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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam el plenari. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport al reconeixement de la discapacitat social
per a les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA.

En primer lloc, tendrà lloc la lectura de la declaració
institucional de suport al reconeixement de la discapacitat
social per a les persones amb la Síndrome d’Asperger TEA,
llegeix la secretària primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“La Confederació Espanyola de síndrome d’Asperger que
aglutina les federacions i entitats de totes les comunitats
autònomes entre elles l’Associació d’Asperger TEA Illes
Balears ha iniciat una campanya per sol·licitar suport
institucional per tal d’aconseguir que a la normativa legal es
reconegui la figura de la discapacitat social.

La síndrome d’Asperger és un trastorn de l’espectre Autista
que comporta una problemàtica summament complexa que
afecta la capacitat de processar adequadament els estímuls
relacionats amb la comunicació social, així com la dificultat de
comprendre rols socials. També afecta la capacitat de processar
o entendre el que transmet la modulació de la veu, el volum i
les senyals de comunicació que tots entenem de manera
intuïtiva, una informació que suposa aproximadament un 80%
de la comunicació social. A més, també presenta una baixa
tolerància als estímuls sensorials de manera que sorolls, olors
o, fins i tot, colors o llums poden produir-los, bloquejos i atacs
d’ansietat incontrolables.

El dèficit de cognició social comú a l’espectre Autista els fa
molt vulnerables a abusos, manipulacions i enganys per la seva
falta d’interpretació de les intencions de les altres persones,
provoca que una gran proporció no puguin ser independents i
que necessitin cert grau de supervisió i/o suport.

La síndrome d’Asperger és una condició incapacitant que
perdura tota la vida i que per la seva associació amb altres
trastorns psiquiàtrics i problemes d’aprenentatge requerirà una
valoració individualitzada de cada cas per considerar el grau
d’afectació funcional individual, familiar i social de tal manera
que les ajudes s’ajustin a cada cas.

Desafortunadament pel fet que tots els individus afectats
produeixen resultats mitjans en el test d’intel·ligència i són
competents a l’hora de dur a terme una entrevista en una
situació didàctica, l’entrevistador i entrevistat, els professionals
assumeixen que tenen una competència adequada i que els seus
problemes són deguts al seu caràcter i personalitat particular.

No obstant això, l’aparença de normalitat és enganyosa, tal
com ho reconeixen els mateixos afectats, els familiars i el seu
entorn, ja que en general els individus amb síndrome
d’Asperger fallen en traduir el seu potencial cognitiu en una
adaptació a la vida real.

Encara puntuant dins la normalitat en els tests que mesuren
el coeficient intel·lectual les seves dificultats per comprendre
i predir el comportament dels altres les seves dificultats
d’organització i planificació, la seva rigidesa mental, el seu
dèficit en la comprensió i avaluació de la informació, les
limitacions per al pensament abstracte, les seves dificultats per
a inferir regles implícites, els seus problemes en l’atenció
selectiva i en la memòria de treball, el seu lent processament de
la informació limiten en gran manera el seu funcionament
acadèmic, laboral i la seva integració en la societat.

A les persones Asperger se’ls reconeix una discapacitat
psíquica superior al 33% que suposadament suposa un factor de
protecció social. No obstant això, aquesta protecció també és
enganyosa ja que les persones amb Síndrome d’Asperger no
tenen ni discapacitat intel·lectual ni malaltia mental per la qual
cosa pel que fa a l’ocupació pública només poden accedir al
contingent de discapacitat general que no està adaptat al seu
estil cognitiu particular.

Una dada molt rellevadora d’aquesta situació és que la taxa
de desocupació entre les persones amb síndrome d’Asperger és
significativament major que entre persones amb discapacitat
intel·lectual i se situa segons les últimes dades en una estimació
superior al 85%.

Per això es fa necessari el reconeixement de la figura legal
de la discapacitat social per a les persones amb síndrome
d’Asperger i els TEA en general ja que les proves que mesuren
la intel·ligència lògica no tenen en compte les variables
exposades tant de dèficit de processament social, que comporta
uns elevats nivells d’ansietat en situacions socials, com de
sobrecàrrega sensorial.

Aquestes persones estan abocades en un gran percentatge a
l’exclusió social en el moment en què són adultes i no tenen
pares o xarxa social que les sustentin. Són persones molt
vulnerables malgrat el seu coeficient intel·lectual i presenten un
alt risc de marginació, pobresa, indigència i exclusió social.

Tenint en compte tot l’exposat el Ple del Parlament de les
Illes Balears:

Primer, expressa el seu suport i reconeixement cap a les
persones amb síndrome d’Asperger, a les seves famílies i a les
entitats que diàriament treballen per avançar i millorar la seva
qualitat de vida.

Segon, expressa el seu suport al reconeixement en l’àmbit
estatal de la figura legal de la discapacitat social o psicosocial
de manera que repercuteixi no sols en la possibilitat d’accés a
l’ocupació pública, la promoció i la millora de la qualitat de
vida del col·lectiu de persones amb TEA i síndrome
d’Asperger, sinó en el compliment més real i efectiu del
principi d’inclusió social el qual totes les administracions estan
cridades a complir.

Tercer, sol·licita al Govern d’Espanya que en el marc de la
legislació estatal es contempli el reconeixement de la
discapacitat social o psicosocial com un epígraf propi a
desenvolupar en el barem estatal de discapacitats que inclogui
tots els trastorns de l’espectre autista, discapacitat intel·lectual
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i trastorn del neuro-desenvolupament de manera que aquestes
puguin accedir als drets contemplats en la Convenció
Internacional del Dret de les Persones amb Discapacitat, evitant
la seva discriminació i afavorint la seva plena integració i
inclusió social.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman si es pot
aprovar per assentiment, hi estan d’acord tots els portaveus?
Idò, queda aprovada aquesta declaració institucional de suport
al reconeixement de la discapacitat social per a les persones
amb la síndrome d’Asperger TEA.

(Aplaudiments)

(Inserció de la Diligència de l’Oficialia Major següent:

El punt tercer de la declaració institucional anterior, per
un error material, s'ha de substituir pel següent:

“Tercer, insta el conjunt de totes les administracions al
compliment real i efectiu del principi d’inclusió social amb
la finalitat d’evitar la discriminació, afavorir la seva plena
integració en la possibilitat d'accés a l'ocupació pública,
i la promoció i la millora de la qualitat de vida del
col·lectiu de persones amb TEA i síndrome d'Asperger.”)

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia
vull comunicar-los que han entrat avui matí dos escrits al
Registre, un del Partit Popular, mitjançant el qual el Sr. Antoni
Costa i Costa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular,
i d’acord amb el que preveu l’article 174.4 del Reglament
comunica al president del Parlament que la Pregunta RGE núm.
5436/21, presentada per la diputada Sr. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, en substitució de la
de RGE núm. 5327/21, relativa a manteniment de les Illes
Balears fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió de
la situació epidemiològica que ha fet el Regne Unit recentment,
serà formulada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, atesa la impossibilitat
de la Sra. Marí d’assistir al primer punt de l’ordre del dia. 

I.17) Pregunta RGE núm. 5312/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a assignatures per al que queda de legislatura.

També ha tengut entrada un escrit, en aquest cas del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, pel qual se
sol·licita l’ajornament per al pròxim Ple de la pregunta amb
sol·licitud de resposta oral RGE núm. 5312/21, prevista a
l’ordre del dia del Ple d’avui, per indisposició sobrevinguda de
la diputada Catalina Pons i Salom.

La presidència accepta els dos punts i, per tant, hi haurà
aquestes petites rectificacions. 

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

I.1) Pregunta RGE núm. 5325/21, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a serveis públics al Parc Natural de
Mondragó. 

Primera pregunta, RGE núm. 5325/21, relativa a serveis
públics al Parc Natural de Mondragó, 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.
Sr. Conseller, quan arriba el bon temps tenim ganes d’anar a
nedar i de fer ús de les platges. La platja de Sa Font de N'Alis
del Parc Natural de Mondragó també és una platja excel·lent,
però fins ara aquesta platja estava dotada dels serveis que li
corresponien, entre d’altres tenia un wàter adaptat fins i tot per
a discapacitats. Des de fa un temps aquests serveis romanen
tancats i la gent que usa la platja no sap on ha d’anar a fer les
seves necessitats, els altres serveis que hi ha estan molt lluny
d’aquesta platja. La batllessa, Sr. Conseller, li va escriure una
carta on l’informava d’aquesta situació, que vostè ja sabia pels
seus funcionaris, i es posava a la seva disposició i també li deia
que hi posàs remei.

Què pensa fer, Sr. Conseller, amb aquesta platja?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Vidal, jo no sé exactament què entén vostè per serveis públics
adequats d’un parc natural, però responent la seva pregunta li
he de dir que els serveis bàsics del parc natural estan en marxa
tot l’any. Durant tot l’any hi ha dos lavabos públics, des de dia
1 d’aquest mes n’hi ha quatre més, dos a cada aparcament, i en
ambdós casos un està adaptat als temes de mobilitat o a les
persones amb mobilitat reduïda. Els aparcaments estan
operatius, de fet estam en el procés de meses de contractació
per dur a terme l’adjudicació dels aparcaments.

I al meu entendre el principal servei bàsic del parc, Sr.
Vidal, que són totes aquelles persones adscrites al parc natural
que cada faciliten les visites a tots els seus usuaris i que
d’alguna manera també responen a la conservació i a l’equilibri
del parc natural en el seu ús públic. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, hi ha d’anar, ha de venir
amb mi i hi anirem a fer una volta. Servei públic vol dir que
aquella gent que tenia ganes d’anar al wàter i anava amb una
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cadira amb rodes hi podia anar, que aquella gent que tenia
ganes de fer ús d’aquest servei fins ara ho podia fer i ara sap
què han de fer? Ho han de fer rere una mata perquè no els
queda més remei. Això no és cuidar-se’n de les platges ni de les
seves responsabilitats mediambientals.

Crec, Sr. Conseller, que aquí hi ha una cosa sota tot això
que podria venir directament de la Demarcació de Costes,
aquestes polítiques que vostè empra -i dic polítiques en
general- de tancar o de llevar servituds mitjançant concessions
de la Llei de costes estan desapareixent. No només desapareix
en el Parc de Mondragó, despús-ahir vàrem llegir al diari que
desapareixien les terrasses de l’hotel Formentor. L’altre dia
vàrem llegir al diari també que llevava els escars o les casetes
de vorera de Menorca. 

Apliquen unes polítiques, Sr. Conseller, que duran a
mallorquins i a l’economia de Mallorca a una ruïna que no
tendrà cura. Li dic, Sr. Conseller, li deman que posi remei en
primer lloc a les necessitats del Parc de Mondragó, que m’ha
entès molt bé què volia dir, la gent ha de ser capaç de poder
emprar les coses que fins ara havia emprat a les platges. També
li deman, Sr. Conseller, que canviï aquestes polítiques que duen
a terme o que duran a terme una ruïna a l’economia i al
benestar de Mallorca.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, li torn a repetir,
durant tot l’any hi ha dos lavabos públics al parc natural i ara
n’hi ha sis. Per tant, no es preocupi per les necessitats
fisiològiques que pugui tenir la gent, que estaran cobertes.

Vostè d’alguna manera s’ha destapat a la seva rèplica i és
veritat, Sr. Vidal. Segurament la concepció que vostè té i el seu
partit té d’un parc natural és extremadament diferent a la que té
aquest govern. És cert i ja està, cada part ha de dir i ha de
postular la seva visió perquè per a un parc natural possiblement
un servei bàsic no sigui una gandula, no sigui un para-sol, no
sigui un xibiu, Sr. Vidal. Un servei bàsic per a un parc natural
és per exemple tenir personal o és tenir un director. El Parc
Natural de Mondragó avui en dia té director propi. Li he de
recordar què passava quan vostès governaven, no tenia director
propi el parc natural. Per tant, aquesta és la línia de feina amb
la qual fa feina el Govern de les Illes Balears a l’hora
d’entendre els serveis bàsics i essencials d’un parc natural.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 5328/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques desenvolupades
pel Govern relatives a les necessitats dels sectors culturals
de les Illes Balears. 

Segona pregunta, RGE núm. 5328/21, relativa a polítiques
desenvolupades pel Govern relatives a les necessitats dels
sectors culturals de les Illes Balears, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputades.
Sr. Company, considera que les polítiques culturals impulsades
pel seu govern són les adequades a les necessitats dels sectors
culturals de les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyors diputats i
diputades. Gràcies, Sra. García, per la resposta. Bé, consider
que són adients i sempre miram que siguin suficients i en açò
treballam.

Miri, en els pitjors de la..., jo diria, no?, de la gestió en
aquest cas de la crisi sanitària i econòmica hem gestionat més
de 5 milions d’euros destinats a cultura. Hem pogut crear nous
ajuts al sector cultural. Hem arribat a més beneficiaris.
Gestionam més de 1.000 expedients en un any complicadíssim
en el qual més d’un 80% ja estan justificats i pagats en el ritme
aproximadament de 100.000 setmanals, que no és fútil. Hem
capgirat el pressupost de Cultura per tal de crear el fons
extraordinari de sostenibilitat de les empreses culturals. 

Vàrem aprovar que la cultura fos un bé essencial i ha pogut
romandre -el que s’ha pogut, el que s’ha pogut perquè
evidentment hem de recordar i els hem de recordar també a
vostès que hem travessat una pandèmia mundial-, el que s’ha
pogut ha pogut estar obert mentre a tota Europa estava tancat.
Hem arribat directament als creadors sense intermediaris per
ajudar-los més i millor. Hem negociat amb el Govern la
incorporació del sector cultural a les ajudes directes de l’Estat,
amb les quals es podran veure beneficiats pràcticament tots els
sectors culturals. Hem mantingut durant aquests tres mesos que
som conseller reunions amb pràcticament tot el sector cultural,
amb pràcticament tot el sector cultural en aquests tres mesos,
Sra. García, i hem de detectat punts de fortalesa i també punts
de millora, tant que sí, tant que sí. En açò treballam també amb
ells.
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Treballarem noves iniciatives, treballam reforçament dels
instituts per guanyar agilitat i treballarem també arribar encara
més a les necessitats que puguin tenir, però crec que són adients
i crec que hem tot el possible, encara que entenc perfectament
que vostès no ho considerin així, hem fet tot el possible per
estar al seu costat. Si ens queda més feina encara la farem.

Moltes gràcies, Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

“No deixarem ningú enrere”, eslògan COVID de la
presidenta Armengol. 

(Alguns aplaudiments)

Avui constatam que deixen enrere moltes persones, moltes
famílies i moltes empreses i moltes d’aquestes vinculades al
sector cultural, de per si molt fràgil i vulnerable.

Els productors audiovisuals, els cineastes, els promotors
musicals, les empreses d’esdeveniments, els DJ denuncien dia
sí i dia també la falta de sensibilitat del seu govern i la falta de
polítiques per resoldre les seves necessitats específiques,
denuncien la reducció dels pressuposts de producció a IB3,
denuncien el mal funcionament de l’Institut d’Indústries
Culturals, denuncien el retard del pagament de les subvencions,
denuncien la falta de previsió i planificació del seu departament
i denuncien la falta d’interlocució de la seva conselleria. Han
tardat més de quinze mesos a tenir una reunió amb la seva
conselleria. Tot això ocorre amb un govern que fa bandera del
diàleg i el consens. Això és el seu govern, Sr. Conseller. 

