es troba entestat el Govern de les Illes Balears i,
lògicament, haurem de fer feina amb la Conselleria de
Mobilitat precisament per arribar a aquesta solució.
Em queden temes, em queda el tema de l’eficiència
energètica, que és molt important i és una aposta molt evident
per part de la Unió Europea.
I no vull deixar de costat el tema de la formació
professional, ens sembla molt important perquè les energies
renovables són un nínxol econòmic que produeix ocupació de
primera qualitat, produeix feina per a tot l’any, (...),
especialitzada i és evident que amb el conseller, que no té mitja
conselleria, sinó que a Educació ha unit formació professional
i això crec que és una aposta molt evident per part del Govern
de les Illes Balears -Sra. Riera, no és mitja, és completa,
completíssima, aquesta aposta del Govern de les Illes Balears-,
promourem precisament que es puguin oferir cursos
d’instal·lador elèctric, perquè és molt important per a això.
I, abusant de la paciència del president, darrera dada: hi ha
un projecte específic de fons de recuperació europeu per a les
Illes aquí, a Espanya, això suposarà l’arribada de 230 milions
d’euros per a qüestions de transició energètica, mobilitat
elèctrica, etc., a les Illes Balears. Per tant, tenim un repte molt
important a acomplir i tenim solucions per arribar a bon port en
aquest tema de la lluita contra el canvi climàtic.
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
Moltíssimes gràcies de nou, Sra. Tur.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Arribats a aquest punt,
suspenem el plenari per un període de deu minuts.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyores diputades, reprenem la sessió.
III. Moció RGE núm. 1519/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a climatització de les aules
dels centres educatius de les Illes Balears, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1029/21.
Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 1519/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a climatització de les aules dels
centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1029/21.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Els protocols sanitaris
obliguen a ventilar contínuament les aules per garantir la
renovació de l’aire, el que suposa tenir obertes les portes i
finestres. En vistes que arribaria el fred a l’hivern, com cada
any, el Grup Popular va demanar al Govern que tengués la
previsió suficient durant el primer trimestre de curs per establir
aparells que permetessin controlar la concentració de CO2 i
aparells complementaris per purificar contínuament i així poder
tancar de tant en tant les finestres, i això, combinat amb
calefaccions adequades, permetria contrarestar les baixes
temperatures.
Però quan han tornat els nins a l’escola el mes de gener
s’han trobat que ni les calefaccions estan a punt ni els aparells
de control estan instal·lats. La majoria d’aules estan molt
enfora del que estableix la normativa de prevenció docent, que
fixa 20 graus per a un espai educatiu, fins i tot no té res a veure
amb la normativa de riscos laborals, més flexible, que permet
entre 17 i 27 graus. Aquesta normativa que s’aplica als centres
de treball i que vigila el Sr. Negueruela, però que casualment
s’incompleix pel conseller March als espais educatius. Les
aules estan a 5 graus de bon matí, sense poder tancar les
finestres durant tot el dia i sense poder posar la calefacció com
tocaria.
La defensora de la Ciutadania ha rebut un autèntic allau de
queixes perquè els nins estan congelats, tot el dia asseguts amb
l’abric posat, amb mantes, sense llevar-se els guants ni per
escriure. Tot obert per seguretat, quan la ironia és que les
famílies denuncien que els seus fills es desplacen a escola
apinyats com sardines dins el transport públic, sense guardar
distàncies, sense complir aforaments del 33% i sense tenir
senyalitzats els seients que no es poden emprar per seguretat.
Igualment als centres de formació professional, on hi ha
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alumnes que fan horari nocturn i protesten, amb raó, perquè han
de tenir les finestres obertes quan fa fosca.
Ni les calefaccions estan a punt ni la tecnologia s’ha
instal·lat a tots els centres. Els equips directius estan
estupefactes perquè no se’ls ha assessorat dels requisits de
qualitat que han de tenir els aparells, ni se’ls ha dit si són
obligatoris, ni han rebut doblers suficients per comprar-los. El
resultat és que no estan instal·lats ni funcionen com toca, la
qual cosa ha ocasionat la desconfiança de mestres i famílies.
Els sindicats han presentat dades preocupants: un 94% dels
estudiants de Mallorca segueixen les classes amb mantes o amb
abrics; el 95% de les aules no tenen purificadors d’aire, i un
37,4% no disposen tan sols ni de mesurador de diòxid de
carboni.
Aquest és el seguiment i control que fa el Govern Armengol
sobre un tema tan important? Aquesta és l’empatia que tenen
amb un sector angoixat, l’educatiu, que està desplegant
protocols sanitaris i assumint una responsabilitat que realment
no li correspon? Per què continuen improvisant amb la salut,
amb la seguretat, amb les condicions a les aules?
Avui, senyors diputats, tenen l’oportunitat de revertir
aquesta situació, de donar suport a una proposta positiva del
Partit Popular i de tenir un gest -almanco un gest- amb aquells
que fan de les escoles un lloc més segur; perquè es faci de
forma urgent la revisió de tots els centres educatius de la xarxa
pública; perquè es resolguin els problemes de fred i ventilació
i perquè es doni compliment a la normativa de prevenció
docent i laboral.
És lògic que la comunitat educativa estigui indignada i que
se senti abandonada per una conselleria que ha descarregat
sobre ells tota la responsabilitat perquè les escoles siguin un
espai segur. De res no serveix fer anuncis a titulars,
remodelacions o cares noves si el Govern continua desgastat
amb els mateixos tics antiquats del Sr. March, la mateixa
deixadesa respecte de les condicions de les aules i la mateixa
indiferència amb les famílies.
Aprofitin, senyors diputats, l’oportunitat de canviar també
aquesta dinàmica i donin suport a una iniciativa positiva perquè
l’escola sigui un poc més segura i un poc més humana.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... sí, perquè si alguna cosa ha quedat clara durant tot aquest
temps és que els centres escolars i els centres educatius són
entorns segurs. Avui mateix hi ha una notícia on diu que hem
tingut aquesta setmana 175 contagis d’una població de quasi
50.000 alumnes. Això vol dir que els centres escolars són
segurs. Això és gràcies tot a la feina d’aquests directius,
docents, conselleria que han convertit aquests espais en entorns
segurs.
Des d’un primer moment, vostè ho sap, la conselleria i el
Govern han treballat amb una premissa, primer la salut, i això
s’ha fet efectiu. Crec que això s’ha posat de manifest amb les
xifres que tenim ara, ara tenim unes xifres de contagis molt
baixes. S’ha treballat per fer dels centres..., per ampliar els
espais, reduir ràtios i desar tot el que sigui necessari.
Una de les mesures que ha pres aquesta conselleria, i sí que
s’ha pres des d’aquesta comunitat autònoma, cosa que des de
les altres no, ha estat facilitar la compra de mesuradors de CO2
i filtres EPA. Vostè sap que s’ha invertit més d’1.200.000 euros
en compres de mesuradors de CO2 i filtres EPA i es va donar
una dotació extraordinària de 100 euros per aula a cada centre
perquè es poguessin adquirir. Per tant, la majoria de centres
tenen aquests filtres EPA.
Per cert, el Partit Popular ha de tenir també certa
coherència, vostè està aquí demanant filtres EPA per a tothom
i la setmana passada el seu partit va votar en contra de comprar
filtres EPA; això ho han de posar també de manifest. El Partit
Popular a Balears demana filtres EPA i a Andalusia vota en
contra de comprar els mesuradors. S’han de posar d’acord.
Crec que no es fan cap favor demanant una cosa que a un altre
lloc voten en contra. Concretament va votar en contra la
setmana passada a “garantizar un control permanente de CO2
en las aulas mediante la realización de controles específicos de
la calidad del aire”. Això ho va votar el Partit Popular en
contra la setmana passada.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, ara no vengui aquí a fer-se la màrtir dient que
tothom en necessita i que no són espais segurs. Per tant, aquí
tenim una contradicció.
Hem de ser coherents, hem de ser coherents. La salut davant
de tot. Hem posat mesuradors de CO2, hem comprat o s’està
facilitant la compra de filtres EPA. Per tant, crec que s’està
treballant.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm.
1764/21 i 1765/21. Iniciam el debat amb la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, m’ha deixat totalment
estupefacte perquè...

Ara parlam també que..., parla del fred. Vostè presenta
aquesta moció perquè de sobte arriba una onada de fred. Arriba
una onada de fred com arriba una onada de fred a tota la resta
d’Espanya perquè a Madrid no va arribar el fred, simplement
fa tenir tancades les escoles.
Clar, tenim un problema i és que els protocols sanitaris
demanen espais oberts i demanen ventilar i tenim una onada de
fred. Per suposat que tenim problemes. Però també hem de dir
que el tema de climatització de centres no sols és posar la
calefacció més alta quan fa fred i s’ha de tenir la finestra
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oberta. La climatització de centres és posar a tots els edificis
unes bases energèticament sostenibles perquè siguin,
responguin el millor.
Crec que tots els centres tenen les instal·lacions climàtiques
d’acord amb les seves condicions. Les condicions de fred
extrem que hi varen haver fa un mes quan vostè va presentar
aquesta interpel·lació i aquesta moció, va ser una cosa puntual,
però sí que és cert que la major part de centres tenen les
calefaccions en funcionament i sous per comprar gasoil, cosa
que vostè en determinat moment no va permetre, en determinats
moments -i això li ho dic com a docent- passàvem fred no
perquè tinguéssim les finestres obertes, sinó perquè la
conselleria no donava ni un duro per comprar gasoil als centres
educatius. Crec que això també s’ho ha de fer mirar.
(Alguns aplaudiments)
En definitiva, i amb això acabo, tenim uns centres educatius
segurs, tot llevat que en situacions puntuals, com en la passada
onada de fred, es generen situacions de disconformitat
climàtica, disconformitat de temperatura que va lligada també
a la necessitat de ventilar per tenir uns centres segurs.
Nosaltres hem presentat dues esmenes. Li demanaria que les
acceptàs perquè precisament van per aquest camí: una, que
continuam assegurant que els centres són uns espais segurs, i la
segona...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
... que va encaminada a tenir unes condicions climàtiques
excel·lents.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Gracias, presidente. Bueno, primero quiero agradecer el
interés, Sra. Riera, y el de su partido porque los niños y las
niñas de Baleares no pasen frío. Nuestro interés es el mismo.
Me alegro de haber llegado a ese punto de unión porque está
claro que la educación en este gobierno está recibiendo un gran
cuidado porque se pusieron 49 millones más de euros en el
presupuesto.
Precisamente este aumento se hizo en previsión de que
durante la pandemia tendríamos que anticiparnos a
acontecimientos, ser previsores en las nuevas necesidades que
se iban a ir planteando, por ejemplo la compra de medidores de

CO2 para cada aula, para cada escuela pública y también para
cada escuela privada sostenida con fondos públicos.
Se han dado 100 euros a cada aula de cada escuela para que
compren medidores de CO2. ¿Por qué ustedes votaron entonces
en contra de controlar el CO2 en las escuelas, como ha dicho mi
compañero?...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Sra. Riera, desde la conselleria se comunicó además...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... que, a pesar de los medidores, había que ventilar las aulas.
Esto se hizo en una instrucción pública a principios de año por
la conselleria, la puede ver todo el mundo: había que poner la
calefacción, tenían que utilizarse los medidores y tenían que
ventilarse las aulas.
Yo creo que preocuparse por la calidad educativa de las
Islas Baleares es aumentar en 49 millones el presupuesto,
ustedes firmaron los recortes en educación más dolorosos de la
historia educativa reciente. Creo que preocuparse por la calidad
educativa en Baleares les hubiera llevado a no montar
barracones y ustedes sin embargo los montaron y tuvieron a
niños y a niñas pasando frío y pasando calor en aulas
prefabricadas.
Creo que preocuparse por la educación en Baleares es no
haber permitido escuelas con amianto, con amianto, sí, un
material cancerígeno. ¿Lo retiraron ustedes? No. No lo
retiraron ustedes. ¿Se preocuparon por el frío cuando se retiró
el amianto de las aulas en Baleares? ¿Saben ustedes cuándo se
retiró? Con este gobierno.
(Remor de veus)
Sra. Riera, ustedes que dicen preocuparse por la educación
en Baleares son los que quieren segregar a estudiantes por
renta, quieren que a los barrios obreros no puedan ir niños de
barrios de clases pudientes, quieren dividir por clases a los
estudiantes. Ya les he dicho alguna vez: su libertad no es la
misma que la nuestra.
Ustedes presentan una iniciativa que pide calefacción para
las aulas, pero ¿dónde estaban ustedes cuando pedíamos
calefacción para las casas? Unidas Podemos cuando empezó a
denunciar la pobreza energética, ¿dónde estaban ustedes? Se lo
digo: estaban ustedes en el gobierno, metiendo a exministros en
las eléctricas y subiendo la factura de la luz.
(Remor de veus)
¿Dónde estaban ustedes cuando hace poco hemos dicho que
la calefacción debería ser un derecho fundamental para toda la
gente de este país? Se lo digo: estaban ustedes en la oposición
montando bulos, insultándonos, riéndole las gracias a los
fanáticos de la reconquista...
(Remor de veus)
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Cuando nosotras hablamos de libertad, Sra. Riera, se lo he
dicho muchas veces, hablamos de libertad para expresarnos,
hablamos de libertad para amar o libertad para sentir, pero
ustedes hablan de libertad para segregar por renta en la escuela,
libertad para poder cotizar en España o en Andorra, libertad
para pisotear a los trabajadores, libertad para acumular la
riqueza.

És cert, hi ha hagut escoles, com quasi cada any, que han
sortit pels mitjans perquè tenen la calefacció espenyada, com
per exemple la de S’Aranjassa. El tema està que de fa cinc anys
cap aquí els problemes han augmentat o han minvat? Li puc
assegurar que han minvat. Sap per què? Perquè la comunicació
entre equips directius, conselleria i ajuntaments és fluïda, molt
més fluïda que en altres temps.

Sra. Riera, el Partido Popular ha perdido ya 16 de 18
elecciones a las que se ha presentado en los últimos años, 14
elecciones autonómicas perdidas, 2 elecciones generales con el
peor resultado de la historia y unas elecciones europeas.

Amb la que està caient tots, conselleria, equips directius,
claustres i famílies, s’hi han aferrat. S’hi han aferrat per treure
endavant un curs molt complicat. Sí, tota la comunitat
educativa ha respost en positiu i amb l’objectiu de treure
endavant el curs. Ens hi hem posat totes i tots, menys vostès,
obsessionats amb el quan pitjor, millor.

¿En qué tipo de libertad pensaban ustedes cuando se dieron
la mano con la fanática de la derecha? ¿En qué tipo de libertad
entre estudiantes piensan ustedes cuando pactan con el
fanatismo segregador en cada pleno?
Mira, ahora más nunca necesitamos opciones políticas
coherentes. Están ustedes perdiendo mucho con ese discurso
contradictorio y con el colegueo que nadie entiende con
quienes están rompiendo la unión entre compatriotas.
Sra. Riera, vuelvan ustedes a la democracia.
(Remor de veus)

De veritat, Sra. Riera, en plena pandèmia es pot fer oposició
des de l’empatia i vostès només en fan des de la traveta com
aquells laterals destralers d’un temps d’aquells camps de
regional amb terra que o passava el baló o passava el jugador,
però les dues coses no. Idò vostès són iguals. Aquells laterals,
però, es passaven mitja temporada expulsats. Vius, que la
ciutadania darrerament els envia missatges clars.
I sí, nosaltres hem estat crítics amb com ha gestionat la
pandèmia la conselleria del Sr. March, igual que ho han estat
famílies i docents, però sempre cercant espais de millora,
sempre a disposició per poder treure endavant el curs.

Gracias, presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Hola, bones..., gràcies, president. Ens trobam davant una
proposta de l’oposició, en aquest cas del PP, concretament de
la Sra. Riera, que jo així com van passant els mesos que som
aquí diria que és de les més cíniques i demagògiques que ens
ha dut...

Quant a la qüestió que ens du, si aixecam la mirada i ens
traiem les cucales, ens adonam que a tot l’Estat han tengut
problemes, problemes amb el fred sobretot, i si ho analitzam,
veiem que la conselleria del nostre país va reaccionar amb més
agilitat que la majoria. Per això li hem presentat les esmenes.
Posem damunt la taula el problema però posem en valor la
feina feta per solucionar-lo.
I, ja per acabar, Sr. President, i aprofitant que parlam
d’educació voldria aprofitar per fer un esment que avui la
policia -per ordre judicial- ha violat i violentat el Rectorat de la
Universitat de Lleida per detenir un artista per la seva creació
artística. És ben hora de derogar la “llei mordassa”.
Llibertat Pablo Hasel, llibertat i retorn per a Valtònyc,
llibertat preses i presos polítics i, sobretot, llibertat d’expressió!

(Remor de veus)
Gràcies.
... encara no..., és a dir, crec..., es pot superar, però és difícil.
(Alguns aplaudiments)
És cert, docents i alumnes han hagut de fer feina en males
condicions, no és propi del segle XXI fer classe a menys de 10
graus, des d’aquí...
(Remor de veus)
... la meva, la nostra admiració, estima i valoració pública de la
feina que fan docents i equips directius, no ara, sempre. No
amb pandèmia, no quan estàvem confinats, no quan varen haver
d’acabar el curs així com pogueren, no quan el començaren i
canviaren en una setmana tots els plans, la nostra admiració,
estima i valoració a la comunitat educativa sempre.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. En primer lloc, vull manifestar, després
del tancament del meu company diputat, el Sr. Mas, vull dir el
nostre suport com a grup parlamentari, com a partit polític, com
a demòcrates, a l’actuació de la justícia i de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat, per detenir una persona que és un
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delinqüent, que ha estat condemnat i que, a més a més, s’ha
amagat a una institució pública.

aquesta línia i no en una altra. En aquesta línia i no en una altra.
I per això li donarem suport tal com està, sobretot per garantirho.

(Remor de veus)
I, ara, anirem per feina.
Miri, nosaltres donarem suport, Sra. Riera, a aquesta
iniciativa que vostès duen aquí avui, després de la
interpel·lació. Entraré en el context dels punts que vostès
proposen, no en els del discurs, perquè entenem que aquestes
reflexions es traslladen a la conselleria -entre d’altres coses- i
en aquest parlament, perquè instem el Govern amb una
aportació entenc jo que constructiva com a crítica del que
traslladen Apima, associacions professionals del professorat i
alguns alumnes, però especialment moltes cartes als directors
del centre i a la conselleria.
I, miri, jo no entraré en el debat del que la conselleria ha fet
ara, va fer abans o no es va fer abans. Jo, el que entraré en el
debat, i per això el nostre suport, és el que -realment amb una
situació excepcional- s’ha de tenir previsió i ha de ser càtedra
a l’administració pública, que és evitar la improvisació i
sobretot treballar la previsió.
Durant aquesta pandèmia han estat moltes les entitats,
professors, centres, comunitats docents, alumnat, Apima, que
han traslladat propostes concretes a la conselleria, entre
d’altres: obrir la calefacció de manera permanent, com a altres
comunitats autònomes s’ha fet, dotar als centres del pressupost
necessari per garantir la calefacció contínua... I és ver que s’ha
fet, però el manteniment i el subministrament depenien també
dels ajuntaments i del pressupost també dels centres, i tots
sabem en quina situació -insuficient- de recursos tenen i,
sobretot, no tan sols econòmica, els ajuntaments, sinó, de
vegades, de capacitat de donar resposta a prioritats per manca
de recursos humans i per manca de recursos econòmics.
I, miri, la crítica que nosaltres feim és que, malgrat
l’autonomia que correspon als centres, amb una situació
sobrevinguda de necessitat d’actuar, on s’havia de dotar d’uns
aparells i d’uns serveis que eren urgents, la conselleria no pot
deixar a l’autonomia del centre la decisió ni els recursos.
Necessita centralitzar, precisament, les compres i sobretot la
resposta tècnica per assegurar que tots i cada un dels alumnes
tenguin les mateixes condicions de climatització i, sobretot, jo
he estat alumne, empatitz amb els professors i amb l’alumnat,
i em puc imaginar com de difícil és amb una situació amb deu
graus -com ha esmentat el Sr. Mas-, es trobin amb poca
capacitat de concentració; als treballadors i treballadores
públics també els costi molt exercir la seva funció. I,
evidentment, s’ha passat fred. I aquí, és on s’ha de prendre, i
aquest govern amb aquestes propostes que es fan avui, ha de
tenir com a positiu programar-ho i preveure-ho.
La dotació de mesuradors, es dóna la responsabilitat als
centres per prendre mesures sanitàries i, sobretot, per fer les
compres. Jo no m’imagín un director d’un centre o un claustre
saber d’un instrument o d’un aparell que mai no havien tengut,
haver de conèixer les instruccions d’instal·lar-lo o fins i tot de
reparar-lo. Jo crec que aquestes coses sí s’han de centralitzar i
nosaltres donam suport, entenent que aquestes propostes van en

Miri, jo crec que encara som a temps d’aprendre d’aquesta
situació, de l’aprenentatge i, sobretot, amb el que suposa la
implementació immediata i adaptada dels aparells que encara
falten, que són els purificadors. S’ha de fer a tots els centres per
igual i a la mateixa vegada, perquè sinó es creen desigualtats en
el dret a l’educació, sobretot, les condicions a aquesta educació
de l’alumnat, perquè hi ha hagut pares que han hagut de lluitar
amb la idea de l’obligatorietat de dur a escola els nins però amb
la responsabilitat de la seguretat de la seva salut, i em referesc
a la salut, a passar fred, no a la salut en prevenció del tema del
contagi de la COVID.
Per tant, demanam, també, i traslladam a la conselleria que
tengui en compte la necessitat d’aquesta homogeneïtzació, que
sigui en temps, en material i en recursos. Es varen trobar que,
quan havien de fer les compres, s’havia exhaurit, s’havia
esgotat, el material. I molts de centres no el varen poder rebre.
Però és que quan hi va haver subministrament, és a dir, quan ja
hi va haver oferta, els preus havien apujat una barbaritat, per
tant eren insuficients els recursos que tenien i s’havien
d’administrar. I aquestes són les coses que hem d’aprendre. I
entenem, des del meu grup parlamentari, que la conselleria ha
d’incorporar aquest aprenentatge, aquesta crítica constructiva,
i sobretot l’aportació que la comunitat educativa -tota la
comunitat educativa- li ha traslladat amb els seus escrits i amb
les seves queixes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. El Grupo Parlamentario VOX está de acuerdo con
el contenido de esta iniciativa, como no puede ser de otra
manera.
Los centros educativos públicos no están ni bien
acondicionados ni bien aclimatados, eso es una realidad.
Nosotros, los diputados de VOX, solicitamos visitar los centros
educativos públicos de Baleares. Aun estamos esperando que
la consejería permita ejercer nuestros derechos -como
representantes públicos- y poder ejercer nuestra labor de
control al gobierno. No nos han permitido aun -la consejería,
Sr. March, usted no nos ha permitido aun- visitar los colegios
de Baleares un año después de haberlo solicitado. Nos dicen
que vayamos fuera del horario lectivo, pero si vamos fuera del
horario lectivo, ¿cómo vamos a poder examinar cómo se
encuentran atendidos los alumnos?, si cuando vayamos no
habrá alumnos, Sr. March. A ver, eso no es una forma de
ejercer el control al gobierno.
Prohibirnos visitar los centros escolares no es solo un
intento de tomarnos el pelo -por parte del Gobierno balear- si
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no que es un atentado contra los derechos de estos diputados y,
por tanto, contra el principio básico de toda democracia que es
la separación de poderes y que los parlamentos puedan
controlar lo que hacen los gobiernos. Este gobierno balear,
social-comunista, separatista, es un gobierno autoritario, que
gobierna a golpe de decretazos, que no atiende a las demandas
sociales, a lo que pide la gente, y que pisotea sistemáticamente- los derechos de la gente, no solo el derecho
de estos diputados de VOX, de poder ejercer el mandato que le
han dado los ciudadanos, que no es otro que ejercer sus
funciones como parlamentarios y, por tanto, la función de
controlar al gobierno; si no que pisotean, con ello, el derecho
de los ciudadanos de Baleares a que se respete el sistema
constitucional y democrático.
Mucho me temo que a este gobierno, abusador, que nada le
importa la ruina y la miseria de los restauradores, de las
empresas del ocio nocturno, de las empresas del ocio infantil,
de los comercios, de las empresas turísticas; que nada le
importa el sufrimiento de miles de personas, a las que ha
sometido a un régimen carcelario en las residencias de
ancianos; que nada le importa la precariedad laboral a la que
someten a miles de funcionarios interinos; que nada le importa
que bajo la tutela de instituciones públicas de esta comunidad
se esté abusando, desde hace años, de niños que son
prostituidos mientras los responsables miran para otro lado; que
nada le importa el destino ruinoso al que han llevado a estas
islas con su nefasta gestión de la pandemia..., mucho me temo
que nada le importa, tampoco que los niños pasen frío en las
aulas, mal ventiladas o sin calefacción, o con goteras o con
humedades; porque tampoco les importa que haya cientos de
niños con necesidades educativas especiales que se hayan
quedado sin profesores de apoyo, con el perjuicio que ello les
va a ocasionar en su desarrollo.
A este gobierno le trae sin cuidado todo lo importante, están
a otras cosas. Lo importante no es que se apliquen de forma
correcta los protocolos sanitarios con una climatización
adecuada en las aulas de los colegios, lo importante aquí es que
un rapero independentista, ex-militante de la CUP, dé clases de
hip-hop catalán a los maestros. Eso es lo importante para la
Sra. Armengol, para el Sr. March y su gobierno de
pancatalanistas fanáticos, que no se enteran de la que está
cayendo y que están tan fumados con intentar su agenda
ideológica lavacerebros, que la salud de nuestros niños en las
aulas es lo de menos para ellos.
Miren, a nosotros nos han impedido ejercer nuestros
derechos y acceder a los centros públicos educativos para
comprobar en qué condiciones se están impartiendo las clases
a los niños. Pero no por ello desconocemos la realidad, porque
son muchos los padres que nos dan su testimonio de las
condiciones lamentables en que se encuentran muchos centros,
ya no sólo a nivel de adoctrinamiento ideológico con pancartas
pancatalanistas de todo tipo y contenidos educativos en los
libros de texto que distorsionan completamente la realidad y la
historia de esta región de España que son las Islas Baleares,
sino también las condiciones físicas en las que se encuentran
las instalaciones, que dejan mucho que desear y que no son
propias de una sociedad que paga cuantiosos impuestos, para
comprobar como luego esos impuestos son despilfarrados en
gasto inútil, mientras los niños no tienen unas mínimas
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condiciones de climatización y purificación del aire. Ni siquiera
en los tiempos de pandemia que nos han tocado vivir. Ni una
pandemia sanitaria ha hecho reaccionar a este gobierno, para
empezar de una vez por todas a destinar los recursos públicos,
el dinero de nuestros impuestos, a lo importante, que es la
salud, la educación y el bienestar de la gente.
Menos contratar raperos “indepes”, menos propaganda
ideológica y más gestión. Eso es lo que cabría esperar de un
gobierno responsable y eso es lo que los diputados de esta
cámara tenemos el deber de exigir, lo contrario nos haría tan
culpables como ellos. Creo que los niños de Baleares se
merecen un poco más de atención y de respeto. Que les dejen
estudiar en condiciones mínimas de salubridad sería un buen
inicio y luego ya si pudieran ejercer sus derechos reconocidos
a nivel internacional, de estudiar en su lengua materna, un
derecho reconocido hasta por la UNESCO, entonces ya sería
fabuloso...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Ribas, ha d’acabar.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Ni una cosa ni otra pueden hacer hoy en Baleares, -y
termino, presidente-, en el 2021 los niños de este región, de uno
de los países más desarrollados del mundo que es España.
(Se sent algú que aplaudeix)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Deia un
grup que es deia Ossifar, que escoltàvem molt fa uns anys, que
“un rap és un peix”. A partir d’aquí, nosaltres volem donar el
suport de part del Grup Parlamentari El Pi a tots els docents, a
tots els equips directius, a les famílies i als alumnes, vertaders
herois d’aquesta banda de la nostra societat en temps de
pandèmia, una pandèmia que ja arrossegam des de fa un any.
Pel que fa a la moció que avui presenta el Partit Popular, dir
que el Grup Parlamentari El Pi donarà suport, perquè és que és
una cosa senzilla, parla de climatització. És suficient la
climatització que tenim?, no. La volem tots?, sí. Ha vengut una
onada de fred?. Sí. Ha passat a tota Espanya que han tengut
fred?, sí. Però hi ha hagut centres aquí que ho han tengut pitjor
que els altres?, també. Jo crec que no hem d’anar, com fan
vostès habitualment, quan vostès governaven ..., els infants
tenen fred?, sí i això és un fet, per això nosaltres els donarem
suport.
A banda d’això m’agradaria que és ver que hi ha hagut una
manca de previsió d’allò que era perfectament previsible.
Estam d’acord amb el conseller i també amb alguns arguments
que s’han dit aquí, que les mesures per combatre la pandèmia
tenen un caràcter excepcional i temporal i tenen prioritats sobre
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el confort tèrmic, però no es pot negar que això és totalment
compatible amb una previsió, i seré molt concreta, fer una
inversió en climatització adequada per a les aules, ja sabem que
el manteniment és competència dels ajuntaments, però donada
l’excepcionalitat de la situació, es podria donar el suport als
ajuntaments en aquesta tasca i també proporcionar, instal·lar i
comprovar el funcionament adequat dels aparells mesuradors
de la qualitat de l’aire i dels filtres purificadors en tots els
centres, perquè tant alumnes com docents puguin dur a terme
les seves tasques, ja no direm confortablement, sinó amb uns
mínims. S’han congelat de fred els nostres infants i els nostres
professors?, sí Duien abrics i mantes dins les aules?, sí, això és
un fet. Idò per què no hem de donar suport a aquesta iniciativa?
No passa res, no passa res, no facin com (...) en temes pràctics
per als nostres infants.
També m’agradaria dir, pel que fa als punts concrets de la
moció, que en el punt 1 pensam que coordinar la revisió urgent
de les instal·lacions de tots els centres educatius ens pareix bé,
ja li deim que hi votarem a favor i no hem volgut fer una
esmena en aquest sentit, però tal vegada s’hauria de posar la
prioritat d’aquells que no funcionen, perquè n’hi ha que sí, que
tenen la climatització adequada i n’hi ha que no. Però en
qualsevol cas sobretot pensam que tots els centres educatius
així com van mal dades, és una mica utopia pensar que es
revisaran tots..., es posarà la climatització adequada a tots els
centres que hi ha a les illes. Però bé, en qualsevol cas com
dèiem, li donarem suport. I els altres dos punts ens semblen bé.
I pel que fa a l’argumentació que hem sentit aquí. Sr.
Casanova, amb tota l’estima li dic, vostè diu “els centres
escolars són segurs”, sí, d’acord, però és que no parlam d’això,
no parlam d’això, no, no parlam d’això. Equips directius,
docents, conselleria, primer és la salut, la salut també passa per
una climatització adequada, també passa per aquí la salut. I
tampoc no ens pareix bé que quan s’estan posant damunt la
taula iniciatives que són per millorar la qualitat de la vida diària
dels nostres alumnes i els nostres docents, perquè és el cas que
ens ocupa, sempre hagin d’estar uns i els altres atacant si a
Andalusia es fa, o si ja s’ha fet. Per què no ens centram en les
coses que deim?
I després una altra cosa, és molt més senzill que si hi havia
barracons abans o si hi havia amiant, ... Han passat fred els
nins? -I acab com he començat-, sí. Passaran calor?, sí. S’han
de millorar les condicions dels centres educatius pel que fa a
aparells que duien calor i fred perquè estiguin millor, més
confortables i es puguin concentrar?, sí. I aquesta és
simplement la temàtica que ens ocupa en aquest moment. Per
tant, la nostra resposta també serà sí.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.