I ara, per demostrar el seu màxim desinterès pel sector
cultural, tenim la disposició addicional vuitena del Decret llei
3/2021 que renuncien a cobrar l’impost cultural a les obres
públiques finançades amb recursos europeus. Com pot ser això,
conseller, que vostè sent responsable de Fons Europeus i de
Cultura hagi donat per bona aquesta incongruència renunciant
a milers i milers d’euros per al nostre patrimoni, per a la nostra
cultura.

Sr. Conseller, li avanç que el Partit Popular presentarà una
esmena en aquesta direcció, per corregir aquest greu error.

Sr. Conseller, només -només- corregint la seva política
erràtica cultural mostrarà un mínim d’interès per als sectors
culturals de les Illes Balears. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, Sr. President. I em sap greu perquè no tindré temps
de contestar totes les mentides i els desastres que acaba de dir
la Sra. García en aquesta seu parlamentària.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Primera, no s’assabenta, no s’assabenta o no es vol
assabentar del decret i de com es gestionen els fons europeus,
un dia li explicaré perquè ara no tenc temps.

I segona, quina és la gestió de la cultura del Partit Popular?
És la cultura que fa a Madrid?

(Remor de veus)

Quines són les propostes que fa el Partit Popular? Perquè
per posar pals a les rodes, per inventar-se rumors, per inventar-
se boles que ara s’han d’enviar sí que són bons per venir a
aquesta cambra, però per fer propostes en positiu no ho són,
Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

Cultura, balear...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5337/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a productivitat i problemes tècnics al
parc eòlic d'Es Milà.

Tercera pregunta, RGE núm. 5337/21, relativa a
productivitat i problemes tècnics al parc eòlic d'Es Milà, que
formula el diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, gracias, Sr. Presidente, señores diputados. Sr.
Vicepresidente, Baleares, que, por cierto, fue pionera en cuanto
a aerogeneración con las experiencias de Sant Joan de Déu y de
Alfàbia en el 83, tiene un único parque eólico, el de Es Milà, al
lado de Maó. Fue construido entre el año 2003-2004, con lo
que, lógicamente, su vida útil, que era de veinte años, está a
punto, llegará el año 23. De hecho, la antigüedad ya de la
tecnología, la obsolescencia ya está dando problemas en los
aerogeneradores, que son unos Made serie 800 AE-59, que han
venido dando problemas últimamente, se acaba de resolver el
tema del aerogenerador 2, al que hubo que cambiar la
multiplicadora, pieza fundamental en la aerogeneración, y que
ya, de hecho, no existía, no había reservas, ya no se fabricaban
y hubo que hacer ex profeso la pieza, con lo que la reparación
ha sido calificada de titánica, ha durado dos años y ya comporta
unas complicaciones tremendas.
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Justo al volver a poner este en marcha han dado
complicaciones el 3 y el 4, por motivos de las tarjetas de la
cuestión informática y (...)

Entonces, la cuestión es... -perdónenme, con su permiso,
que se me ha liado-, el Consorcio de Residuos Urbanos de
Menorca, que es quien gestiona este parque, está lógicamente
estableciendo, elaborando unos planes de potenciación para
este año 23, o sea, en un margen bastante corto. Esto consiste
en nuevos aparatos, parece que menos aparatos, pero, sin
embargo, con mayor potencia y mayor altura, y se plantea
dentro de una estrategia de combinación de renovables ante los
horizontes de 2030 y de 2050.

Ahora, ante la pregunta del Sr. Benalal, en marzo,
preguntándole a usted la opinión de su conselleria por las
eólicas, decía usted que la energía eólica presenta enormes
dificultades en Baleares, nos hablaba del impacto paisajístico,
de la única posibilidad de la sierra de Tramuntana, de los
problemas offshore por la plataforma continental, y planteaba
que ustedes apostaban por la energía microeólica y el
autoconsumo.

Ahora bien, como estos planes de repotenciación son,
lógicamente, muy costosos económicamente, técnicamente muy
complejos y administrativamente complicadísimos, ¿su
conselleria se mostrará favorable y colaborará decididamente
con este planteamiento?

Gracias.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez, el seu temps ha finalitzat. Correspon
ara donar la paraula al conseller de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots. Bon dia, Sr.
Méndez, y gracias por su pregunta. Efectivamente, usted ha
dado una serie de datos que son rigurosamente ciertos, el
parque eólico de Es Milà, en Menorca, prácticamente ha
cumplido la mayoría de edad, 18 años desde que fue instalado,
efectivamente son 3,3 megavatios, unos 800 quilovatios
aproximadamente por aerogenerador, hay cuatro
aerogeneradores actualmente. Y hay que reconocer que el
parque eólico de Es Milà ha hecho la tarea para la que estaba
pensado, que era para producir energía renovable, puesto que
su energía de funcionamiento es el viento, que es gratuita.

Es cierto que a lo largo de su historial Es Milà ha dado
muchos problemas, absolutamente cierto, pero aún así creo que
la experiencia del parque eólico ha sido una experiencia
positiva.

Sobre la productividad que me pregunta usted, tendrá que
acudir, como bien ha dicho usted a la administración, que es la

responsable de su explotación, que es el Consorcio de Residuos
Sólidos Urbanos de Menorca. Pero, más allá de las dificultades,
que es cierto que han sido más de las que hubiese deseado el
Govern, lo cierto es que el funcionamiento del parque eólico de
Es Milà lo que ha permitido ha sido reducir el número de horas
de funcionamiento de la central térmica de Maó, y eso
significa, lógicamente, una mejora de la calidad del aire en la
isla de Menorca.

Por lo tanto, la valoración que usted me reclama no puede
ser más que positiva.

¿Qué ocurre? Que un parque eólico con veinte años de
existencia pues tiene tecnología obsoleta, y usted comentaba
los problemas que ha habido para transformar o para construir
una pieza. Evidentemente, la reordenación, la repotenciación,
la renovación del parque eólico de Es Milà conseguirá,
primero, que los aerogeneradores lleguen a producir hasta 10,5
megavatios de potencia, lo cual significa aumentar
notablemente la potencia. Y, en segundo lugar, de nuevo incidir
en el menor número de horas de funcionamiento de la central
térmica de Maó.

Por tanto, estamos cumpliendo los objetivos de la Ley de
cambio climático y transición energética; hay una apuesta
decidida del Govern por la repotenciación y la renovación del
parque eólico de Es Milà, eso nos permitirá seguir apostando
por la implantación de renovables en Baleares y, por lo tanto,
la utilidad que han tenido los molinos durante estas décadas se
verá reforzada en las próximas, y será una apuesta decidida por
parte del Govern de las Illes Balears.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5324/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a instal·lació de càmeres a bord de totes les embarcacions.

Quarta pregunta, RGE núm. 5324/21, relativa a instal·lació
de càmeres a bord de totes les embarcacions, que formula la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Dia 30 de maig del 2018, la Comissió Europea va
transmetre una proposta de modificació del reglament pel que
respecte al control de la pesca. L’objectiu de la política
pesquera comuna sempre ha estat garantir que la pesca i
l’aqüicultura siguin sostenibles a llarg termini, des d’un punt de
vista ecològic, social i econòmic.
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La modificació prevista preveia la introducció del sistema
del circuit tancat de televisió en el control de desembarcament
i la possibilitat d’introduir un sistema de localització
obligatòria per a embarcacions d’eslora inferior als 12 metres,
entre moltes altres coses que suposaven restriccions i
ampliacions amb les infraccions i sancions.

La modificació ha passat per la Comissió de Pesca del
Parlament on, entre d’altres, la nostra eurodiputada Izascun
Bilbao, han posat seny i han fet que aquesta instal·lació de
càmeres sigui voluntària, malgrat el tràmit encara no ha acabat
i les coses podrien tornar canviar.

Per tant, Sra. Consellera, ens agradaria saber què opina
vostè de les mesures que proposa el comissari de pesca
d’instal·lar càmeres a bord de totes les embarcacions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bon dia, president, bon dia a tothom. Sra. Sureda, no sabe
cuánto le agradezco esta pregunta porque estoy viendo
diferentes declaraciones, incluso pescadores que nos llaman
con esta pregunta sobre las cámaras de vigilancia en las
embarcaciones, cuando la realidad es que aquí, en Baleares, es
una medida que no nos afecta, está pensada para un tipo de
embarcaciones que tienen cuotas de captura y de descarte, no
es el caso nuestro, aquí la pesca ya sabe usted que es artesanal,
de unas dimensiones muy diferentes, se pesca día a día. Es
decir, aclaro para todo el mundo que estas cámaras en Baleares
no se instalarán porque no nos corresponde.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Desgraciadament, des de fa uns anys els
poders públics intenten criminalitzar els pescadors en atribuir-
los i fer-los responsables de moltes de les situacions dels
ecosistemes marins.

Des d’El Pi estam cansats de veure com Brussel·les i
Madrid ataquen el nostre sector pesquer balear i se’ls compara
amb altres flotes del Mediterrani, de mesures molt més grans,
com vostè mateixa acaba de dir. I el que més ens preocupa és
que, mentre s’ataca el nostre sector, no hi hagi ningú de la
conselleria que els defensi o almanco sembla ser que és així, ja
que mentre necessitàvem que es reduïssin els dies de pesca, per
exemple, que no es reduïssin aquests dies de pesca per a les
barques de bou, sembla ser que el que fan és dedicar-se a voler

instal·lar caixes verdes per vigilar i geolocalitzar les petites
embarcacions, que també ho marcava aquesta norma europea
que encara no està aprovada, i que també s’ha exceptuat, és a
dir que per ventura no s’haurà de fer així, i aquí ja ho volen
aplicar.

Miri, Sra. Consellera, les embarcacions que surten a fer
feina a la nostra comunitat, com vostè diu, mantenen una
activitat ancestral i les càmeres a bord són una mostra més de
la desconfiança d’aquests professionals, que també encara no
és segur si s’hauran de fer o no, perquè no està aprovat
definitivament. Per tant, el que pensam que hauria de fer és
anar a Madrid i explicar la bona feina que fa des d’aquí i
explicar la idiosincràsia i la realitat que tenim, això és el que
necessita el sector pesquer de la nostra comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gracias, Sra. Sureda, la verdad, Sra.
Sureda, me sorprende un poco esta segunda parte de su
intervención porque usted siempre hace intervenciones muy
positivas de control al Gobierno, pero no de vaya oportunidad
que tenemos ahora que el mundo de la pesca se ha alborotado
y vamos todos a por ello. Creo que habla un poco desde el
desconocimiento.

Ahora me menciona la cajas verdes, y de nuevo le
agradezco la oportunidad, porque era una pregunta que me iba
a hacer la Sra. Marí hoy y, por algún motivo, ya no me la va a
hacer, con lo cual aprovecho para decirle que las cajas verdes
han sido una petición reiterada de muchísimos pescadores y la
mayoría de los pescadores de estas islas cumplen las normas y
quieren que el mar se recupere y que las especies se recuperen,
siempre hay alguno que no lo hace. Y este que no lo hace está
compitiendo, dejando en desventaja a las barcas que sí cumplen
con la normativa, con lo cual es una petición, y de hecho todos
quieren ser los primeros.

Hicimos una prueba piloto que funcionó muy bien, aunque
tuvo algún problema con la energía, con lo cual, y había
desabastecimiento en según que zonas, con lo cual ahora en las
nuevas cajas verdes tendrán una pequeña placa solar que va a
impedir que esto suceda y van a ser mucho más exactas en sus
resultados. Se van a instalar 100, ya a final de verano,
probablemente, 100 más el año siguiente y 50 más el último
año para que estén todas cubiertas.

Y repito, es una reclamación del sector y estamos muy
contentos de que se lleve a cabo.

En cuanto a las relaciones con Madrid, como sabe siguen
siendo muy constantes, muy fluidas y esperamos tener buenos
resultados. Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 5329/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de reforç per al
cas d’un increment de l’arribada de pasteres durant aquest
estiu.

Cinquena pregunta, RGE núm. 5329/21, relativa a mesures
de reforç per al cas d’un increment de l’arribada de pasteres
durant aquest estiu, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Bien, en lo que llevamos de año han llegado a Baleares 15
embarcaciones y más de 227 inmigrantes. Con la llegada del
buen tiempo es previsible que aumente esta presión, hay que
recordar que del año 2019 al 2020 se dobló el número de
llegada de pateras a Baleares.

Por eso le preguntamos al Govern ¿qué acciones concretas
ha tomado en esta materia? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Des del 2015, el
Govern es coordina per a aquest tema amb la Delegació del
Govern, amb els consells i amb l’ONG que du tota la gestió
d’atenció i trasllat de les persones que arriben a la nostra
comunitat autònoma en pasteres, que en aquest cas és la Creu
Roja, pel conveni que té amb l’Estat.

Fruit de tota aquesta coordinació, tenim en aquest moment
44 places assignades per poder atendre aquestes persones, una
vegada que hagin passat les 72 hores de retenció. I a través de
la Conselleria de Salut, tenim dos hotels, un a Eivissa i un a
Mallorca, per si un d’ells dona COVID positiu, que és traslladat
a un hospital; i després, els que han estat en contacte estret amb
ell puguin ser atesos en aquest hotel. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por su
información. Usted recordará, Sra. Consellera, que en el mes de
diciembre aprobamos una moción en este plenario, fruto de una

interpelación hecha por el Partido Popular, en la que nosotros
proponíamos más cosas, pero básicamente, entre todos,
aprobamos dos cuestiones básicas: una, que se actualizarían los
protocolos, y no me ha comentado si se han actualizado o no se
han actualizado los protocolos.

Y otra, que el Govern sería especialmente reivindicativo
frente a Madrid para que se cubriesen las plazas de personal de
cuerpos de seguridad del Estado que hacen falta, tampoco me
ha mencionado nada de esta cuestión. Creemos que es muy
importante ser reivindicativos en esta materia, ser
reivindicativos frente al Gobierno central y ser reivindicativos
ante la Unión Europea, porque se trata de una cuestión
compleja, pero que, además, influye en la política común en
materia de inmigración, en los tratados internacionales y en la
política de seguridad.

Por tanto, le instamos a que siga siendo muy reivindicativo.
No puede ser lo que pasó el año pasado, que no tenían los
medios suficientes ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional y
cuando llegaba una patera quedaban totalmente colapsados, se
dejaban de hacer otras actuaciones urgentes y necesarias, y una
comisaría o un cuartel de la Guardia Civil quedaba paralizado
por esta cuestión. Tiene que tener los medios necesarios y
suficientes.

Y lo que resulta fundamental, usted coincidió con nosotros
en que se había consolidado la ruta de Baleares, en cambio
vemos que, tanto el Gobierno central como la Delegación del
Gobierno, como el ministro del Interior, siguen negando la
consolidación de la ruta de Baleares. Y tal como están las
cosas, es un problema especialmente grave y preocupante, más
viendo lo poco ágil que resulta el Gobierno central en temas de
relaciones internacionales, como vemos con Marruecos o con
el Reino Unido.