Anem a pams. La COVID ha posat de manifest les
mancances d’aquest sistema, dintre de les múltiples mancances,
ens trobam amb un tot un seguit d’edificis que es varen
construir abans que s’aprovés el reglament d’instal·lacions
tèrmiques dels edificis l’any 2006 i que és la normativa que
regula la qualitat de l’aire en edificis no residencials.
Val a dir que la qualitat de l’aire de les aules fa temps que
es qüestiona, perquè és evident que faríem bé d’aprofitar
aquesta crisi sanitària per fer les modificacions de millora dels
centres educatius, per tal de garantir una bona qualitat i de
passada evitar altres contagis, com poden ser els refredats. Així
segons diferents organismes internacionals i una vegada ha
quedat clar que el virus de la COVID circula per aerosols, açò
és per l’aire, el que cal és garantir que no se superin els nivells
recomanats i açò requereix ventilació i filtració de l’aire. Com
es poden garantir aquests nivells? Allò recomanable és una
bona ventilació natural i, si aquesta no és possible, es recomana
l’ús de filtres. Els mesuradors de CO2 són una bona eina que
ens dóna la informació necessària per ventilar els espais quan
sigui necessari.
El problema arriba amb el fred, l’escenari ideal cap al que
ens hauríem d’adreçar és aquell que a l’hora de fer edificis
públics tenen en compte l’eficiència energètica, l’arquitectura
ha avançat moltíssim en aquest tema i en qüestions tan senzilles
com és l’orientació dels edificis que ajuden, i molt, a millorar
dita eficiència; però també els materials, necessitam edificis
que siguin climàticament sostenibles.
Caldria fer tot un seguit d’actuacions sobre les edificacions
amb l’objectiu de mantenir la temperatura interior de les aules
i la resta de dependències i açò es pot aconseguir en millorar
els envoltants, materials de construcció, sistemes
d’aprofitament d’energies renovables, etc.
Què volem dir amb tot açò? Que cal fer millores, però no
només per la COVID, sinó com a garantia d’espais adequats i
eficients energèticament. En aquest sentit, i com a proposta que
sorgeix des del Grup Mixt, pensam que seria adient fer estudis
de les necessitats climatitzadores de tots els centres i fer un
annex en el Pla d’infraestructures per habilitar una partida
addicional per fer les obres de condicionament en aquells
edificis més antics i que tenguin necessitats. Açò no són
actuacions puntuals, calen obres i reformes.
En resum, si no podem entendre el fons d’aquesta moció, sí
que és cert que nosaltres defensam l’autonomia de centre i que
com a qualsevol actuació de política pública, primer avaluar i
analitzar, però després actuar, per la qual cosa no podem donarli suport; defensam l’autonomia de centre perquè siguin ells que
determinin quines necessitats tenen i per això mateix el Govern
els ha donat un finançament extra per adquirir els aparells
necessaris.
Gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Per abordar
correctament la moció que avui debatem, hem de partir de dues
premisses: la primera és la situació de la pandèmia i la segona
els edificis obsolets.

(Se sent el timbre de crida per a votació)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant, té la
paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Després d’escoltar els diputats, sembla
que els socialistes no han governat mai, però resulta que fa
prop de sis anys que són responsables del que passa a les aules
i són responsables, Sr. Casanova, de desaprofitar 1.000 milions
d’euros anuals del pressupost d’Educació per poder
condicionar els centres educatius.
(Alguns aplaudiments)
Han perdut l’oportunitat d’incrementar els espais a les
escoles per reduir el nombre d’alumnes per aula, aquelles
promeses de ràtio que va signar la Sra. Armengol a l’any 2015
davant la Plataforma del Pacte Educatiu i amb els que ha
quedat com a una mentidera. Han tudat els doblers, sense
instal·lar equips de climatització, sense renovar calefaccions,
sense revisar calderes ni fer de l’escola un entorn adequat. Els
centres escolars són segurs? Sí, però són freds.
El que hagués estat importantíssim ara, en què la pandèmia
obliga a mantenir estrictes protocols de ventilació, de distància,
és que estiguessin condicionats. Vostès, els mateixos polítics
socialistes que es varen presentar a les eleccions a l’any 2015
amb pamflets, Sr. March, ho recorda? “Anar a l’escola pot ser
perillós”, ho deia vostè, signat per vostès...
EL SR. PRESIDENT:
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(Alguns aplaudiments)
De res no serveix que donin la culpa al virus, que donin la
culpa al PP o que donin la culpa a la gent.
Què han fet des de l’any 2015, senyors diputats, que ara fan
carusses? Únicament han fet història per votar en contra de
qualsevol iniciativa destinada a millorar infraestructures,
perquè venia de l’oposició constructiva del meu partit.
(Remor de veus)
A l’any 2017...
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, per favor.
(Remor de veus)
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Entenc que els molestin les veritats, però és que a l’any
2017 varen votar en contra d’una iniciativa del Grup Popular...
(Remor de veus)
... que reclamava la revisió urgent de totes les instal·lacions
educatives. A l’any 2018 varen contra d’una esmena per
destinar una partida a la millora de les calefaccions a les
escoles. A l’any 2019 varen tornar a votar en contra de destinar
doblers a la climatització general de les aules. I a l’any 2020
han tornat votar en contra de totes aquestes actuacions. Aquesta
és la seva història, senyors diputats.

Silenci, per favor, senyors diputats.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
..., responsables polítics de l’actual conselleria.
Han deixat passar l’oportunitat d’eliminar un centenar de
barracons que reclamaven els seus socis de govern any rera
any, ho recorda, Sra. Santiago? Demandes que han quedat més
que diluïdes, perquè estan completament absorbits per la
bombolla del Consolat.
No posin l’excusa de la pandèmia, ni de l’herència rebuda,
ni del Partit Popular, ni del Govern estatal, ni comparin altres
administracions, l’herència és la seva, la de sis anys de
deixadesa amb més pressupost que mai, el Govern de l’Estat és
el seu, dels que s’asseuen amb vostès i es reparteixen les
cadires, i el Govern Popular segur que hem fet coses bé i coses
malament, però el que no hem fet mai és tudar els doblers de
l’Educació, com han fet vostès des de l’any 2015...
(Remor de veus i petita cridòria)
El Partit Popular vàrem reduir els barracons, vàrem fer
moltes reformes i centres nous amb 56 milions d’euros
d’inversió, projectes FEDER i actuacions del Banc Europeu
d’Inversions.

No acceptarem cap de les dues esmenes, tant els costa
acceptar la proposta del Partit Popular? Han de substituir
“coordinar” per “facilitar” o per “continuar coordinant” per
emblanquinar un conseller sobrepassat per si mateix? És la
conselleria que ha de coordinar, que ha de facilitar i que ha de
fer la feina i no els equips directius.
És inacceptable, Sr. March, que vostè contestàs la nostra
interpel·lació i frivolitzàs del fred a les escoles, sense empatia
amb els nins; suposam que és bo de fer quan s’ha tengut temps
de traslladar-se a un bon despatx nou, més modern i ben
climatitzat. Ha tengut sis anys, sis, per fer plans
d’infraestructures buits, per fer compareixences inacabables,
per no solucionar res ni aclarir res. I el que sí han fet és
incrementar els barracons, de 97 a 150 barracons a l’any 2021,
de 97 a 150, Sr. March.
I davant aquesta inactivitat de sis anys, podria haver actuat
d’urgència durant el confinament perquè les escoles poguessin
obrir adequadament, faci una volta per les escoles de barri, pels
centres concertats, per les aules de nocturn, per la formació
professional, això sí són emergències socials i no
remodelacions buides de gabinet per continuar sense reactivar
res.
La ciutadania ha suspès la gestió del Govern socialista
balear davant la pandèmia, fins a un 70% de la gent està
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cansada, confosa i li han retirat tota la credibilitat, aquest és
l’efecte Armengol.
Los de Podemos heu perdut Galícia, País Basc, sense
representació, i aquí s’han reduït a la meitat...
(Petita cridòria i remor de veus)
..., qualque cosa s’ha d’analitzar. Aprofitin, aprofitin
l’oportunitat, aprofitin, senyors diputats,...
(Remor de veus)
..., deixin-se de hip-hop, deixin-se de congues i deixin-se de
rapers, aprofitin per votar una iniciativa perquè a les escoles fa
fred a Balears, si surt endavant estirem pendents del seu
compliment per al bé de tots, si no, no defugirem de la nostra
responsabilitat i continuarem reclamant des d’una oposició
responsable, però constructiva, pròpia d’una alternativa de
Govern.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Gràcies. Como no nos hartamos de repetir, la humanidad
vive momentos especialmente preocupantes desde el punto de
vista ambiental, debido a dos cambios fundamentales en los
equilibrios ecosistémicos: uno de ellos es el cambio climático,
el otro, la pérdida de biodiversidad. Desde instituciones como
el LIPES o el IPCC de Naciones Unidas, en sus recurrentes
informes nos hablan de poner freno a determinadas actividades
económicas relacionadas con la depredación de los recursos
naturales y el uso abusivo de los combustibles fósiles, nada
nuevo que no sepamos.
Otra cosa es la inacción de los gobiernos y de los estados en
poner freno a esta situación.
Centrándonos en las cuestiones climáticas, el no
cumplimiento o el bajo cumplimiento de las decisiones del
Acuerdo de París, hace peligrar el objetivo de alcanzar el
máximo de 1,5 grados de aumento de temperatura de aquí a
finales de siglo. Para alcanzar esos objetivos es urgente aplicar
o implementar las medidas contempladas en ese acuerdo, pero
también desarrollar otras que impidan que determinadas
especulaciones financieras impidan o limiten a los estados
cumplir con sus obligaciones.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, senyors diputats. Senyors diputats, senyors
diputats. Gràcies, Sra. Riera.
Atès que no s’ha acceptat cap esmena i ningú no ha
demanat votació separada, farem una única votació dels tres
punts conjuntament. Votam.
25, sí; 31, no; cap abstenció.
Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei.
IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 16001/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat sobre la
Carta de l’Energia.
En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
16001/20, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat
sobre la Carta de l’Energia.
En primer lloc, tendran lloc les intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat conjuntament la iniciativa,
començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. Jiménez.

Para ello hablamos hoy del tratado de la Carta de la
Energía, un tratado que nace el año 1991, al final de la guerra
fría, para garantizar el continuo suministro de energías a
Europa. Pero, además de ello, supuso un jugoso negocio para
grandes energéticas mundiales, pero también de los fondos de
inversión de la gran banca.
Para garantizar los beneficios de los inversores el tratado de
la Carta de Energía, que es un tratado más de comercio y de
inversión, se estructura en dos pilares: la protección de
inversiones y un mecanismo llamado ISDS. En el primer caso,
se contempla la protección a lo largo de toda la cadena de
producción, minas, campos de petróleo, gas, etc. Sin embargo,
a efectos prácticos son las inversiones en combustibles fósiles
las que están altamente protegidas, no contemplándose ningún
tipo de criterio o disposición de protección ambiental. A través
del mecanismo ISDS o solución de controversias entre estados
e inversores, los inversores pueden demandar a los estados si
consideran que sus inversiones están en peligro, las demandas
no se resuelven ante tribunales ordinarios, sino ante tribunales
privados, donde, además, los estados no tienen capacidad de
apelar el fallo definitivo.
Existen tres impactos importantes directos de este tratado
sobre la Carta de Energía: endeudamiento de las arcas públicas,
limitación de la transición energética y de la coherencia de
políticas y limitación de desarrollos de políticas sociales y
situaciones tan especiales como la de la COVID.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Sr. President, bon dia a tothom. Como...
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, un poc de silenci.

En relación con el primer punto, hay 131 demandas a nivel
global, 47 de ellas que afectan a España, que se produjeron en
el momento del recorte a las energías renovables entre el año
2008 y 2014. En este tiempo España ha sido condenada a pagar
más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnización
y, según datos de la propia administración, esta cifra podría
superar los 8.000 millones de euros.
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Con respecto al segundo punto, hay una contradicción
evidente o flagrante entre el Proyecto de ley de cambio
climático del Estado, la propia Ley de cambio climático de
Baleares, los objetivos tanto a nivel europeo de alcanzar la
neutralidad de emisiones de aquí al 2050. Y también, por otro
lado, la propia existencia de estas limitaciones que impone el
tratado de la Carta de Energía ejerce un efecto disuasorio a la
hora de que los estados puedan dictar a través de sus
parlamentos nuevas normas ambientales.
Al mismo tiempo, hay que decir que el tratado, impone, a
su vez, la obligación de no modificar a los estados sus marcos
reguladores.
Con respecto al punto, es decir, los temas sociales, el TCE
pone por delante las inversiones a las necesidades sociales.
Sabemos, además, que diversos bufetes de abogados están
alentando o han alentado a sus clientes a demandar a los
estados por las medidas sociales adoptadas durante la
pandemia. En el caso español, los inversores podrían utilizar el
TCE para demandar al Gobierno, por ejemplo, al Gobierno
central o al autonómico por las medidas para luchar contra la
pobreza energética, como la ampliación del bono social, o la
moratoria en el pago de suministros básicos.
En julio de 2020 ha comenzado un proceso de
modernización que tiene por objetivo solventar la
incompatibilidad de las disposiciones principales del tratado,
con nuevo rumbo de las políticas europeas en materia climática
ambiental. La última ronda de negociaciones tuvo lugar en
noviembre y debe celebrarse otra en las próximas fechas; el
proceso de modernización debería abordar tres elementos para
tener en cuenta las leyes que se van a aprobar o que están
aprobadas en relación con el cambio climático: el Acuerdo de
París, el Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible.
Uno, sería eliminar la protección de las inversiones en todas
las fuentes de energía fósil, incluida el gas. Otra, eliminar o
modificar de forma sustancial, el mecanismo ISDS. Y tercero,
por último, incorporar mecanismos de acción climática
vinculantes.
En su formulación actual, el tratado de la Carta de Energía
representa un obstáculo para luchar contra uno de los
problemas fundamentales en la actualidad.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Gràcies, vicepresidenta. A mi encara m’ha quedat un poc el
rum-rum de l’anterior intervenció de la diputada del PP, i
nosaltres no sé si ballam el hip-hop, però vostès la sardana
catalana ja els dic jo que se’ls dóna fatal. Per tant, ho dic per
llevar-m’ho del cap.
(Remor de veus)
Pel tema que ens ocupa, nosaltres demanam el suport
d’aquesta cambra perquè el tractat de la Carta Europea de
l’Energia procedeix d’un context, justament ho explicava el
diputat, d’un context i d’un plantejament energètic i polític de
fa més de tres dècades i és totalment aliè al context actual de
lluita amb el canvi climàtic.
El Pacte Verd Europeu i la proposta de Llei de clima de la
Unió Europea són alguns dels instruments polítics coneguts
més ambiciosos per combatre la crisi climàtica, per aquest
motiu el tractat de la Carta de l’Energia posa en risc l’ambició
climàtica de la Unió, especialment l’objectiu de neutralitat
climàtica fixat per al 2050, assumit per la mateixa Unió, i el
tractat de París.
Per si això fos poc, el tractat tampoc no és coherent amb la
política de finançament energètic del marc europeu
d’inversions, ni amb la classificació de la Unió sobre inversions
sostenibles. El tractat protegeix les inversions en energies
fòssils, petroli, carbó i gas, i permet que inversors estrangers
puguin demanar els governs davant tribunals privats per la
posada en marxa de mesures climàtiques. Les indemnitzacions
que es podrien derivar del tractat de la Carta Europea de
l’Energia són majors fins i tot que l’import dels Fons de
Recuperació Europeu aprovat el mes de juliol, una fita històrica
en la història recent de la nostra Unió Europea.
Hem de tenir en compte que el tractat sols protegeix els
inversors i no els estats ni la ciutadania, ja que si hi ha
conflictes entre inversors i governs nacionals se soluciona a
través del sistema paral·lel de justícia, que són els tribunals
d’arbitratge privats els quals poden endeutar les arques
públiques, ja que els laudes poden arribar a reclamar sumes
astronòmics als estats per tal que aquests hagin d’indemnitzar
les multinacionals.

Sr. Jiménez, tiene que ir terminando, por favor.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Me queda una frase, por favor, gracias. Solo decir que en
este momento el propio Ministerio de Transición Energética ha
mandado una carta a la Unión Europea demandando estas
líneas generales que se dicen en esta PNL y, en caso de que eso
no sea así, salirnos del tratado de la Carta de Energía, que sería
la mejor solución. Moltes gràcies.

Les mesures extraordinàries adoptades per l’emergència de
la COVID, com allargar el bon social i prohibir el tall de
subministraments o la implementació de futures polítiques
incloses dins la Llei de canvi climàtic i transició justa, poden
lloc a importants demandes sota l’aplicació del tractat de la
Carta Europea de l’Energia. Impedeix, a més, i ja ho deia
també el diputat que m’ha precedit, els objectius de l’Agenda
2030, concretament els que se centren en garantir un accés a
l’energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.
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Podrien, a més, obstaculitzar l’impuls de les energies
renovables o, per exemple, les de remunicipalització de
sistemes de distribució energètica, una temàtica que també hem
tractat avui a aquest plenari amb la intervenció del
vicepresident.
Tot això, per tant, ho feim compatible amb els compromisos
adquirits amb la signatura de l’acord de París que inclou
l’abandó de fonts fòssils, impuls de les energies renovables i
l’eficiència energètica, mesures, per tant, adreçades a acabar
amb la pobresa energètica o a impulsar el control públic de la
producció energètica, entre d’altres.
Per tot això, consideram nosaltres també -per això demanam
el suport d’aquesta cambra- que cal suprimir les disposicions
del tractat que protegeixin les inversions estrangeres en
combustibles fòssils i que siguin retirades del mateix tractat.
La prioritat de la Unió Europea i la dels estats membres que
en formen part han d’estar alineades plenament amb els Acords
de París i amb les prioritats climàtiques de la pròpia Unió. El
tractat posa en risc el nostre futur climàtic i han d’adoptar-se
les mesures necessàries perquè la Unió reforci la seva acció en
matèria climàtica. No hem de tirar enrere.
Ho deia també el diputat, i nosaltres ho volem recordar, que
la mateixa ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera,
juntament amb altres ministres, la d’Assumptes Exteriors,
Arancha González Laya, i la d’Indústria, Comerç i Turisme,
Reyes Maroto, han enviat un escrit expressament a Brussel·les,
a la Comissió Europea, on expressen la seva preocupació
davant la possibilitat de no acabar oferint un consens, que és el
desitjat, que faci que el Tractat de l’Energia esdevengui un
document compatible amb els objectius que esmentava abans:
l’Acord de París i el Pacte Verd Europeu.
El Govern d’Espanya considera necessària una oposició de
la comissió més forta, més sòlida i més decidida i que la Unió
i els seus estats membres enviïn una senyal més clara a la
pròxima ronda de negociacions, que serà durant la propera
primera setmana del mes de març d’enguany. Si no s’assoleix
aquest objectiu, el Govern d’Espanya haurà de considerar per
tant la seva retirada del tractat amb les condicions més
favorables per als interessos del nostre estat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputades.
Entre els compromisos de l’Acord de París, signat el 2015 per
195 països, destaquen, primer, el de mantenir l’escalfament per
sota de l’1,5 graus d’escalfament global; segon, reduir les
emissions ràpidament, i tercer, fer-ho d’acord amb el millor
coneixement científic possible.

Però aquests acords de París de l’any 2015 es veuen
amenaçats per distints factors, per parts. Primer factor, els vints
estats que no signaren els acords per distints motius, entre ells
Aràbia Saudita, Armènia, Benín, Birmània, Cabo Verde,
Equador, Gàmbia, Iraq, Kazakhstan, Corea del Nord, Corea del
Sud, etc. El paradigma és Aràbia Saudita, una de les majors
reserves petrolíferes del món i que no sols no firmà sinó que va
interferir tot el que va poder perquè un acord majoritari no fos
una realitat. Per tant, fracassarà, perquè sense el compromís de
tots ningú de nosaltres no guanyarà.
Segon factor d’amenaça dels acords: els mals governants i
els estats negacionistes. L’any 2017 l’administració Trump
anuncià que Estats Units abandonaria els acords de París i es va
fer efectiu l’any 2019, un fet extraordinari que ha provocat un
dany quasi irreparable a la imatge internacional d’un dels
països més responsables d’emissions de gasos contaminants.
Però hem de celebrar i hem de ser optimistes perquè el nou
president Joe Biden hagi retornat als Acords de París i alhora
hagi convocat una cimera internacional del clima, per a l’abril
de 2021. Però el negacionisme en alguns estats és permanent,
no depèn d’un governant o d’un altre, és estructural, com és el
cas, una altra vegada, d’Aràbia Saudita, un estat que nega el
canvi climàtic i els seus efectes.
Tercer punt: els incompliments d’objectius per part dels
estats signants. Per una banda, sols la meitat dels països del
G20 compleixen els seus plans nacionals d’acció climàtica,
sols, o menys en aquest cas, la meitat del països del G20. Per
altra, a finals d’any vàrem rebre la notícia que la Unió Europea
dubtava que els estats membres puguin complir amb els
objectius prevists. Quins són els motius perquè es donin aquests
incompliments? Primer de tot, la falta d’inversió en polítiques
verdes i mesures efectives i reals per a la lluita contra el canvi
climàtic. Un exemple, tot i la retòrica verda, Europa es planteja
uns objectius allunyats de l’essència de l’Acord de París quant
als objectius que planteja i les inversions en polítiques verdes.
Però mirem també la part positiva. Durant aquests anys hi
ha hagut diferents iniciatives que han estat pioneres a la Unió
Europea, una ha estat la Llei d’energia i canvi climàtic que es
va aprovar en aquest parlament, una energia que va impulsar el
Govern de les Illes Balears, amb un paquet de mesures
extraordinàries que des de MÉS per Mallorca donam suport i
demanam que es respecti i es defensi també en el marc de la
construcció de la llei estatal contra el canvi climàtic.
Segon punt, l’actuació dels lobbies de les multinacionals,
empreses petrolíferes i elèctriques que actuen per preservar els
interessos de màxim rendiment dels seus clients, costi el que
costi.
I el tercer, la barrera normativa existent que actua de dic de
contenció contra el futur, un marc normatiu que bloqueja les
mesures i les polítiques encaminades a revertir el canvi
climàtic. Aquestes cal enderrocar-les, com tombàrem també,
entre tots, l’impost al sol, una norma profundament injusta.
També ens trobam davant del Tractat sobre la Carta de
l’Energia, signat a Lisboa el 17 de desembre de l’any 94, un
tractat que ocupa aquesta proposició no de llei. I què provoca
aquest tractat? L’efecte principal, permetre als inversors

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 68 / 16 de febrer de 2021

denunciar els estats i reclamar sumes astronòmiques si
consideren que les lleis per la lluita contra el canvi climàtic han
fet disminuir els seus beneficis econòmics presents o futurs. I
també efectes secundaris, com no permetre, entre d’altres, que
no baixi la llum; un tractat que els propis governs estatals
reconeixen que és incompatible amb els Acords de París; per
això proposam aquesta iniciativa que han explicat els diputats
que m’han precedit.
Per tant, estam davant d’una norma profundament injusta i
podem identificar que una norma és injusta per diferents
barems. Un és la no proporcionalitat respecte de les normes del
seu entorn comparant-les i mesurant-les, entre d’altres, amb els
seus efectes en relació amb efectes de normes semblants. Un
exemple el tenim avui, delicte d’injúries i calumnies contra el
rei i la monarquia, a més d’altres delictes tipificats que
col·lisionen amb la llibertat d’expressió. I no ho dic jo, ho diu
el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg en nombroses
ocasions, advertint l’Estat espanyol. El cap d’Estat...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Ferrà, por favor, tiene que terminar.
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(Alguns aplaudiments)
Crec que sobra haver de dir que la immensa majoria de la
societat i també els partits polítics estam arremangats per tenir
al futur un món millor. És una convicció i és necessari que així
sigui no només per a nosaltres, sinó per als nostres fills i néts si
és que un dia en tenim.
Entenguin-me bé, quan parl d’un futur millor em referensc
a tot i en tots els àmbits, no només el mediambiental, que
també, efectivament, però també a un futur econòmic sostenible
i no hipotecat.
El discurs de Podemos sobre la Carta de l’Energia ja
s’escolta des de fa setmanes. El problema no és la Carta de
l’Energia i la seguretat jurídica que intenta salvaguardar per a
inversions que requereixen de llargs períodes de retorn i té en
molts de casos l’Estat com a contrapart. Per a alguns partits
sempre hi ha excuses per sacrificar la iniciativa privada i els
inversors, però la realitat és que aquests tipus de política el que
fan és fer enfora els inversors i encarir la gestió de la transició
cap a la descarbonització. En definitiva, parlam de suposats
estalvis avui, però encariment i falta d’inversió per al dia de
demà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
... -vaig acabant-, el cap d’Estat i la institució que representa
han d’estar sotmesos al màxim nivell de crítica, igual que
d’altres, no a una sobreprotecció, no a una divinització.
Per tant, des de MÉS per Mallorca demanam la llibertat de
Pablo Hasél, de Valtònyc i la llibertat d’expressió.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Comenzamos ahora el turno de
fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tots, diputades i diputats.
Abans de començar i abans de res i malgrat que segurament en
treurem unes conclusions diferents, vull començar agraint la
proximitat, la rapidesa i l’actitud que va tenir el diputat Pablo
Jiménez a l’hora de començar-nos a documentar per preparar
aquesta feina que avui debatrem, malgrat que les idees són
diferents i les conclusions també ho seran.
Dit això, avui Podemos o tots els grups que donen suport al
Govern a proposta de Podemos, presenten a debat al Ple del
Parlament una proposició no de llei en relació amb el Tractat
sobre la Carta de l’Energia. Presenten aquesta proposta a
Balears i a les altres comunitats autònomes, el que no sabem és
si el PSOE s’hi ha afegit per tot o només aquí. El que sí sabem
és que el PSOE era qui governava Espanya a l’any 1994, que
és quan es va firmar el tractat sobre la Carta de l’Energia...