Por tanto, le animamos a que sea reivindicativo frente a
Madrid, a que estén dotadas las plazas de cuerpos de seguridad
del Estado y le damos soporte, por parte del Partido Popular, en
esta materia si tiene que reivindicarlo, pero reivindíquenlo y
ejecútenlo, porque el problema de seguridad de vidas humanas
y social va a existir y se va a multiplicar, desgraciadamente,
este verano.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sr. Lafuente, efectivament, vostè fa
referència a unes mocions, aquestes mocions en la part que
correspon al Govern s’ha fet, aquest protocol es va actualitzar,
arran d’aquella petició es va actualitzar, és aquí, és una
actualització d’aquest protocol, on se signa clarament com, una
vegada que arriben aquestes persones, com se’ls ha d’atendre,
les primeres 72 hores, els objectius que s’han d’aconseguir dins
aquestes 72 hores, si tenen la PCR que es fa en aquestes 72
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hores, si s’han de dur a l’hotel, hospital, diguem, en aquests
moments, si es troben en contacte estret on també s’han de
traslladar; si després de 72 hores no tenen la plaça per anar a
València o a la península o a Barcelona, o a la península, com
s’ha d’actuar. Tot això està establert i ho realitzam.

I vostè veurà que, tot i aquesta, efectivament, afluència de
persones que tenim des de l’any 2015, ningú no s’ha quedat al
carrer. Per tant, la feina es fa, amb els recursos que tenim. Què
en voldríem més? Completament d’acord, en voldríem més. I
aquesta actitud reivindicativa de demanar a l’Estat més recursos
per poder atendre, no només aquesta població que ens arriba
amb pastera, sinó tota la població, és permanent en aquest
govern, permanentment en aquest govern demanam més
recursos i més pressuposts per a la comunitat autònoma a tots
els nivells.

Aquesta actitud l’ha tenguda i la mantendrà el Govern.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 5336/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a gestió de personal per part de
l’empresa adjudicatària dels Serveis Informatius de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sisena pregunta, RGE núm. 5336/21, relativa a gestió de
personal per part de l’empresa adjudicatària dels Serveis
Informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera. La pregunta que avui li faig ja l’hem feta
repetidament també a la Comissió de Control d’IB3, amb
converses amb el Sr. Manresa, però entenc que ara pertoca fer-
li també a vostè.

No li vendran de nou els múltiples problemes que té IB3
amb l’empresa adjudicatària, Dalton, igual que ja tenia
problemes amb l’anterior, tenim un històric de conflictes, des
de no permetre dur les mascaretes, com l’obligació de tenir (...)
corporatiu o bàsicament aquell manual corporatiu que els van
passar amb tot un seguit de reivindicacions. Tot açò ha generat
molt de malestar entre els treballadors, estic convençuda que a
nivell de Govern açò tampoc no agrada. Però clar, tenint en
compte que els informatius són precisament un pilar bàsic de la
televisió autonòmica, és el que més audiència li pot donar,
pensam que el model que s’ha de triar és la internalització.

Ens interessaria saber, Sra. Garrido, com valora la gestió
del personal per part de l’empresa adjudicatària del servei
d’informatius de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes

Balears, tenint en compte tot aquest catàleg d’aquest històric de
problemes i de conflictes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Bon dia, Sra. Font. Hem parlat en distintes ocasions
de tot el tema del personal de l’empresa adjudicatària, etc. En
aquests moments vostès saben que hi va haver una vaga, amb
motiu d’aquesta vaga i de la medicació que es va fer per part
d’IB3 i de la Direcció General de Treball, es va arribar a una
sèrie d’acords i un dels acords va ser el compromís tant per part
dels treballadors, com també de Dalton, d’intentar signar un
conveni col·lectiu. 

Per part nostra, quan es va aprovar el darrer contracte que
tenia la clàusula especial de contractació, que deia que s’havien
d’incrementar un 10% els salaris dels treballadors, també deia
que s’havia de signar un conveni col·lectiu, que és
importantíssim per garantir les condicions de treball i de feina
de tots els treballadors de Dalton. És important perquè
d’aquesta manera quedarà clar que si hi torna haver pel que
sigui un altre contracte, s’hauran de subrogar, cosa que ara no
hi ha una obligació legal de subrogació de treballadors.
Quedarà clar quins han de ser els seus salaris, quins han de ser
els complements, quedarà clar quines han de ser les seves
condicions de treball.

Per a nosaltres aquest és l’aspecte fonamental, la Direcció
General de Treball es va oferir a remitjar amb aquest conveni
col·lectiu i des d’IB3 i des del Govern de les Illes Balears allò
que intentam és posar tot el que podem de la nostra part, per tal
que les condicions de treball siguin les adequades i vigilar
també el compliment de Dalton, del contracte que té amb IB3.
I vigilar aquest compliment és per una banda quant als salaris,
que ho hem vigilat i com vostès tots saben, hi ha hagut dos
requeriments per part d’IB3 perquè es complís de manera
adequada el 10% d’increment de salari i ara ens han dit que ho
han complit de manera adequada i estam en el tràmit de revisió
que s’ha complert de manera adequada. Pensam que aquest pic
serà el definitiu, però bé, ho hem de comprovar encara. Ara
estam en aquest moment.

La nostra tasca en aquest moment és revisar que es
compleix el contracte i que a més les condicions dels
treballadors són els adequades. Si no ho són, crec que hem
demostrat per part d’IB3 que som capaços de requerir a
l’empresa i fer-la complir. Per tant, en això estam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Garrido. Estic contenta
que em digui que estan vigilants i que estan fent complir els
compromisos i els acords, perquè evidentment és l’obligació
que també té IB3 per protegir els seus treballadors.

Ara bé, jo crec que continuam pensant que és una qüestió
de voluntat política la internalització dels serveis informatius
i no és la primera vegada que li diem i segurament tampoc serà
la darrera vegada que li diem. I per açò hem traslladat la
pregunta de la Comissió de Control precisament al Govern,
perquè el Sr. Manresa ens ho diu clarament i té raó, ell n’és el
director, però no pot prendre aquest tipus de decisions de canvi
de model. Açò correspon a aquest govern. Doncs esperem que
qualque dia realment puguem arribar a aquesta entesa que si
volem una televisió pública de qualitat, el que necessitam són
serveis internalitzats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Sí, gràcies, president. Quant a la internalització, vostès
saben que el Govern en aquest moment està treballant en una
sèrie d’informes per tal de veure l’adequació o no adequació a
aquesta internalització i després s’hauran de prendre les
decisions per part dels òrgans que siguin competents per
prendre-les, però primer...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 5430/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas Marino del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions per evitar
l’enfonsament de la pesca balear.

Setena pregunta RGE núm. 5430/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 5309/21, relativa a actuacions per
evitar l’enfonsament de la pesca balear, que formula la diputada
Sra. Idoia Ribas Marino del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, muy
buenos días. Sra. De la Concha, el viernes hubo una jornada de
huelga de los pescadores para protestar por la regulación

europea que los criminaliza y que reduce sus jornadas en un
40%. Al día siguiente, el sábado, se reunió usted con ellos y les
dijo que les apoyaba y que estaba convencida de que Bruselas
iba a atender a las demandas de la pesca balear.

¿Qué le hace pensar eso? ¿Cómo piensa defender los
intereses de los pescadores? ¿Y qué va a hacer para evitar el
hundimiento del sector pesquero de Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gracias, Sra. Ribas. Efectivamente,
sería irónico que en un archipiélago de repente desapareciera
la pesca, sería realmente irónico. Pero la realidad es que
cuando llegamos a la conselleria, el declive de la pesca se iba
produciendo desde hacía bastantes años. 

Lo que estamos haciendo es lo que creo que es nuestra
obligación, que es explicar las peculiaridades que tenemos en
Baleares, las peculiaridades que tenemos como zona marítima,
como artes de pesca diferenciados, como territorio con once
reservas marinas y ¿por qué creemos que vamos a tener éxito?
Porque tenemos razón y porque lo estamos explicando y las
cosas cuando se explican, al final se entienden.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. De la Concha, a mí no deja de sorprenderme la
hipocresía con la que ustedes tratan determinados temas sin
pestañear, debería acostumbrarme, pero es que cada vez se
superan ustedes más.

Usted sabe perfectamente que el Gobierno de España es
quien debe negociar ahora la aplicación del reglamento que ya
ha aprobado el Parlamento Europeo y serán los ministros de
Pesca de cada estado los que negociarán el texto definitivo.
Pero es que hasta el momento, nuestro ministro socialista de
Pesca no ha movido un dedo para ayudar al sector. Es más, en
Europa los eurodiputados socialistas, por cierto también los del
PP y los de Ciudadanos, votaron a favor de este reglamento. La
ponente del debate fue una eurodiputada española del PSOE.
Nosotros, los eurodiputados de VOX sí que votamos en contra
de este proyecto. Y ahora que el sector se revuelve, ustedes le
reciben y le dicen que le apoyan. Pero a la hora de votar en
Europa hacen todo lo contrario, porque están ustedes
secuestrados por el discurso de la Agenda 2030, que limita la
producción del sector primario en Europa, mientras da manga
ancha al resto de países como Marruecos, Argelia o Túnez. 
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Ustedes hablan de soberanía alimentaria y de salvar al
sector, pero se apuntan al carro de la Agenda 2030 y se
doblegan a los países extracomunitarios, que acaban colocando
sus productos en nuestras mesas, porque no están sometidos a
las limitaciones de Bruselas y no hacemos nada para evitar que
invadan nuestros mercados, por no hablar de las restricciones
con respecto a otros países europeos, impuestas desde nuestro
propio país. ¿Por qué en España la jornada máxima es de 12
horas, pero en Francia pueden faenar 15 horas y en Italia hasta
18?

Aquí lo cierto es que los burócratas de Bruselas, que no
saben ni cómo pescar, ni cuándo salir, están encantados de
ceder a las presiones de los lobbies “ecolojetas” e implantar la
Agenda 2030. Y mientras ustedes le siguen el cuento, aquí el
sector primario muere.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, president. Gracias, Sra. Ribas. Bueno, como dice
la canción popular, “al olor de la sardina, el gato ha resucitado”
y de repente ahora todo el mundo sabe muchísimo de pesca,
todo el mundo se ha preocupado muchísimo por la pesca, todo
el mundo ha estado pendiente del mundo de la pesca, ... Les
ruego un poco de respeto, ¿eh? Cuando sabemos que no es así,
en dos años creo que es la primera pregunta sobre pesca que me
hacen desde su partido.

Como tengo una comparecencia en comisión el jueves,
tendremos ocasión de hablar de todos estos puntos que
obviamente no puedo contestar en tan breve espacio. Por
supuesto que no nos estamos reuniendo con las cofradías a raíz
de una huelga que ustedes ahora aprovechan, siempre nos
reunimos con las cofradías, siempre consultamos con las
cofradías. No es una cosa de ahora. Y el problema que usted
detalla en tantos puntos, tampoco es de ahora y hasta ahora no
hemos oído a nadie y de repente hoy “al olor de la sardina” -
como le decía- “el gato ha resucitado”, y me parece ofensivo
hacia el mundo de la pesca.

En cuanto a las votaciones en Europa, en Europa se vota
todo el reglamento para todo el Mediterráneo y nadie pone en
duda, y yo tampoco, que hay muchísimas zonas del
Mediterráneo expoliadas, contaminadas y que necesitan un
tratamiento específico, pero el propio reglamento permite que
cada estado luego haga una reglamentación adecuada a cada
zona marítima y eso es lo que estamos haciendo nosotros,
diciendo por qué nosotros tenemos que ser diferentes, qué datos
lo avalan y, le repito, como tenemos razón y como tenemos
datos estoy convencida de que lo lograremos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5436/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment de les Illes
Balears fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió
de la situació epidemiològica que ha de fer el Regne Unit
recentment. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 5436/21, en substitució de la
RGE núm. 5327/21, relativa a manteniment de les Illes Balears
fora de la zona verda de viatges segurs en la revisió de la
situació epidemiològica que ha de fer el Regne Unit
recentment, 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, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller, hace un
par de semanas le preguntábamos por el mercado británico y le
pedíamos entre otras cosas que trabajara con Reino Unido y
sobre todo que presionara a Sánchez para acelerar la
vacunación que sigue siendo requisito fundamental para poder
pasar al semáforo en verde.

Lamentablemente en pasado día 3 Reino Unido anunciaba
que España, y por tanto Baleares, se quedaba en ámbar echando
por tierra las previsiones de recuperar parte del verano. Esto
son hoteles que no abrirán, oferta complementaria que
seguramente no podrá aguantar, trabajadores que seguirán en
el paro, otro torpedo a la línea de flotación de Baleares.

Por tanto, Sr. Conseller, nos gustaría que nos explicara qué
valoración hace de esta situación.

Muchas 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):

Gracias, Sr. Presidente. Como sabe Reino Unido ha hecho
la actualización en función de su situación interna y de la
complicada situación interna que tienen con distintas cepas -
como usted sabe y debería saber- y no ha abierto ni
diferenciado ningún territorio insular de Europa ni tan solo los
que usted dijo que nos adelantarían, porque usted dijo aquí que
Turquía nos adelantaría, que las islas griegas nos adelantarían,
que Canarias nos adelantaría, que seríamos los últimos del
Mediterráneo y no es así. Lo que ha hecho el Reino Unido es
mantener cerrado todos los países prácticamente de Europa y
ha cambiado su situación por su situación interna.
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De lo que debería preocuparse es qué están haciendo estas
islas y qué está haciendo este gobierno para mantenerse como
el primer destino del Mediterráneo abierto. Eso es de lo que
usted debería preocuparse.

Nosotros estamos haciendo el trabajo para estar en la mejor
situación posible. Reino Unido tomó una decisión para el
conjunto de los países de la Unión Europea.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, ni lo que Turquía ni lo de
Portugal, todo eso no estamos hablando de eso. Estamos
hablando...

(Remor de veus)

... del mercado británico... Estamos hablando del mercado
británico y es cierto...

(Continua la remor de veus)

... que no es culpa suya y es...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... y es cierto que no todo es culpa es suya, pero sería deseable
que asumiera alguna responsabilidad porque usted ni se ha
trabajado el mercado británico ni ha pagado las ayudas que
anuncian desde hace meses....

(Remor de veus)

... ni la vacunación está siendo modélica que es el último gran
bulo que nos faltaba por oír...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Además, le recuerdo que Reino Unido nos mantiene en
ámbar, pero el Foreign Office con información de esta mañana
sigue recomendando no viajar a España incluido Baleares, pero
excluye expresamente a Canarias de esta recomendación.

Es evidente que Reino Unido valora un mejor índice de
vacunación por poco que sea y sobre todo la voluntad clara del
destino de recibir turistas, cosa que ustedes no trasladan en
absoluto con mensajes como el del Sr. Yllanes y sus políticas.

Ante esto las patronales les están pidiendo alternativas y
usted dice que buscarán nuevos mercados o que lo
compensarán con el nacional, ¿pero usted en qué mundo vive?
¿Ahora se pone? ¿Ahora, cuando todo el mundo ya se pelea por
los mismos turistas? Hace meses que deberían tener un plan B
con los diferentes escenarios como hemos venido pidiéndole
desde el Partido Popular. Llega tarde, el sector está muy
preocupado y si no dése una vuelta por Ibiza y Menorca, muy
afectadas.

Mire, nosotros no podemos cambiar le decisión de Reino
Unido, pero Baleares está a la cola de vacunación y eso sí es
responsabilidad suya. Si ustedes hubieran conseguido
vacunación prioritaria como zona turística, si hubieran
vacunado al personal turístico como esencial o no hubieran
dejado 140.000 dosis en las neveras, le garantizo que Reino
Unido lo hubiera tenido mucho más difícil para mantener
Baleares en ámbar y eso sí es responsabilidad suya.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Está claro que cuando usted tiene
poco que decir le sobra hasta el tiempo para responder,...