La seguretat jurídica és imprescindible perquè la inversió
privada contribueixi a la transició energètica. No veig
possibilitat de fer-ho des de la inseguretat i des del discurs més
maniqueu i més populista. Des que es va firmar la Carta de
l’Energia el sector energètic ha canviat bastant. La Unió
Europea ha construït el seu mercat interior, electricitat i gas,
però ha aconseguit també una quota considerable d’energies
renovables i s’ha firmat amb posterioritat l’Acord de París per
reduir emissions.
El nou Pacte Verd aprovat per la Comissió Europea i amb
el suport del Parlament i del Consell d’Europa durà canvis que
faran necessaris ajuts al Tractat de la Carta d’Energia. De fet,
ja s’està negociant una modernització del tractat per adaptar-lo
al temps actual i ho fa d’acord amb unes directrius ja acordades
al Consell, també pel Govern d’Espanya, on es diu literalment:
“Debe aclararse que la protección de inversiones no puede ser
interpretada como un compromiso de las partes a no cambiar
sus leyes, incluso de una manera que pueda afectar de forma
negativa a las expectativas de beneficio de un inversor”.
L’exposició de motius és un despròposit, un caramull
d’opinions negatives que responen a perjudicis. “Esta
necesidad de crecer continuamente y los vaivenes
especulativos por los intereses espurios de inversionistas sin
escrúpulos”, per exemple, quan convé a l’esquerra podem
posar en risc els doblers de tots, per la causa mediambiental per
exemple, sigui tan cara com sigui, això és el que entenc que és
d’allò que va la proposta d’avui.
Amb el PP no s’ha pagat ni un euro pels litigis que comenta
la proposició no de llei i a més amb l’aval explícit de la
Comissió Europea. En canvi, amb el PSOE es paga per avançat
a empreses per no tenir litigis, es parla de xifres imaginàries de
forma preventiva i se sotmet el poder polític al poder
econòmic.
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En canvi, fa quinze dies, totalment al contrari al discurs del
PSOE, quan discutíem de vacunes i nosaltres posàvem Israel
com a exemple, la Sra. Cano deia que això no, perquè ens
sortirien el doble de cares. Ho veis? Idò nosaltres creiem que
per aconseguir vacunes, sí, el que faci falta, per salvar vides el
que sigui, i per salvar l’economia de Balears també el que sigui.
En definitiva, nosaltres estam en la lluita contra el canvi
climàtic, però aquests dogmatismes de l’esquerra és el que no
compartim. Per tant, avui el nostre no serà favorable.
Gràcies, vicepresidenta.
(Alguns aplaudiments)

En los Acuerdos de París estamos todos. Aquí París para todos,
bien vale una misa.
Después de este preámbulo confuso sobre los Acuerdos de
París se explica el Tratado de la Carta de la Energía con una
simplicidad que -lo siento- pero la enviaría a un youtuber
conspiranoico, ¿eh?, de estos que hacen cosas de youtubers.
Sí, el Tratado de la Carta de la Energía no se hizo con el fin
de blindar las inversiones de unos malvados capitalistas que
consideran el mundo su tablero de Monopoly, no, para eso no
se hacen tratados, o sea, verdaderamente..., és decir, no, el
Tratato... De verdad, ¿ustedes creen que la gente se reúne a
hacer tratados con esos fines? Pues tienen una visión del mundo
bastante extraña.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Bien, señores, el tono de la propuesta que se somete hoy a
la consideración de esta cámara resulta -y créanme que lo
lamento- bajo, ¿eh?, muy bajo, o sea esto... lamentablemente es
una caricatura y sorprende la brocha tan gorda que se utiliza
para describir y para afrontar dos temas tremendamente
trascendentales: la lucha contra el cambio climático y la
incorporación de los países más desfavorecidos o menos
avanzados a esta misma lucha, y la adhesión a los tratados
internacionales, en la que aquí sí que es de aplicación el pacta
sunt servanda, los pactos, los acuerdos, los tratados están para
ser cumplidos.
Además les recuerdo que el artículo 96 de nuestra
Constitución considera como las partes constituyentes en
nuestro ordenamiento jurídico esa misma constitución más los
tratados internacionales debidamente aceptados y legalizados
que aquí se ponen en solfa -lo siento- con una caricatura.
Vamos a ver, son dos temas de suficiente calado como para
no prestarles la atención debida. Sepan que lo que se cuenta en
esta cámara es con su cansancio, con su desidia, con su laissez
faire para que las distintas cámaras autonómicas aquí
reforcemos una postura autoritaria y estatalista que solo
aportará incertidumbre y arbitrariedad.
Piensen que determinadas fuerzas se han acostumbrado
tanto al manejo del discurso como a la selección de temas y la
agenda, que cuentan con su silencio, su complicidad y su
aquiescencia en temas que en realidad deberían formar parte
del debate.
Esta propuesta, y sin faltar con ello al respeto debido a la
cámara, constituye una caricatura.
Su referencia a los Acuerdos de París y a los siete males,
porque enumera siete males -parece que el redactor los haya
contado con la intención de que le salieran siete-, figuran aquí
con el único fin de decir: “nosotros que nos damos muchos
golpes en el pecho por el tema medioambiental somos los que
tenemos que tomar las decisiones en este tema”. No es cierto.

El tratado pretende lógicamente algo un poco más sensato,
articular las relaciones contractuales necesarias para la
transferencia de conocimientos, técnicas e inversiones con
seguridades, garantías y marcos de certidumbre para los
operadores, lo que es lógico porque si yo voy a un sitio y pongo
una presa, ¿de acuerdo?, no puedo, voy a África, hago una
presa, el momento de la inversión es muy fuerte,
inmediatamente después el gobierno dice: “no, hemos decidido
regalar la energía, así nos votarán, usted quédese sin cobrar” o
decide nacionalizarlos que son precisamente las dos cuestiones
que impiden los artículos 10 y 13 del tratado de la Carta de la
Energía que son los que ustedes protestan, no tiene sentido no
hacerlo.
Estas inversiones tienen que estar protegidas porque si no,
no se harán, pura y simplemente, y estas inversiones se tienen
que hacer por parte de los mercados porque los gobiernos están
para gobernar y los mercados en este caso para invertir, para
crear y para distribuir la energía, ¿de acuerdo?
Luego protestan de la cláusula umbrella llamándola
cláusula zombi, de verdad, ven demasiadas series de Netflix,
¿cláusula zombi?
(Algunes rialles)
Es la cláusula que además les desarticula la denuncia del
tratado porque durante veinte años sigue el derecho a pleitear,
por cierto, con todo el sentido del mundo, ¿vale?
Después se descalifica a los tribunales internacionales de
arbitraje, faltándoles al respeto debido, se silencian los
comportamientos erráticos de los últimos gobiernos que son la
causa de que estos arbitrajes estén funcionando en nuestra
contra, se invoca al triste ejemplo de (...) porque además
estamos olvidando aquellos que dijo Holmes de que los
grandes casos hacen mal derecho, estamos utilizando un gran
caso para hacer mal derecho, y después utilizamos como
referente a Italia que ha denunciado el tratado y lo ha
abandonado.
Les recuerdo que Italia en el año 1922 también abandonó la
Sociedad de Naciones, no es un ejemplo a seguir en varios
casos de... de esto.
Entonces, nos gustaría saber para qué necesitan estos
gobiernos manos libres y todo tipo de margen de maniobra y
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creemos que lo hacen para no planificar bien, para no hacer las
cosas bien, para no cumplir bien con sus obligaciones y
creemos que no puede abandonarse un tratado donde están
todos los países serios y responsables.
Gracias, he terminado.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Méndez. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Buenos días, señores
diputados. Bien, en esta proposición no de ley hay algo que me
llama mucho la atención y es que la proponen aquellos que se
llevan las manos a la cabeza o votan sistemáticamente en contra
cuando aquí alguna vez se presentan proposiciones no de ley
que tienen que ver con algunas competencias que tenga el
Consell de Mallorca. Yo recuerdo perfectamente varias
iniciativas donde al respecto de necesidad de investigar el
escándalo de los menores tutelados prostituidos,
responsabilidad del Consell de Mallorca, cuando ha tenido algo
que ver con el IMAS, aquí todos ustedes han dicho que eso era
una barbaridad, que cómo podíamos estar haciendo eso de
decirle algo al consell. Y hoy presentan aquí una proposición
no de ley, donde se trata de denunciar a la Comisión Europa y
al Consejo de Europa, para eso no hay ningún problema. Por
cierto, el tema europeo es muy interesante, porque en todo lo
que tiene que ver con vacunas hay que estar a lo que diga
Europa, aunque no nos guste, pero en este caso tenemos que
denunciar al Consejo de Europa y a la Comisión Europea. Es
la doble vara de medir que suelen tener ustedes.
Y aquí nada más y nada menos que le pedimos al Gobierno
de España que no aplique un tratado europeo, un tratado
internacional, un tratado que forma parte del ordenamiento
jurídico. Digo, ¿ustedes saben que están pidiendo una
ilegalidad? ¿Son conscientes de que lo que piden en esta PNL
es ilegal? Están pidiendo a un gobierno que deje de aplicar un
tratado que tiene firmado. Eso solo se puede hacer si se hacer
cuando uno se sale de un tratado.
Entonces es algo que me llama la atención, aunque
realmente les tengo que ser sinceros, cada vez me llama menos
la atención, porque, claro, hablar de ilegalidades a ciertas
personas que lo proponen, o mejor dicho, a ciertos grupos
políticos que lo proponen, pues la verdad, entre el Sr. Pablo
Jiménez, al que le tengo aprecio, pero que exhibe aquí banderas
preconstitucionales en su mascarilla, pasando por los señores
de MÉS, que están exhibiendo carteles de un señor condenado,
no solo por injurias y calumnias a la Corona, sino por
enaltecimiento del terrorismo. Ustedes saben que llevan ahí el
cartel de la cara de un señor que está condenado por enaltecer
a los asesinos, igual que el Sr. Valtònyic, un fugado de la
justicia. Es un poco triste que ustedes estén de acuerdo con
aquellos que brindan con champán en sus letras por las bombas
lapa puestos en los vehículos de la Guardia Civil, que es lo que
hacen esos delicuentes...
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(Algun aplaudiment)
Pónganse en la piel de nuestro diputado el Dr. Antonio
Salvá, cuando su hijo fue asesinado con una bomba lapa de
ETA, a la que ese delincuente que ustedes tienen ahí, aplaude
esos atentados. Pónganse en su piel. Es una vergüenza, señores.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Campos. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Avui
debatem un tema del que ja se n’ha parlat durant la
interpel·lació, efectes a tenir en compte i accions a dur a terme
davant el canvi climàtic. Un any més la temperatura global va
camí de batre un nou rècord, la urgència per actuar front la crisi
climàtica és màxima. Segons Nacions Unides necessitaríem una
reducció d’emissions anuals del 7,6% entre 2020 i 2030 per
limitar l’escalfament a 1,5 graus i evitar els pitjors impactes del
canvi climàtic. El mes d’abril de l’any 2020 les emissions
mundials es van reduir un 17% en relació amb l’any anterior,
a causa de l’aturada provocada per la pandèmia. Tornar a una
nova normalitat ens ha retornat als nivells previs.
Ja s’ha dit, en aquesta comunitat tenim la Llei del canvi
climàtic, però es necessiten acords globals, mundials, per
aconseguir que hi hagi un vertader canvi. És ver que tots hi hem
de posar de la nostra part, però depèn de tots que s’aturin les
catastròfiques conseqüències que tenen per a la humanitat, amb
sequeres, incendis, increment del nivell de la mar, etc. Pensam
que el tractat que neix de la Carta de l’Energia actualment fa
perillar la transició energètica per diferents motius, protegeix
les inversions en combustibles fòssils, obstaculitza legislar a
favor de l’acció climàtica i dificulta acabar amb els
combustibles fòssils i l’impuls de les energies renovables.
Abandonar els combustibles fòssils i impulsar l’ús d’energies
renovables és imprescindible per complir amb els objectius
climàtics. No obstant això, el tracta obliga els estats a no
discriminar entre les diferents fonts d’energia disponibles, ja
que totes segons el tractat han de rebre un tracte just i equitatiu.
També pot dissuadir els governs a l’hora de legislar, els
estats signants del tractat podrien acabar pagant un alt preu per
legislar a favor del clima. L’amenaça d’una demanda milionària
o la simple perspectiva d’una possible acció legal contra un
estat, pot tenir un efecte dissuasiu a l’hora de legislar. Amb la
finalitat d’evitar-ho, els governs podrien acabar rebaixant els
objectius d’importants polítiques climàtiques i ambientals o fins
i tot impedir que s’implementin.
I, per tant, i en conclusió, la crisi climàtica és un dels
majors desafiaments de la història de la humanitat, el nostre
futur penja d’un fil. El que feim avui determinarà el nostre
demà, en un moment en el qual els estats estan en portes de
posar en marxa les seves polítiques d’acció climàtica, és
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inadmissible que un tractat de la dècada dels noranta pugui fer
que tot es perdi.
Per això els demanaríem votació separada dels dos punts i
explicaré per què. Estam d’acord en el punt 1, on es demana al
Govern denunciar la indefensió dels estats davant les inversions
que empara el tractat i que no ajuden a pal·liar els mals del
canvi climàtic, fent a més pagar indemnitzacions milionàries.
Pensam que hi ha d’haver negociacions, s’ha de lluitar en les
negociacions per modernitzar les disposicions del tractat, de
manera que es tenguin en compte els objectius de
desenvolupament sostenible i relatius al clima, així com les
normes modernes de protecció de les inversions i resolució de
litigis entre inversors i estats. Un tractat modern hauria de
facilitar les inversions amb el sector de l’energia de manera
sostenible, oferir seguretat jurídica i garantir un nivell elevat de
protecció de les inversions.
En canvi, en el punt 2 ens hi abstendríem. Per una part
estam d’acord amb el primer paràgraf on es parla d’assegurar
que les disposicions que protegeixen les inversions de
combustibles fóssils siguin retirades, entre d’altres, però se’ns
creen dubtes de la denúncia per a la retirada, i és cert que
pareix que abandonar el tractat, si no es modifica, és una passa
indispensable per frenar la crisi climàtica, així ho demanen més
de 200 organitzacions de la societat civil en la carta oberta al
Govern, però, i després què?, com ens pot afectar?, quines
conseqüències podríem tenir?, com pot afectar les inversions
d’algunes de les empreses d’aquí?, a nivell normatiu com
quedam? Són algunes de les preguntes que se’ns generen i per
tant, nosaltres en aquest punt 2 ens hi abstendríem.
Gràcies, presidenta.

Per tant, per part nostra és clar que el que es planteja aquí
és de tota coherència, també és cert que dubtam molt del
recorregut que pugui tenir la nostra petició però, en tot cas,
confiam que -com a mínim- els partits que sí formen part del
govern de l’Estat i que tenen una major capacitat d’actuació
estiguin fent la feina que correspon per fer possible aquests
canvis.
I jo crec, sobretot perquè he escoltat també alguna
intervenció bastant apocalíptica, que és el que sol fer en aquest
cas VOX, enlloc no parla d’iniciar litigis, etc. S’està dient
denunciar davant Europa un tractat que vulnera els interessos
de l’Estat espanyol i que, per tant, es demanen canvis perquè es
modifiqui aquesta norma i, per tant, es garanteixi la capacitat
decisòria i d’actuació en matèria de polítiques energètiques dels
estats membres. Vull dir, crec que no va més enllà, qualsevol
altra interpretació és llegir o fer una lectura absolutament
esbiaxada dels punts d’acord.
Idò res, per part nostra hi estam d’acord i hi donarem
suport.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(Se sent el timbre de crida per a votació)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Molts gràcies, Sra. Tur. Ara correspon parlar a un dels
grups proposants...

LA SRA. PRESIDENTA:
(Se sent el timbre de crida per a votació)
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, vicepresidenta. Bon dia de nou. Jo crec que les
motivacions que han portat als grups proposants a redactar i a
presentar aquesta proposta són clares, estan perfectament
argumentades i explicades i després d’haver escoltat les
intervencions que m’han precedit, jo no afegiré gaire cosa
nova, francament, però bé. En qualsevol cas és clar que un
tractat que es va subscriure l’any 91, és a dir, trenta anys
després, la situació ha canviat tant i requereix, a més, respostes
tan diferents que fa difícil creure que el que es planteja aquí
sigui l’únic que està obsolet dins d’aquest tractat, probablement
hi ha moltes més qüestions obsoletes.
Per tant, per part nostra, el posicionament és clar, és a dir,
aquest tractat crec que hi ha l’evidència que resta capacitat
decisòria als estats membres i, no només això, sinó que els pot
llastrar a haver de pagar unes indemnitzacions multimilionàries
que, per altra banda, impedirien fer inversions que no tenen a
veure amb energies fòssils i que són realment un compromís
dels Acords de París i un compromís individual de cadascun
dels estats membres.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÀNDEZ:
Bien, contestando más o menos rápidamente, el Partido
Popular (...) simplemente un pequeño... ¿Dónde está, que no le
veo...? Ah, ahí, perdón, perdón...
Unidas Podemos, Unidas Podemos, Izquierda Unida.
¿Vale? Bien.
Segundo, el año 94 es cuando España firma, efectivamente,
la entrada de la Carta de la Energía, ¿no?, han pasado casi
treinta años. Nosotros no la firmamos, bueno, la firmaron ellos.
No estábamos de acuerdo entonces, seguimos sin estar de
acuerdo, pero ha pasado mucho tiempo. Las políticas europeas
en materia energética no son las mismas en los años 90 que
ahora. Bien.
Luego, en cuanto a..., habla usted del futuro económico, que
yendo contra este tipo de tratados atacamos al futuro
económico del Estado, tal y cual; a lo del retorno de las
inversiones, la seguridad jurídica... Yo le voy a decir un par de
cosas, al respecto.
Nadie se está metiendo con las inversiones. Nadie. Es decir,
cuando se habla de inversiones y, si un estado requiere, pide o
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promueve un cambio normativo, es decir, la inversión es lógico
que se devuelva a quien la ha puesto. Lo que no es lógico es
pedir mucho más que lo que se ha tratado en esos tratados de
la carta de energía, es decir, lo que se llama lucro cesante,
¿vale?
Es decir, si yo invierto 30 millones, lo lógico es que usted,
el estado, me devuelva 30 si me cambia la ley que está ahí. No
que me pida 180, por decir algo. Porque, en algunos casos, se
multiplica por 5 y por 6 lo que piden. Eso es una cuestión.
Y la seguridad jurídica... ¿de qué estamos hablando?, ¿de
qué seguridad jurídica?, ¿de los que lo hacen a través de
sociedades pantallas, a través de paraísos fiscales? No estamos
hablando de pequeños inversores que tal, que hacen una planta
fotovoltaica, estamos hablando de grandes grupos de inversión
que casi todos están en combustibles fósiles, pero que también
están en el sector inmobiliario, también están últimamente en
el sector de la alimentación..., es decir, son fondos
especulativos. Y especulan todos contra los estados, ¿dónde
queda la soberanía de los estados? Cuando hablamos de
soberanía de los estados, ¿de qué estamos hablando? ¿De la
soberanía de los fondos de inversión o de la de los estados?
¿Por qué no tienen derecho, los estados, a defenderse de estos
ataques tan directos de fondos de inversión? No estamos
atacando a los inversores, estamos atacando a los fondos
especulativos, que no tienen nada que ver. Son los fondos
buitre, que echan a la gente de sus casas. Son unos fondos...
(Alguns aplaudiments)
... son unos fondos buitres que llevan a la gente a la pobreza
energética. Contra eso estamos luchando y por eso pedimos
estas cuestiones. Es decir, ahora mismo, los fondos de alto
riesgo -como tengo aquí apuntado, para que no se me olvideson los nuevos acreedores de España. Son el fondo Eiser, un
fondo de inversión... ¿Qué ha hecho el fondo Eiser, por
ejemplo?

4039

En cuanto a los tratados: ¿respeto a los tratados? Por
supuesto. Los tratados... ¡a un mismo nivel!, no podemos decir
“yo tengo todos los derechos, usted no tiene ninguno”, es decir,
yo a usted le denuncio y me va a pagar lo que me dé la gana a
mí, a través de un tribunal de arbitraje privado, ¿por qué están
los tribunales ordinarios? Ahí está la soberanía de la justicia, la
soberanía de los estados, ¡en lo público!, no en un tribunal de
arbitraje que se nombra -lo nombra el (...) normalmente, a
propuesta de los fondos de inversión, normalmente. Poco tiene
que hacer el estado allí, muy poquito, son ellos los que van a
dictar los laudos. El estado, luego, no puede a estos laudos, no
puede rebatirlos, no puede hacer nada, es decir, que tiene que
pagar, básicamente. ¿Dónde está esa justicia? ¿Dónde está ese
nivel de igualdad? ¿Dónde está? En ningún lado.
El tratado de la Carta de Energía es uno más de los tratados
de comercio e inversión, uno más. Y todos tienen esta cláusula
ISDS, que fuerzan a pagar. Insisto: no estamos en contra y
decir, bueno, hay quitar las inversiones, los inversores... No.
No es eso. Estamos hablando por unos sistemas justos y
equitativos, esto es lo que estamos pidiendo básicamente.
Y una cosita, muy importante. Si España pierde todos los
pleitos que tiene pendientes, las fuentes más optimistas hablan
de 8.000 millones, otras fuentes -dicho por la Administración,
no lo digo yo- hablan de 10.000 millones. ¿Sabe usted de
dónde salen los 10.000 millones? De los presupuestos
generales del Estado. Estos mismos presupuestos generales del
estado que están ahora mismo en una situación calamitosa para
España, para Europa, debido a la pandemia, tratando de
resolver problemas sociales, hemos de pagar a los buitres,
¿hemos de pagar a los buitres y retirar el dinero de esos fondos
sociales? Por favor...
Con respecto a...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jiménez, per favor, vagi acabant.

Escúcheme, Sr. Sagreras. Porque va para usted.
SR. JIMÉNEZ I FERNÀNDEZ:
El fondo Eiser es un fondo de inversión que pedía una
indemnización al Estado de España y, como veía que se iban
los tiempos y que podía perder, ¿qué hizo? Vender este
paquete, porque se hacen estos paquetes y se venden. Se
venden, con otros fondos de inversión, que, a su vez, vuelven
a vender... Es decir, estamos vendiendo papel, estamos
vendiendo..., no estamos vendiendo riqueza, no estamos
vendiendo producción para un país que quiera generar y genera
riqueza y empleo a la gente; lo que estamos haciendo es
engordar estos fondos de inversión con estos tratados, eso es lo
que estamos haciendo en este momento. No se está
cuestionando el planteamiento económico en ningún caso.
En cuanto a Ciudadanos: ¡por favor, Sr. Méndez! Yo a
usted le aprecio mucho, por su alto rigor en la manera de hablar
pero, ¿por qué me dice “caricatura”? ¿Es que no tenemos
derecho a expresar nuestras ideas? ¿Por qué va a ser una
caricatura? Será una idea distinta, no una caricatura, por favor,
¿no?

Sí. Acabo enseguida. Con respecto a VOX, la bandera es
preconstitucional pero es pre-franquista, era la bandera legal de
la República. No olvidemos esa cuestión.
(Alguns aplaudiments)
Y le digo una cuestión, Sr. Campos, no es ilegal, esto se
está negociando en Europa, en todos los países. Hay varios
países que están en la misma posición que España. España,
ahora mismo -ya lo ha dicho mi compañero del Partido
Socialista antes, lo hemos hablado- está negociando con Europa
para cambiar este tratado, cambiar, cambiar esta cuestión. No
es ilegal, se está tratando de mejorar esta cuestión y, si no se
puede...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jiménez. Sr. Jiménez, acabi, per favor.
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SR. JIMÉNEZ I FERNÀNDEZ:
... y si no se puede, pues entonces, habrá que abandonarlo.
Al Pi le agradezco su intervención...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jiménez, el seu temps ha finalitzat.
(Alguns aplaudiments)
Sr. Jiménez, a efectes de procedir a la votació, hi ha un grup
parlamentari que ha demanat votació separada, accepta la
votació separada? Doncs, farem una votació separada.
Votam el primer punt. Votam.

comercios, el sector del taxi, peluquería y también las salas de
eventos culturales, entre muchísimos otros. Miles de pequeños
y medianos empresarios y autónomos, pilares económicos de
nuestra economía, han visto cercenadas sus expectativas de
negocio y se están enfrentado a pérdidas irreparables.
El turismo, uno de los grandes afectados por esta crisis, el
sector hotelero proporciona miles y miles de puestos de trabajo
en régimen general, pero también muchísimos miles en
regímenes de autónomo. La situación de muchas PYME,
autónomos y empresas es agónica en nuestras islas y desde
Ciudadanos nos sumamos a las reivindicaciones económicas de
la iniciativa “SOS Turismo”. Hay muchísimos negocios que
ven como se les está asfixiando desde las administraciones con
el pago de impuestos y sin un alivio fiscal. Es un grito de
auxilio esta iniciativa “SOS Turismo”. Es urgente acelerar la
recuperación en Baleares por su efecto tractor del turismo en
todos los demás ámbitos de nuestra economía.

34 sí; 4 no; 18 abstencions.
Votam el segon punt. Votam.
31 sí; 4 no; 21 abstencions.
IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1108/21,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures d’impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors
més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia
per COVID-19.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
d’impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats
per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:

Con esta proposición no de ley pretendemos que el Govern
exija a Sánchez un plan de rescate como el que pedimos desde
Ciudadanos desde el principio: ayudas directas, alivio fiscal
para esas PYME, empresas y autónomos de toda la cadena de
valor del sector turístico y la bajada del IVA turístico del
general al reducido, al 4%.
En esta proposición no de ley también nos hemos querido
acordar de todos estos sectores que he enumerado antes que
están damnificados. Por eso este plan estatal tiene que venir de
la mano del Gobierno central, son completamente insuficientes
las ayudas que puede dar ya el ejecutivo autonómico, y desde
Ciudadanos somos muy conscientes de eso, es a Sánchez a
quien tenemos que ir unidos a exigirle ese plan de rescate para
todos los sectores de nuestra comunidad autónoma.
Reconocemos, por tanto, que el Govern ya no puede
hacer..., no puede ayudar tanto a todos los sectores y que sin el
concurso del Gobierno central difícilmente podremos salir de
esta crisis y reactivar nuestra economía.

Gràcies, president. Miren, señoras y señores diputados, es
un hecho incuestionable que la crisis sanitaria provocada por la
pandemia y las ineludibles medidas extraordinarias de
contención puestas en marcha lo que han hecho es generar una
crisis económica sin precedentes, sobre todo en nuestra
comunidad autónoma que es la más damnificada y con mayores
repercusiones sociales y económicas de esta pandemia que a
día de hoy son difícilmente evaluables por el alto grado de
incertidumbre al que estamos sometidos tanto por su gestión
como por culpa de la pandemia, una incertidumbre que afecta
a muchísimos de nuestros sectores.

Además de este plan de rescate de ayudas directas y
también de alivio fiscal con exoneración de impuestos, de tasas
y exoneración de las cuotas de la seguridad social para todos
los trabajadores en situación de ERTE, también exigimos que
se reduzca el IVA turístico al 4%, pero también instar al
Gobierno central a que reduzca el IVA reducido del 10 al 4%
para los servicios de peluquería. Ese IVA que fue..., es verdad
que fue el Partido Popular en 2012 que lo subió al régimen
general del 21%, pero ahora exigimos que sea el Gobierno de
Pedro Sánchez e Iglesias que rebaje este IVA y lo devuelva al
10%.

Saben que desde Ciudadanos apoyamos las restricciones
siempre que sean en base a criterios técnicos y que vengan
acompañadas de ayudas, de alternativas y de soluciones para
los sectores afectados por la crisis. Son muchos estos sectores
productivos que se están viendo especialmente afectados por la
tercera ola y sus necesarias medidas restrictivas en materia de
movilidad. Y son muchos los sectores productivos que se están
viendo especialmente damnificados, como la actividad turística,
la hostelería, el ocio infantil, el ocio nocturno, los gimnasios,
los feriantes, los organizadores de eventos y bodas, los

También en nuestra proposición no de ley nos acordamos
de dos sectores muy damnificados por esta pandemia: los
feriantes y el sector de eventos y bodas. Necesitan poder
acogerse a estas ayudas que, por ahora, el Govern y el
Gobierno central les ha vetado completamente. Necesitan esas
ayudas, pero para eso es necesario un cambio en el reglamento,
en el régimen general de la Seguridad Social, y también en la
clasificación nacional de actividades económicas para tener un
código específico que recoja estas actividades en concreto y
puedan acceder a estas ayudas.
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En concreto, el sector de eventos y bodas no tiene un CNAE
concreto porque son muchísimos autónomos, muchísimas
PYME que se dediquen a este..., que están relacionadas con
este sector que pertenecen a gremios de electricistas,
fotógrafos, técnicos de sonido, pasteleros, transportistas,
músicos, maquilladores, entre muchísimos otros que se dedican
casi exclusivamente a dar servicios en este sector.
Por tanto, hoy mi grupo parlamentario pide a todos los
grupos parlamentarios de esta cámara que estén a la altura, que
vayamos unidos a reclamar al Gobierno central estas exigencias
que desde Ciudadanos hoy les pedimos. Y esperamos obtener
el apoyo mayoritario de esta cámara, un paquete real de rescate
urgente para nuestras PYME, nuestros autónomos...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No demana baixada d’imposts? No demana pujada
d’ajudes? Sí, idò això és l’oxímoron perquè al final si ho
plantegem així veiem com planteja una cosa que després no fa.
La dreta primer ho diu i després quan governa i en té
oportunitat no ho fa, perquè si parlem d’imposts i parlem de
l’IVA, ja li ho hem dit: demana aquí baixar l’IVA, tant l’IVA
a l’hoteleria com l’IVA a les perruqueries i és una cosa que
justament ema punto Rajoy va pujar.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Per tant, la dreta va pujar els imposts quan deia que els
baixaria, perdoni, és així. És així. En definitiva, és així.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Guasp, acabi, per favor.
LA SRA. GUASP I BARRERO.
... y nuestras empresas. Voy acabando. Si no les damos alivio
fiscal, bonificaciones y estas ayudas nos vamos a quedar sin
músculo para cuando llegue la reactivación. Y lo más
preocupante, se van a destruir muchísimos puestos de trabajo
en estas islas y no podemos dejar que así sea.
Muchas gracias.

I demana més ajudes, és clar que demana més ajudes, però
si analitzem les ajudes que està donant aquesta comunitat
autònoma en relació amb totes les ajudes que estan donant les
comunitats autònomes de la dreta, sortim guanyant i de molt.
Som la comunitat autònoma que més ajudes estem donant..., sí,
no, no es posi així, és així.
Per tant, en definitiva, és un argument molt populista i molt
demagògic presentar aquest tipus d’iniciatives, bájense los
impuestos, súbanse las ayudas. Això és molt fàcil de dir, això
és molt fàcil de dir, però al final hem de ser sensats i hem de
veure que si apliquem aquesta política deixem el Govern i
l’Estat en una situació molt pèssima perquè no té ingressos.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Guasp. Corresponen ara les
intervencions dels grups parlamentaris que han presentat
conjuntament esmenes, les RGE núm. 1767, 1768, 1769, 1770
i 1771. Comença el Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Gràcies, Sr. President. Una setmana més venim a aquesta
cambra a debatre sobre la situació econòmica, és una situació
en què es troba aquesta comunitat que necessita de mesures per
poder avançar i també venim a parlar d’autònoms, a parlar de
PIME. Crec que són el sector productiu més gran que tenim en
aquesta comunitat i es mereix tot tipus d’ajudes.
Aquesta proposició no de llei en definitiva quan la llegeixes
són tot un seguit de mesures, però si l’analitzes en profunditat,
què planteja?, planteja els principis bàsics de la ultradreta i de
la dreta en els seus plantejaments. Sí, no em miri així, és així,
és molt simple, és molt simple, jo li ho explicaré. Com aquí
demanen dues coses: baixar imposts i pujar les ajudes a
l’empresariat. Això és el que demanen aquí, baixar imposts i
pujar ajuts...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... sí, perdona, però baixar imposts no vol dir baixar-los..., que
també es demana, baixada de l’IVA, etc., però també ho
demana... i pujada..., no em dirà que no, són dues coses que
demana.

De tota manera he de dir que s’han fet passes molt
importants per part del Govern davant d’aquesta crisi, per una
banda s’ha protegit als treballadors, tenim els ERTO que,
vulguin o no, s’han anat allargant i ha significat mantenir un
mercat laboral hivernal davant d’aquesta situació i per altra
banda, s’ha anat incorporant tota una sèrie de col·lectius a
aquests ERTO, els fixos discontinus varen entrar en aquests
ERTO, els autònoms que mai no havien tingut una prestació ara
tenen una prestació per cessament d’activitat i a tot això a més
a més s’ha afegit a totes aquelles ajudes que derivades del pla
de reconstrucció de... que s’ha signat per part de la majoria dels
partits i que el Partit Popular no ha volgut signar, ha permès
facilitar l’augment d’ajudes.
També ens arriba ara una nova oportunitat, és la nova
oportunitat que ve amb els fons europeus i consideram que el
Govern porta temps fent feina envers aquesta oportunitat de
fons europeus per poder per una banda diversificar i per una
altra banda millorar la recuperació econòmica de la comunitat
i ara ho ha plasmat (...).
També passen... les propostes que fan són reducció de
l’IVA, reducció de les quotes de la Seguretat Social i..., li ho
torn a dir: el que s’ha fet és una política d’ajornament de quotes
precisament per... no, el que passa... per no... fer que les
empreses tinguin una falta de liquiditat absoluta, però realment
el que es fa és un ajornament de quotes de la Seguretat Social
i això permet que moltes empreses tirin endavant.
Ja acabo, en el tema del CNAE, té raó i crec que és una
bona iniciativa, el que passa és que nosaltres li hem presentat
dues esmenes al tema del CNAE perquè reconeguem que
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aquest CNAE ha d’anar en consonància amb la modificació
dels reglaments i les directives europees. I per tant, li
demanaríem que acceptassin aquestes esmenes per poder tirar
endavant aquesta PNL.

l’altre, qui pateix més aquesta crisi, qui queda en pitjor
situació són les petites empreses i els autònoms. Per tant, els
que pateixen més aquesta situació de crisi són aquells que
generen lloc de feina de qualitat i que generen teixit
empresarial sobretot al nostre país.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president. Bé, que vivim moments, temps difícils,
molt difícils per a totes i tots és una evidència, sobretot per a
aquelles petites empreses i autònoms que d’una manera o una
altra viuen del turisme o que els autòctons puguem fer vida
normal.
Des del nostre grup hem dit i deim, hem denunciat i
denunciam que l’Estat espanyol, el Govern espanyol fa
deixadesa de les seves funcions, almanco en el cas del nostre
país. En el cas del nostre país, com deia, deixa de banda les
necessitats i sobretot les empreses i famílies que viuen -com
deia- del turisme.
Aquesta crisi, a més, ha posat damunt la taula una sèrie de
problemes estructurals com és per exemple el tema del CNAE
que, clar, a les Illes Balears hi ha moltes empreses i autònoms
que tenen com a negoci l’organització d’esdeveniments, la
diputada Guasp ho ha esmentat, i hi ha professions de tota casta
dins aquest grup d’empreses, hi ha des de floristes, discjòqueis,
modistes, electricistes, càterings,... És clar, aquesta gent no té
portal obert. Per tant, els seus clientes són els que hi acudeixen,
els que necessiten muntar un esdeveniment i ara ens trobam que
estan disseminats per diferents sectors i és molt difícil donarlos ajudes.
Per tant, necessitam resoldre aquests problemes estructurals
que planteja la proposició no de llei de Ciutadans a fi de poder
donar aquestes ajudes.
És necessari també, i així ho planteja la proposició no de
llei i així ho planteja l’esmena que hem presentat, ser molt
curosos a l’hora de gestionar els fons europeus, això mirant a
futur. És important... i per això les conselleries ja s’hi han posat
i per això l’esmena que signam i que li hem presentat i que
esperam que ens l’accepti perquè millora, per dir-ho d’alguna
manera, la redacció i reconeix la feina ja començada a fer per
part del Govern, que no és poca.
Ja vàrem dir l’altre dia que el PP va presentar una
proposició no de llei a la comissió. No podem declarar les
perruqueries serveis essencials i fer-los pagar un 21% d’IVA.
Per això també votarem a favor de davallar l’IVA a les
perruqueries, com diu un dels punts de la proposició no de llei.
En situació de crisi, sobretot en la situació de crisi en què
ens trobam, que la crisi ens ha arribat de cop, d’un dia per

El Govern de les Illes Balears, i ho ha dit el Sr. Casanova,
sí que ha posat fil a l’agulla i sí que en situació límit ha tret
ajudes, les ha tret en col·laboració amb la resta d’institucions,
consells insulars i ajuntaments, i sí que s’han posat les eines
necessàries perquè les petites empreses i els autònoms puguin
rebre ajudes.
Ara bé, qui no ho ha fet, qui no ha estat solidari amb les
Illes Balears, qui no ha plantejat en cap moment un pla de xoc
exclusiu per a les Illes Balears, que serà la regió d’Europa que
més patirà aquesta crisi, és el Govern espanyol i és a qui va
dirigida la major part o pràcticament els punts d’acord
d’aquesta proposició no de llei. Per això, des de MÉS per
Mallorca, que ho hem denunciat insistentment, la deixadesa de
funcions del Govern espanyol, votarem a favor de pràcticament
tots els punts de la proposició no de llei.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Mas. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El teixit
productiu de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears viu
una situació dramàtica, una situació de falta de liquiditat
provocada per un tancament massiu d’empreses, provocada, a
la vegada, per la pandèmia, i, per tant, no podem més que, des
del Grup Parlamentari Popular, anunciar-los que votarem a
favor de tots els punts d’aquesta PNL.
I ho farem perquè el Govern d’Espanya se situa a la cua
d’Europa quant a ajudes directes i baixades d’imposts per a
petites i mitjanes empreses; i dic a la cua d’Europa perquè
països com Alemanya, França, Itàlia, Grècia, Portugal han
apostat justament per a això, per abaixar els imposts a les
petites i mitjanes empreses, als autònoms, i per les ajudes
directes, i aquestes eren les fórmules que s’havien d’aplicar.
Però el Sr. Sánchez, el Govern del Sr. Sánchez no s’ha recordat
d’això, ha fet exactament el contrari, ha pujat els imposts i no
ha donat ni una sola ajuda directa a les PIME i als autònoms.
Per tant, la situació dramàtica que viu el teixit productiu de
les Illes Balears, que és la situació més dramàtica d’Espanya,
ve motivada per la falta d’iniciativa del Govern del Sr. Sánchez
i també, per què no dir-ho, del Govern de les Illes Balears, que
d’abaixada d’imposts ni una, ni una, i d’ajudes directes
manifestament insuficients.
Per tant, una PNL que planteja això no podem més que
votar-la a favor, per què? Perquè el Partit Popular, gran part
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d’aquestes mesuers, també les ha proposades i, en
conseqüència, seria absurd que no hi votàssim a favor.
Quant a les baixades d’imposts que es proposen,
l’exoneració del cent per cent de les quotes a la Seguretat
Social dels treballadors en ERTO és una situació realment
terrible, una situació dramàtica. Cauen els patrimonis de molts
autònoms que són empresaris que se juguen tot el seu
patrimoni, no són societats limitades, en conseqüència, amb
responsabilitat limitada, sinó que són autònoms que perden,
repeteix, el seu patrimoni com a conseqüència d’haver de pagar
almenys una part de les quotes a la Seguretat Social de
treballadors que es troben en ERTO, sense cap ni una activitat.
Empresaris d’hostaleria i restauració que tenen els seu local
tancat, el seu negoci tancat i han de continuar pagant part de la
Seguretat Social dels treballadors en ERTO, una situació
impossible de pagar perquè a zero ingressos és impossible que
es puguin pagar les despeses a la Seguretat Social i els imposts
de quota fixa.
L’IVA de les activitats turístiques, 10% o 4%, no podem
més que estar-hi a favor, és clar que sí, és el que toca, és el que
ha fet Alemanya, és el que ha fet Alemanya, però el Sr.
Sánchez d’això no se’n recorda.
L’IVA de les perruqueries del 21 al 10%, sí, és clar que sí,
ara és el moment de fer-ho, amollar a un moment donat un tipus
general d’IVA, d’acord, doncs ara és el moment d’abaixar
aquest tipus d’IVA perquè es pugui ajudar les empreses.
(Remor de veus)
La prestació extraordinària per fer les activitats dels
autònoms, dels firaires, comerç ambulant i resta d’autònoms de
temporada, no podem més que estar-hi a favor.
L’exoneació dels autònoms de l’obligació d’estar al corrent
dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social per accedir
a les ajudes, realment això ens ho hem de fer mirar. O sigui que
resulti que es fa una convocatòria d’ajudes i no se’ls poden
donar les ajudes a aquells que no es troben al corrent de
pagament amb la Seguretat Social és senzillament un insult,
s’havia de modificar amb caràcter previ la Llei de subvencions,
és cert, és cert, però és que: no s’hi podia pensar abans, no s’hi
podia pensar abans que hi hauria una situació d’aquestes de
manca de liquiditat i que no es podria ajudar justament els que
més ho necessiten? Doncs, no, no s’hi ha pensat i a dia d’avui
no sabem exactament com es farà això, probablement el que es
farà és ofegar de forma definitiva aquests autònoms i aquestes
PIME.
La recaptació de les cotitzacions a la Seguretat Social
vinculades als ingressos, evidentment, la forma de donar
liquiditat és que no hagin de pagar o que almenys se’ls pugui
ajornar en el temps, evidentment que sí. Per tant, no podem més
que estar-hi d’acord.
El que sí li he de dir, Sra. Guasp, que ens desperta alguns
dubtes, és el següent: vostès, en aquesta PNL, insten el Govern
de les Illes Balears perquè, a la vegada, insti el Govern
d’Espanya a prendre aquestes mesures. Jo li volia preguntar,
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Sra. Guasp, si vostès, el Grup Parlamentari Ciutadans instaren
el Govern de les Illes Balears que instàs el Govern d’Espanya
a fer això que ens diuen en el Pla de reactivació que vostès
signaren, vostès li ho varen demanar al Sr. Negueruela, aquí
present? Li ho van demanar o no? Nosaltres també li ho vàrem
demanar, ens va dir que no. Vostès van suportar el pla i
nosaltres no.
(Alguns aplaudiments)
Perquè no el va posar. Vostès li demanaren en el Pla de
reactivació econòmica que abaixassin els imposts, per exemple,
l’impost sobre estades turístiques, que vostès també demanen?
Suspensió de..., li van demanar o no? Sí? Nosaltres també, no
ho va acceptar, vostès varen suportar el pla, nosaltres no.
(Alguns aplaudiments)
Vostès varen demanar ajudes directes, varen demanar
ajudes directes per a autònoms i PIME? Nosaltres sí, vostès ens
diran que també, vostès varen suportar un Pla de reactivació
que no tenia ajudes directes, ni un sol euro, ni un euro, i
nosaltres no. Per tant, aquí responsabilitats que facin fallida els
sectors productius de les Illes Balears, tant autònoms com petits
i mitjans empresaris, almenys el Partit Popular, amb les
mesures que ha plantejat des del mes d’abril...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, vagi acabant.
EL SR. COSTA I COSTA:
... de l’any passat, responsabilitat ni una.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, Sr. President. La veritat és que intervenir després
de la demagògia del Sr. Costa, que ha deixat les Cariàtides...
(Remor de veus)
... absolutament bocabadades amb les mentides que ha dit, no
és un exercici difícil.
Des d’Unides Podem consideram fonamental donar suport
a les demandes d’autònoms i PIME per tal d’evitar que la crisi
de liquiditat actual es transformi en una de solvència i perdem
teixit productiu i llocs de feina a les nostres illes.
Hem presentat al Ministeri d’Hisenda, aquesta mateixa
setmana, una triple iniciativa relativa a ajuts directes a
l’hostaleria i al petit comerç, concretament: 1, un pla d’ajuts en
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coordinació amb les comunitats autònomes; 2, moratòria per
part de la banca d’obligacions financeres cap al comerç i
l’hostaleria; i 3, lluita contra la morositat de les grans empreses
que ofeguen aquests petits negocis.
Esperam que tots els partits d’aquest Parlament que tenen
representació estatal mostrin tot el seu suport a aquesta triple
proposta, no sigui que, una vegada més, les dretes diguin una
cosa i facin la contrària. Autònoms i PIME han de menester un
front comú per part de totes les formacions polítiques, ja n’hi
ha prou de paraules que se les endu el vent.
Avui Ciudadanos presenta una PNL amb diverses
iniciatives amb les quals, en general, estam d’acord, encara que
cal remarcar una qüestió important i que és habitual en aquesta
formació, presenta tota una sèrie de mesures lligades a la
reducció d’imposts, sense dir quins serien els àmbits on
repercutirien aquests menors ingressos públics. En aquest
sentit, de cap de les maneres donarem suport als punts 3 i 4 de
la seva iniciativa.
Per ajudar autònoms i PIME tenim a la mà una eina
fonamental, que són els fons europeus, uns fons que s’han de
posar en marxa de manera coordinada amb les comunitats
autònoma i els ens locals, i així sí que donarem suport al primer
punt d’aquesta PNL.
Des de la nostra formació reclamam que els projectes dotats
amb fons europeus es dugin a terme tenint en compte,
prioritàriament, PIME i autònoms, en lloc de les grans
empreses de sempre. Són uns fons de reconstrucció i
recuperació i han d’anar a sostenir i a impulsar l’activitat
econòmica de qui més ho necessita, qui més és colpejat per la
crisi vinculada a la pandèmia, els autònoms i les PIME.
Si parlam de donar suport als autònoms, esperam sentir
també a les dretes sumar-se a aquestes propostes que acabam
de fer.
A les nostres illes hi ha PIME i autònoms que ho passen
malament a diversos àmbits, es parla molt de turisme i de
restauració, però, per exemple, els vinculats a l’organització de
noces i esdeveniments, es troben clarament afectats per les
restriccions relatives a les aglomeracions de persones. Dos
partits, Ciudadanos i Unides Podem, hem presentat iniciatives
en relació amb donar suport a la creació d’un CNAE específic
que els doni l’accés a aquests ajuts que reclamen. Des d’aquí,
evidentment, donam suport a aquesta reivindicació liderada per
l’Associació de Professionals de Noces i Esdeveniments de les
Illes Balears que fa, ho hem de reconèixer, una molt bona feina
en defensa del seu sector.
En la mateixa situació de creació d’un CNAE específic es
troben els firaires. Malgrat l’esforç de diferents ajuntaments per
mantenir fires locals, activitats diverses, és notori que aquests
professionals necessiten ajuts. Aquesta creació del CNAE els
permetria accedir-hi, per tant, nosaltres també donarem suport
a aquest punt de la iniciativa.
Un tercer sector, petit, però també molt necessitat en
aquests moments, són les perruqueries les quals, efectivament,
vàrem veure com eren les dretes, el Partit Popular en aquell

moment, qui va pujar l’IVA. Han vist aturada en una etapa
inicial la seva activitat i després també han vist disminuir
l’afluència de la clientela. Donarem suport a les reivindicacions
d’aquests tres sectors afectats, noces i esdeveniments, fires i
perruqueries i estètica recollides en aquesta PNL.
I, ja per acabar, ben igualment és important analitzar la
viabilitat de l’exoneració d’autònoms de l’obligació de trobarse al corrent del pagament de quotes de la Seguretat Social per
accedir a ajuts de caràcter públic relacionats amb la pandèmia.
Són molts els que necessiten una taula de salvació en aquests
moments per poder continuar i no abaixar la barrera.
En definitiva, des d’Unides Podem donam suport al
col·lectiu d’autònoms i PIME de les Illes Balears i treballam de
valent perquè els recursos locals, autonòmics, estatals i
europeus es destinin a impulsar aquest sector fonamental de la
nostra economia.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, Sr. Presidente. Como saben, nuestro grupo lleva
meses solicitando ayudas para los sectores productivos
afectados por la gestión nefasta que tanto el Gobierno de la
nación como el Gobierno autonómico han hecho de la
pandemia. Estamos de acuerdo con la exposición de motivos de
esta iniciativa que recoge datos económicos objetivos que
demuestran el cataclismo económico al que se enfrentan las
Islas Baleares; el sector servicios es, sin duda, el más
perjudicado económicamente por las restricciones impuestas
por el Gobierno balear, consistentes en la prohibición de
ejercer la actividad para miles de empresarios a los que se les
ha obligado a cerrar sus empresas, sin compensación
económica o indemnización alguna, y lo que es peor, sin
justificación científica que avale esa imposición de cierre total
de los negocios.
Esta forma de gobernar, a golpe de decretazo y por criterios
basados en teorías sobre dónde se transmite el virus, que no
tienen justificación científica alguna, resulta que ha arruinado
a miles de familias de Baleares que han visto vulnerados sus
derechos más fundamentales, como su derecho al trabajo y a la
libertad de empresa. Jamás podríamos haber imaginado hasta
dónde serían capaces de llegar los gobiernos en nuestro país,
jamás imaginamos vivir en plena democracia una vulneración
de derechos tan drástica como la que hemos vivido a manos del
Gobierno autonómico y del Gobierno de la nación, que son
totalitarios, abusivos y absolutamente incapaces de hacer frente
a las dificultades que conlleva una pandemia sanitaria, sin caer
en el autoritarismo y el abuso de poder.
Y lo más grave de todo es que ni siquiera saltándose las
reglas democráticas más fundamentales, como es la
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preservación de los derechos de los ciudadanos, han podido
evitar que la pandemia les pasase por encima, convirtiendo a
España en uno de los países más afectados del mundo, tanto a
nivel sanitario como a nivel económico. Y a las Islas Baleares,
en particular, las han condenado a ser la región de Europa más
afectada por el desplome de la economía y una de las regiones
del mundo donde más ha retrocedido la riqueza.
Nuestro grupo presentó, hace dos semanas, en esta misma
Cámara, una moción solicitando al Gobierno balear un plan de
ayudas de rescate de los sectores afectados por la pandemia y,
por supuesto, nuestra petición fue rechazada por los grupos
políticos de la izquierda, es la izquierda separatista, que apoyan
al Gobierno de Baleares.
Esta iniciativa que votamos hoy no pide al Gobierno balear
que establezca ayudas, se lo pide al Gobierno del Estado,
veremos ahora si esos mismos autonomistas separatistas, que
no son capaces de arbitrar ayudas desde aquí, votan ahora a
favor de que venga el Estado a través de Europa a rescatarnos.
Nosotros votaremos que sí, porque somos coherentes y
porque sabemos que Baleares es mucho más que una parte de
esos imaginarios países catalanes, pero es que Baleares es
mucho más importante que ser una comunidad autónoma con
más o menos competencias para poder rescatar a su sector
productivo, Baleares es mucho más importante que eso porque
es una región de España, y por eso esta región tiene derecho a
ser rescatada por el Gobierno de España con los fondos que
reciba de la Unión Europea, que no es más que un cúmulo de
tratados internacionales en los que España debe participar,
siempre y cuando beneficie a sus intereses.
Pero no solo los de la izquierda autonomista separatista son
incoherentes en su discurso, resulta que también el propio
grupo que propone esta iniciativa no se aclara de lo que quiere,
señores de Ciudadanos, ustedes, en el Congreso de los
Diputados, votaron en contra de convalidar el decreto que
permite que recibamos los fondos europeos, y ahora resulta que
piden aquí que se aplique lo antes posible. Aclárense, que lo
del partido veleta se empieza a quedar corto, que la veleta gira
tanto que en Cataluña les ha salido volando, luego no se
extrañen.
Miren, nosotros estamos a favor de todas las medidas que
proponen, excepto del punto primero, que no podemos darle
nuestro apoyo explícito, dado que, visto lo visto, cómo se las
gasta nuestra comunidad autónoma, nada nos garantiza que si
los fondos llegan a la comunidad se acaben gastando en
contratos a raperos que enseñen hip-hop o en subvencionar a
los chiringuitos de siempre. Ante la falta de concreción de
cómo debería participar la comunidad autónoma, preferimos
abstenernos en caso de que admitan nuestra petición de
votación separada.
Y, Sr. Casanova, del PSOE, que dice que aquí se propone
rebajar el IVA a los empresarios, Sr. Casanova, ¿todavía no se
ha enterado usted que el IVA no lo pagan las empresas, que lo
pagan los consumidores? Es que esto es lo que tiene estar más
preocupado por el Sahara o por conflictos internacionales sobre
los que esta Cámara no tiene ningún tipo de competencia, que
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por las materias que afectan a los ciudadanos de Baleares, que
es para lo que nos han votado.
(Remor de veus)
Y, por favor, dejen, en general, de sacar pecho por su
fabuloso plan de reactivación que firmaron con El Pi y con
Ciudadanos los partidos de la izquierda, miren, esta PNL es
precisamente la demostración de la inutilidad de ese plan de
reactivación, que fue y es humo, y que no ha servido para nada.
Seguir hablando a esas alturas de su plan de reactivación, que
fue una pantomima, que no ha reactivado nada y que ocho
meses después nos ha llevado a encontrarnos hoy aquí,
reclamando ser rescatados y proponiendo ayudas y medidas
fiscales inexistentes en su flamante plan de reactivación, sería
de chiste...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Ribas, acabi, per favor.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
... -termino, presidente-, sería de chiste si no fuera porque el
sufrimiento de la gente no tiene ninguna gracia.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. El
Grup Parlamentari El Pi donarà suport a tots els punts
d’aquesta proposició no de llei. Entenem que aquesta
proposició s’emmarca a la bateria de propostes que venen
realitzant els grups de l’oposició, d’una manera o l’altra, moltes
de les mesures, diguem, tenen un fil conductor i coherent i
congruent amb les multitud d’iniciatives que, ja dic, els
diferents grups de l’oposició hem fet i, per tant, és lògic que li
donem suport. Perquè l’objectiu d’aquestes iniciatives i
d’aquesta iniciativa en concret, entenem que no és altre que
intentar salvar el teixit productiu de les Illes Balears i intentar
salvar el màxim de llocs de feina a les Illes Balears, que és
l’objectiu i, evidentment, no importa dir que és un objectiu que
crec que compartim tots els membres d’aquesta cambra.
La situació, no importa descriure-la ni donar dades, ja s’ha
dit, és catastròfica i, per tant, calen mesures, fa falta posar-se al
davant, fa falta una actitud activa. Aquesta és una iniciativa
sobretot adreçada al Govern de l’Estat i hi estam, ja ho he dit,
totalment d’acord.
Baixar pressió fiscal i hem votat a favor d’altres iniciatives
molt similars. És evident que és possible i és necessari que hi
hagi una reducció de l’IVA per al turisme i molt concretament
a les Illes Balears, perquè altres illes de la Unió Europea tenen
un tipus impositiu d’IVA diferent, la qual cosa ens podria
ajudar a guanyar competitivitat, perquè hem de recordar que ja
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estam quedant enrere en matèria turística i que altres
destinacions competidores, avui és públic, Grècia, les illes
gregues estan agafant una posició capdavantera. Per tant,
nosaltres necessitam guanyar competitivitat i també guanyarem
competitivitat, encara que això no agrada als grups
parlamentaris de l’esquerra, en preu, perquè el preu no és l’únic
important d’un paquet turístic, però també és un element
important del paquet turístic. Per tant, a favor de la reducció
tributària, a favor d’aquesta exoneració de quotes de Seguretat
Social.
Donar més ajudes, també, però una d’aquestes iniciatives no
té contingut directe econòmic, perquè el Grup Parlamentari
d’El Pi ha fet una proposició no de llei en comissió, exactament
igual en el seu punt que puguin ser beneficiaris de les ajudes
aquells autònoms i aquells empresaris que no estiguin al corrent
de pagament, com a conseqüència de la pandèmia. Evidentment
si no estaven al corrent de pagament amb anterioritat, això ja és
una altra pel·lícula, però els que no estiguin al corrent de
pagament com a conseqüència de la crisi de la pandèmia,
entenem que aquí també fa falta un canvi normatiu i que
evidentment, segurament i ho deia el Sr. Costa, és el col·lectiu
més necessitat de rebre aquestes ajudes amb tota probabilitat.
Per tant, aquí també s’ha de produir el canvi que proposa
Ciutadans, que ja dic que és exactament igual al que El Pi ha
plantejat.
I després la seva iniciativa té una sèrie de propostes més
concretes, a col·lectius concrets, que també podem compartir
totalment, el tema dels esdeveniments, de les perruqueries, dels
firaries, dels autònoms de temporada, una figura molt més
transcendent a les Illes Balears que a la resta de l’Estat.
I finalment vull emfatitzar un punt amb el qual nosaltres hi
estam totalment d’acord, al contrari del Grup Parlamentari
VOX, que és el punt primer. És a dir, que en la gestió dels fons
europeus hi hagi una cogovernança i una cooparticipació de les
comunitats autònomes i de l’administració local. Per a nosaltres
aquest és un punt molt important i, per tant, ens alegra que el
Grup Parlamentari Ciutadans l’hagi presentat i evidentment
tendrà tot el nostre suport.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