(Remor de veus)

... está claro que no tienen argumentos.

Reino Unido tomó una decisión no por la vacunación, lo
han explicado por activa y por pasiva, mire Portugal, mire las
islas griegas de las que usted hablaba aquí o de Turquía... todas
cerradas. Eso es lo que usted no dice. Lo que usted no dice es
que sí que estamos haciendo un trabajo importante para
recuperar mercado. Eso usted no lo dice. Lo que usted no dice
es que la mayoría de las comunidades autónomas turísticas de
España están cerradas como pasa con Andalucía, donde ustedes
gobiernan, u otras comunidades autónomas. Lo que usted no
dice es que estamos captando prácticamente todo el turismo
centroeuropeo, eso es lo que usted no dice...

(Remor de veus)

... y ese es el esfuerzo de este gobierno para recuperar el sector
turístico y el sector turístico..., no se preocupe, no se preocupe,
le ha sobrado tiempo, no me intente replicar ahora. Le diré que
estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperarlo.

Le puedo decir que ahora mismo, este 6 de junio, lo que sí
que es cierto es que somos el primer aeropuerto de España y el
sexto de Europa. ¿Sabe por qué? Porque se han hecho las cosas
bien, si no, no seríamos el primer destino ni seríamos el primer
aeropuerto de España en esos momentos...
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(Alguns aplaudiments)

Estamos recuperando más de seis de cada diez turistas
alemanes que vienen a España, el triple de los que van a
Canarias; Turquía está cerrada, Grecia está cerrada y somos el
único destino del Mediterráneo abierto. Ustedes eso es lo que
deberían defender y no otras posiciones como las que vienen a
hacer aquí de demagogia. Se están abriendo otros mercados, se
están trabajando otros mercados y lo estamos viendo.

Usted dijo que no tendríamos temporada y la tendremos. Lo
que usted no dice es qué pasaría si gobernase el Partido
Popular como en otras comunidades turísticas, cerradas a toda
Europa, sobre todo los principales mercados como Alemania,
nuestras empresas sin ERTE, con ERE y habría más muertos,
tendríamos más muertos, más crisis...

(Remor de veus)

... más ERE y más paro. Eso es el Partido Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 5330/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves tarifes de la factura
elèctrica. 

Novena pregunta, RGE núm. 5330/21, relativa a noves
tarifes de la factura elèctrica, que formula el diputat Sr.
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Senyors diputats, Sr. Yllanes, bon dia,
vostè és de Podemos, que és aquell partit al qual els ciutadans
ja tenen calat, però que quan era a l’oposició va jugar amb les
necessitats, amb els sentiments de la gent o -més lleig encara-
va jugar amb la desesperació de la gent més pobra, de la gent
més humil, va fer promeses de les quals, ara que governau, no
heu complit cap ni una; una era acabar amb la pobresa
energètica.

Tenim un calendari -no el podrem dir tot- de tot el contrari
al que dèieu quan éreu a l’oposició: el gener amb l’ona de fred
més grossa que la gent de la meva generació recorda el preu de
llum va fer dos rècords consecutius; el mes de maig hem sabut
que la factura de la llum és un 44% -un 44% que es diu aviat-
més cara que l’any passat; i a sobre, per si tot això no fos
suficient, proposau un sistema de tarifes en el qual els
treballadors en arribar a casa seva a la nit hauran de posar la
rentadora, si no es barallen amb tota la finca de pisos, si volen
intentar aconseguir que la factura de la llum sigui més barata
que el preu de lloguer, que a Balears per culpa seva també està
pels niguls.

Vostè troba que això és el que els ciutadans necessiten, Sr.
Yllanes?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Sagreras, no,
segurament no és això el que els ciutadans necessiten, però sí
que és veritat que aquesta factura... els seus problemes el que
intenta és neutralitzar la importància que té a la factura el tema
de la potència contractada i intentar fixar millor el tema del
consum.

Per tant, és evident que la factura és millorable. És evident
que la factura és millorable, i ho ha demanat la ministra
Belarra, aquesta ministra d’aquest partit que va en contra de
tothom segons la seva particular apreciació.

De totes maneres li diré una cosa: la millor manera
d’abaratir la factura de la llum, la factura de l’electricitat és
apostar clarament per les renovables i aquí els estam esperant,
Sr. Sagreras, estam esperant el Partit Popular, i l’energia
fotovoltaica, l’eòlica, la hidràulica seran les que aconseguiran
que efectivament la factura de la llum sigui més barata en
aquest país.

Per tant, la factura és millorable, la factura repara algunes
de les dificultats que hi havia amb l’anterior forma de tarifar
l’energia elèctrica. Per què?, perquè consideram precisament
que l’energia elèctrica no és un bé per especular sinó que és un
bé de primera necessitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Maria Santíssima, ara veig que amb el corrent els ciutadans
tenim dos problemes: un és el de la factura i l’altre és que tenim
uns governants d’esquerres que es pensen ser uns il·luminats i
que en realitat és que teniu molt pocs llums, molt pocs llums.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Fèieu molta demagògia, fèieu molta demagògia quan éreu
a l’oposició, però ara que governau no només no arreglau el
problema sinó que l’empitjorau. 

Sap vostè què deia la presidenta Armengol l’any 2017 quan
la factura del llum va pujar menys de 100 euros l’any? Sap què
deia la presidenta Armengol? Ara pugen més d’un 50% cada
any que ens fan posar les rentadores els vespres, idò la
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presidenta Armengol deia que aquestes notícies haurien de fer
avergonyir el Govern, que l’electricitat no pot ser un luxe per
a milions de famílies. Miri-la vostè, és devora de vostè, Sr.
Yllanes. Ara cau, ara calla, assegudeta i no torna a dir res
davant Sánchez.

Sap què ha dit la vicepresidenta Calvo?, que l’important no
és que la factura del llum s’encareixi de la manera que ho fa,
l’important és si les rentadores les posen els homes i les dones.
El que no diuen ni Calvo ni Armengol és que ja us va bé, per
això promoveu que la factura del llum pugi perquè amb la
pujada també hi ha un 25% o més d’imposts entre l’IVA i
l’impost especial de l’electricitat amb els quals vosaltres podeu
sufragar les vostres males despeses del govern d’esquerra, però
segueixin així...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Todavía deslumbrado por las
enormes luces que despliega usted aquí todos los días, por
cierto, que han sido muy valoradas por su partido porque le van
a dar más importancia.

(Alguns aplaudiments)

Pobre política para las Islas Baleares.

Verá, ustedes son el partido del Sr. Rajoy y del Sr. Soria.
Ustedes son el partido que favoreció enormemente a las
multinacionales eléctricas. Ustedes consideraban la electricidad
como un bien de mercado y no como un bien de primera
necesidad.

Verá, Sr. Sagreras, ustedes pueden dar lecciones en dos
cosas: en tener una caja B en el partido y en pagar la sede de
Génova con dinero negro. Si aplicásemos la Ley de partidos
políticos ustedes habrían desaparecido de la vida política
española porque son ustedes una organización pensada para
delinquir...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

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

Para delinquir.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

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

Le diré, el Consejo de Ministros la pasada semana va a
sacar 8.000 millones de la factura eléctrica precisamente para
trasladárselo a las empresas energéticas. Por tanto, por tanto, el
Gobierno está favoreciendo a los consumidores, lo que no
hicieron ustedes y ¿sabe por qué no lo hicieron?, porque tenían
que promover la puerta giratoria para los diputados y altos
cargos del Partido Popular. Son ustedes una panda de
corruptos.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Senyors diputats. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President, deman la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Amb quin motiu?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... en virtut de l’article que sigui.

(Remor de veus)

Demanaria que el Sr. Yllanes es retracti perquè ha dit que...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no té dret a la paraula.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... nosaltres som una banda de corruptes... A la vida no m’han
imputat de res...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Sr. Sagreras, no té la paraula.
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(Se senten unes veus de fons inintel·ligibles)

A veure, per favor, Sr. Vicepresident. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President, en virtut de l’article 81 deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

És que no entenc el motiu.

(Remor de veus)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Jo li ho explicaré. Senzillament demanaria que el Sr.
Yllanes es retracti...

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut, un minut.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... perquè ens ha acusat a nosaltres de corruptes, a nosaltres. En
12 anys que fa que estic en política mai no m’han imputat res
i demanaria que el Sr. Yllanes, que teòricament hauria
d’entendre de lleis perquè és jutge -Déu vulgui que no se n’hi
torni perquè ja veuen quina parcialitat manté-, es retracti de les
seves paraules. El que ha fet avui fa empegueir.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Literalment ha dit: “ustedes son unos corruptos”, dirigint-se
a nosaltres, a la bancada. Crec que tots els que seiem aquí
tenim un expedient...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor..., senyor...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... immaculat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Fa vergonya que hi hagi un personatge...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Sagreras, ja ha tengut vostè el seu temps per
exposar la seva opinió. Sr. Vicepresident.

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

Sr. Sagreras, ha dicho usted que tengo pocas luces,
probablemente porque tengo pocas luces no entiendo de leyes,
por eso he estado 28 años ejerciendo de juez en esta comunidad
autónoma y además no sé si volveré o no volveré, pero la ley
me permite volver y le puedo decir que puede usted estar
tranquilísimo si yo vuelvo a la carrera judicial. 

Verá, después de decirme que tengo pocas luces, después de
todo lo que ha dicho usted, se siente usted ofendido porque les
he llamado corruptos. Mire usted...

(Remor de veus)

... mire usted, mire usted...

(Continua el remor de veus)

... un momento, un momento... -Sr. President-, ...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor.

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

Miren, no sólo no lo retiro sino que lo va a decir dentro de
dos días la Audiencia Nacional.

Gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President, torn a demanar...

EL SR. PRESIDENT:

Ha tengut el seu minut per al·lusions, el Sr. Vicepresident
també. Continuam amb el plenari.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

És evident que té poques llums. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats i membres del Govern. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5326/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a garantia de subministrament elèctric a
Menorca. 

Correspon la desena pregunta, RGE núm. 5326/21, relativa
a garantia de subministrament elèctric a Menorca, que formula
el diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El 13 de juliol passat la ministra
Ribera, fruit de la feina feta del Partit Popular del Sr. Rajoy, va
poder venir a Menorca a celebrar la instal·lació del cable
submarí i va anunciar que la implantació del segon enllaç per
poder comptar amb un sistema elèctric més robust i segur a
Menorca s’executaria en els propers anys a properes inversions
a finals de l’any 2026, com a mínim.

Vostè, el passat 16 de març, afirmava que tots els estudis
realitzats darrerament per mesurar la qualitat de l’aire a Maó
estaven dins els paràmetres tolerables i complien tant a nivell
nacional com a nivell europeu. El pròxim 17 d’agost es
compleix el termini posat per vostès pel qual ha de tenir
implementada les millores tècniques proposades a la central
tèrmica de Maó.

A Menorca duim anys amb una gran precarietat energètica
i tots sabem que hauríem de disposar de dos cables
independents per a més suport de la central en casos puntuals
i d’emergència.

Per tant, Sr. Vicepresident, al Partit Popular ens preocupa
molt la situació precària que ja ens trobam i en la fragilitat
extrema que quedaran tots els menorquins i visitants si
definitivament vostè obliga l’empresa a aturar els tres motors
i sense un pla de contingència alternatiu. 

Després d’una nova traïció sense precedents a la factura de
la llum per part de Podem, vostè ens pot confirmar que dia 17
d’agost tindrem garantida amb la mateixa precarietat que avui
el subministrament elèctric els menorquins?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Camps. Sí, sí, estam en
condicions de garantir el subministrament elèctric a Menorca. 

Veurà, quan hem demanat a l’autoritat competent, que és el
Ministeri de Transició Ecològica, el canvi de combustible a la
central tèrmica de Maó i la reducció del nombre d’hores,
qualsevol canvi d’aquest tipus té un informe previ de
l’operador del sistema, que en aquest cas és Red Eléctrica
Española i Red Eléctrica Española entén que efectivament
aquests canvis són possibles i que no produiran cap mena
d’alteració al subministrament elèctric de Menorca. Per això és
pel que hem demanat el canvi de combustible, precisament per
reduir les emissions i precisament per garantir una millor
qualitat de l’aire a tots els ciutadans i ciutadanes de Menorca. 

Intentam que al final de legislatura el Govern deixi un
sistema energètic a Menorca millor que el que ens vàrem trobar
quan començàrem aquesta legislatura. Reduirem pràcticament
a la inexistència el risc que es poden produir zeros com el que
es va produir l’any 2018. Per tant, sincerament crec que estam
en condicions de traslladar a la ciutadania de Menorca que no
hi ha cap problema en el subministrament d’energia elèctrica a
l’illa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Si finalment limiten a 500 hores any
sense cap altra alternativa pot comportar inestabilitat al sistema
elèctric balear i posar en greu perill el subministrament elèctric
a Menorca a qualsevol moment. Açò ho diuen els informes, Sr.
Yllanes, vostè ens acaba de confirmar que no hi ha cap tipus de
perill i que està garantit. M’agradaria que aquesta vegada ho
endevini pel bé dels menorquins i els visitants. 

Tengui present, Sr. Vicepresident, que el reial decret llei,
dia 1, d’1, de 2007, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de prevenció i control integrats de la
contaminació, estableix en el punt cinquè de l’article 7, no
obstant l’apartat quatre i sense perjudici de l’article 22.3,
l’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental
integrada podrà fixar en determinats casos valors límits
d’emissió menys estrictes. Per tant, té vostè mecanismes legals
per recapacitar i garantir el subministrament energètic als
menorquins. 

Per tant, Sr. Vicepresident, li tornam demanar, tenim
garantint el subministrament elèctric els menorquins a partir de
dia 17 d’agost?

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Una altra vegada sí, Sr. Camps. Veurà, li donaré dades
concretes. La potència instal·lada a la central de Maó és ara
mateix de 245 megawatts, als quals els hem d’afegir per altres
fonts, 35 megawatts més que poden arribar pel cable de
connexió Mallorca-Menorca i tota la resta de megawatts que
produeixen les renovables, que ja estan en funcionament o que
entraran en funcionament.

Sap vostè quina és la punta de consum de Menorca, no la
mitjana de consum, sinó el pic màxim de consum a Menorca?
Uns 138 megawatts. Per tant, tenim més del doble de la
potència instal·lada precisament per garantir el
subministrament elèctric a l’illa de Menorca.

Veurà, rebrem la inversió més alta de l’Estat per a una
comunitat autònoma que contempla pràcticament 1.200 milions
d’euros d’inversió. I per primera vegada Red Eléctrica farà una
instal·lació de bateries d’acumulació a l’illa de Menorca. Això
millorarà encara més la garantia del subministrament.

Per tant, a la seva pregunta, sí podem garantir el
subministrament elèctric a l’illa de Menorca amb les condicions
que està posant el Govern de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5331/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de l’impacte de
les obres a l’Aeroport d’Eivissa.

Onzena pregunta, RGE núm. 5331/21, relativa a reducció
de l’impacte de les obres a l’Aeroport d’Eivissa, 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:

Gràcies, Sr. President. “Cuando el debate se ha perdido, la
calumnia es el arma del perdedor”.