Vostè que és una persona rigorosa, Sra. Guasp, vostè
m’hauria d’explicar per quin motiu els serveis turístics han de
tenir un IVA súper reduït i no per exemple la prestació de
serveis tecnològics o els productes industrials que exportam,
perquè aquests productes també han de competir amb altres
competidors. L’IVA, Sra. Guasp, i vostè ho sap tan bé o més
bé que no jo, no és un instrument tributari per incidir
artificialment en el preu dels béns de consum. L’IVA és un
impost general que s’ha d’aplicar en igualtat de tothom i que
només admet unes reduccions en funció de la condició de
necessitat que té el bé. És a dir, els béns de primera necessitat
o de mitjana necessitat perquè ja està gravat, tenen dret a una
reducció. Vostè a mi m’hauria d’explicar per què consumir una
cervesa a un bar ha de tenir un IVA súper reduït, perquè per a
mi és incomprensible. Vostè creu que consumir una cervesa a
un bar ha d’estar gravat al 4%? Per quin motiu? És a dir, a més
a més que m’ho digui un partit liberal, això no té cap lògica. És
a dir, el fet que a Espanya l’IVA sigui del 10% no té cap mena
d’explicació ni econòmica ni tributària, només té una
explicació, que és que és un sector que és un grup de pressió
fortíssim, que ha estat capaç d’incidir en els governs i
aconseguir aquest avantatge que els altres sectors econòmics no
tenen.
Per tant, estem intervenint de forma absolutament artificial
en la lliure competència, donant a un sector uns avantatges que
els altres no tenen. És a dir, sectors en els quals volem distingirnos, amb els quals volem ser capaços de competir, jo li he posat
l’exemple de la indústria, o dels serveis de la societat de la
informació, han de tenir l’IVA al 21%. En canvi, al turisme que
també és exportació, li donem aquest privilegi amb l’excusa de
competir. Escolti, l’excusa de competir, precisament com que
és el motor econòmic d’aquest país, precisament per això ha de
ser un font d’ingressos. A més a més, un impost que bàsicament
el paguen ciutadans estrangers, que, per tant, és una pressió
fiscal que en gran part no reposa sobre els contribuents
espanyols, sinó sobre els contribuent estrangers.
Per tant, per tots aquests motius nosaltres, i m’he allargat en
aquest punt perquè és amb el que estem radicalment
ideològicament en contra i, per tant, li volia explicar amb pèls
i senyals. Li diré que em digui si vostè pensa que prendre una
cervesa en un bar ha d’estar gravat al 4%.
I per la resta, com li he dit, crec que les esmenes que li han
presentat sobre el CNAE milloren la proposta i suposo que les
acceptarà i, per tant, si les accepta votaríem a favor de la resta.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo els vull anunciar que el
meu grup també donarà suport gairebé a tots els punts
d’aquesta moció, perquè compartim en gran part l’anàlisi que
han fet els portaveus que m’han precedit, que realment hi ha
una situació d’emergència i s’ha de ser capaç de donar-hi
resposta amb instruments extraordinaris. I bàsicament, Sra.
Guasp, em centraré a comentar el punt en el que no votarem a
favor, l’únic punt que no votarem a favor, que és el de reducció
de l’IVA, aplicar un IVA súper reduït a un sector que és el
turisme.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gracias, vicepresidenta. Decirle, Sr. Casanova, que me ha
sorprendido muy negativamente el discurso que ha hecho hoy
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y sus dos socios y el partido que apoya al Gobierno le ha
lanzado al PSIB hoy un correctivo en toda regla. Creo que ha
estado muy desafortunado y me gustaría que rectificase que
esta proposición no de ley es de ultraderecha. Usted ha dicho
hoy exactamente estas palabras en esta tribuna, sí, Sr.
Casanova, creo que ha estado muy desafortunado y ya le digo
que el propio correctivo se lo ha enviado MÉS por Mallorca,
se lo ha enviado Podemos y se lo ha enviado MÉS por Menorca
hoy en esta tribuna.
Bajar impuestos. Aquí hablamos de exonerar de las cuotas
de la Seguridad Social a los ERTE y bajar el IVA reducido,
como han hecho otros países como Alemania, Francia, Italia,
países de ultraderecha según usted, Sr. Casanova.
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Decirle también a la Sra. Martín que va a apoyar casi todos
nuestros puntos, su grupo parlamentario, agradecerle este
apoyo. Ya les digo, pues han sido más responsables que otros
grupos que incluso el Partido Socialista, después de su
intervención de hoy, me queda muy claro.
A VOX, decirle que ha hecho un discurso demagógico
también, y que sobre el reglamento de los fondos europeos, que
hasta el Sr. Sánchez les dio las gracias y les dijo que eran más
sensatos y más responsables que el Sr. Casado, algo que,
bueno, luego pues se lamentan de que ustedes estén creciendo
porque les están alimentando, el Partido Socialista les está
alimentando, a la extrema derecha, ahí no estaremos nosotros.
(Xivarri)

Me hablaba de ayudas al Govern. Evidentemente nosotros
sí que hemos pedido y también hoy lo han hecho otros
portavoces, en muchísimas propuestas que ha hecho mi grupo
parlamentario, hemos solicitado estas ayudas al Govern y
encima que le reconozco hoy aquí a usted que el Govern y el
ejecutivo autonómico no puede hacer frente a todas estas
ayudas y tenemos que recurrir al Gobierno central, encima
usted hace este discurso. No le entiendo, se ha equivocado de
lleno hoy. Y decirle que incluso ustedes entonces son la
ultraderecha que han apoyado y han impulsado alivio fiscal en
los ayuntamientos coordinado por la FELIB, bajar los
impuestos y exonerarlos de estos impuestos, que es lo que yo
estoy solicitando para el nivel estatal, ¿eso es de ultraderecha
según usted? Completamente irresponsable el discurso que ha
hecho.
A los grupos proponentes que hoy nos apoyan, que son
mayoritariamente todos los de esta cámara, darles las gracias
porque están no apoyando una proposición de Ciudadanos, sino
apoyando a salvar a tantos sectores, a tantos autónomos, a
tantos pequeños comercios que tienen que cerrar y bajar la
persiana cada día en nuestra comunidad autónoma. Estoy de
acuerdo con el Sr. Mas, ha habido una dejación de funciones
por parte del Gobierno central, por supuesto, y por eso nuestra
proposición no de ley de hoy.
Necesitamos ese plan de choque, ese plan de rescate del
Gobierno de Sánchez e Iglesias a nuestra comunidad autónoma
y, sobre todo, a estos sectores damnificados.
Al Sr. Costa, decirle que hoy ha vuelto a arremeter contra
el pacto de reactivación, es decir, contra la CAEB, contra la
PIMEM y contra todos los agentes sociales y económicos de
estas islas que han apoyado este pacto social. Es un pacto
social. Ustedes han sido muy irresponsables y ha dicho una
frase que me ha gustado, ha dicho: “responsabilidad del PP, ni
una”. Pues yo se lo digo hoy: responsabilidad del PP en esta
crisis, ni una, Sr. Costa. Y me duele decírselo, pero esa es la
verdad.
Nosotros hemos conseguido multiplicar por cinco las
ayudas a los autónomos, por cinco. Las que estaban en los
presupuestos, y aquí está el conseller Negueruela, que tanto lo
ha citado. También hemos conseguido bonos comercios para
los ayuntamientos que se aprobó en el Consell de Govern y de
los que se va a poder hacer uso ya en breve, a través de los
ayuntamientos.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Y mientras, confrontando... Ustedes utilizan esta
proposición no de ley para seguir confrontando en vez de poner
en el foco a los autónomos, a las PYME, que esto era lo
importante.
Agradecer al Sr. Melià, también hoy, su intervención, su
apoyo expreso y explícito a esta proposición no de ley. Es
cierto que es necesario esa exoneración de la obligación de
estar al corriente de pagos, es uno de los puntos más
importantes de nuestra proposición no de ley.
Al Sr. Castells también agradecerle su intervención, el
apoyo, ese correctivo que le manda al Partido Socialista hoy.
Estoy de acuerdo en que estamos en una situación de
emergencia y que es el Gobierno central quien debe
rescatarnos.
En cuanto al IVA reducido, mire, yo no solo estoy de
acuerdo en que se reduzca el IVA al sector turístico, lo hemos
pedido para el IVA cultural, que es uno de los que más me
preocupan, por supuesto, que se baje. Por supuesto. Y ahí le
doy la razón, el IVA cultural para mí está por encima del IVA
turístico también, pero hoy estamos hablando de economía y,
por eso, creemos que también es necesario para poder competir
con otros países europeos de nuestro entorno que ya lo han
bajado y así se ha hecho y el Sr. Sánchez sigue mirando hacia
otro lado.
Agradecer el apoyo a casi todos los grupos de esta cámara
y, de verdad, Sr. Casanova, considero que ha estado muy poco
afortunado en decir que esta proposición no de ley es de
ultraderecha por querer reducir, exonerar y ayudar y salvar a
nuestras PYME, a nuestros autónomos y a las empresas de
nuestra comunidad autónoma.
Gracias.
(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Hauria de pronunciar-se sobre si
accepta o no les esmenes i si accepta o no votació separada.
Que és el motiu de la seva segona intervenció.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Sí, acceptaré la seva... Sí, però és que han estat tan
interessants les intervencions dels portaveus parlamentaris...
Perdoni, president, sí, acceptaré la votació separada, per
suposat, com sempre fem des del Grup Parlamentari Ciutadans.
Accept la primera esmena. No acceptaré la segona. No
acceptaré la del punt 5. I les esmenes 8 i 9 del Partit Socialista
sí que les acceptaré.

56 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 10. Votam.
35 sí, 19 no, 2 abstencions.
Ara passam a votar el punt número 11. Votam.
35 sí, 18 no, cap abstenció.
V. Debat i votació sobre la procedència o no que el
Parlament interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 11/2020, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2021 (escrit RGE núm. 1113/21, dels Grups Parlamentaris
El Pi Proposta per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i
dos diputats del Grup Parlamentari Mixt -MÉS per
Menorca).

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Si ho he entès bé, accepta les esmenes al punt 1, al
punt 8 i al punt 9. I les altres dues, no.
Molt bé, idò fem votació separada. En primer lloc, votam
el primer punt, amb l’esmena RGE núm. 1767 incorporada.
Votam.
53 sí, cap no i 3 abstencions.

Passam ara, al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon
al debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament
interposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021, escrit RGE
núm. 1113/21, dels grups parlamentaris El Pi Proposta per les
Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup
Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca).
Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat la proposta i, en primer lloc, pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.
EL SR. MELIÀ I QUES:
56 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 3. Votam.
30 sí, 26 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 4. Votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 5. Votam.
37 sí, 19 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 6. Votam.
56 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 7. Votam.
35 sí, 20 no, 1 abstenció.
Ara passam a votar el punt número 8, amb l’esmena 1770
incorporada. Votam.
55 sí, 1 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 9, amb l’esmena 1771
incorporada. Votam.

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Som aquí per decidir si fem sentir la veu d’aquesta terra, per
decidir si interposam un recurs d’inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l’Estat per al 2021.
Deia mon pare que venim de la història i anam cap a la
història, i la lluita per compensar la nostra insularitat és una
història llarga i constant, una història de dignitat, una història
de voluntat, una història de justícia, però també una història
d’empobriment, una història d’insolidaritat, una història de
decepció i una història de legalitat, de legalitat, perquè d’això
va molt aquesta iniciativa, de legalitat i de constitucionalitat.
Per què? Perquè la Constitució Espanyola protegeix
l’equilibri econòmic entre les diferents comunitats autònomes,
en el seu article 138, perquè la Constitució diu que s’han
d’atendre les circumstàncies del fet insular, i els pressuposts
generals de l’Estat per al 2021 incompleixen directament
aquest precepte constitucional, perquè no tenen en compte per
a res la circumstància del fet insular de les Illes Balears.
I una història de legalitat i de constitucionalitat, perquè hi
ha un Estatut d’Autonomia de les Illes Balears del 2007, el qual
recull, expressament, la insularitat i la protecció de la
insularitat, i el fet diferencial de la insularitat, que garanteix
aquest Estatut d’Autonomia de les Illes Balears un instrument
financer per part de l’Estat per compensar la insularitat. I
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears forma part del bloc
de la constitucionalitat i, per tant, és argument vàlid per
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sostenir un recurs d’inconstitucionalitat contra aquests
pressuposts generals de l’Estat. I aquest instrument financer,
recollit expressament pel nostre Estatut de les Illes Balears, llei
orgànica de l’Estat, norma institucional bàsica d’aquesta terra,
aquest instrument ve definit i concretat en el Règim Especial de
les Illes Balears aprovat el 2019; un instrument que es concreta
en l’anomenat factor d’insularitat.

la meitat, un poc més, un poc menys, és igual, bona part de
l’endeutament de les Illes Balears és a causa de
l’infrafinançament, al maltractament que pateix aquest terra,
que pateixen aquestes Illes Balears, i, per tant, l’endeutament
també és una hipoteca que ens tiram a l’esquena perquè no
tenim instruments financers que compensin la situació
econòmica de les Illes Balears.

Per tant, l’instrument del règim especial està absolutament
connectat amb el mandat constitucional i amb el mandat
estatutari. Incomplir aquest instrument, aquesta concreció
prevista en el règim especial, és incomplir la Constitució i
incomplir l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

I aquest panorama, difícil, complicat, dramàtic, encara
s’accentua més com a conseqüència de la pandèmia de la
COVID-19, perquè ens fa perdre més riquesa, perquè som els
més afectats i perquè no hi ha cap capacitat, l’Estat no ens dóna
cap instrument, una altra vegada, vull insistir en aquesta idea
perquè és la idea legal i la idea estatutària, no ens dóna un
instrument per fer front a aquest cop, a aquesta situació tan
bestial i tan catastròfica per a les Illes Balears, especialment,
que és la pandèmia.

I el factor d’insularitat, ho va dir fa una setmana, o dues
setmanes, la presidenta del Govern de les Illes Balears, no
existeix en els pressuposts generals de l’Estat, brilla per la seva
absència, simplement no hi ha cap referència. Per tant, és
evident que no s’acompleixen els preceptes constitucionals i els
preceptes estatutaris. Tenim un règim especial, però si no
serveix per a res, si no té cap reflex, si no té cap conseqüència
jurídica, si no vincula els pressuposts generals de l’Estat per a
què serveix?
Aquesta història, però, és de legalitat i de constitucionalitat,
però també és una història de patiment i de desigualtat
econòmica. Les Illes Balears perdem pols econòmic des de fa
molts d’anys, fa més de vint anys que perdem pols econòmic,
fa més de vint anys érem la primera comunitat autònoma en
renda per càpita de l’Estat espanyol, avui en dia som envoltant
la vuitena i baixant; qui no vulgui veure una relació entre la nocompensació de la insularitat i aquesta pèrdua de posicions en
renda per càpita és que es vol tapar els ulls i no vol veure la
realitat.
Hi ha un sistema de finançament que tracta d’una manera
absolutament injusta les Illes Balears, encara que ja no som els
més rics, ni dels més rics, continuam essent els que més
aportam, els que més esforç fan, els que més pagam, només
som els primers en pagar, però mai en rebre i en beneficiar-nos.
De fet, forma part d’aquest sistema de finançament, el que se’n
diu, també constitucionalment previst, el Fons de Compensació
Interterritorial, que, en teoria, és el gran instrument per
vehicular la solidaritat, que és un principi constitucional. Idò
bé, les Illes Balears sempre han estat fora d’aquest fons, les
Illes Balears constribueixen econòmicament a aquest fons, però
no reben res d’aquest fons, per tant, la circumstància del fet
insular, article 138 de la Constitució, no sabe, no contesta.
I aquesta situació econòmica també ens provoca una
impossibilitat material de diversificació del nostre teixit
econòmic, tots trobam que depenem excessivament del turisme,
tots ho trobam, però és evident que si no tenim instruments, que
si no tenim eines, que si no tenim capacitats cada vegada més
depenem més del turisme, i això ens afebleix com a país, ens
afebleix com a economia, ens afebleix com a capacitat de
generar riquesa per als ciutadans de les Illes Balears.
I això acaba provocant una altra conseqüència, també
absolutament negativa, que és l’endeutament excessiu de la
comunitat autònoma, més de la meitat del nostre endeutament,
diuen alguns estudis, no entraré en la concreció, és igual, si és

No cercam titulars amb aquesta iniciativa, cap ni un, el que
cercam és que d’una vegada per totes, com he dit, se senti la
veu de les Illes Balears, se senti el patiment i el gemec
d’aquesta terra.
Quines són les conseqüències d’aquest recurs
d’inconstitucionalitat sobre els pressuposts generals i sobre
l’aplicació d’aquests pressuposts generals, perquè aquest és el
gran argument que almanco fins ara hem sentit de les veus que
es posicionen en contra de la interposició d’aquest recursos, i
vull fer-hi referència, i les conseqüències són inexistents;
primer, per un tema purament temporal, en el cas que es dictàs
la sentència, evidentment, l’exercici pressupostari ja hauria
passat. I com que hem volgut reflectir a l’escrit complementari
que s’ha presentat i que anirà a la Mesa, esper, dimecres, en
aquest escrit complementari ja explicam perfectament que els
actes ferms, fruit i cosnseqüència dels pressuposts generals, no
queden invalidats per una possible i futurible sentència del
Tribunal Constitucional que tombàs aquests pressuposts
generals de l’Estat, per tant, afectació real i pràctica cap ni una.
A part, que, evidentment, el Tribunal Constitucional té la
capacitat de modular els efectes de la seva sentència.
Per tant, per a nosaltres això no és un argument, per a
nosaltres això és una excusa, una excusa de mal pagador.
Perquè el que no pot ser és que la presidenta del Govern de les
Illes Balears, quan s’aprova el Règim Econòmic Especial de les
Illes Balears, digui que és una passa històrica, també, una passa
històrica, que defensaran amb tota la seva força, i en els
primers pressuposts generals de l’Estat que s’aproven després
d’aquest règim especial això sigui purament paper banyat,
siguin bones paraules, copets a l’esquena i no serveixin per a
res. Si no posam el recurs d’inconstitucionalitat, si no esgotam
tots els recursos al nostre abast per defensar aquesta terra, al
final ens haurem acoquinat i no haurem estat coherents, ni
haurem exercit les responsabilitats que ens pertoquen com a
representants dels ciutadans de les Illes Balears i del poble de
les Illes Balears.
Per aquestes raons, vull pregar a la Cambra que doni suport
a aquesta proposta.
Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, president. Bé, la insularitat és una característica
física i permanent, no la podem canviar del nostre territori, i el
que és cert, i jo crec que hem reconegut moltíssimes vegades,
és que realment ens trobam una quantitat de desequilibris molt
importants dels quals n’hem parlat reiteradament en aquesta
cambra: més carestia de vida, més costos de producció per a les
nostres empreses, més cars els productes energètics, més costs
de l’administració, menor aprofitament de les economies
d’escala, proliferació de mercats anticompetitius o alta
dependència dels nostres aeroports i ports i, sobretot, una gran
vulnerabilitat davant atacs externs, que és el que ens ha
provocat aquesta pandèmia, per ser la regió de l’Estat i
d’Europa, potser, on acusarem l’impacte negatiu més greu.
I si no és avui que defensam aquesta indefensió quan serà?
Quan hem patit o quan patim aquest xoc més negatiu que mai.
L’article 2 de la Constitució és el que defensa aquest
principi de solidaritat i està clar, jo crec que el Sr. Melià, que
m’ha precedit, a l’article 138 es garanteix que precisament
aquest principi de solidaritat es faci efectiu, precisament per
equilibrar aquests desequilibris que ens provoca la insularitat,
compensar-los.
I nosaltres creiem que el Règim Especial del 1998 va
promulgar mesures, però no va ser un règim efectiu, i tots ho
hem defensat en aquesta cambra, precisament vàrem lluitar
perquè hi hagués un nou règim especial, molts d’anys, perquè
pensau que des del 1998 al 2019, quasi diria que són vint anys,
no? I aquest 2019, malgrat que no estiguéssim tots contents,
però sí que creiem que ampliava i posava més mesures diguem
a aquest abast; és cert que també posava moltes comissions
bilaterals mixtes les quals nosaltres creiem que han dilatat molt
aquest procés.
Però el més important, creiem, que hem de reivindicar és
que aquest REB del 2019 no és que sigui un èxit d’un govern,
és un èxit d’un moviment social d’aquestes illes, d’uns
moviments econòmics, de les entitats, perquè tots vàrem anar
plegats i junts a defensar aquest règim especial, malgrat
després, a l’hora d’aprovar-los hi hagués interessos electorals,
però el que no pot ser és precisament fer campanya d’aquest
REB a moments electorals i després, quan és l’hora de la
veritat, no fer-lo efectiu...

extrem, encara és coix, encara és coix, perquè no incorpora les
mesures fiscals, les mesures fiscals que són importantíssimes
per a les nostres empreses, que precisament ara serien una
ajuda importantíssima a l’hora d’afrontar aquesta pandèmia. Es
va aprovar un avantprojecte el mateix dia que es va aprovar per
reial decret llei aquest règim fiscal, però s’ha deixat dins un
calaix, i d’això han passat dos anys, han passat dos; aquest
Govern espanyol ja l’hauria d’haver tramès al Congrés el
primer dia que es va posar a fer feina, no esperar dos anys i
tenir-lo dins un calaix, si realment es vol defensar les nostres
empreses.
Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, el que diem,
és que ja prou d’ajornaments, prou de dilatació dels nostres
drets constitucionals, com s’ha dit aquí, i precisament perquè
se’ns ha de compensar, es compensa Canàries pel fet insular,
per què no se’ns pot compensar a les Illes Balears? Perquè
nosaltres trobam legítim, aplaudim, estam supersatisfets que
Canàries pugui ser compensat, sigui compensat i se li
reconeixen aquests drets, però també volem que a nosaltres ens
els reconeixin, creiem que en aquest cas el Govern espanyol no
ens tracta de la mateixa manera.
I per tant, aquesta llei de pressuposts del 2021, precisament
és el primer pressupost que fa aquest nou govern, diguem,
espanyol, després del Sr. Rajoy, en el primer pressupost ja
s’incompleix, en el primer, en el primer, eh, no han esperat ni
dos ni tres, no, a la primera ocasió que hi havia, precisament,
una ocasió importantíssima per defensar aquest règim especial,
que tant s’havia defensat, i que es va usar com a arma electoral,
doncs no s’acompleix; no se’n recorden de nosaltres per a res,
i mirin que els hem donat ocasions, almanco des de MÉS per
Mallorca hem aprofitat totes les ocasions que hem pogut a
mitjans de partits que hem pogut, que tenen representació al
Congrés i també del senador autonòmic, per fer esmenes per
modificar aquests pressuposts generals de l’Estat i que,
precisament, no ens deixassin enrera, que tenguessin en compte
precisament aquest règim especial, que s’incompleixen
aquestes partides tan necessàries del Fons de solidaritat i de
transport i de moltes altres.
Però quin cas ens han fet? Cap. Quina intenció? Aquest
govern estava forma pel Partit de Podemos i pel Partit
Socialista, els diputats que teòricament ens haurien de
representar en el Congrés espanyol, quin suport han donat a
aquestes reivindicacions? Cap. Per tant, el que no ens poden dir
és que no hi havia senyals, que no hi havia avisos i que
aquestes reivindicacions no han estat damunt la taula. Si no se
li ha donat suport és perquè no s’ha volgut i no hi ha hagut
voluntat política de fer-ho, i aquesta és la realitat.
Per tant, avui ens veiem aquí, és que no ens queda més
remei, és que no ens queda més remei que ser aquí, perquè si
no ja més no ens poden trepitjar, no?

(Algun aplaudiment)
I això crec que ho haurien de tenir en compte el partit que
es troba a la meva esquerra i que governa en aquest moment, es
troba al capdavant del Govern espanyol.
I no ho oblidem, perquè aquest règim especial que avui
defensam i que crec que l’hem de defensar fins al darrer

Creiem, nosaltres pensam que aquest camí, voldria (...)
MÉS per Mallorca a aquest govern, els voldria recordar els
Acord de gobernabilitat, els Acords de Bellver, en aquells
Acords de Bellver precisament defensau que aniríem al límit a
defensar aquest règim especial, i això nosaltres consideram que
no s’ha fet, no s’ha fet, perquè a la primera ocasió que hi havia
que els pressuposts generals de l’Estat ens reconeguessin el que
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ens va costar tanta pena aconseguir, i, com he dit, aconseguir
com a poble de forma col·lectiva, tant políticament, com
socialment, com econòmicament, de tots, aquestes entitats que
formen part d’aquest poble, d’aquest petit país i d’aquesta
petita regió que són les Illes Balears.
En aquest sentit creiem que no s’ha respost a les necessitats
ni als drets que tenim a les nostres Illes i duem massa anys
d’incompliment, sí, massa anys d’incompliments. Perquè jo els
ho vull recordar, l’Estatut es va aprovar en el 2007, i d’això fa
13 anys, ja hi havia una disposició transitòria novena que ja
reconeixia que hi havia un problema, que hi havia un
desfasament d’inversions a les Illes Balears pel fet insular.
Aquestes inversions estatutàries hi va haver un moment en què
sí, que hi va haver interès pel Govern espanyol de fer una sèrie
de reconeixements, però això, al final ni es va acomplir al cent
per cent i, evidentment, a partir del 2014 és que el Govern del
Sr. Rajoy va deixar de fer-ho completament, o sigui, un buit
total. Per tant, d’aquests 2.800 milions que havíem de rebre,
evidentment pocs, això 2.800 fins al 2014, després hi havia 6
anys més.
Per tant, el que no ens poden dir és que realment aquesta
situació ja fa massa anys que és sobre la taula i massa anys que
no es reconeix ni es du a terme i, per tant, no podem consentir
més ajornaments.
L’incompliment, sobretot nosaltres ens referim que aquests
pressuposts generals de l’Estat el que incompleixen són dos
articles bàsics del règim especial, l’article 15, que diu
específicament, quan es refereix al transport públic terrestre,
que en els pressuposts generals de l’Estat hi haurà una partida.
En aquests pressuposts generals de l’Estat del 2021 hi ha una
partida de 47 milions d’euros per a Canàries, perquè Canàries,
també en el seu Estatut, té reconegut que és un servei essencial
el transport públic per carretera. Nosaltres vàrem aconseguir
que es posàs el mateix, però, per què a nosaltres no ens
incorporen aquesta partida, per poder insuflar, posar doblers a
aquest transport públic? No ho entenc, la veritat és que jo no li
veig cap explicació.
Durant tots aquests pressuposts generals de l’Estat hem
negociat amb tota classe de partits, amb tothom, han donat
doblers per aquí, xecs per allà, però a Balears ni un, ni un, per
un tema que realment és a nivell constitucional, diguem, que
ens pertoca, ja no defensar; perquè jo vull defensar, és que
aquest règim especial, aquest dret de compensació de la
insularitat no són privilegis, jo supòs que els que avui si ha de
votar qualcú que no, esper que no pensin que són privilegis,
esper que pensin que realment, com nosaltres, i com el que hem
defensat aquí, que són drets, drets que ens mereixem i drets que
necessitam, perquè jo crec que això és el més important.
I com s’ha dit abans, jo no m’estendré, però enguany diria
que ha estat un any històric, no?, un any històric amb aquest
aniversari dels 500 anys de les Germanies i nosaltres creim que
enguany també aquí avui feim un debat històric.
Feim un debat històric perquè en aquest moment el poble de
Mallorca, diguem que va explotar davant un abús, un espoli
fiscal d’un imperi, perquè realment no eren compensats i va dir
les seves paraules de “pagquideu”, això era el seu crit d’alarma,
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nosaltres creim que avui des de MÉS per Mallorca, aquesta
cambra també ha de posar un crit i ha de... diguem, deixar clar
que som capaços d’arribar fins on faci falta per defensar el
nostre (...), per defensar el que ens han robat durant tant de
temps, perquè ens ho han robat. Altres territoris en les mateixes
circumstàncies fa anys que reben doblers, fa anys que es veuen
compensats per aquest fet insular i nosaltres no.
Ja n'hi ha prou d’ajornaments. Realment el que no pot ser és
que aquí ho defensem amb paraules, però després no siguem
capaços de deixar enrere interessos partidistes i posar el peu
sobre la taula i defensar-ho fins al darrer moment.
Per tant, des de MÉS per Mallorca també ens afegim al prec
que ha fet el Sr. Melià i demanam a tots els grups de la cambra
que votin a favor de posar aquest recurs d’inconstitucionalitat
als pressuposts generals de l’Estat de 2021 perquè, com s’ha dit
abans, la nostra voluntat no és tombar els pressuposts
generals,...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Campomar, per favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... sinó que la nostra voluntat és que es reconeguin els nostre
drets i se’ns incorporin les partides que constitucionalment ens
mereixem. Això és el que nosaltres defensam.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt per
part de MÉS per Menorca el Sr. Castells té la paraula.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré explicar en uns
breus segons per què considerem que aquest parlament avui ha
de decidir interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra els
pressuposts generals de l’Estat. Les Illes Balears necessiten
saber si l’afirmació de l’article 138.1 de la Constitució, que el
Govern, l’Estat ha d’atendre en particular les circumstàncies
del fet insular, és una afirmació retòrica, és una afirmació que
no té efectes pràctics, que seria igual que hi fos o que no hi fos
o que té uns efectes pràctics materials, econòmics i jurídics.
Això en primer lloc.
I, en segon lloc, suposant que considerem que sí que és
rellevant aquesta afirmació, que és invocable i que és traduïble
en unes conseqüències materials, quin és l’abast d’aquesta
atenció, en quina mesura s’han d’atendre aquestes
circumstàncies.
Aquesta és la part central per la qual necessitam, fins i tot
encara que la resolució del Tribunal Constitucional fos
negativa, necessitam saber si realment aquest article empara o
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no empara els drets, els drets que invocam com a territori
insular.

concreció, i la concreció és la que està al Decret llei del règim
especial de les Illes Balears.

Evidentment la resposta d’El Pi, de MÉS per Mallorca i de
MÉS per Menorca a aquestes preguntes és que sí, és que
l’article 138.1 és directament invocable i garanteix un àmbit
concret de drets econòmics, materials.

Fixin-se que l’article 138.2 diu que als estatuts d’autonomia
no pot haver-hi cap mecanisme que suposi una discriminació o
un privilegi entre comunitats autònomes. A primera vista
podríem dir “ostres!, doncs que l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears hi hagi un règim especial es pot considerar que és
discriminatori”. No ho és perquè ens empara el 138.1. És a dir,
això demostra que el règim especial el que fa és concretar el
mandat de l’article 138.1 perquè si no, seria inconstitucional el
règim especial perquè seria un privilegi entre comunitats
autònomes.

I quin és aquest àmbit concret? Doncs aquest àmbit concret
és i no pot ser un altre que el que defineix el règim especial de
les Illes Balears, és a dir, per què les Illes Balears té un règim
especial, Canàries també, i no existeix un règim especial
d’Extremadura o no existeix un règim especial de Cantàbria,
per posar només dos exemples? Doncs precisament perquè
l’aplicació, la conseqüència que existeixi l’article 138.1 és que
existeix una atenció específica a la problemàtica de la
insularitat.
Per tant, la Llei del règim especial el que fa és concretar en
cada moment, com molt bé s’explica als documents que hem
presentat, tant al primer escrit que vàrem presentar com al que
hem presentat, el que vàrem presentar ahir en què ampliam els
arguments jurídics i en què demanem que s’incorpori tota
l’argumentació que els lletrats de la cambra hauran
d’incorporar al recurs d’inconstitucionalitat... com deim en
aquest document el règim especial, el règim especial ha estat
permanentment fixat a la Constitució mentre no es canviï, però
la concreció de l’àmbit material d’aquest règim especial pot
anar evolucionant amb el temps. De fet, en vàrem tenir un a
l’any 1998, en tenim un al 2019, però el que està contingut en
aquesta llei és la concreció del mandat constitucional, de
manera que aquesta llei ens diu exactament quin és l’àmbit
concret que té aquesta atenció específica del fet insular.
Per tant, incomplir el règim especial és incomplir el mandat
constitucional; incomplir el règim especial, l’àmbit material
que estableix la llei del règim especial és incomplir el mandat
constitucional, i exactament estem en aquesta situació,
s’incompleix el règim especial i per tant, s’està incomplint el
mandat constitucional perquè fixin-se més a més que, qui
aprova el règim especial? Les Corts Generals, a proposta del
Govern les Corts Generals, en aquest últim cas fet per decret
llei, el Govern aprova un decret llei i les Corts el validen. Qui
aprova els pressuposts? Les Corts Generals, el Govern tramet
un projecte de pressuposts i les Corts Generals els aproven;
l’Estat, els dos poders de l’Estat implicats en aquest cas,
l’executiu i el legislatiu, hem d’exigir una coherència en la seva
actuació.
Per tant, aquest mateix poder executiu i poder legislatiu que
han dit “determinem per mandat de la Constitució quin és el
marc del règim especial”, i aquí es recullen temes de transport
públic, com ha dit la Sra. Campomar, temes de tràfic de
mercaderies, el descompte de resident, el factor d’insularitat
que és el punt en què ens centrarem per demanar el vot a favor
d’aquest recurs d’inconstitucionalitat.
El règim... a les Corts Generals han dit: “aquesta és la
concreció del mandat constitucional”, després les Corts
Generals el que no poden fer és aprovar uns pressuposts
ignorant la interpretació que les mateixes corts han fet de la
Constitució perquè el mandat de l’article 138 requereix una

Per tant, em sembla que ha quedat clarament demostrada
aquesta filiació, article 138, el règim especial la concreta i, per
tant, l’incompliment del règim especial suposa l’incompliment
de la Constitució i per això hem de recórrer al Tribunal
Constitucional perquè digui que el fet que uns pressuposts no
continguin un element essencial del règim especial els fa
inconstitucionals. I quin és aquest element essencial que he dit
que... m’hi detindria? El factor d’insularitat, perquè per
exemple tràfic de mercaderies, hi ha una dotació als
pressuposts per compensar els tràfic de mercaderies, a vegades
ens hem queixat aquí de com funciona, però hi és; el descompte
de resident, també està al règim especial i també està als
pressuposts, hi ha una consignació per al descompte de
resident. Factor d’insularitat, que és aquest fons que l’article
17, si no m’equivoco, de la Llei del règim especial de Balears
diu que cada any es consignaran als pressuposts generals de
l’Estat una dotació específica per compensar els costos de la
insularitat.
Per tant, el legislador espanyol interpreta la Constitució
quan diu: s’ha de fer un règim especial, diu que hi haurà un
factor d’insularitat, que hi haurà una inversió que s’ha de
destinar a tota una sèrie de conceptes, les inversions,
l’economia del coneixement, les beques universitàries, és per
tot això..., és a dir, el legislador estatal ha dit que el factor
d’insularitat ha de servir per pagar tot això i que això és la
concreció del mandat constitucional.
Quant hi ha del factor d’insularitat als pressuposts generals
de l’Estat? Ja s’ha dit, zero, no existeix. Per tant, és
inapel·lable. És a dir, els pressuposts generals de l’Estat
contravenen la Constitució perquè contravenen l’àmbit material
concret d’aquesta atenció particular a les circumstàncies del fet
insular, atenció particular a les circumstàncies del fet insular.
També m’agrada molt la paraula “particular”, que és oposada
a “general”, una cosa és el finançament autonòmic que és
general, igual per a tothom, i després a l’article 138.2 diu que
s’atendran “en particular” les circumstàncies del fet insular, en
particular, per tant, vol dir casos concrets, en aquest cas Balears
i Canàries.
S’ha de dir que el règim especial de Balears preveu que
aquest factor d’insularitat sorgeixi d’una negociació entre
governs. Aquesta negociació no s’ha produït. Per tant, quan
instem el Parlament a presentar aquest recurs
d’inconstitucionalitat estem fent un toc d’atenció al Govern de
l’Estat i també al Govern de les Illes Balears.
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Per cert, és lamentable que la presidenta avui no pugui estar
aquí, en aquest moment tan important de defensa de les Illes
Balears. M’han dit que era per un motiu de salut, simplement
és per fer-li arribar el meu desig a una ràpida recuperació.
Una negociació entre governs, no podem..., és a dir, un
mandat constitucional no pot estar supeditat que els governs
facin la seva feina. És a dir, el Tribunal Constitucional ha de dir
que els pressuposts no s’ajusten a de la Constitució perquè falta
el factor d’insularitat i evidentment ha de fer un toc d’atenció
al Govern de Madrid i al Govern de Palma perquè no han fet la
feina prèvia que tocava. Aquí no hi ha excuses que valguin
perquè, escoltin!, hi ha hagut pandèmia i s’han fet mil coses i
aquesta, amb la urgència històrica que té, també s’hauria
d’haver fet.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. També s’han de posicionar els grups
que vulguin votar..., intervenir en torn en contra o també, ja ho
saben, si qualcú només vol fer una fixació de posicions. Sr.
Campos?
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Sí, Sr. Presidente, VOX votará en contra.
EL SR. PRESIDENT:
El Pi? Ai, perdó, no, perdó. Unidas Podemos ja està...
LA SRA. SANS I REGIS:

En definitiva, què pretenem?, i també el Sr. Melià i la Sra.
Campomar més o manco ho han explicat, nosaltres pretenem
que el Tribunal Constitucional declari que aquests pressuposts
no s’ajusten a la Constitució, que cridi l’atenció als
responsables d’aquest incompliment i això ens doni força, ens
doni energia política per exigir amb molta més força i molta
més autoritat que, d’una vegada per totes, es compleixi aquest
règim especial de Balears.
Jo demanaria a tots els grups aquí presents, especialment als
que estan vinculats amb el Govern de Madrid, que no se
supeditin a disciplines de partit, que aquí hem vengut a
proposar una defensa dels drets de les Illes Balears i que els
interessos que defensam que aquí van molt més enllà d’un
pressupost o d’un govern, parlam d’uns interessos de les Illes
Balears que hem de dilucidar d’una vegada per totes i que tenen
una projecció de futur molt més alta que un pressupost o que un
govern, que són els interessos de les Illes Balears.
Jo agrairia a tots els partits, i especialment a aquells que
entenc que la seva situació és més complexa perquè estan
vinculats amb el Govern de Madrid, que facin un pas endavant
en defensa dels interessos de les Illes Balears i votin a favor de
la presentació d’aquest recurs.
Moltes gràcies, Sr. President.

En contra.
EL SR. PRESIDENT.
Sí, no. El PSIB?
LA SRA. CANO I JUAN:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Començam les intervencions a favor. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bé, tal
com acaba de fer, el Grup Parlamentari Popular vol anunciar
que votarà a favor d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra els pressuposts generals de l’Estat. Ho farà perquè el
Grup Parlamentari Popular sempre ha defensat i ho continuarà
fent els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que són
els que ens varen votar, son els que ens varen votar. Per tant,
mereixen que els interessos siguin defensats per aquest grup
parlamentari que els parla.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Amb l’única funció d’ordenar
el debat, el president demana quins grups volen intervenir en el
torn a favor.
EL SR. COSTA I COSTA.
El Grup Parlamentari Popular a favor.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa.
LA SRA. GUASP I BARRERO.
Grup Parlamentari Ciutadans a favor.

En segon lloc, també votarem a favor d’aquest recurs,
d’interposar aquest recurs, perquè l’evolució històrica que hi ha
hagut a les Illes Balears quant a la defensa de la compensació
dels costos d’insularitat realment provoca situacions de..., no sé
si dir pànic o situacions d’injustícia, clarament d’injustícia.
M’agradaria començar, no amb la 98, com és la primera
llei, però sí el 2014. Les Illes Balears eren una regió on no
existien estudis que fixessin els costos que suposa realment la
insularitat per als ciutadans de les Illes Balears i per a les Illes
Balears com a regió dins Espanya. Va ser a l’any 2014 quan es
va demanar un estudi a la Universitat de les Illes Balears titulat
Estimación de costes de insularidad de las Islas Baleares on es
posava clarament de manifest l’impacte econòmic que suposa
per als ciutadans de les Illes Balears la insularitat, costos quant
a transports, etc., però sobretot o a més en termes de reducció
d’exportacions, increment de preus d’importacions, etc.
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Per tant, per primera vegada a la història es quantificaven
els costos de la insularitat a les Illes Balears, i ho feia la
Universitat de les Illes Balears amb un informe que es va
encarregar l’any 2014.
S’iniciaven, per tant, unes negociacions per part del Govern
de les Illes Balears amb el Govern central, presidit pel Sr.
Mariano Rajoy, que va culminar dia 30 d’abril de l’any 2015
amb la creació d’un nou instrument fiscal per incentivar les
inversions a les Illes Balears.
Aquest instrument fiscal, que per primera vegada a la
història incloïa la efa dins un règim econòmic, sempre ha estat
un règim econòmic, mai no ha estat un règim fiscal, mai no hi
ha hagut un règim fiscal propi, no és de fet a dia d’avui,
d’acord?, doncs, per primera vegada a la història a l’any 2015
es materialitzava. I aquest, senyors i senyores diputats, és el
projecte de llei que va entrar al Consell de Ministres..., perdó,
al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació parlamentària.
Projecte de llei que modifica la Llei 30/98 i que incloïa, com
dic, una reserva per a inversions que implicava un incentiu
fiscal a la localització d’empreses a les Illes Balears.
Bé, idò, el mes de maig de l’any 2015 es produeixen
eleccions, guanya la Sra. Armengol i comença la primera
legislatura de la Sra. Armengol com a presidenta. I de forma
realment sorprenent, sorprenent, la Sra. Armengol amb titulars
com els següents: “Armengol acusa a Bauzá de hipotecar una
oportunidad histórica con la modificación del REB”,
“Armengol insiste en que paralizará el REB de Bauzá y lo
consensuará con la ciudadanía”, “Armengol anuncia que
pedirá una reunión, una entrevista con Rajoy para que
paralice un REB que se hizo a espaldas de la sociedad y no
corrige las desventajas económicas de la sociedad”.
Efectivament, al Sr. Rajoy, quan ja teníem el projecte de llei
dins el Congrés dels Diputats i majoria suficient per aprovar-lo,
la Sra. Armengol li demana que es paralitzi el projecte de llei,
i una cosa que era un incentiu a la inversió a les Illes Balears es
transforma en res, en absolutament res, perquè a la Sra.
Armengol li agafa un atac de banyes en el qual si ho aprova el
govern del Partit Popular seria un autèntic desastre, desastre, i
ens anuncia, això sí, que, bé, amb la Sra. Armengol al Govern
de les Illes Balears tendrem el millor REB de la història, un
REB que serà formidable.
Com s’havia fet amb anterioritat, la Sra. Armengol demana
un nou estudi a la Universitat de les Illes Balears, Los costes de
la insularidad de las Islas Baleares. Evaluación de políticas
actuales y propuestas de futuro. Es posa novament de manifest
que efectivament hi ha costos molt elevats derivats de la
insularitat i el Govern de les Illes Balears comença la seva
política de decorats i cortines de fum i reunions, immensitat de
persones donant-li suport. “El Govern, partidos políticos y
sociedad civil dan su apoyo unánime a las medidas del
proyecto del REIB de las Illes Balears”, unànim! El Partit
Popular, en defensa dels interessos de les Illes Balears també
era allà. Aquest és el document que es va elaborar per part del
Govern de les Illes Balears, ho recorden, no? Tothom se’n
recorda. “Volem rebre del REB el que toca”, ens deia la Sra.
Armengol devers l’any 2017.

(Alguns aplaudiments)
I incloïa un factor, ara li diuen factor, abans eren fons
d’insularitat, de 400 milions d’euros, com a mínim 400 milions
d’euros era el que s’incloïa allà. Es comencen les negociacions
i el Govern del Sr. Rajoy, amb la Llei de pressuposts generals
de l’Estat de l’any 2017, BOE de 28 de juny del 2017, aprova
un increment de la bonificació de fins al 75% de transport
interilles, transport aeri i marítim interilles. El mateix any, a la
mateixa Llei de pressuposts, s’incrementa les bonificacions de
transport de mercaderies de fins al 65% i fins al 60%. Això ja
estava aprovat des de l’any 2017 i amb la Llei de pressuposts
del 2018 s’inclou la bonificació del 75% amb la península.
Fites històriques que no aprova la Sra. Armengol, no les aprova
el Sr. Sánchez, no, no, les aprova el Govern del Sr. Rajoy, 75%
de bonificació en transport marítim.
(Alguns aplaudiments)
Fites que jo crec que mereixen ser tengudes en compte.
A més, s’inicien negociacions amb el Govern de l’Estat i els
puc confirmar que aquest diputat que els parla va participar
d’aquelles negociacions i el portaveu i president del Partit
Popular també va participar en aquelles negociacions, perquè
la defensa dels interessos de les Illes Balears és allò que ens
motiva a intentar que s’aprovessin encara més mesures per a les
Illes Balears i hi érem en aquelles negociacions, també hi era
el Govern de les Illes Balears, presidit per la Sra. Armengol.
I en el mes de març de l’any 2018 hi havia un règim fiscal,
és aquí, tenim els documents, hi havia un règim fiscal fet, amb
una reserva per a inversions d’un 90%, amb un règim especial
agrícola, ramader, pesquer, forestal, estava recollit aquí, el
tenim escrit, hi havia el condicionament a l’ordenament jurídic
comunitari i hi havia un establiment de proposta de negociació
de tipus especials a l’Impost sobre el Valor Afegit i entrava en
vigor dia 1 de gener de 2019, aquest document havia d’entrar
en vigor dia 1 de gener de 2019. També hi havia un factor o
fons d’insularitat de 90 milions d’euros el primer any, amb
avaluació en funció de les inversions.
Tot això hi era, però a la Sra. Armengol li va agafar pànic
de veure la possibilitat que es pogués aprovar per un govern del
Partit Popular a Madrid i la Sra. Armengol va dir, bé, això ja ho
anirem veient, són 90 milions, no són 400 com nosaltres
demanàvem. Bé, la qüestió és que hi va haver la moció de
censura i evidentment va entrar el Govern del Sr. Sánchez.
Amb el Sr. Sánchez havia de ser una passada el REB que
havíem d’aconseguir, és a dir, havia de ser formidable el REB
que havíem d’aconseguir. Però això sí, el mes d’octubre de
l’any 2018, el Govern del Sr. Sánchez deia o hi havia un titular
que deia: “El Gobierno de Sánchez entierra el REB del Govern
Armengol. El Ministerio de Hacienda certifica su negativa a
que Baleares disponga del régimen especial económico que se
había negociado con Rajoy. La ministra Montero ya había
transmitido al Consolat su oposición a un trato singularizado”.
Un altre titular deia: “Armengol sobre el REB, es ya cosa del
Gobierno de Pedro Sánchez, da por prácticamente acabada la
legislatura y afirma que ha cumplido con creces con el
régimen especial”, ens deia la Sra. Armengol.
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La realitat és que no hi havia REB i, això sí, quan es varen
aproximar les eleccions del Sr. Sánchez, va aparèixer el Reial
decret llei 4/2019, l’actual REB, que no afegeix absolutament
res a allò que ja hi havia. La bonificació del 75% ja hi era, ho
he dit abans, pressuposts de 2017 i pressuposts de 2018. Les
bonificacions de transport de mercaderies ja hi eren, des de la
llei de 2017. El Reial decret llei 4/2019 no afegia absolutament
res addicional a allò que ja hi havia. Això sí, la Sra. Armengol
ens va dir que era un dia històric, era un dia històric, un avanç
molt important.
Concretament en el factor d’insularitat que és allò que ens
ha duit aquí, els he de reconèixer que no tenim del tot clar des
del Partit Popular, que creixi en compromisos definitius. Tot i
això, si hi ha la més mínima escletxa de possibilitat que s’hagi
de complir obligatòriament per aquest REB, per això votarà el
Partit Popular a favor, perquè es compleixi totalment i
absolutament. Perquè el factor d’insularitat diu que es dotarà,
però no diu amb quina quantia i negociacions en comissions
mixtes que no s’han reunit...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant que el meu grup parlamentari avui donarà suport a
aquesta proposta. Ciutadans sempre defensarà els interessos de
les nostres illes i se suma a aquest gest polític, a aquesta
proposta política, que no jurídica, després de tants menyspreus
per part del Govern Sánchez i d’anys d’inacció per part de tots
els governs centrals tant del Partit Popular com del Partit
Socialista, amb un tractament injust cap a les nostres illes. No
sé què fa tanta gràcia, crec que a Ciutadans no ens fa gràcia.
(Remor de veus)
Sense entrar a valorar si els proposants ho fan...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant per favor.

Senyors diputats, un poc de silenci per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, ja acab. I la part fiscal del REB és aquí, la part fiscal del
REB va quedar dins un calaix, això sí, “Madrid, 22 de febrero
de 2019, la ministra secretaria Carmen Calvo Poyato”. Ha
quedat dins el calaix, dins el calaix la part fiscal del REB.
En relació a això, la Sra. Armengol, després d’aquella
aprovació ens va dir: “las Islas Baleares nunca más volverán
a ser discriminadas en los presupuestos generales del Estado,
gracias al factor de insularidad del REB, ha afirmado la
presidenta Armengol (...) ha cifrado en 550 millones de euros”.
La Sra. Armengol evidentment mentia...
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Gràcies, president. Sense entrar a valorar si els proposants
ho fan amb un objectiu partidista, com ha manifestat el Partit
Socialista. No és el cas del meu grup parlamentari. Des de
Ciutadans consideram una causa justa la de reivindicar que es
compensin els desavantatges que es deriven de la nostra
insularitat i la doble i triple insularitat. Ho feim pensant en els
ciutadans d’aquestes illes, amb un preu de l’habitatge
desorbitat, una cistella de la compra el doble que a moltes de
les regions del nostre país, per a totes aquestes PIME, empreses
a les quals la insularitat els resta competitivitat, els impedeix
concórrer en igualtat de condicions i els preus de tot
s’encareixen.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa...
EL SR. COSTA I COSTA:
... perquè a la primera de canvi, els pressuposts generals de
l’Estat del Sr. Sánchez no han afegit, no han posat ni un euro...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, acabi per favor.
EL SR. COSTA I COSTA:
Per això el Partit Popular hi votarà a favor i ben merescut
tenen aquests (...).
(Alguns aplaudiments)

Compensar els costos addicionals de la insularitat no és
reclamar un tractament especial com un privilegi, no, sinó tot
el contrari. És una condició necessària perquè les empreses de
les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les
empreses de continuïtat territorial i que a més, es reconegui a
l’article 138.1 de la nostra Constitució, com ja han explicat els
altres portaveus que m’han precedit. Sense un règim especial
fiscal just no hi haurà igualtat possible amb els territoris
continentals. Sense un REB just no podem ser competitius.
Sense un REB just les nostres empreses juguen a un joc en el
qual sortien de diverses caselles en desavantatge.
Aquesta desigualtat s’ha convertit en crònica per dos
factors, els partits al poder, el bipartidisme, han tengut la seva
part de culpa. Primer, quan els governs no han estat del mateix
color, no hi ha hagut possibilitat de negociar un REB just. I
després quan els colors han estat els mateixos, des de les illes
no s’ha volgut importunar el Govern del seu mateix partit. La
Sra. Armengol no vol importunar a Sánchez, no vol negociar un
finançament just. I el seu escàs pes polític es materialitza
reunió rere reunió. I al meu grup tampoc no ens agrada
judicialitzar la política, i pot semblar una iniciativa dràstica,
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però de vegades davant causes tan justes i tan antigues com el
REB i la insularitat s’ha de prendre aquesta via.
La compensació de la insularitat hauria d’haver estat
recollida als pressuposts generals de l’Estat, fruit de les
negociacions d’aquest govern amb el govern d’Espanya, però
no ha estat així. Això el que ha demostrat és una clara
incapacitat negociadora de la presidenta Armengol, que no ha
sabut defensar un finançament ni el desenvolupament del REB
just. I per això, la necessitat d’aquesta proposta en aquest
parlament, avui. Si la veu de la Sra. Armengol no s’escolta al
Govern d’Espanya, que serveixi aquest parlament d’altaveu per
dir basta ja de menyspreus a Sánchez i que ha d’acomplir amb
la compensació de la gran desigualtat que suposa la insularitat.
Ja li vaig advertir a la presidenta, en aquesta mateixa
cambra: Ciutadans no es resigna ni abaixa els braços -com fa
ella- davant del president Sánchez davant del dèficit històric en
concepte d’inversions. I ella em va admetre -a 3 de novembreque la inversió del Govern central, prevista als pressuposts
generals de l’Estat, era insuficient. I no, tampoc no ens
resignam que el REB es desenvolupi i es doti
pressupostàriament.
Els diputats del Partit Socialista no varen intentar corregir
el tractament injust del Govern d’Espanya cap a Balears, com
li vaig demanar a la presidenta. Tampoc els diputats del PSIB
en el Congrés ..., al final varen optar per blindar els pressuposts
de Sánchez i Iglesias, varen optar per acotar el cap davant la
insuficient inversió directa i consentir, una vegada més, la
materialització d’un tracte injust per part del Govern central a
les nostres illes.
I ens vàrem trobar amb uns pressuposts on no es
materialitzava el factor de la insularitat. Fins i tot la consellera
d’Hisenda va reconèixer una inversió insuficient, un tracte
injust i que no s’havia acomplit amb el REB. I saben per què?
Perquè el REB que ens va vendre la Sra. Armengol com un
triomf electoralista és un vertader fiasco perquè no s’ha
desenvolupat, un gran fracàs que no podem seguir tolerant, que
omple, novament, de frustració a les empreses i als ciutadans
d’aquestes illes, que veuen com no es compensaran els costs
addicionals i els desavantatges de la insularitat, que ens resta
competitivitat i que no ens iguala amb les mateixes condicions
a d’altres regions territorials.
Des de Ciutadans vàrem advertir que estava buit de
contingut aquest REB, ple d’intencions vagues. Es parlava
d’inversió mitjana de l’Estat però no es detallava com es
calcularia, i ho vàrem dir en aquesta cambra. I avui tenim la
constatació, sense mesures concretes que es reflecteixin en
partides pressupostàries que sí que ho són. I tots consideram
avui que aquests haurien d’haver estat els primers pressuposts
que haurien d’obligar a acomplir el REB, ja que la seva
aprovació final ha d’incorporar el compliment de la Llei de
règim especial de Balears que -no ho oblidem- està en vigor i,
per això, aquest recurs.
Tampoc no varen donar suport a les esmenes als
presssuposts generals de l’Estat que Ciutadans va presentar en
el Congrés. Demanàvem compensar el factor de la insularitat.
Demanàvem la revisió a l’alça de la indemnització de

residència per als empleats públics destinats a Balears, que
tenen un clar greuge comparatiu amb Canàries, Ceuta i Melilla,
que és tres i quatre vegades major. És qüestió de justícia que
aquesta indemnització compensi el cost de vida tan alt a les
nostres illes, on el preu de la cistella de la compra i del lloguer
és moltíssim més alt que a la Península. Això ha provocat un
dèficit a les plantilles de serveis bàsics per als ciutadans de
Balears i repercuteix en una pitjor qualitat d’ocupació i de
servei públic. I això que el Govern de les Illes Balears tenia el
mandat d’aquesta cambra: instar el Govern de l’Estat a
actualitzar aquest plus d’insularitat, gràcies a una proposició no
de llei presentada pel meu grup parlamentari el passat mes de
febrer, i vostès no han complert.
Per concloure, no és el nostre recurs, però sí una oportunitat
per reclamar igualtat i justícia per a les nostres illes. No és el
nostre discurs, no és el nostre recurs, però sí una eina per lluitar
pel finançament que necessitam des de fa molts d’anys. No és
el nostre recurs, no és la nostra proposta, però Ciutadans estam
al costat de les reivindicacions de finançament justes. I si la
presidenta de la nostra comunitat no exerceix el paper
determinant que mereixen els ciutadans de Balears i només
s’aferra a promeses del president Sánchez, el meu grup
parlamentari se sumarà a totes les iniciatives legals i
democràtiques adients.
Justícia i igualtat, la ciutadania balear no entendrà que no
defensem avui aquests valors en aquesta cambra.
Gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. En torn d’intervencions dels grups
parlamentaris amb torn en contra, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. La insularitat és un fet diferencial i
mereixedor d’una protecció especial, d’acord a la Llei Orgànica
1/2007, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; però realment és molt més que això. La insularitat és
un fet distintiu de la nostra comunitat autònoma que suposa
reptes i dificultats i que ha estat molt mala d’entendre pel
Govern de l’Estat. Des d’Unides Podem pensam que,
evidentment, cal reconèixer una dotació específica en els
pressuposts generals de l’Estat per al factor d’insularitat, i així
ho hem defensat fermament en la negociació dels pressuposts
generals de l’Estat per a 2021.
Dit això, no podem compartir l’instrument que avui ens
proposen El Pi, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. I no el
compartim, per diversos motius; n’assenyalaré tres de pes:
l’instrument triat, els companys de viatge i el contingut dels
pressuposts generals.
L’eina que proposen, el recurs d’inconstitucionalitat davant
del Tribunal Constitucional, és del tot improbable que es
resolgui en el decurs de 2021, per la qual cosa, no és una eina
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operativa per resoldre el problema que tenim entre mans.
Presenten a posta una iniciativa sabent que no serà útil. És
aquesta la manera, real, com volen dur aquestes illes?