(Alguns aplaudiments)

Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, quines
gestions dins de les seves competències ha dut a terme per tal

que en plena temporada turística es minimitzi l’impacte de les
obres que es duen a terme a l’Aeroport d’Eivissa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, ara he tengut un
ensurt perquè no entenia la primera part...

(Algunes rialles)

Però li contestaré a la...-he tengut com un sotrac-, unes
obres que varen començar el desembre del 2020, que estaven
previstes fer-les durant dos hiverns i que, com vostè sap,
segurament tots els eivissencs ho sabem, s’han trobat restes
arqueològiques, s’ha hagut d’aturar l’obra. I per tant, estam
preocupats per l’efecte d’aquestes obres actualment. 

Des de la conselleria, vostè em demana què hem fet, i hem
fet distintes reunions a la direcció de l’aeroport, tant jo mateix,
li diré dates, com el propi director general, amb dos objectius:
conèixer puntualment l’estat de les obres i suggerir o proposar
coses per minimitzar aquests impactes que és el que crec que
hem de fer.

Jo vaig veure dia 27 de maig pròpiament a l’aeroport i
després dia 4 de juny, la setmana passada, vaig tornar parlar
amb la directora de l’aeroport. Hem proposat, vist que això
tendrà un temps encara perquè s’arregli, fer un asfalt
provisional a l’accés de dalt, en el carrer de dalt, col·locació
d’una lona de tanca perquè es pugui tapar d’alguna manera el
que es veu allà, disposar d’un pàrking alternatiu, reforç de
personal de vigilància, més senyalització, ... En fi, hem fet tot
un seguit d’observacions, també amb l’Ajuntament de Sant
Josep, amb la policia local.

Per tant, crec que hem fet feina perquè a poc a poc es
minimitzi això i es pugui fer una obra, que és una obra
important, que té un cost important i que s’ha vist afectada per
això. Podíem aspirar que es fes via en la catalogació de les
restes arqueològiques i poguéssim començar les obres tot
d’una.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, com bé ha dit, l’Aeroport
d’Eivissa presenta un estat d’obres inacabades, que suposa un
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inconvenient tant per als visitants com per als residents, taxistes
o professionals del transport. 

És evident que el Govern autonòmic no té competències en
les infraestructures aeroportuàries, però com a membre de
l’executiu i especialment com a eivissenc i usuari habitual del
transport aeri, deu ser conscient de l’impacte i de la penosa
imatge que donam a tots aquells que ens visiten. “Nunca hay
una segunda oportunidad para causar una primera buena
impresión”. 

Per això des del Partit Popular consideram necessari i
urgent que es portin a terme una sèrie d’actuacions
provisionals, com ha explicat, actuacions d’embelliment a
l’exterior de l’aeroport mentre finalitzen les obres i que
minimitzi l’impacte visual que provoquen a la sortida de la
terminal. Però no només això, vostè que també ha estat alcalde
de Sant Josep, coneix les dificultats que pateixen els taxistes i
professionals del transport per oferir un correcte servei de
recollida a l’aeroport i actualment estan patint un caos.
Únicament hi ha un carril habilitat, on coincideixen taxistes,
transport discrecional, residents, turistes i aquest, el transport
terrestre, sí que és competència seva. Sí que és competència del
Govern millorar serveis i facilitar als professionals que puguin
desenvolupar correctament la seva feina. Ajudin el sector del
transport, que prou ha patit els darrers mesos. Habilitin el més
aviat possible un carril de circulació. 

Sr. Conseller, és fonamental que actuïn, actuïn ja, facin el
favor de parlar amb el ministre i facin-li entendre que aquesta
temporada és fonamental i vital per als eivissencs, que no ens
ho podem permetre, que no podem donar una imatge
d’abandonament, faci-li entendre que ens hi jugam molt, ens hi
jugam tot. I aprofiti, ja que la Presidenta Armengol ni la Sra.
Gómez no ho fan, aprofiti el viatge per denunciar, per mostrar
el descontent i la indignació de Balears amb el Govern per
convertir-nos en la comunitat autònoma amb menys percentatge
de vacunació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Sí, veig que estam en (...), hem hagut d’introduir a la
pregunta un parell d’elements més d’altres coses per completar
el temps. En tot cas, li dic que coincidim en la preocupació
d’aquestes obres, vostè a la pregunta posa “en plena temporada
turística”. Li diré al conseller Negueruela que vostès consideren
que estam “en plena temporada turística” ja a Eivissa i per tant,
no tenim aquesta discussió que tenim fa un moment.

(Alguns aplaudiments)

Estam preocupats des del Govern balear per suposat i jo en
particular també perquè hi pas molt sovint, com vostès, però
també li faig un petit aclariment, no som només els
responsables o no som més responsables nosaltres que el que
ho pugui ser amb les coses que vostè m’ha dit el mateix Consell
Insular d’Eivissa. Primer en les qüestions de patrimoni que
estan afectades, per això estan afectades les obres, per tant,
facem via allà en les catalogacions que s’hagin de fer...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 5332/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a immunitat de grup. 

Dotzena pregunta RGE núm. 5332/21, relativa a immunitat
de grup, 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, president. Una setmana més Balears segueix a la
cua de la vacunació i mentre vostès insulten l’oposició, ballen
la conga i celebren els dos anys de legislatura, Balears és la
darrera en totes les categories. Som la comunitat amb manco
persones vacunades per nombre d’habitants. Som la comunitat
que manco vacunes ha posat de totes les que ha rebut. Som la
comunitat que manco percentatge de població té immunitzada,
un 17%, mentre hi ha regions que ja tenen un 40%. I a la
vegada sabem que hi ha 140.000 vacunes aturades a les geleres
de l’ib-salut. 

Però tranquils, la Sra. Armengol diu que el ritme de
vacunació és formidable, i el Sr. Negueruela diu que és
modèlic, i la coordinació de vacunació diu que el 70% estarem
immunitzats el mes de juny, el que passa és que no ha dit de
quin any serà aquest mes de juny.

Per tant, ens pot dir el Govern quan tendrem immunitat de
grup per ser unes illes segures?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Miri, Sra. Diputada,
seguim l’estratègia del ministeri en relació amb vacunació i és
una estratègia coordinada amb totes les comunitats autònomes
i dic totes, també les del Partit Popular.
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S’administren les vacunes que es reben, s’administren les
que es reben i es guarden o es reserven les que es necessiten, és
a dir, això és també un fet. 

La setmana per a nosaltres comença el dimecres perquè va
de dimecres a dimarts, per tant, avui serà el dia que més dosi
haurem posat en relació amb les rebudes i demà el dia que
manco, és evident, quan arriben estan totes per posar, o sigui
que tot depèn de quan s’escriu un article o quan es fa una
pregunta.

La població de les Illes Balears és de les més joves
d’Espanya. Per tant, tardarem més temps, si no ens arriben més
vacunes, a vacunar, i també hem rebut més dosis d’AstraZeneca
que requereix més temps entre dosi i dosi per adquirir la
immunitat completa.

A la vegada hi ha bones notícies, Sra. Diputada, hem
començat aquesta setmana a vacunar les persones d’entre 40 i
45 anys. La setmana passada es varen començar a posar les
segones dosis del personal essencial menor de 60 anys, estam
parlant de 38.000 persones. S’han habilitat sis línies a Son
Espases per poder garantir aquesta vacunació i fer-ho el més
ràpid possible. A la vegada s’han ampliat els punts de
vacunació a tots els centres de salut per millorar l’accessibilitat
a tota la població. El dispositiu que tenim en aquesta comunitat
autònoma no hi és a cap altra.

Totes aquestes accions milloraran la cobertura i si el ritme
es manté i les vacunes arriben amb la producció de les
companyies farmacèutiques que han dit que les entregaran, la
immunitat de grup calculam que estarà a finals d’estiu.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Menteixen tot el temps, tot el temps, en les vacunes, en les
mesures, en les prohibicions, en el turisme, tot el temps
menteixen, Sra. Gómez, però no enganen. 

Els seus anuncis de vacunació massiva arriben cada setmana
i cada setmana són desmuntats per les dades del ministeri i
continuam els darrers de la fila i ara resultarà que els culpables
són els mitjans de comunicació que escriuen els diaris en
dilluns en lloc de fer-ho en dimecres.

(Alguns aplaudiments)

Qui és el culpable que estiguem a la cua de vacunació més
que vostès, el Govern? De què serveix que anunciïn que
demanin cita els de 40 anys si encara no han acabat de vacunar
els de 70? 

Vostès que perden dos anys celebrant la legislatura
pandèmica mentre milers de famílies no tenen res a celebrar;

vostès que diuen que el ritme de vacunació és espectacular i el
que fan és donar l’espectacle aquí i a nivell nacional; vostès
que diuen que han recuperat els drets dels sanitaris mentre hi ha
dèficit crònic d’infermeres que no poden agafar les vacances
per falta de personal i ara resulta que les substituiran per
persones jubilades, de veritat?, per persones jubilades?
S’imagina que fos el Partit Popular el que volgués contractar i
fer feina a les persones jubilades, Sra. Gómez? 

(Alguns aplaudiments) 

Sap que tenim 75.000 persones a l’atur i que les clíniques
privades li han ofert ajuda per vacunar i vostès les menyspreen?

Sap que estam a l’estiu i no tenim la població immunitzada,
que no tenim turistes per salvar la temporada, que els britànics
no volen venir perquè no som unes illes segures?

(Remor de veus)

Sap que els tribunals els han tombat les seves prohibicions
perquè no tenen justificació sanitària?

Basta ja, el temps de les mentides s’ha acabat. Vacunin i
vacunin i després vagin-se que segur que això els tribunals no
els ho tombaran.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. No hi hauria d’entrar, Sra. Diputada,
però no som els darrers, no som els darrers, consulti vostè avui
les dades, però, sap què passa?, que mentir és més fàcil que
consultar dades, és més ràpid com a mínim,...

(Alguns aplaudiments)

... que és el que fa vostè permanentment en aquest parlament,
permanentment, haurem de fer les mentides de la Sra. Riera
qualsevol dia d’aquests....

Dosis administrades: 618.000 dosis; amb primera dosi:
430.000, prest tendrem la meitat de la població amb un dosi
posada. Som la comunitat autònoma amb més percentatge de
vacunació als de 40 a 49 anys, per exemple. Per exemple, vol
fer rànquings? Idò miri, som la comunitat autònoma que té
manco mortalitat, un baix índex de contagis...

(Alguns aplaudiments)

... i a dia d’avui la incidència més baixa d’Espanya i a més
vénen els turistes.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 8 de juny de 2021 4975

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.13) Pregunta RGE núm. 5323/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a caiguda de les Illes
Balears de 16 llocs al rànquing de competitivitat de regions
europees en els darrers tres anys segons la Fundació
Impulsa Baleares. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 5323/21, relativa a caiguda
de les Illes Balears de 16 llocs al rànquing de competitivitat de
regions europees en els darrers tres anys segons la Fundació
Impulsa Baleares, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas
i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, la Fundación Impulsa
Baleares acaba de hacer pública la actualización del índice de
competitividad global, un ranking que analiza la competitividad
de las 233 regiones de la Unión Europea. Desde la Fundación
Impulsa Baleares se indica que les Illes Balears han
abandonado la posición competitiva media y han pasado a
formar parte del tramo de competitividad baja y que se han
perdido 16 posiciones en el último trienio. Hemos pasado de
ocupar la posición 132 en competitividad en 2017 a la 148 en
2020 y a nivel nacional los datos también generan
preocupación ya que actualmente tenemos la posición 12
cuando teníamos la séptima hace tres años.

Sr. Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo,
¿cómo valora el Govern la caída de las Illes Balears de 16
puestos en el ranking de competitividad de regiones europeas
en los últimos tres años según la Fundación Impulsa?

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):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, yo creo que usted
ha visto bien, porque lo suele hacer, el informe de la Fundación
Impulsa y además sé que estudia con detenimiento distintas
materias que podemos compartir, sí me gustaría... porque
además hemos estado trabajando con el director de la
fundación, en el análisis precisamente hay tres factores clave:
mercado de trabajo, temporalidad y bajos salarios, es uno de
los principales aspectos a revertir, ojalá ustedes acepten
también a nivel nacional revertir la temporalidad de la
contratación que no hizo el Partido Popular y que todavía
padecemos desde la crisis anterior; dos, la innovación, y tres,
la formación en capital humano.

 La formación de capital humano quizás es uno de los
elementos esenciales junto con la innovación y determina no
que llevemos tres años cayendo, sino que llevamos bastantes
más años cayendo. Para revertir esa situación hay que asumir
la inversión en formación profesional y universidades necesaria
y en innovación necesaria.

Desde el año 2015-2016 comienza a haber un plan de
infraestructuras educativas en esta comunidad autónoma para
la FP y la universidad que en la época del Sr. Costa como
director general de Presupuestos, cero, ni infraestructuras
educativas ni universitarias ni formación y a partir de ahora sí
le puedo decir que en el siguiente trienio estaremos mejor
porque se verán los efectos de la Facultad de Medicina, cuando
finalicen los estudios, con los centros de formación profesional
que están en marcha, con la formación profesional dual que
está en marcha y eso tiene que esperar a que finalicen todos los
cursos, que se incorporen a sus puestos de trabajo y se pueda
hacer una valoración en el tiempo porque requiere tiempo,
requiere inversión y desde luego lo que requiere es que la
izquierda gobierne para poder hacer un planteamiento de
educación necesario para esta comunidad autónoma que no es
lo que pasaba en la legislatura 2011-2015.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, las propuestas de mejora que ha planteado
requieren tiempo y desde luego no lo tenemos.

¿Se ha aprovechado el parón de la pandemia para mejorar
la capacitación de los trabajadores de nuestro mercado laboral?
¿Ha servido este parón para adelgazar y agilizar la
administración y hacerla más competitiva? ¿Ha servido para
potenciar los ecosistemas innovador y emprendedor? 

Según el informe que usted y yo hemos analizado bajamos
porque nuestra economía se orienta a productos y servicios
destinados a un mercado de demanda que principalmente mira
el precio. Para subir posiciones debemos orientar nuestra
economía a mercados de demanda alta, competir con productos
de calidad, con valor añadido, productos singulares.

Para ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
consideramos que son necesarias medidas para la retención y
atracción del talento, tanto en la universidad como en la
empresa y en el mercado laboral; medidas para potenciar el
producto y servicio de calidad en Baleares que pueda competir
con mercados de demanda prime, lo que hacemos bien,
hagámoslo mejor; medidas para que la innovación en Baleares,
que hay y mucha, encuentre un tejido productivo que le permita
su desarrollo, producción y comercialización, es clave un
distrito de innovación competitivo; medidas para impulsar
nuestro liderazgo en la economía circular, aprovechemos los
fondos europeos Next Generation para posicionarnos como
líderes mundiales en un sistema turístico circular. 
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Si no se hace nada, si se tira el informe a la papelera
seguiremos bajando posi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Si hubiese visto la continuidad de
la explicación de la Fundación Impulsa sería lo que continuó
fue diciendo que estamos haciendo un trabajo conjunto
precisamente en corregir esos déficits a través de economía
circular, a través de formación profesional, a través de distintas
propuestas que estamos trabajando con la propia fundación en
esa línea que le he dicho.

Lo que sí es necesario es tener y apostar por la Universidad,
por la investigación y por el desarrollo, y es cierto que cuando
nosotros entramos a gobernar, hace ya seis años no había ni un
procedimiento para infraestructuras educativas, no había
previsión de nuevas facultades, no había previsión de
formación profesional y había recortes, recortes, recortes. Eso
requiere revertir muchos años, requiere esta legislatura, la
siguiente y la siguiente y sobre todo que jamás vuelva el
Partido Popular a desmontar la posibilidad de mejora de esta
comunidad autónoma para el futuro de nuestros jóvenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 5139/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a estació permanent de mesurament de
qualitat de l’aire al port de La Savina. 

Catorze pregunta..., catorzena pregunta...

(Remor de veus)

Senyors diputats, podem continuar? Catorzena pregunta,
RGE núm. 5139/21, ajornada a la sessió anterior, relativa a
estació permanent de mesurament de qualitat de l’aire al port
de La Savina, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Sr.
Yllanes, jo li faig una pregunta molt senzilla, no és la primera
vegada que en parlam, però la pregunta és després de sis mesos
que hem aprovat el pressupost autonòmic i que està en vigor,
quina és la seva planificació per fer realitat l’estació de
mesurament de la qualitat de l’aire al port de La Savina que
vàrem aprovar per majoria en aquesta cambra fa uns mesos?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur. És veritat que no
és la primera vegada que parlam d’això. El port de La Savina
ja va tenir instal·lada una estació de mesurament mòbil
precisament com una prova pilot per mesurar la qualitat de
l’aire al port de La Savina, estava ubicada a la zona de la
benzinera, per tant aquest mesurament era un mesurament molt
exagerat perquè és un lloc on hi ha una concentració de gasos
important i, per tant, superior al que podia existir a altres zones
del mateix port de La Savina.

Per tant, és veritat que no era, diguem, que no era un
mesurament exacte de quina era la qualitat de l’aire. Encara
així vàrem fer la prova en aquesta ubicació i mai no es varen
superar els nivells permesos al port de La Savina, ni aquí ni a
la resta d’estacions mòbils que es varen situar a l’illa de
Formentera. 

De totes maneres, és cert, tenim el mandat parlamentari de
fer aquesta instal·lació permanent de mesurament de la qualitat
de l’aire a Formentera, el port de La Savina és una opció, però
també els tècnics de la conselleria proposen altres ubicacions
més òptimes per a l’aprofitament perfecte de la instal·lació.
Treballam amb el Consell Insular de Formentera precisament
per localitzar aquest lloc perfecte per a la instal·lació d’una
estació de mesurament de la qualitat de l’aire fixa a l’illa de
Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

A veure, Sr. Yllanes, jo no sé molt bé què dir-li. A veure, si
vostès han seguit els mitjans de les Pitiüses veuen que entra en
joc, ha entrat en joc aquesta setmana, una cinquena naviliera;
que tenim un trànsit marítim entre les dues illes dins un parc
natural reserva marina LIC, ZEPA, Patrimoni de la Humanitat
i totes les figures existents de protecció ambiental que és de
traca, és de traca; que hi ha una demanda social
importantíssima a Formentera i un consens polític i social
general sobre la necessitat de posar ordre en aquesta situació.

Que vostè em digui que sis mesos després els tècnics
d’aquesta cas, és a dir del Govern, encara no tenen clar si el
port de La Savina és el lloc més adient, miri, podem discutir si
ha d’estar damunt la benzinera, davall la benzinera, al costat o
100 metres més enllà, això evidentment no és cosa nostra, és
cosa del Govern i dels tècnics, sí. Ara, que vostè em digui que
s’està discutint la millor ubicació quan vostès saben
sobradament, perquè és de sentit comú, és de sentit comú, que
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el problema d’emissions de diòxid de nitrogen, diòxid de sofre
i diòxid de carboni, fruit del trànsit marítim, però també de
l’arribada de vehicles i del desembarcament de vehicles a
Formentera es produeix a La Savina, si això vostès no ho tenen
clar i més quan és allà, quan és a La Savina, per mor d’uns
mesuraments que va fer l’Autoritat Portuària en el seu dia on
s’han detectat nivells preocupants en temporada baixa, si això
no és raó suficient com per donar compliment a un compromís
que vostès tenen jo crec que ja..., vull dir, doncs no enganyin,
diguin-lo públicament, no volem posar una estació de
mesurament de qualitat de l’aire a La Savina, no volem. 

Per altra banda, vostè em diu que ho estan discutint amb el
Consell de Formentera. Està bé, està bé, però vaja, les
competències en aquest cas les té el Govern i qui té els tècnics
i els experts és el Govern. No sé molt bé quin marge de
discussió hi ha. Vull dir, es pot discutir per col·laborar a l’hora
d’ubicar-la, es pot discutir perquè el Consell ofereixi
col·laboració, però la ubicació? No entenc molt bé els
arguments que ens dóna, Sr. Yllanes. Crec que senzillament
estan esperant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Tur, vostè sap que s’han fet mesuraments a Sant
Ferran, a Sant Francesc, a Ca Marí i aquests mesuraments han
estat correctes i estan dins els paràmetres, per tant, la qualitat
de l’aire de l’illa de Formentera és bona.

Segon, vostè sap que aquest és un projecte cofinançat pel
Govern de les Illes Balears, que posa 20.000 euros, i pel
Consell Insular de Formentera. Per tant, és important, és
important que el Consell Insular de Formentera també tengui
opinió i veu en el tema de la col·locació de la localització
d’aquesta estació de mesurament. És un projecte cofinançat,
Sra. Tur.

Per tant, compartim la preocupació pel tema de la qualitat
de l’aire a l’illa de Formentera, però és cert que els tècnics
diuen que el port de La Savina no és el lloc més adient per
col·locar aquesta estació fixa a l’illa de Formentera. Per tant,
cercam la localització perfecte per mesurar adequadament
quina és la qualitat de l’aire a l’illa de Formentera. Seguim amb
el compromís de descarbonitzar, estam tan preocupats com
vostè pel tema de les emissions del trànsit marítim i dels
vehicles que arriben a l’illa de...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.15) Pregunta RGE núm. 5335/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a factor d’insularitat del règim especial de les
Illes Balears. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 5335/21, relativa a factor
d’insularitat del règim especial de les Illes Balears, que formula
el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. El passat dia 16 de març en aquest ple vàrem
aprovar una proposició no de llei, presentada pel meu grup, que
instàvem el govern que vostè presideix i el Govern de l’Estat a
asseure’s en format de comissió mixta d’Economia i Hisenda
per tal d’establir la metodologia per fixar el factor d’insularitat
per poder-lo posar en els pressuposts generals de l’Estat de
2022. No cal que li recordi que també vàrem decidir interposar
un recurs d’inconstitucionalitat perquè als pressuposts de 2021
no hi havia aquest factor d’insularitat i evidentment seria molt
lamentable que no s’arribés a temps perquè s’incorporessin als
de l’any 2022.

Per això, li vull demanar si ja s’ha reunit aquesta comissió
i en cas que s’hagi reunit com avancen aquests treballs.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per plantejar
una altra vegada una pregunta que és fonamental que es
refereix sens dubte al finançament divers de la nostra comunitat
autònoma. 

Hem comentat moltes vegades que ens trobam dins un any
extraordinari i en aquest any extraordinari hem rebut també
recursos extraordinaris per part del Govern d’Espanya. Després
en tot cas en faré un esment. Nosaltres com a Govern de les
Illes Balears òbviament treballam incansablement amb els
diferents ministeris sobre la resolució de les diferents qüestions
que hem d’aportar i una d’elles sens dubte és el tema del règim
especial per a les Illes Balears i de l’anomenat factor
d’insularitat.

Vostè sap perfectament que la ministra María Jesús
Montero fa poques setmanes va ser aquí signant el conveni per
fer possible els 855 milions d’euros, que dia 14 ja s’obre la
convocatòria d’ajudes per a les empreses que més malament ho
han passat pel tema de la COVID, i es va comprometre a
convocar aquesta comissió de treball conjunt amb el Govern de
les Illes Balears per tal de fixar el mecanisme que ha de marcar
el factor d’insularitat. 
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Nosaltres òbviament des de la Conselleria d’Hisenda hem
estat parlant amb les secretaries d’Estat i també per carta hem
enviat la sol·licitud de la convocatòria i estam pendents que el
Ministeri d’Hisenda ens convoqui, però les realitats es van fent
efectives gràcies al règim especial, la setmana passada la
ministra i vicepresidenta del Govern Teresa Ribera, va anunciar
aquí la inversió més potent en cables energètics de més de
1.000 milions d’euros, que es deu ja al règim especial aprovat.
vàrem anunciar els 230 milions d’euros per a illes cent per cent
renovables que vendran amb fons europeus o vàrem tancar
l’acord de finançament de Cabrera.

Per tant, les coses van avançant, la nostra opció és el diàleg,
el consens i la negociació i aquesta és la que està donant fruits
per a les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, per
la seva resposta, però la resposta és no, no s’ha reunit la
Comissió d’Economia i Hisenda per fixar el factor d’insularitat.
Per tant, anem de cap cap a la mateixa situació, el mateix
escenari que l’any 2021, aquests que els pressuposts de 2022
no incloguin aquest factor d’insularitat.

Jo crec, Sra. Presidenta, que el que no podem fer és
confondre la ciutadania. La nostra comunitat autònoma té
moltes vies..., o diverses, unes quantes vies de finançament.
Ajuts directes a les empreses, està molt bé, per què tenim ajuts
directes a les empreses?, perquè les empreses de la nostra
comunitat autònoma són les que més han patit la COVID. Fons
europeus, per què tenim fons europeus?, perquè evidentment hi
ha una crisi a nivell de tot Europa a causa de la pandèmia.

Factor d’insularitat, aquest factor d’insularitat és per
compensar els perjudicis de la insularitat, els costos de la
insularitat. No podem compensar una cosa amb l’altra, Sra.
Presidenta, que rebem ajuts directes de les empreses està molt
bé, però la problemàtica de la insularitat continua existint, per
tant hem de continuar reclamant el factor d’insularitat. A mi em
preocupa molt quan vostè i altres membres del seu govern,
quan els demanem sobre el règim especial de Balears, ens
diuen que estem rebent ajuts directes a les empreses. Només
faltaria! Ajuts directes a les empreses s’han de rebre, fons
europeus s’han de rebre, però el llegir no ens pot fer perdre
l’escriure, també hem de continuar lluitant pel règim especial
i pel factor d’insularitat.

Per això jo li agrairia, Sra. Presidenta, ja sé que és un any
molt complicat, ja sé que tenim tots aquests temes pels que
lluitar, vostè sap que jo els he felicitat quan ha convingut, però
el que no podem fer és que ens tornin, permeti’m dir-ho
d’aquesta manera, que ens tornin a prendre la cartera amb el
tema del factor d’insularitat. Aquest és un dels acords
fonamentals a què vam arribar amb el nou règim especial de les

Illes Balears. El 2021 ja vam veure com va anar, el 2022 no pot
tornar passar.

Per tant, jo li deman que insti d’una forma molt contundent
al Govern per seure i començar a fixar la metodologia per
establir aquest factor d’insularitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, sense renunciar a res,
primer de tot que li quedi clar. Però segona cosa i és important
dir-ho, estam dins un any excepcional i vostè diu “tenim ajudes
de les empreses perquè és just, perquè les empreses han
caigut”, sí però amb un govern del PP no vàrem tenir mai cap
ajuda i les empreses varen caure i tenim ajudes a les empreses,
855 milions perquè hi ha un pressupost general de l’Estat 2021
aprovat, si no hi fos aquest pressupost general de l’Estat no ho
tendríem.

Tenim fons europeus, sí perquè hi ha una estratègia de
repartir els fons europeus entre les comunitats autònomes i
nosaltres hem estat de les més beneficiades en el repartiment de
l’any passat amb els 438 milions d’euros. Tenim recursos
addicionals, els 16.000 milions d’euros no reemborsables de
l’any passat 2020 i nosaltres hem estat més beneficiats perquè
hi ha hagut un criteri de repartiment favorable a les Illes
Balears. O els 13.000 milions d’enguany és perquè hi ha un
pressupost general de l’Estat 2021 que els contempla i que són
els que vostès han anat en contra.

Quant a això de dir nosaltres òbviament seguim reivindicant
el factor d’insularitat i seguim treballant amb el Govern
d’Espanya per tenir el factor d’insularitat. El pressupost del 22
encara no està fet i encara no està aprovat, temps al temps, Sr.
Castells. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 5435/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència del Tribunal Suprem en
relació a les restriccions imposades als ciutadans de les Illes
Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 5435/21, presentada en
substitució de la RGE núm 5333/21, relativa a sentència del
Tribunal Suprem en relació a les restriccions imposades als
ciutadans de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Antonio Costa i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Armengol. Quina
valoració fa de la sentència del Tribunal Suprem en relació a
les mesures que vostè va imposar als ciutadans de les Illes
Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Costa, a la seva nova
responsabilitat. Des del Govern de les Illes Balears ja hem
valorat en diferents ocasions aquesta sentència del Tribunal
Suprem, nosaltres hem plantejat des del principi com volíem fer
la desescalada, no per decisió nostra, sinó que és una decisió
primer de tot parlada entre els assessors sanitaris; segon,
acordada amb tots els consells insulars, FELIB, Ajuntament de
Palma, acordada també amb la Mesa de diàleg social; una
desescalada rigorosa, que ens ha permès estar en les millors
condicions sanitàries per ser el territori que més vides ha salvat
i també per reactivar la nostra economia de forma segura. 

Ho hem fet tal i com ens ha marcat el Govern d’Espanya,
una vegada cau l’estat d’alarma, que són les mesures que ha
pres el Govern de les Illes Balears, han tengut sempre l’aval del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, una vegada
el fiscal ha decidit recórrer aquesta interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia, el Suprem es pronuncia i nosaltres
evidentment acatam la decisió del Tribunal Suprem, encara que
no ho compartim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, el seu govern i vostè
mateixa va rebre la setmana passada un correctiu d’aquests que
fan història, un correctiu a l’autoritarisme i a la supèrbia amb
la qual vostè ha governat durant els darrers mesos. Cregueren
que les llibertats individuals i els drets fonamentals dels
ciutadans de les Illes Balears eren una joguina en les seves
mans, una joguina que vostès podien fer servir a la seva
conveniència.

Però la veritat, Sra. Armengol, és que la seva forma
d’actuar i la seva gestió es troba a anys llum de la situació que
pateixen els ciutadans de les Illes Balears, els ciutadans del
carrer. Vostè pateix la síndrome del Consolat i la té a vostè
enlluernada.

La realitat és que l’any passat ens tancaren la temporada
turística un mes després d’iniciar i la realitat és que la
temporada turística d’enguany desgraciadament encara no ha
començat i un dels nostres principals països emissors ens té
assenyalats. Sra. Armengol, la temporada turística no arranca,
no arranca. 

La realitat és que vostè presideix una de les poques
comunitats autònomes que a dia d’avui encara envia gent a les
cues de l’atur, 150.000 persones en aquestes illes voldrien tenir
una activitat laboral i no la tenen. La realitat és que Balears va
assolir el rècord històric de fallides d’empreses en el primer
trimestre. La realitat és que vostè té Balears a la cua d’Espanya
en percentatge de vacunació. Si el mes de juny tenguéssim un
70% de la població vacunada, tal com vostè ens va prometre,
la taxa d’incidència de la pandèmia seria mínima, tendríem una
temporada turística llarga i tranquil·la i el Regne Unit ho
tendria molt difícil per no tenir-nos en semàfor groc. Però vostè
no té ni un 20% de la població vacunada d’aquestes illes i
140.000 vacunes esperen dins les geleres de l’ib-salut pendents
de no sabem què.