Millores en serveis socials, en transport, i també en
transició ecològica, 96 milions d’euros per a inversions en
aquest àmbit.

Tampoc no estam d’acord a emprendre aquest viatge de la
mà del Partit Popular, el que ha fet seu -com ningú- allò de
como peor, mejor, que en cap cas no defensa enfortir els
serveis públics, tot el contrari del que recullen els pressuposts
de 2021, imprescindibles per sortir d’aquesta pandèmia. No és
creïble que vulguin ara defensar les nostres illes quan no ho han
fet mentre han governat.

A més, cal remarcar que hi ha 27.000 milions d’euros,
precisament de fons europeus incorporats a aquests pressuposts
per a inversió. És innegable que són uns pressuposts
infinitament millors que els de Montoro i, com tots els
pressuposts, són millorables i des d’Unides Podem som crítics
amb ells i, per descomptat, no hi estam cent per cent satisfets.

O un altre company de viatge, Ciudadanos, que l’acabam de
sentir, que un dia va, un altre dia ve i, el d’enmig, queda quiet,
“desnortat” com està i sense rumb. Diuen que no s’ajunten que
no s’assemblin, de ver MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca
i El Pi s’assemblen a aquests dos partits?
I, com a tercer motiu de pes per no donar suport avui a
presentar aquest recurs, cal afegir que existeix una incoherència
clara amb les declaracions al llarg d’aquestes setmanes per part
d’alguns dels grups proposants, que no es pretenen tombar els
pressuposts generals de l’Estat. Què suposaria, idò, que es
declarassin inconstitucionals? Enviar els pressuposts a la
paperera. És ara el moment, al bell mig d’una pandèmia, de
tombar uns pressuposts generals? És aquesta la millor via per
resoldre el problema de la insularitat? És la fórmula per generar
confiança, fins i tot, a nivell europeu?
Companys i companyes en el Govern balear de MÉS per
Mallorca, responsable de la Conselleria d’Afers Socials i
cosignant d’aquest recurs, d’aquesta iniciativa: sou conscients
-com nosaltres- que ens trobam davant d’un pressupost de
l’Estat que preveu la major inversió social de la història. És
així. Es consolida l’ingrés mínim vital com a dret. Es blinda el
sistema de pensions. Augmenten els ajuts a les persones més
vulnerables i les partides destinades al sistema d’atenció a la
dependència. Això voleu tombar? Per aportar qualque xifra
il·lustrativa dels pressuposts: les pensions no contributives
apugen un 1,8% i arribaran a més de 7.900 persones de les
nostres illes, amb una dotació de 44,9 milions d’euros; en
dependència, increment de 600 milions d’euros, amb un
augment substancial per a les nostres illes, respecte dels
anteriors; parlam de cures, cotització a la Seguretat Social de
les cuidadores, que suposarà més de 3,3 milions d’euros per
enguany a les nostres illes. I no només hi ha millores en serveis
socials, també en formació, per exemple: 8,7 milions d’euros
per al Pla de formació professional i ocupabilitat que
beneficiarà més de 19.500 joves.
Altre tema important per a les nostres illes que recull el
pressupost estatal, el descompte de resident. Tots recordam les
polèmiques declaracions del ministre Ábalos sobre aquesta
qüestió, s’ha acabat qüestionar aquest descompte, queda
blindat, pus mai més hem d’escoltar que qualcú, i molt menys
un ministre, intenti criminalitzar els illencs per utilitzar-ho,
quan bé que hem aportat al transport d’altres comunitats
autònomes; disposarem de 269 milions d’euros per a
subvencions al transport, un 82% més que el pressupost de
Montoro.

Com pensam que s’haurien de millorar ara, enmig d’una
pandèmia? En primer lloc, amb una adequada distribució dels
fons estatals pendents d’assignar, concretament hi ha més de
4.000 milions d’euros en conferències sectorials, a més del gran
gruix de milions que arribaran dels fons europeus de
recuperació.
I en segon lloc, la supervisió de l’execució de qualsevol
import que es destini a les nostres illes i, per descomptat, amb
la celeritat d’aconseguir-ho. A l’any 2020 es varen deixar sense
executar més de 7.000 milions d’euros destinats a transició
ecològica, això és absolutament inacceptable, vigilarem ben d’a
prop que no es perdi cap recurs que ens correspongui.
Des d’Unides Podem hem defensat, des d’aquí i des del
Govern estatal, que el factor d’insularitat s’ha de dotar en els
pressuposts. I una vegada més estenem la ma, com hem fet en
altres ocasions, als companys i companyes del Partit Socialista,
per fer front comú aquí i a Madrid, davant el president
Sánchez, qui no pot continuar menystenint les nostres Illes. En
cap cas, pot haver-hi uns altres pressuposts que no contenguin
el factor d’insularitat, una reclamació legítima, històrica i no
atesa a les nostres Illes.
Estam d’acord amb el fons de l’assumpte que debatem avui,
la dotació del factor d’insularitat, però no podem hi podem
estar ni amb l’instrument que ens proposen, que en cas de
prosperar generaria més perjudicis que beneficis enmig d’una
pandèmia, i que, de no prosperar, només generaria
desconfiança i dubtes sense resoldre res.
I tampoc no estam d’acord amb el moment que s’ha triat per
fer-ho, el factor d’insularitat s’ha de dotar, el president Sánchez
i la ministra Montero no poden repetir l’errada d’enguany, de
cap manera, la dotació del factor d’insularitat és de justícia i la
gent de la nostra terra ho mereix.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Hoy hemos visto algunas
intervenciones con respecto al delincuente Hasel, pues aquí lo
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tienen, este es este señor que ustedes defienden tanto, un
delincuente, un delincuente, pues lo mismo que lo de antes.
Dicho esto, nos encontramos ante una operación de lavado
de cara de los dos MÉS, MÉS per Menorca y MÉS per
Mallorca, a la que se ha sumado El Pi, supongo que
aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid.

Armengol como una panacea, la oposición fue casi unánime en
denunciar que solo era una operación más de marketing, a las
que este gobierno ya nos tiene acostumbrados, pero ustedes
fueron cómplices de este despropósito, ahora no se pongan de
perfil con esta performance en forma de recurso de
inconstitucionalidad: si no son capaces de ser leales a los
pactos de gobierno que firmaron y a la persona que los nombró
consellers, sean al menos coherentes y dimitan del Govern.

(Remor de veus)
En breve, los ecosoberanistas celebrarán cónclaves y han de
contentar a su militancia radical, entonces han decidido que a
sus bases, a esas que tienen tan enardecidas, pues algo les
tienen que dar, porque, claro, esto de sentarse en el Gobierno,
hace que uno se vuelva conservador, entonces tienen que
hacerse un ratito el revolucionario, y hoy han decidido ir a la
revolución.
Estos presupuestos son malos, y por eso VOX votó en
contra en el Congreso, son malos para Baleares, para
Andalucía, para Madrid, son malos para el conjunto de España,
pero aquí no estamos discutiendo si son buenos o malos los
presupuestos, estamos discutiendo si son o no constitucionales.
El Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso y su gabinete
jurídico van a estudiar este tema y decidirán si interponer un
recurso ante el alto tribunal. Al mismo tiempo preparan una
batería de iniciativas para compensar la insularidad, tal y como
se recoge en nuestra Constitución.
Dicho esto, nosotros no podemos cogernos de la mano con
el grupo que pasea a Otegui como un héroe de paz, que sigue
empeñado en defender a los prófugos Valtònyc y Puigdemont,
y hoy mismo al condenado Hasel, que ensucia las fachadas de
nuestros edificios públicos con lazos amarillos y que considera
que en España hay presos políticos y no políticos presos.
Nosotros somos un partido responsable, que aspira a ser
alternativa de gobierno, no caeremos en tacticismos políticos
dando la espalda a nuestras ideas. Este recurso no es más que
un fuego de artificio de consumo interno, MÉS tiene en sus
manos presionar a la Sra. Armengol para que defienda mejor
los intereses de esta comunidad frente a Sánchez, del mismo
modo que tiene en sus manos exigir la dimisión fulminante de
los cargos vacunados fuera del protocolo saltándose la cola,
pero no lo hacen, solo escenifican una protesta para contentar
a sus bases. ¿Quieren ustedes que cesen estos altos cargos?
Pues es tan fácil como darle 24 horas a la Sra. Armengol o, si
no, romper el pacto.
¿Quieren ustedes mejorar la financiación de Baleares para
compensar la insularidad? Díganle a la Sra. Armengol que o se
planta frente a Madrid o la plantan ustedes a ella. No caeremos
en la tentación de hacerles el juego a los separatistas, ni aunque
ello suponga una bofetada para el gobierno catastrófico del
pacte; con los blanqueadores del golpe del 1 de octubre, con
los que van con Batasuna y Bildu a las elecciones, nosotros no
iremos ni a cobrar una herencia.
MÉS ha de concienciarse de que ya no son oposición, son
gobierno y es desde el Gobierno que han de tomar las medidas
a su alcance para compensar la insularidad. Ustedes
aplaudieron ese REB vacío de contenido que nos vendió la Sra.

Y entrando en el fondo de la cuestión, ¿a qué viene ahora
ese repentino furor constitucionalista de nuestros “indepes”
locales? ¿Qué hay del título primero, del artículo primero, el
que habla de la Corona, del segundo, que habla de la
indisoluble unidad de España que ustedes atacan, o del tercero,
que consagra el castellano como lengua española y el derecho
de todos a usarla y que ustedes impiden en la Educación, en las
administraciones y en este mismo parlamento.
No seguiré enumerando los artículos que se saltan o
desprecian a diario, no hay tiempo en mi intervención, pero no
vengan a darnos lecciones ni de constitucionalismo, ni se
amparen en la Carta Magna para servir a sus oscuros intereses
partidistas. Este recurso es un brindis al sol que acabará
archivado o denegado, y que solo sirve a su visión
cortoplacista, hipotecando futuros recursos con más base
jurídica, flaco servicio le están haciendo a esta comunidad y a
sus legítimas aspiraciones.
Desde la responsabilidad de un partido que aspira a ser
alternativa a este gobierno, votaremos no, no al
independentismo excluyente, no a la manipulación de la
Constitución por quienes la odian, la desprecian y la
incumplen, que es tanto como para votar sí a una justa
compensación por la insularidad, sí al bienestar de los
ciudadanos de Baleares y sí a la unidad de España desde la rica
multiplicidad de sus regiones.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
En primer lloc, voldria començar i condemnar, des del Grup
Parlamentari Socialista, l’atac vandàlic contra el bus d’Aurora
Picornell, una ofensa a la seva memòria i a totes les víctimes
del feixisme i vull dir que actituds com aquesta no tenen
cabuda a la nostra democràcia.
(Alguns aplaudiments)
La iniciativa que avui debatem és una equivocació, ho és
des del punt de vista jurídic, perquè és una pedrada mal
fonamentada, carn de desestimació, ho és des del punt de vista
polític i econòmic, una triple equivocació.
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Des del punt de vista jurídic no té la suficient solidesa per
esdevenir un recurs al Tribunal Constitucional i el fet que hagin
volgut complementar la seva fonamentació, l’argumentació
jurídica amb més literatura, és mostra d’aquesta feblesa.
L’article 138 de la Constitució és l’element central del seu
recurs, ara bé, el 138 forma part del títol VIII de la Constitució,
que és sobre l’organització territorial de l’Estat, no remet ni als
pressuposts generals de l’Estat ni a cap altra norma. En canvi,
els pressuposts generals de l’Estat es troben en el títol VII de
la Constitució, que és sobre l’economia i finances,
concretament el 134. El Govern és el primer que treballa a què
es doti el factor d’insularitat, ara bé, aquest factor s’ha
d’executar conforme amb les regles exposades en els articles
18, 19 i 20 de la Llei del règim especial, mitjançant la resolució
del ministeri en funció de l’acord. Ha de seguir els
procediments marcats per la llei, s’ha de negociar i s’ha de fer
una resolució, perquè vostès han llegit l’article 17 del REIB i
allà s’han quedat, no han llegit què és el que ve darrera el
procediment que s’ha de negociar amb l’Estat per fixar aquest
factor d’insularitat, o és que volen un factor d’insularitat
unilateral, fora negociar? Perquè això crec que no ens convé.
El Govern ha fet totes les passes que li tocaven, ha tramès
les cartes oficials a la ministra per seguir el que estipula la llei,
s’han d’esgotar primer totes les vies polítiques i, en cas d’anar
per la via judicial, s’ha d’enfocar bé; vostès no apunten bé, s’ha
d’anar per la via que correspondria, que seria a través d’un
contenciosoadministratiu, com ha fet el Govern en altres
ocasions, com, per exemple, ahir el Consell de Govern va
decidir posar dos contenciosoadministratius. Per tant, vostès...
(Remor de veus)
... erren el tir, perquè no qualsevol dèficit d’incompliment de
les obligacions estatals, derivades de la legislació sobre el
règim especial de les Illes Balears, suposa una vulneració de la
Constitució.
Per altra banda, l’objecte de la iniciativa recorre els
pressuposts davant el Constitucional. Amb l’escrit registrat ahir
per autoesmenar-se tenia una nova oportunitat de fer el que no
han fet amb el primer, que és definir i acotar bé l’objecte.
Contra què és el que van, contra quina secció, contra quin
capítol, quan l’article 33 de la Llei del Tribunal Constitucional
diu clarament que s’ha de concretar la llei, disposició o acte
impugnat en tot o en part, que això no hi és. I precisar el
precepte constitucional que s’entén infringit.
Per tant, ens trobam davant d’una iniciativa que el que ens
proposa és literalment tombar els pressuposts generals de
l’Estat. I si no era això el que volien, haguessin afinat més,
perquè això és el que avui debatem. Vostès volen mosques a
canonades, i això no té cap recorregut jurídic. Idò, la pregunta
obligada a fer-nos és per què volen utilitzar una via
condemnada al fracàs? Per conveniència partidista, perquè
aquest recurs no va de defensar l’interès general de les nostres
illes ni molt manco fent-ho de la mà del PP, que ha fet tot el
possible en el Congrés dels Diputats per boicotejar i vetar els
fons europeus perquè no arribi ni un euro,...
(Alguns aplaudiments)
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... això va en una clau totalment diferent. De desmarcar-se de
les institucions per alimentar un somni sobiranista, que no
compartim en absolut, i d’aquí també la manipulació històrica
que avui hem escoltat de les germanies. El rerafons d’aquesta
iniciativa és qui ocupa l’hegemonia de l’espai sobiranista per
a les properes eleccions, per tant, deixi’ns de rotlles perquè
aquí ja ens coneixem tots.
(Se sent un petit crit de fons)
Alguns s’han deixat engrunar o arrossegar, tot val per
desgastar el Govern, el d’aquí, el d’allà, tot val, i si per això cal
fer estranyes aliances ideològiques es fan, des de partits que no
descarten demanar en 2030 un referèndum d’independència, a
partits que varen néixer amb la vocació de combatre el
nacionalisme i que avui, desgraciadament, no saben on tenen el
cap o tenen els peus i això de Catalunya hauria de servir per
poder fer una reflexió profunda.
I el del Partit Popular, que ja directament els ve de
camicaces que se sumen a la festa de voler impugnar els
pressuposts que més recursos ha posat l’Estat per a les nostres
Illes els darrers temps...
(Alguns aplaudiments)
... i que superen, amb escreix, els que ells mateixos assignaren
amb Mariano Rajoy o Montoro, això es diu cinisme en estat
pur.
Els socialistes defensam que aquests pressuposts són bons
per a Balears, perquè són al costat de les necessitats actuals
dels ciutadans i ciutadanes de les nostres Illes, al costat dels
treballadors, de les treballadores, de les famílies, de les
empreses, a un moment d’extraordinària dificultat, que
contempla 370 milions d’euros en inversions, als que hem de
sumar el descompte de residents, blindat i reforçat perquè
s’apliqui amb més garanties cap als ciutadans, 201,6 milions
d’euros en inversió territorialitzada, que és un 21% més que
amb Rajoy, 438 milions d’euros per enfortir la nostra sanitat,
educació i serveis socials a través dels fons no reemborsables,
uns fons que es troben per sobre de la mitjana estatal, som la
quarta comunitat que més ha rebut ingressos per habitant. En
total, a través d’aquest fons i d’altres partides addicionals amb
motiu COVID, Balears ha rebut 457 milions d’euros de l’Estat
en 2020; dels fons React som la segona a rebre més fons; dels
fons europeus, sí, però és el Govern d’Espanya qui els assigna
i, malgrat el Partit Popular, rebrem 300 milions d’euros per
impulsar la reactivació econòmica...
(Alguns aplaudiments)
a través de projectes estratègics. I és una molt bona notícia que
tenguem una conselleria específica per al seu impuls.
Els pressuposts de l’Estat contemplen convenis importants
en matèria de turisme per valor de 20 milions d’euros per a
enguany, que arribaran a 100 en tres; 10 milions d’euros per a
inversions ferroviàries; 10 milions més per a consells insulars
i ajuntaments.
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Milers de treballadors i treballadores de les nostres Illes
depenen d’aquests pressuposts generals de l’Estat, perquè
gràcies als ERTO podran cobrar i subsistir fins al mes de maig.
I vostès plantegen tombar això, saben vostès quantes cambreres
de pisos es troben protegides gràcies a la prestació de fixs
discontinus, quants treballadors i treballadores a la nostra
principal indústria turística. El Govern d’Espanya ha entès
perfectament l’especificitat del nostre mercat laboral i s’ha
posat al costat de treballadors i empresaris, parlam de 2.200
milions d’euros que haurà posat l’Estat a les nostres Illes per a
les prestacions socials dels treballadors i treballadores, per als
autònoms, per bonificar la Seguretat Social als empresaris.

Els socialistes seguirem amb les estratègies que funcionen,
des del rigor, des de la negociació política, plantejades als
espais d’interlocució que pertoca, sempre s’han d’esgotar les
vies polítiques abans de recórrer a les judicials i, si no en queda
d’altra, aquesta via judicial s’ha de plantejar bé, per la via
corresponent, i aquesta tampoc no ho és...

I això és el que es troba en joc avui, perquè ho volen tombar
amb la proposta que es debat, tombar els pressuposts que han
augmentat un 70% l’educació pública, un 151% la sanitat
pública, amb 1.000 milions d’euros per a la compra de vacunes
les quals han augmentat un 46% la partida de dependència, un
367% les polítiques d’habitatge, un 60% més en ciència i
innovació, un 25% més en cultura.

Això d’avui és una pedrada i, per tant, votarem que no.

Alguns dels que avui votaran a favor d’aquesta iniciativa,
potser estiguessin més còmodes amb els pressuposts de
l’”austericidi”, però això és una incongruència, voler anar de la
mà d’aquells que tant de patiment varen causar als ciutadans i
ciutadanes per defensar, suposadament, l’interès general
d’aquesta terra. Per què com es pot defensar l’interès general
amb els que no volen que arribi ni un euro dels fons europeus,
amb els que varen ERO en lloc d’ERTO o els que varen
desballestar l’estat del benestar...

Gràcies, Sra. Cano. Començam el torn de rèplica dels grups
que han presentat la iniciativa, pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Cano, vagi acabant.
LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bé, avui es produirà una situació paradoxal i és que aquesta
iniciativa compta amb la majoria absoluta d’aquesta cambra
perquè els grups parlamentaris que li donen suport representen
30 diputats, però per raons de malalties, per raons personals la
falta de dos diputats pot provocar que no surti la iniciativa.

..., així es defensa l’interès general!
Els grups signants d’aquesta iniciativa i que hi donaran
suport volen impugnar els pressuposts que han obert un nou
temps d’esperança per a tot l’Estat, els pressuposts més socials
a la història, pactats amb 11 grups parlamentaris i que, a
diferència dels que hi varen votar en contra, sí es troben a
l’alçada del moment històric que vivim. Perquè hi ha un petit
detall que sembla que se’ns oblida, i és que entre l’aprovació
del REIB i el seu desplegament ens ha passat una pandèmia per
a sobre, que explica que tots els esforços es trobin dedicats a
abordar l’emergència sanitària, la crisi econòmica i que no
botin les costures de l’Estat social. I són uns pressuposts bons
perquè els treballadors i treballadores estiguin resguardats,
perquè cap jove es quedi sense anar a la Universitat per manca
de recursos, perquè les cuidadores de persones dependents
tornin a cotitzar a la Seguretat Social, perquè els pensionistes
tenguin unes pensions més dignes, perquè els pares puguin
gaudir d’un nou permís de 16 setmanes, un nou dret per evitar
la penalització de les dones en el mercat laboral i per formentar
la corresponsabilitat.
El Grup Parlamentari Socialista volem rebre tot el que ens
pertoca, que es negociï i es doti el factor d’insularitat, que es
facin les comissions mixtes corresponents i no dubtin que el
Govern de les Illes Balears fa la seva feina, ha enviat les
diferents comunicacions a la ministra. Ara bé, la feina s’ha de
fer per les vies més útils i d’èxit, i aquesta no ho és.

El Grup Parlamentari d’El Pi, convidant evidentment tots
els grups que li donen suport i especialment als dos que han
firmat amb nosaltres aquesta iniciativa, evidentment
perseverarà i intentarà presentar qualsevol iniciativa que faci
fructificar la presentació d’aquest recurs d’inconstitucionalitat...
(Alguns aplaudiments)
... perquè del que es tracta és de donar legitimitat a la
representació dels ciutadans, i si la majoria absoluta dels
ciutadans de les Illes Balears aquí representats volen interposar
el recurs d’inconstitucionalitat, el que no seria ni massa
democràtic ni massa ètic és que no aconseguíssim que aquesta
llei fos recorreguda al Tribunal Constitucional.
(Alguns aplaudiments)
De la intervenció del Grup Parlamentari Socialista m’han
quedat clares dues coses: en una tenen raó, és una pedrada,
però no és una pedrada a les Illes Balears, no és una pedrada
jurídica, no és una pedrada econòmica, és una pedrada al
Govern de Pedro Sánchez! Sí que és una pedrada al Govern de
Pedro Sánchez...
(Alguns aplaudiments)
... perquè ens ha maltractat i no ha respectat el règim especial
de les Illes Balears i per això li volem pegar una pedrada,
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efectivament, en això tenen raó: però, segona qüestió de la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista, trista, és que el
règim econòmic per a ells és una mosca, perquè és clar, com
que nosaltres volem matar mosques a canonades... i el règim
especial... és que aquest és el drama d’aquesta terra que per a
ells és una mosca i per a ells no és important, per a ells és un
tema col·lateral, és un tema que podem obviar, “bé, mira és una
mosqueta, què farem?, eh?, no l’hem tingut en compte, ja la hi
tendrem en compte si ens va bé i si no continuarem com
sempre”. Evidentment per al nostre grup, i crec que per als
grups que hem signat aquesta proposta això és absolutament
inacceptable.
I la portaveu de Podemos diu: “què suposaria la
inconstitucionalitat?”, què suposaria? Li ho hem explicat, però
jo li ho tornaré reiterar: el que suposaria la inconstitucionalitat
dels pressuposts generals de l’Estat 2021 és que la insularitat
fos vinculant. Això és el que suposaria, i això és molt important
perquè no afectaria totes aquestes inversions, totes aquestes
ajudes i totes aquestes qüestions que vostès han senyalat perquè
ja s’haurien fet les despeses i els actes serien ferms. Els ho hem
explicat. No afectaria per res a tot el que vostès ens han contat,
però sí que afectaria de cara a futurs exercicis pressupostaris on
l’Estat es veuria obligat a consignar el factor d’insularitat. A
això sí que afectaria.
Ens diuen..., és clar, a mi m’encanta quan un polític diu “no
facis política”, “no, vosaltres ho feis per partidisme”, “no,
vosaltres cercau titulars”, no, i els altres què fan? Els altres què
fan? És que... és realment per “tronxar-se” de rialles, eh?
Idò evidentment nosaltres tenim una ideologia i la nostra
ideologia és que les Illes Balears per damunt de tot i defensam
els interessos de les Illes Balears, intentam compensar la
insularitat, això és la nostra ideologia i això és política, sí,
política amb majúscules, política amb majúscules. A vostès no
els agrada que facem política? Idò som aquí i els ciutadans ens
han votat per fer política i evidentment no amollarem.
I és clar, aquí al final... al final qui vota?, i això és aplicable
als tres partits que voten en contra, VOX amb els seus socis de
Podemos i amb els seus socis del PSOE o el PSOE amb els
seus socis de VOX i de Podemos...
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. Molt decebedor, no?, molt
decebedor avui aquest debat, veure com es tornen enrere les
reclamacions que aquí han defensat moltes vegades, com la
gent és capaç de justificar incoherències tan grans, com els
partits sobretot prioritzen en aquest moment tan important el
partidisme i defensar els seus partits i sobretot defensar els
partits que governen a Madrid i que no ens fan ni ...
En això coincidesc amb el Sr. Melià, nosaltres som, el
REIB “és una mosca” a nivell de l’Estat, i els importa un
pepino, així com diem en mallorquí, és que no els importa, per
això som aquí, perquè si els hagués importat seríem en aquests
pressuposts generals de l’Estat de 2021, no en tenc cap dubte
i estic segura que vostès tampoc.
Avui s’han salvat per la campana, no?, que diuen en
foraster, salvados por la campana de VOX, com ja ha explicat
el Sr. Melià perquè..., però jo crec que el més decebedor o
almanco des de MÉS per Mallorca és que jo crec que el Govern
d’aquesta terra ha perdut credibilitat i s’ha debilitat, s’ha
debilitat, i s’ha debilitat perquè...
(Petit aldarull)
... no són capaços de defensar amb fermesa les nostres
reivindicacions...
(Remor de veus)
Sí, no en són capaços. No en són capaços. I en això esper
que reflexionin perquè quan es veta aquest recurs per part seva
l’únic que fan és que no volen molestar el Sr. Sánchez. No és
perquè no creguin que hagin de defensar el règim especial,
n’estic segura, perquè no el volen molestar, a aquest senyor. No
volen donar-li cap maldecap, però a nosaltres ens és igual si té
maldecaps i sobretot... els nostres maldecaps són més
importants que els seus maldecaps. Això és importantíssim.