Amb aquest panorama de mala gestió és el moment de dir-
li, Sra. Armengol, basta! Basta, Sra. Armengol! S’ha de
redreçar el rumb de la gestió pública en aquestes illes. Els
ciutadans mereixen un govern i un govern que governi bé. Sra.
Armengol, afortunadament el Tribunal Suprem va restituir les
llibertats i els drets fonamentals dels ciutadans que vostè ens
havia retallat. Ara només ens falta que rectifiqui tota la seva
mala gestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, no per cridar més
un té més raó...

(Alguns aplaudiments)

Segona qüestió important a dir-li. Convé que es llegeixi bé
la sentència del Tribunal Suprem, convé que se la llegeixi bé.
El toc de queda a les Illes Balears ja havíem decidit llevar-lo
dissabte, per tant, l’avança uns dies.

Quant a les reunions socials Sr. Costa, a vostè li pot
parèixer molt malament que a les Illes Balears intentem dur una
desescalada lenta que tants bons resultats ha tengut...

(Remor de veus)

Però què li pareix que les reunions socials estiguin limitades
a cinc comunitats autònomes, entre elles la Comunitat de
Múrcia i la de Galícia, on vostès governen Sr. Costa?...
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(Remor de veus)

O això no li sembla una imposició dels seus presidents en
contra dels drets fonamentals en què el Tribunal Suprem de
moment no s’ha manifestat.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, hauríem de ser rigorosos quan estam parlant de
salut pública, quan estam parlant de salvar vides dels ciutadans,
quan estam parlant de la situació sanitària i quan estam de
reactivar la nostra economia. No hi ha res menys patriòtic, Sr.
Costa, que tirar-se pedres damunt la seva pròpia teulada, que és
allò que vostès fan constantment damunt aquesta comunitat
autònoma, que fa tants d’esforços, l’empresariat, la ciutadania,
les institucions públiques, per intentar salvar la situació. I
vostès tot el dia anant a la contra de tot i de tothom.

Aquesta no és l’estratègia. Des que som presidenta de les
Illes Balears vostè és el quart portaveu del Partit Popular, he
tengut el Sr. Bauzá, he tengut la Sra. Prohens, he tengut el Sr.
Company i ara vostè. Haurien d’aprendre a fer camí conjunt per
ajudar a la ciutadania. Veig que no anam per bon camí, Sr.
Costa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

La dissetena pregunta és la RGE núm. 5312/21, relativa a
assignatures pendents. Aquesta és la pregunta que queda
ajornada, de la Sra. Pons, per a la propera setmana.

I.18) Pregunta RGE núm. 5429/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a valoració de la sentència
del Tribunal Suprem. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 5429/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 5308/21, relativa a valoració de la
sentència del Tribunal Suprem, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, como sabe,
VOX ha sido el único partido que ha recurrido sus medidas con
los mismos argumentos que ha utilizado el Tribunal Supremo
para tumbarlas, por injustificadas y contrarias a las libertades
constitucionales. Por esto precisamente ahora el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares indica que ya no procede
pronunciarse sobre nuestro recurso porque esas medidas de su
gobierno ya han sido anuladas por el Tribunal Supremo.

Entonces, Sra. Armengol, ¿cómo valora esta sentencia del
Tribunal Supremo? Y, sinceramente, no me conteste lo mismo
que acabo de escuchar porque es terrible.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Hi ha coses que no canvien, que
segueixen coincidint les preguntes entre VOX i el PP. Jo
començaria a preocupar-me, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Li contestaré el mateix perquè demana el mateix, però li
faré una correcció, Sr. Campos, convé que es llegeixi bé la
sentència del Suprem i després recordar-li que efectivament
vostès varen recórrer les resolucions aprovades pel Consell de
Govern dia 5 de maig, nosaltres sempre hem actuat d’acord
amb la justícia, el Tribunal Superior de Justícia els ha denegat
la cautelar que vostès varen demanar. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Qui té l’aval del Tribunal Superior sempre ha estat el
Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, mienta lo que quiera, pero intente no
hacer tanto el ridículo. ¿Cómo no van a anular la medida
cautelar que solicitamos si no existe la medida porque el
Tribunal Supremo ya la ha anulado tumbando sus normas? O
sea, ¿cómo se le ocurre decir eso?

Vamos a ver, es que se lo dijimos a usted que esto iba a
pasar porque usted, y ustedes, los del Gobierno, sólo insultan
a la oposición, pero también tendrían que escucharnos de vez
en cuando, nos ahorraríamos muchos disgustos, no sólo a usted,
que supongo que esto le debe afectar en algún momento, sino
a todos los ciudadanos que es a los que realmente está
arruinando porque es usted con sus prohibiciones la causante
de la ruina.

Mire, yo este fin de semana he estado en Menorca y usted
ha abandonado a los menorquines, Sra. Armengol. ¿Se acuerda
cuando fue a Alemania, se acuerda cuando fue a Alemania para
que los turistas alemanes vinieran a Baleares sabiendo que
mayoritariamente visitan Mallorca? En cambio no ha tenido
interés para que los ingleses vengan a Baleares sabiendo que el
70% del turismo de Menorca es británico. Claro, lo único que
hacen ustedes es mentir, Sra. Armengol, como su consejero del
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paro, el Sr. Negueruela, que aquí mismo hace dos semanas
había dicho que el Reino Unido ya nos había incluido en la lista
verde y hoy mismo el Foreign Office sigue desaconsejando que
vengan a Baleares.

Sra. Armengol, usted parece ya con esto que está haciendo,
la presidenta sólo de Mallorca, ya tiene completamente
olvidados a los menorquines. Además, ¿cómo quiere que se
venda Baleares como un destino seguro si estamos a la cola de
vacunación?

Mire, Sra. Armengol, otra de las falacias que usted acaba de
decir es que ustedes iban ahora a eliminar el toque de queda.
Nada. Hace dos días pues se ha pronunciado el Tribunal
Supremo. Es que ustedes nos han tenido encerrados ilegalmente
durante casi un mes, es lo que le ha dicho el Tribunal Supremo,
y además ha arruinado a Baleares. Ésa es la realidad. 

(Remor de veus)

Mire, su plan de reactivación económica ha fracasado, sus
normas...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... son tumbadas por el Tribunal Supremo, ¿qué más tiene que
pasar para que usted dimita, Sra. Armengol? Los ciudadanos de
Baleares no se merecen una presidenta como usted.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, jo sé que vostè
feineta li agrada fer-ne poca, el que passa que almanco s’hauria
de llegir les sentències del Tribunal Superior i la interlocutòria
que els afecta a vostès directament del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears.

Segona qüestió que és important, em pot explicar per què a
les Illes Balears creu vostè que és desproporcionat mantenir
restriccions de grups socials i en canvi troba que és adequat fer-
ho a València, fer-ho a Múrcia, fer-ho a Galícia o fer-ho a
altres llocs? M’ho pot explicar? Perquè vostès donen suport a
aquests governs que tenen restriccions socials. Una altra
qüestió que crec que s’haurien de plantejar.

Tercera qüestió, la desescalada rigorosa que s’ha fet a les
Illes Balears dóna èxits i ha donat una bona situació. Primer de
tot, vostè potser no li dóna valor, però nosaltres li donam molt.
Nosaltres vull dir el Govern, vull dir les institucions de les Illes
Balears, vull dir els agents socials i econòmics de la nostra
comunitat autònoma amb els quals s’ha pactat la desescalada.
Donam molta importància que som el territori que menys

mortalitat per COVID ha tengut, això és molt important perquè
cada vida que hem salvat, Sr. Campos, a vostè li pareixerà
insignificant, per a nosaltres val un món. A més, hem
aconseguit estar en la millor situació sanitària per poder
reactivar la nostra economia de forma segura. Malgrat vostès
no creguin en els esforços que fa tothom, menys vostès, aquesta
reactivació es fa de forma adequada a la nostra comunitat
autònoma i es fa perquè tenim una bona incidència sanitària. 

Per tant, fa setmanes que estam oberts a mercats
internacionals i també a mercats nacionals sense oblidar-ho, Sr.
Campos, perquè tenim aquesta millor connectivitat que aportam
i treballam des del Govern de les Illes Balears perquè tenim una
situació -li deia- sanitària adequada i perquè feim una bona
campanya de vacunació, Sr. Campos, gairebé 603.000 dosis
administrades a les nostres illes. Som els que lideram el
rànquing de vacunació entre 40 i 50 anys. Vull agrair al
personal sanitari que ho fa possible perquè a mi tothom em
dóna l’enhorabona de l’excepcional muntatge de la cadena de
vacunació.

(Remor de veus)

La gent, vostè no sé a quin món viu, la gent està contenta
d’aquesta esperança. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 5431/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa pla B del Govern per a
la reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de
deixar les Illes Balears fora de la llista verda. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 5431/21, en substitució de
la RGE núm. 5334/21, relativa pla B del Govern per a la
reactivació turística davant la decisió del Regne Unit de deixar
les Illes Balears fora de la llista verda, que formula la diputada
Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿cuál es el plan B de su
govern para la reactivación turística ante la dura decisión del
Reino Unido de dejar a Baleares fuera de su lista verde de
destinos seguros para los británicos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Em permetrà que abans d’explicar les decisions del
Govern de les Illes Balears rectifiqui aquesta..., aquest mantra
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que apliquen que el Regne Unit ha tancat les Illes Balears. A
veure, Regne Unit ha mantingut en ambre gairebé totes les
destinacions i tots els espais de la Unió Europea, fins i tot ha
tornat enrere Portugal que la tenia en verd l’ha passat a ambre
per un tema intern que puja la soca índia al Regne Unit i aplica
majors restriccions entre els seus ciutadans. En aquest moment
Regne Unit té una incidència acumulada fins i tot superior a les
Illes Balears. Aquesta és la realitat. 

Nosaltres seguim treballant amb el Govern d’Espanya i
seguirem treballant amb els governs britànics a través de les
ambaixades i també amb el sector econòmic britànic per poder
aconseguir entrar en verd. La situació sanitària de Balears
permetria entrar en verd, aquesta és una realitat més que
objectiva, la de Balears. Estam a 39 d’incidència acumulada a
14 dies, per tant, estam en una situació molt bona a nivell
sanitari com han demostrat els altres mercats emissors. 

Nosaltres què seguim fent, Sra. Guasp? A part d’aquesta
bilateral amb el Regne Unit seguim treballant amb tots els
altres mercats emissors i s’està demostrant. Nosaltres -li ho
repetesc- som l’aeroport que té més arribades a nivell de tot
Espanya i el sisè de tot Europa i captam sis de cada deu
alemanys que vénen a l’Estat espanyol. Per tant, s’està
demostrant que aquesta reactivació és possible i en això hi
seguim treballant intensament. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Armengol, ni mantras, ni ... esto es la realidad,
no es un mantra. Estará de acuerdo conmigo que había muchas
esperanzas que Baleares pasara a ser destino seguro para Reino
Unido y se han visto truncadas después de tantos esfuerzos de
muchos sectores y de toda la ciudadanía balear para garantizar
la temporada turística. Esto es un golpe muy duro para el sector
turístico que ve como se retrasa el comienzo de la temporada
en Ibiza, en Menorca y en muchas zonas de Mallorca con gran
dependencia del turismo británico y que ustedes olvidan.

El veto turístico del Reino Unido condena a muchos hoteles
y negocios ligados al sector turístico a no poder abrir sus
puertas y no ha tenido una contestación contundente por parte
del gobierno Sánchez, no lo niegue. Es evidente que no ha
favorecido la política del Gobierno español. No han conseguido
que se analice por separado las Islas del resto del territorio
nacional. Saque su cara más reivindicativa y exíjale al Sr.
Sánchez redoblar esfuerzos diplomáticos, políticos tras este
fiasco. El 24 de junio hay que pasar del ámbar al verde sí o sí,
Sra. Armengol, porque perder el mes de junio es un mazazo, sí,
pero no empezar el mes de julio en verde tendría consecuencias
catastróficas.

Y ¿por qué el Govern no se ha promocionado más en Reino
Unido como sí que lo ha hecho en Alemania? Y ustedes han
hecho los deberes, por supuesto, en Alemania. Ahora tenemos
lista en ámbar, incertidumbre e inestabilidad.

Mire, las zonas con mayor dependencia del turismo
británico son las que exhiben peores ratios de apertura. En
Mallorca hay todavía un número bajo de hoteles abiertos, la
FEHM señalaba estos días que solo el 47% de la planta
hotelera está operativa y es muy mala noticia para Ibiza y
Formentera, en especial para muchas zonas tradicionalmente
vinculadas a este mercado emisor. Y aún juntando el aumento
de demanda de otros mercados, no salva el inicio de temporada
y no suple al británico.

Y en Menorca, Menorca es el turismo británico el que
ayuda a alargar la temporada, porque el turismo nacional acaba
la primera semana de septiembre, y le pedimos que asegure ese
turismo nacional para Menorca.

Y ante el fracaso de ver como la temporada turística se
acorta y va a empezar más tardes para muchas zonas de
Mallorca, de Ibiza y de Menorca, ¿cuál es el plan B del
Govern? No me ha contestado qué medidas concretas; redoblen
los esfuerzos; mejoren el ritmo de vacunación.

Sra. Armengol, admita que este...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, li canvio
l’argumentació, si teníem esperances en què el Regne Unit
obrís és perquè Balears havia fet les coses bé i ha fet les coses
bé, per tant posem en positiu una cosa importantíssima, si no
estiguéssim en una situació de 39 i de menys de 20 a 7 dies, ja
és que no hi podríem entrar, hi ha moltes comunitats turístiques
espanyoles que estan tancades, és que no poden optar a això.

Per tant, primer de tot, nosaltres, Balears, hem fet les coses
bé. Regne Unit pren una decisió, que la pren en base a la seva
situació sanitària interna, és que no m’han escoltat, és que la
soca índia els ha augmentat, és que van a fer més restriccions
internes, és que Portugal l’han passada de verd a ambre per
aquesta situació.

Per tant, que els britànics podran obrir en el moment que
sigui oportú? És clar que sí, i que a la primera destinació que
podran venir espanyola és a les Illes Balears, evidentment,
perquè a les Balears estam bé, hem de seguir mantenint aquesta
tònica d’estar en bones condicions.

Segona qüestió important, entram a altres mercats turístics,
jo li he explicat l’alemany el qual, sens dubte, és molt
important, però entra Holanda d’una forma molt important,
entren tots els països nòrdics, entra d’una forma important
França i sens dubte, també, Itàlia, que també és referent, no
només per a Eivissa, sinó també per a l’illa de Formentera. En
aquest moment hi ha el 50% de la planta hotelera oberta i ens
trobam amb l’estratègia d’allargar temporada turística,
efectivament, amb co-màrqueting, sobretot amb mercat
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nacional el qual per a nosaltres també és molt important aquest
estiu i ho serà per allargar la temporada turística.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 5709/19, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics.

Un cop finalitzades les preguntes amb resposta oral davant
el Ple, passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics.