(Alguns aplaudiments)
I és clar, VOX és súper responsable, si convalida el decret
llei de fons europeus són súper responsable, però no, ara no,
ara no interessa el contingut de la iniciativa, l’únic que
interessa és qui li dóna suport i el mateix dic dels seus
arguments perquè aquí l’important no és qui vota aquesta
iniciativa ni qui la presenta. Aquí l’important és si volem anar
al fons en la defensa de la insularitat o volem fer com sempre,
posar-nos de perfil i no donar el do de pit i no mostrar totes les
armes, treure tota l’artilleria perquè a això que vostès diuen
“aquesta mosca” és fonamental per a aquesta terra i per a les
Illes Balears.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

I, Sra. Martín, crec que.., vostè veig que es conforma a
demanar almoina, que al 2022 no ens oblidin, ai!, quina
decepció per favor, quina decepció. A mi m’ha decebut molt,
o sigui, vostès diuen: “bé, nosaltres esperam i lluitarem perquè
al 2022 no s’oblidin una altra vegada de nosaltres”, i hem
d’esperar?, vostès creuen que les empreses, els petits
empresaris, la gent d’aquestes illes, el transport públic
d’aquestes illes, les inversions en aquestes illes han d’esperar
un any més en la situació en què estam?, una situació injusta?
Jo, la veritat, pensava que era un partit de la lluita, del carrer,
de reivindicar, no d’esperar almoina. Pel que veig s’estimen
més estar a la sala d’espera en aquest moment.
I, Sra. Cano, la veritat, ens ha acusat de no saber llegir els
articles del REB. Fins aquí podíem arribat. Ens ha dit que
érem..., clar, ens ha dit, és que vostè no s’ha llegit els articles.
Vés si ens els hem llegit! El que hem vist és que precisament el
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govern espanyol no ha complert el que li tocava al REB, ni ha
fet les comissions bilaterals, ni ha posat als pressuposts
generals de l’Estat les quantitats que pertocaven tant per al
transport públic com per al fons d’insularitat. I no em digui ...
perquè al fons d’insularitat si no havia fet les comissions
bilaterals podria fer una bestreta, quantes bestretes!, jo li puc
dir que a aquest pressuposts generals de l’Estat de 2021 hi ha
bestretes per a moltes actuacions. Si no hi havia comissions i no
se sabia la quantitat exacta, hagués fet una bestreta! Miri, amb
voluntat política, es pot fer tot. I quan no hi ha voluntat
política, no es fa res. I això és el que ha passat. No hi ha
voluntat política del govern espanyol de compesar-nos
insularment.
Com he dit abans a la meva intervenció primera, han
negociat amb la major part de territoris que tenien
representació al Congrés sense partits que no fossin de caire
estatal. Han donat pertot, a Teruel, a tot, a tothom li han donat
menys a nosaltres, menys a nosaltres justament. I vostè això
encara ho defensa. A mi em fa vergonya. A mi em fa vergonya.
Crec que..., també, això d’haver d’esperar que la feina de
bones paraules. Crec que la feina de bones paraules sap quants
d’anys fa que la duim? La feina de bones paraules fa vint anys
que la duim en aquesta comunitat autònoma amb el REB, des
que es va aprovar el REB del 98, que ha estat un REB
insuficient, insuficient. Des que el 2007 es va aprovar un
Estatut amb una disposició transitòria novena que ens va dir
que havíem de tenir unes inversions estatutàries, que tampoc no
s’han complert. O sigui, ajornaments, incompliments... no,
encara volen esperar més? És que duim vint anys!, duim vint
anys esperant i encara vostès volen que ens tornem asseure a la
sala d’espera i tornem a demanar amb bones paraules i tornem
a esperar. Crec que amb això..., és decebedor i no ho
compartim, evidentment.
Lamentam que no comparteixin les prioritats perquè creim
que avui era un moment de no pensar en els partits, de no fer
partidisme i precisament prioritzar els drets d’aquesta terra, el
dret de totes les persones que viuen a les Illes Balears i que en
aquests moments es veuen, diguem, deteriorats precisament per
una qüestió de la qual, a més -i jo ja ho he dit i ho torn a
repetir-, de la qual vostès han fet bandera.
El Sr. Sánchez va venir aquí a fer campanya dient que
aprovaria el règim especial, va fer campanya i el Govern
espanyol...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Campomar, acabi, per favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... ha fet campanya amb doblers públics d’aquest règim
especial. I ara ens trobam que del règim especial no hi ha res,
ni un euro.
Crec que això realment, com he dit abans, crec que ens
debilita com a comunitat autònoma, ens debilita com a govern
i ens debilita i perdem credibilitat. Això crec que...

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... ens hauria de fer reflexionar.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Mirin, Sra. Cano, Sra. Martín,
llegiré el començament del preàmbul del règim especial de les
Illes Balears. Comença poèticament perquè en lloc de parlar de
temes jurídics diu: “la insularidad es una característica física
del territorio que genera un conjunto de desequilibrios que
pueden resumirse en los siguientes puntos -i comença a citar-,
mayor carestía de la vida, mayores costes de producción de las
empresas...”, saben quin és l’últim?, gran vulnerabilidad ante
coyunturas externas. Els sona?
Per tant, Sra. Cano, a mi no em digui que com que estam en
pandèmia no han pogut desenvolupar això, perquè és tot el
contrari, com que estam en pandèmia hauríem d’haver
desenvolupat això!
(Alguns aplaudiments)
Perquè la insularitat ens sotmet a una gran vulnerabilitat
davant de conjuntures externes.
I no m’expliquin totes les meravelles del pressupost de
l’Estat perquè no és això el que estam discutint. Perquè el
règim especial (...) és especial. El pressupost és general i el
règim especial implica una discriminació positiva. Per tant,
totes les mesures tan benèfiques que vostès citen aquí dels
pressuposts, escolti, estic d’acord amb totes elles i benvingudes
siguin, no tenen res a veure amb el que parlam aquí, perquè
aquí parlam del règim especial, de la discriminació positiva que
ens pertoca constitucionalment, perquè és la Constitució que
diu que ha d’haver-hi un règim especial.
La Sra. Cano ens diu que no ens hem llegit els articles 18 i
19 d’aquesta norma de la qual li acabo de llegir el preàmbul. Jo
crec que és vostè que no ens ha escoltat a nosaltres perquè jo ja
ho he dit a la meva intervenció que havia d’haver-hi una
negociació, però que no pot ser que un mandat constitucional
quedi pendent que uns governs facin la seva feina.
I el que demanem, i això li contest tant a vostè com a la Sra.
Martín que també ho hem explicat, el que busquem és que el
Tribunal Constitucional afirmi la inconstitucionalitat dels
pressuposts generals per omissió, perquè normalment el
Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat de les
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normes per acció, són normes que van en contra de la
Constitució. Però també en algunes sentències ha reconegut la
possibilitat de declarar la inconstitucionalitat per omissió,
normes que obliden incloure punts que constitucionalment
haurien d’estar a aquella norma. I això és el que busquem, que
el Tribunal Constitucional censuri el Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears per no haver fet la seva feina
d’haver negociat i d’haver inclòs aquest factor d’insularitat.
Això pretenem fer i per a mi és incomprensible que vostès no
estiguin d’acord a avançar cap a aquesta via.
Aprofit també per dir-li, només per a la seva informació,
Sra. Cano, que les normes amb rang de llei no són susceptibles
del recurs contenciós administratiu. Per tant, no puc acceptar el
seu... consell d’haver recorregut per via contenciós
administrativa perquè les lleis són susceptibles de control de
constitucionalitat, perquè el recurs contenciós administratiu va
dirigit contra els actes de l’administració, no contra els actes
amb força de llei que, com li dic, són susceptibles de control
d’estaturietat o de constitucionalitat. És a dir, d’ajust a norma
superior.
Vostè ha dit que hauríem d’haver identificat de quina norma
devem la declaració d’inconstitucionalitat i quins preceptes
viola de la Constitució. És que és claríssim!, la norma de la
qual demanem que es declari la inconstitucionalitat són els
pressuposts generals de l’Estat, la llei -no record quin nombrebarra 2020, la que va publicar el BOE el 31 de desembre. I el
precepte de la Constitució que violen, per si no ho ha sentit, és
el 138.1 de la Constitució, que em sembla que ho hem dit
diverses vegades. Per tant, des d’aquest punt de vista tots els
requisits que vostè ens reclamava, hi són.
L’escrit que nosaltres vàrem presentar d’iniciativa política
inclou evidentment una iniciativa política i després l’hem
complementat amb uns arguments jurídics. No és que ho
haguem fet perquè el primer fos insuficient, és que són
documents de naturalesa totalment diferent. Uns són uns
arguments de naturalesa política que expliquen per què hem
tengut aquesta iniciativa política i uns altres són uns arguments
que nosaltres hem de portar perquè els serveis jurídics de la
cambra, després d’aquest debat, si prospera la nostra proposta,
pugui recollir tots els arguments que s’han posat damunt de la
taula i pugui redactar el seu corresponent recurs
d’inconstitucionalitat.
Sra. Martín, és molt lamentable que vostè, clar, ja hagi
vengut amb el discurs preparat i ens hagi parlat dels nostres
companys de viatge perquè dels seus, escolti!, Sr. Rodríguez,
m’he de treure el capell perquè quin company de viatge perquè
avui ho ha fet brodat el Sr. Rodríguez...
(Alguns aplaudiments)
... s’ha lluït com a company de viatge de vostès.
Per tant, Sra. Martín, miri d’adaptar el discurs, no el porti
preparat perquè, clar, si vostè em ve a mi acusant els meus
companys de viatge, doncs, la veritat ha estat realment... ha
estat realment còmic.
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També li he de dir una cosa, Sra. Martín, quan presumeixi
que els pressuposts blinden, blinden, blinden, no presumeixi
tant perquè els seus pressuposts blinden, a veure, si resulta que
ni el factor d’insularitat està blindat, que em ve a dir que els
pressuposts blinden?, els seus pressuposts no blinden res!
Perquè si vostè creu que ni tan sols el règim especial que
desenvolupa l’article 138 de la Constitució no està blindat
perquè els pressuposts els podrien blindar absolutament, doncs,
imagini’s una cosa que vostès han posat als pressuposts. Als
pressuposts que ve quedarà desblindat de qualsevol manera.
Per tant, no em venguin aquí a presumir de blindatge perquè ja
veu que això és molt lluny de la realitat.
Volia acabar només donant gràcies evidentment a totes les
forces que donen suport a aquesta iniciativa i molt especialment
al Sr. Melià i al Grup El Pi, a la Sra. Campomar i al Grup MÉS
per Mallorca per haver-nos permès participar d’aquesta
iniciativa de dignitat i d’afirmació dels drets de les Illes
Balears.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Començam el torn de rèplica. En
primer lloc, dels grups que han intervingut a favor, té la paraula
pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Els ciutadans de les Illes Balears
tenen dret a situar-se en les mateixes condicions que la resta de
ciutadans espanyols, no més, però tampoc menys, en les
mateixes condicions que la resta d’espanyols. La insularitat
suposa situar-se en una situació de desigualtat respecte de la
resta de ciutadans espanyols i, per tant, tal com reconeix
l’article 138.1 de la Constitució, hem d’exigir unes
compensacions que permetin -repetesc- situar-nos en les
mateixes condicions de la resta de ciutadans espanyols. Així ho
reconeix el 138 i a dia d’avui, aquesta insularitat, aquest fet
geogràfic continua condicionant els costos dels ciutadans de les
Illes Balears, els costos a què s’enfronten els ciutadans de les
Illes Balears i, en conseqüència, hem de seguir reclamant les
compensacions pertinents.
El debat d’avui va de defensar o no els ciutadans de les Illes
Balears. No va de si ens situam amb uns o amb uns altres.
Repetesc, el debat avui va de defensar o no els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears. I en aquest sentit és realment
terrible veure com la Sra. Armengol es troba submisa totalment
i absolutament a l’amo Sánchez.
Quina és aquesta forma de defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears? Aquesta amb la qual s’envia un
correu electrònic o es fa una telefonada des de Madrid i el
Partit Socialista se sotmet al que digui el Partit Socialista a
nivell de govern central. Això és el que fan avui vostès, senyors
del PSOE, sí, sí, això fan. I això sí, demà i avui mateix sortirà
la Sra. Cano a dir-nos que ningú no defensa millor els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears que el Partit
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Socialista que està governant. Això és el que ens diran avui
mateix, ara sortirà la Sra. Cano i ens ho dirà.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

De Podemos no podem esperar res, perquè evidentment
Podemos fa el que diu el Partit Socialista i punt, aquí no hi ha
volta de full.
(Alguns aplaudiments)
Se’ls ordena a vostès que votin en contra, i vostès
compleixen les ordres immediatament i voten en contra, faltaria
més! I ara ens vendran aquí a explicar les bonances d’aquests
pressuposts generals de l’Estat, etc. Però la realitat és que
vostès fan el que els diu el Partit Socialista, tant a nivell central
com aquí mateix.
En realitat és que hem perdut dues oportunitats històriques
per tenir un REB en condicions. Aquesta és la pura realitat.
Varen perdre una oportunitat històrica de tenir la part fiscal del
REB l’any 2015 i la Sra. Armengol ho va rebutjar i va demanar
per favor que el Sr. Rajoy paralitzés aquella tramitació de
projecte de llei, aquella tramitació de projecte de llei que hauria
sortit fàcilment, però que la Sra. Armengol va dir, “per favor,
retirin-lo immediatament i no aprovin cap REB a les Illes
Balears”. Això és el que va demanar la Sra. Armengol.
L’any 2018 teníem un nou REB, tenia un REB on s’incloïa
un factor d’insularitat, ara li diuen factor, abans era fons
d’insularitat de 90 milions d’euros i a la Sra. Armengol li va
agafar pànic una altra vegada, pànic una altra vegada. Teníem
novament una part fiscal del REB que estava pactada, també ho
va rebutjar la Sra. Armengol. Dues oportunitats perdudes, dues
oportunitats.
I això sí, la Sra. Armengol i el Sr. Sánchez se’n rigueren
dels ciutadans de les Illes Balears el febrer de 2019, sí, sí, se’n
rigueren dels ciutadans dels ciutadans de les Illes Balears i
varen aprovar un REB frau, un REB amb zero euros, un
paperet que no servia absolutament per a res. I la part fiscal del
REB que hauria d’estar ja fa anys, des de 2018 concretament en
vigor, està dormint el somni dels justos dins un calaix del
Ministeri d’Hisenda de la Sra. Montero.
Aquesta és la realitat que tenim a les Illes Balears, aquesta
és la realitat. I avui algú discuteix que ens vendria molt bé tenir
un règim fiscal per a les empreses, per estimular la inversió a
les Illes Balears? Algú ho discuteix? Sí, el Partit Socialista que
no reclama res i el d’Unidas Podemos que evidentment estan
submisos a les directrius que marca el Partit Socialista.
Mirin, ens fa molta falta dotar els plans d’insularitat, ens fa
molta falta aprovar la part fiscal del REB i, per tant, el Partit
Popular per mínim que sigui l’escletxa que permeti l’aprovació
d’una cosa i l’altra, tendrà el suport del Partit Popular.

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Bé, començaré per la Sra. Cano. Crec
que vostè avui no ha escoltat la meva intervenció i em sembla
agosarat per part seva, parlar d’estranyes aliances
parlamentàries, amb referència a Ciutadans, quan avui VOX ha
rescatat el Partit Socialista en aquesta votació, com ja va fer en
el Congrés dels Diputats fa poques setmanes. No sé, crec que
totes aquestes teories que el Partit Socialista pot estar
alimentant VOX, cada vegada es fan més notòries. Ja li dic,
estranyes aliances que VOX rescati avui el Partit Socialista i
Podem en aquesta cambra.
I tapar amb els fons europeus i amb els ERTO, que no
estiguem rebent la compensació per al factor d’insularitat, em
pareix molt poc responsable, Sra. Cano. Res no té a veure
reivindicació d’aquestes illes des de fa moltes dècades amb els
fons europeus ara de reconstrucció per la pandèmia o els
ERTO, la regulació d’aquesta protecció dels ERTO. Tapar amb
això la manca de compensació d’insularitat em sembla que és
una irresponsabilitat. El Govern d’Espanya contínuament està
donant un tracte injust a les nostres illes i avui, com dic, el
Partit Socialista ho intenta negar i tapar en rebre uns fons
europeus i la protecció dels ERTO.
Avui el debat era reivindicar el que ens correspon en
aquesta societat balear, que és compensar els desavantatges, els
costos afegits que suposa el factor de la insularitat, la doble i
triple insularitat en el cas de les nostres illes. Aquesta és la
realitat de Balears, que les nostres empreses, les nostres PIME
no poden competir en igualtat de condicions com ho fan altres
regions territorials. I això acaba reflectit a la cistella de la
compra, als preus d’habitatges dels nostres ciutadans. Estan
donant l’esquena a aquesta reivindicació tan antiga i tan de
justícia i d’igualtat que mereixen els ciutadans de les Illes
Balears.
I crida també l’atenció que el PSIB ataqui avui els grups de
l’oposició que donam suport a aquesta iniciativa, quan ha estat
un dels seus socis que ha copresentat aquesta proposta. I jo li
dic, és que estan asseguts amb ells en el Consell de Govern. Per
això li voldria dir a la Sra. Martín, que m’ha semblat totalment
sense coherència la seva intervenció, m’ha de permetre dir-liho, vostè li ha dit al Partit Socialista, amb qui governa aquí,
que li estén la mà per fer front comú a Madrid on governen els
dos justament també de la mà...
(Alguns aplaudiments)

I finalment, VOX va salvar el Sr. Sánchez amb el Decret de
fons europeus, el va salvar, al Sr. Sánchez, suposadament amb
un pacte, no ho sabem, no ens interessa. VOX també, el que no
sabíem per cert, és que VOX també salvaria la Sra. Armengol
i el Sr. Sánchez, en contra -això sí- dels ciutadans de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

Estan asseguts en el mateix Consell de Ministres,...
(Alguns aplaudiments)
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... Sra. Martín, per favor!, totalment incoherent, fer una crida al
Partit Socialista per anar junts al seu mateix govern, ja..., em
quedaven poques coses per veure a aquest parlament.
I sí, torna repetir al Sr. Rodríguez que fa un al·legat, un
alegato, Sr. Rodríguez, de que usted no se suma a estos
paripés, no, lo que usted hace aquí es una interpretación,
como siempre, se abre el telón, se cierra el telón cada vez que
usted baja; habla de que no quiere sumarse para no sacar
rédito electoral, usted hoy ha visto el oportunismo.
Su partido ha visto oportunismo en votar en contra porque
ustedes habían anunciado votar a favor, pero hoy deben haber
pensado cómo nos ganamos ese titular y han decidido dar la
espalda a los ciudadanos de estas islas en una reivindicación
histórica como es el hecho insular, tanto que ustedes llaman y
dicen que son constitucionalistas, hoy vuelven a dar la espalda
al artículo 138 de la Constitución que reconoce que la
insularidad es un factor merecedor de una compensación
justa, porque esto no va de privilegios, ustedes quieren hacer
aquí un discurso, despistar a los ciudadanos como hacen
siempre, confundirles y nos quieren confrontar.
Esto no va de privilegios, Sr. Rodríguez, esto va de justicia
y de igualdad, y ustedes han contribuido, junto al Partido
Socialista y a Podemos, hoy a no reclamar lo que es nuestro y
que se compensen estas desventajas y estos sobrecostes.
Muchas gracias.
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que sí, clar que sí perquè tenim clar qui farà la força on s’ha de
fer.
Vegem, el Partit Popular ens ha dit... Miri, un dia..., a veure
si s’aclareixen, un dia ens diuen que som el dimoni amb cua i
l’altra que som un xotet de cordeta. Crec que tenen zero
credibilitat a l’hora de valorar la feina que es fa des d’Unidas
Podemos i si no demanin-ho a la ministra Calviño, al Sr.
Ábalos, al Sr. Escrivá a veure quantes vegades se’n recorden
dels nostres avantpassats cada setmana i a veure si nosaltres
som submisos al Partit Socialista. Mirin, ja és que... s’han de
sentir tota una sèrie de coses que, sincerament...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
El Pi, evidentment, nosaltres pensam que l’eina que avui
ens proposen no és la correcta i per això els la votam en contra.
És així de clar. No és una qüestió de REB, hi insistesc, no és
una qüestió de REB. Vostès ens presenten una eina que
consideram inadequada per resoldre el problema que tenim
entre les mans.
I als companys i companyes de MÉS per Mallorca, des
d’Unidas Podemos no demanam almoina...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No demanam almoina. No s’equivoquin ni diguin coses que
no són. Jo, la seva intervenció, la veritat, he de dir que m’ha
recordat molt la meva padrina Dolores, gallega,...

(Alguns aplaudiments)
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica dels grups que
han intervingut en contra, per Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. Vegem, el REB és de justícia, és
necessari i des d’Unidas Podem el defensam cent per cent i no
duguin el debat a un altre lloc perquè no és aquest el debat...

... que tenia molt... No, no, no, li ho diré, la intervenció m’ha
recordat molt coses que deia ella perquè sempre tenia acudits
en relació amb anar i venir, pujar i baixar, i tota una sèrie de
qüestions que eren com a molt gallegues, era ella de poble i
tenia moltes expressions d’aquest àmbit i la veritat és que
vostès diuen, han fet una afirmació de l’estil que avui s’afebleix
el Govern, i on són vostès? És que de vegades parlen com si
estiguessin dins i a vegades parlen com si estiguessin fora i a mi
no em queda clar si van o vénen, si entren o surten...
(Remor de veus)

(Remor de veus)
Gràcies, president.
..., no, vostès el que han presentat aquí és un recurs
d’inconstitucionalitat, és aquesta la iniciativa que vostès han
presentat. Aquí no s’està defensant el REB. Vostès ens duen
una eina que no és útil, fora de termini, per fer una cosa...
(Remor de veus)
... sí, enmig d’una pandèmia, estam enmig d’una pandèmia i
vostès volen presentar..., presenten una iniciativa... bé, a veure,
no es posin tan nerviosos,...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
(Se sent algú de fons que diu: “magre, magre”)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula el Sr. Rodríguez.
(Remor de veus)

(Remor de veus)
EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:
... presenten una iniciativa que no arregla el problema, em sap
molt de greu. Vostès pensen que sí, nosaltres tenim claríssim
que no i evidentment estenem la mà al Partit Socialista, és clar

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nosotros no hemos venido a
la política a hacer tacticismos cortoplacistas,...
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(Remor de veus)
... hemos venido a defender ideas, aunque nos insulten como
nos insultan, fachas, extrema derecha y resto de lindezas que
nos dedican, nosotros seguiremos firmes en nuestras
convicciones porque más allá de la izquierda y la derecha está
España y sus intereses y nosotros somos patriotas.
No acompañaremos a MÉS en su pataleta para la galería de
sus militantes ni haremos politiqueo de vuelo bajo con la única
intención de infringir una derrota a la Sra. Armengol.
Nosotros vamos de frente contra este gobierno, pero no
clavamos puñales por la espalda, no contribuiremos con nuestro
voto a que el nacionalismo que pisa moqueta y ocupa
despachos blanquee su imagen frente a sus militantes
radicalizados.
En VOX queremos ser alternativa de gobierno y actuaremos
siempre con responsabilidad.
El gobierno del pacte nos encontrará enfrente, de cara, pero
no en el todo vale, ni haciéndole el juego a los radicales
separatistas, a los que la Sra. Armengol debe su investidura, de
quien debe preocuparse la Sra. Presidenta es de sus
compañeros de viaje que no pierden oportunidad de marcar
distancias intentando hacer de gobierno y de oposición a la vez,
un postureo que seguramente irá in crescendo a medida que
avance la legislatura y se acerquen las elecciones.

fons d’insularitat als pressuposts generals de l’Estat i s’està fent
enviant diferents comunicacions, s’han sol·licitat diferents
vegades, demanen que es posi en marxa el procediment per
fixar la dotació inicial establerta a l’article 18, que el llegiré,
vostè m’ha llegit abans l’article anterior, però a mi m’agradaria
llegir-li també quin és el procediment: “Dotación inicial y
evolución dinámica del factor de insularidad. La dotación
inicial para el primer ejercicio se fijará a partir de una
metodología consensuada en el marco de la correspondiente
comisión mixta de Economía y Hacienda, considerando los
desequilibrios inherentes a la discontinuidad...
(Remor de veus)
... para los ejercicios siguientes la dotación anual para el año
se calculará aplicando la dotación inicial”.
I això, Sr. Castells, els actes de desenvolupament de la llei
sí que són objecte de contenciós administratiu, sí que són... els
actes de desenvolupament com és l’article 18.1.2 d’aquest
article. Per tant, nosaltres, defensant que això s’ha de
desenvolupar, el que deim és que la via que vostès han dut aquí
és una via totalment equivocada, que és una pedrada, que està
mal fonamentada i que no té recorregut.
I escoltin, nosaltres..., no depèn... Que nosaltres treguem els
vots..., nosaltres, que VOX se sumi, l’únic que fa és que vostès
tenguin manco vots. Sí, és a dir, no..., no...
(Xivarri)

Entiendo que nuestra postura haya descolocado al PP y a
Ciudadanos, ese PP que ante nuestra moción de censura atacó
hasta en lo personal a Santiago Abascal y que desde el domingo
está en el grupo mixto en el Parlament de Cataluña...
(Remor de veus)
Sobre Ciudadanos, su problema es de esquizofrenia o de
personalidad múltiple, su tema es más de búsqueda de una
identidad que no encuentran y de un espacio que ya no existe.
No vuelquen su frustración en nosotros y aprovechen estos dos
años que les quedan en el Parlament para hacer algo más que
atacar a VOX y hacerse fotos con la Sra. Armengol.
Nosotros no hemos de justificarnos más que ante nuestros
votantes.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
(Se sent el timbre de crida per a votació)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Jo voldria remarcar que el Govern i
la presidenta estan fent totes les passes per la consignació del

... no, no..., crec que el matís és molt important, no és que la
iniciativa surti amb els vots de VOX, que era el que vostès
també pretenien avui...
(Alguns aplaudiments)
...VOX era important per a vostès perquè poguessin treure la
iniciativa cap endavant, i nosaltres -que no hem presentat la
iniciativa ni hem parlat amb ells, ni molt manco, idò ara tampoc
no va bé la cosa.
En qualsevol cas, aquesta dotació inicial és fruit -ha de ser
fruit- d’una negociació, d’una resolució del ministeri, i si i
només si, només quan hi hagi un acord explícit amb una xifra
concreta, aleshores serà exigible, perquè vostès estan plantejant
la pitjor de les vies possibles, que és la inconstitucionalitat per
omissió que difícilment prosperarà. I apunten malament.
Aquesta iniciativa -ho he dit abans a la primera intervencióestà pensada per a major glòria dels partits sobiranistes, em sap
greu però és així. I cerquen el titular fàcil, que tendran avui o
demà i quan el Tribunal Constitucional desestimi el recurs.
Llavors, podran sortir, un altre pic, amb el discurs victimista
Madrid nos mata, Madrid nos roba, nos ningunea, aquesta
retòrica del nacionalisme a què ens tenen tan acostumats i que
necessiten -jo ho entenc- per tenir un diputat en el Congrés.
Sra. Guasp, los únicos que han blanqueado el fascismo son
ustedes.
(Alguns aplaudiments)
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Los que han puesto las autopistas para que crezca el
fascismo, son ustedes... Hagan una lectura crítica y no vean la
paja en el ojo ajeno.
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Senyors diputats. Encara que l’article 196 demana que hi
hagi majoria absoluta, la Lletrada és de l’opinió que, com que
s’ha produït un empat, hem de procedir a aplicar l’article 101
i, per tant, hem de repetir la votació.

(Alguns aplaudiments)
Per tant...
I diré, una vegada més, que aquests pressuposts són bons
per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, perquè
protegeixen els treballadors i les treballadores fins al mes de
maig a través dels ERTO, protegeixen els fixos discontinus, els
autònoms, donen suport a les petites i mitjanes empreses,
augmenten les partides en beques, preveuen drets de ciutadania
com l’ingrés mínim vital, el permís de paternitat, augmenten les
pensions no contributives, augmenten la partida a la llei de
dependència... Són 3.000 milions d’euros per a Balears, 307 en
inversions, més de 300 milions d’euros en fons europeus, 2.200
en prestacions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Disculpi, Sr. President, demano la paraula en virtut de
l’article 91. Demano l’observança del Reglament que diu que
les votacions es desenvoluparan en un sol acte,
ininterrompudament. Em sembla evident que hi ha hagut una
interrupció de la votació i hi ha hagut diputats que han entrat i
han sortit i, per tant, demano que s’ajorni la votació per al
proper Ple.
Gràcies.

I aquests pressuposts generals de l’Estat -com nosaltres, els
socialistes- estam preocupats pel comú dels mortals, els que
mai no es veuran en la tessitura de si han de pagar una herència
a l’1 o al 21 perquè d’això ja se’n preocupen d’altres. Estam
preocupats pels treballadors d’aquesta terra, per la gent que ho
està passant malament perquè...
(Alguns aplaudiments)
... sense aquest escut social, caurien. Així que no comptin amb
nosaltres per intentar tombar aquests pressuposts, aquesta
iniciativa no anirà enlloc, estan matant mosques a canonades i
no volem fer el ridícul.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Castells, aquest president no ha dit en cap moment que
s’aixecava la sessió, eh? Per tant, procedim a la votació.
Votam.
22 sí, 27 no, cap abstenció.
És el resultat, no s’interposa el recurs d’inconstitucionalitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cano. Un cop finalitzat el debat hem de
procedir a la votació. Senyors diputats...
Procedim a la votació. Votam.
28 sí, 28 no, cap abstenció.
No es produeix la majoria absoluta de la cambra, per tant no
s’interposa el recurs d’insconstitucionalitat per part del
Parlament.
(Pausa)
Perdonin, senyors diputats.
Bé, senyors diputats i senyores diputades, hi ha tots els
diputats que hi havia abans?
(Se senten veus de fons que criden: “No!”)
Les persones que no siguin diputats que surtin de
l’hemicicle.
(Pausa)
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