I per començar el debat correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom.
Interpel·lam avui el Govern en matèria de drets lingüístics,
evidentment és un tema del qual podríem parlar-ne
permanentment perquè són unes circumstàncies que, més que
una afectació puntual, doncs tenen tota una evolució de llarga
durada que evidentment el nostre grup doncs sempre és objecte
de vigilància, sempre és objecte de preocupació, però en algun
moment o altre de la legislatura hem de demanar-li al Govern
què fa en aquesta matèria.

I el primer que hem de fer, doncs, és un poc de diagnosi, és
a dir, nosaltres per què ens preocupam i per què plantejam el
tema dels drets lingüístics? Perquè nosaltres veiem que els drets
lingüístics són uns drets dels que som portadors els ciutadans
de les Illes Balears, que està vinculat amb la possibilitat
d’exercir plenament la ciutadania; és a dir, el fet de poder viure
plenament en català, evidentment també plenament en castellà,
però és que precisament aquesta altra problemàtica no és
produeix perquè ambientalment hi ha un domini molt important
de la llengua castellana, per tant ens centrem en parlar de drets
lingüístics, que ja dic que ens preocupen els drets lingüístics de
tots els ciutadans, parlin la llengua que parlin, però evidentment
quan interpel·lam el Govern sobre una problemàtica
l’interpel·lam sobretot sobre la capacitat dels ciutadans
catalanoparlants de viure plenament en català i, per tant, d’estar
en un ecosistema lingüístic i cultural que els permeti un lliure
desenvolupament de la seva personalitat i un exercici ple de la
seva ciutadania, per tant, és en aquests termes que formulam la
problemàtica dels drets lingüístics.

Com deia, la diagnosi quina és, o la nostra percepció? És
que hi ha una reculada en la presència social de la llengua
catalana a causa evidentment per la presència potent, com
supòs que és lògic, una llengua amb el potencial que té la
llengua castellana, que fa que moltes vegades aquesta presència
del català a l’espai públic es vegi compromès i que
retrocedeixi. Això, evidentment, hi ha moltíssims elements que
fan que això sigui així, sobretot, per exemple, el tema dels

mitjans de comunicació, amb una presència immensa del
castellà, amb alguns intents molt meritoris per part de la premsa
escrita per mitjans digitals i també, evidentment, per IB3, per
mantenir una mínima oferta televisiva, radiofònica i de premsa
en català, però que, evidentment, amb una competència,
podríem dir deslleial, en aquest sentit, molt gran, amb una
oferta immensa no només per als canals de televisió
convencionals, per la premsa escrita convencional, sinó també
per les plataformes de continguts en les quals fa que la
disponibilitat d’oferta cultural d’entreteniment en català sigui
molt reduïda, i això també és extensible especialment a les
noves generacions, als fillets, als joves, on, fins i tot a nivell de
xarxes socials doncs realment hem entrat en un nou paradigma
on la debilitat de la presència de la llengua catalana doncs es fa
cada vegada més patent.

Tot això, que és una situació de context i que és una
situació ambiental, es veu agreujat per tota una deriva a nivell
de discursos i a nivell de propostes polítiques, les quals tots
sabem que, evidentment, estan alimentades pel conflicte
territorial que hi ha hagut a Espanya els últims anys, que fa que,
a més a més, hi hagi doncs una sensibilitat per part de
determinats sectors de la societat, malauradament, de gran
bel·ligerància contra la llengua catalana, i que veuen l’ús
normal, l’ús amable, l’ús convivencial de la llengua catalana ho
veuen com a una amenaça, com a una ofensa, com a un motiu
de posar en dubte la unitat nacional i, per tant, malauradament,
hi ha aquest discurs polític, sobretot dels sectors, no només de
l’extrema dreta, sinó també de la dreta, en contra de l’ús social
del català, la qual cosa fa que, llavors, no només estem en una
situació en la que els ciutadans no poden viure plenament en
català, sinó que és que, en el seu dia a dia, es poden veure
violentats: se’ls exigeixi canviar de llengua, se’ls digui que no
se’ls entén... I una situació en la qual ja no parlam de no poder
viure plenament en català, sinó que l’exercici de la ciutadania
plenament en català pot acabar essent motiu de discriminació,
d’ofensa, d’humiliació i evidentment aquí ja travessam unes
línies vermelles que fan, no només que el Govern hagi d’actuar
a través de l’incentiu de salvaguardar la presència social de la
llengua catalana, sinó també de reaccionar i d’emparar aquests
ciutadans que es veuen discriminats simplement per fer ús del
seu dret com a ciutadans de primera categoria, com la resta,
d’utilitzar la seva llengua la qual, a més a més, és llengua
oficial.

Tot això també es troba agreujat amb què som una
comunitat autònoma on hi ha molta gent que ve de fora i que no
hi ha un dispositiu, adequat i suficient, per permetre la
incorporació normal o la incorporació progressiva de tota
aquesta gent a la cultura autòctona de les Illes Balears. Per tant,
també... és que moltes vegades hi ha gent que no sap el català
i, per tant, molt difícilment pot respectar els drets lingüístics
dels catalanoparlants perquè simplement desconeixen la llengua
i, per tant, aquí hi ha una mancança molt important de
dispositius de permetre que aquesta gent nouvinguda,
evidentment, pugui interactuar amb persones que se’ls adrecen
en català.

Fixin-se que no dic que aquestes persones en català, dic que
puguin interactuar amb normalitat amb persones que els parlen
en català, per tant, tenguin aquesta competència passiva
almenys en llengua catalana.
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Tot aquest panorama, que és un poc la situació de fet, la
situació de partida, la situació de diagnosi, que jo els he dit, ens
interpel·la sobre una sèrie de drets vinculats a l’àmbit
lingüístic. Jo començaria pel dret a l’aprenentatge, és a dir, hem
de garantir a les persones nouvingudes, per tal que es puguin
arrelar i per tal que puguin participar plenament en la vida
social a les nostres Illes Balears, que tinguin els recursos per
accedir al coneixement de la llengua catalana. I què ens trobem
en aquests moments? Doncs ens trobem que no hi ha ni una
oferta gratuïta pública d’aprenentatge del català; no és
suficient, hi ha molta més demanda que oferta; no hi ha un
dispositiu de dinamització lingüística als carrers que sigui
potent, que sigui realment penetrant, sinó que és una cosa
bàsicament testimonial, per tant, aquí, Sr. Conseller, sí que hem
de veure que fallam, el Govern falla estrepitosament; és a dir,
a garantir que les persones nouvingudes, les persones d’entorns
absolutament castellanoparlants que no tenen contacte, que no
tenen exposició amb la cultura catalana, no desplegam un
dispositiu adequat per acollir aquesta gent i per donar-los uns
mecanismes d’aprenentatge del català: ni oferta suficient, ni
oferta gratuïta, ni un operatiu potent de dinamització
lingüística.

No vull dir el número de dinamitzadors lingüístics que hi ha
en aquests moments a les Illes Balears perquè el número és
absolutament ridícul, Sr. Conseller, i realment no podem
concloure altra cosa que el Govern no ha considerat aquesta
problemàtica com a una prioritat.

Per tant, dret a l’aprenentatge, molt mediocre la resposta
que donam quant al dret a l’aprenentatge del català.

Dret a l’ús del català; és a dir, com ho fem per generar un
ecosistema cultural lingüístic de manera que els ciutadans que,
amb tota normalitat, fan ús de la llengua catalana, es vegin
corresposts per part de l’administració o per part del món del
comerç i, per tant, puguin actuar plenament en català. Bé,
doncs aquí tenim uns punts negres molt evidents, Sr. Conseller.
Per començar, l’administració perifèrica de l’Estat, forces i
cossos de seguretat de l’Estat, ports i aeroports, evidentment els
que depenen de l’Estat, es troben constantment fent notícia de
conflictes, és a dir, jo crec que el Govern hauria de treballar
conjuntament amb la Delegació del Govern a les Illes Balears
per tal que tots aquests funcionaris que venen a treballar a les
nostres Illes Balears, com a mínim, és a dir, si no tenen
coneixement de català, com a mínim se’ls entrenés, se’ls
preparés per ser respectuosos amb la diversitat lingüística a les
nostres illes.

Miri si ja baixam el llistó, ja no diem que entenguin els
ciutadans en català, que també, però, com a mínim, és a dir que
algú hauria d’explicar a aquesta gent que els ciutadans
catalanoparlants són ciutadans de primera i, com a mínim,
tenen dret a ser tractats amb respecte per part de les forces i
cossos de l’Estat, amb independència de la ideologia que
tenguin aquests funcionaris els quals, evidentment, són molt
lliures de tenir la ideologia que vulguin.

Un altre punt negre, l’ib-salut, Sr. Conseller,
malauradament, i tots coneixem la problemàtica que hi ha
d’incorporació de personal a l’ib-salut, i evidentment jo em
compadeixo dels problemes de l’ib-salut per enrolar personal,

però, per altra banda, evidentment, hem de cridar l’atenció que
avui en dia, doncs tenim exemples, moltíssimes, de
professionals de la salut que es neguen a entendre els seus
pacients en català. Això és problemàtica, per tant aquí l’ib-salut
hauríem de pensar quines mesures fa l’ib-salut també respecte
del seu personal; primer, perquè evidentment puguin atendre en
català els seus pacients, i després, com a mínim, siguin
respectuosos amb les opcions lingüístiques que fan els seus
pacients.

Aquí hauríem d’ampliar-ho també al personal de seguretat
que treballa en els centres de l’ib-salut, que també..., i aquí
nosaltres hem presentat una iniciativa particular per tal que en
els plecs de condicions dels serveis de seguretat es garanteixi
que el personal de seguretat també és respectuós amb la
diversitat lingüística i amb els drets lingüístics dels ciutadans.

Després tenim un altre front, li he dit l’administració
perifèrica de l’Estat, l’ib-salut, un altre front, el món del
comerç; el món del comerç, especialment tota la part del món
turístic, evidentment, és un altre d’aquests punts negres, són
sectors on treballa molta gent nouvinguda i, evidentment, si no
donem un operatiu adequat perquè aquesta gent aprengui el
català, doncs es poden produir de vegades situacions fins i tot
sense mala fe d’un cert conflicte per impossibilitat del comerç
d’atendre els seus clients en català.

Per tant, dret de l’aprenentatge, dret de l’ús, he fet un poc
una diagnosi de com jo veig la situació, on crec que falla el
Govern i m’agradaria saber doncs quines mesures pensa
adoptar el Govern per donar resposta a aquesta problemàtica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspon donar la paraula
al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Avui és
el 25è aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics, per tant és una bona oportunitat també per felicitar
aquesta efemèride.

Crec que abans de tot és important contextualitzar aquesta
iniciativa parlamentària que es va registrar en el 2019, i ho dic
perquè és una bona oportunitat també a mitjan legislatura, han
passat dos anys, per presentar, per estudiar, per debatre quins
són els avanços que s’han fet en matèria de política lingüística
en aquestes Illes Balears.

En aquest sentit, l’Estatut d’Autonomia estableix que el
mandat de tots els poders públics de les Illes Balears han
d’adoptar mesures necessàries per arribar a la igualtat plena de
les dues llengües oficials quant al dret dels ciutadans,
evidentment a l’article 4. I normalitzar la llengua catalana ha de
ser un objectiu dels poders públics de la comunitat autònoma,
article 35. Per tant, les polítiques d’aquest Govern estan
enfocades també a la necessitat de garantir que tots els
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ciutadans puguin viure en un entorn segur on puguin exercir els
seus drets lingüístics i (...)

La defensa dels drets lingüístics no s’ha de relacionar tan
sols amb l’objectiu de salvar una llengua o una identitat, que
també, sinó amb la intenció de procurar benestar a les persones
que la parlen, aquest és el principal objectiu. Ara bé, hem de
ser conscients que només si les persones se senten còmodes
parlant la seva llengua sí poden fer coses que resulten
interessants i poden viure una vida plena amb les persones que
la comparteixen, la comunitat lingüística tindrà garanties de
continuïtat. Si l’ús de la llengua és una experiència
problemàtica que topa sovint amb entrebancs, els parlants
tendiran a abandonar-la, per més greu que sàpiga veure’ls
empesos a fer-ho, i d’açò tenim bons exemples.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció
General de Política Lingüística, exerceix la competència de la
promoció i de la defensa dels drets lingüístics i és aquesta
direcció general, a través d’aquesta conselleria, que marca uns
eixos prioritaris d’actuació en aquesta legislatura.

Més enllà de la defensa i la promoció, cal tenir en compte
també que els drets lingüístics són reconeguts als ciutadans i
s’exerceixen a totes les àrees de gestió del Govern, com sap
existeix la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística.

Entre d’altres actuacions, la Direcció General de Política
Lingüística ha dut a terme les següents qüestions, que vostè em
demanava també, per fer balanç d’aquestes actuacions, i
parlava jo abans del setembre del 2019 perquè crec, i no em
vull equivocar, que era vostè, en aquell moment que, a través
dels Acords de Bellver, plantejaven la possibilitat de crear una
oficina de defensa de drets lingüístics i avui, dos anys després,
aquesta Oficina de Drets Lingüístics és una realitat.

A més a més, fem la difusió i el desplegament del Decret
49/2018, del 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials
a l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Com he dit abans, l’oficina compta amb la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística per coordinar totes
les conselleries i la tasca de l’administració de la comunitat
autònoma, entre d’altres funcions. També, més finançament, a
través d’una subvenció directa per dotar i per crear el diploma
universitari de legislació lingüística i drets lingüístics, que és un
títol propi de la Universitat de les Illes Balears, una edició el
2020 i dues el 2021, per maig i per tardor, que va principalment
dirigida a formació de graduats en Dret, tot i que està obert
evidentment a altres titulacions; formació de personal que
treballi a favor dels drets lingüístics, dinamitzadors lingüístics,
postgrau de dinamització lingüística a la universitat, curs 2019-
2020; i jornades anuals de dinamització lingüística per als
tècnics de totes les administracions públiques de les Illes
Balears; oferta també de formació especialitzada a través de
l’EBAP, per a normativa lingüística; col·laboració amb cossos,
que vostè ha comentat i ha esmentat, amb cossos i forces de
seguretat de l’Estat, a través també d’episodis viscuts a
diferents espais, es tracta de contactes amb la Delegació del
Govern i reunions amb l’objectiu d’impulsar la formació en
llengua catalana i sensibilització en matèria de drets lingüístics
d’aquest personal. És una tasca que s’està fent. 

El Consell Social de la Llengua Catalana, com sap, és un
òrgan d’assessorament i consulta del procés de recuperació de
la llengua catalana, que integra tots els sectors socials de les
Illes Balears i que cerca la participació de les persones i entitats
representatives en planificació lingüística, de tota comunitat
lingüística, també la que defensa altres qüestions.

Els dinamitzadors lingüístics, vostè n’ha esment d’alguna
manera d’aquesta mancança, que estam d’acord en tenir
persones, professionals a peu de carrer en el territori, per ajudar
tant a nouvinguts com a no parlants de la llengua catalana, per
atendre les necessitats a peu de carrer a cada lloc. Ja està en
marxa, evidentment hi queda encara feina per fer i per dotar de
més personal aquests dinamitzadors lingüístics. És una qüestió
en la qual estam treballant. I accions per incrementar les
oportunitats d’ús de llengua catalana, evidentment, a fi de què
els ciutadans puguin triar quina llengua utilitzen en igualtat de
condicions i estic molt d’acord en la primera part del seu
discurs, sigui quina sigui la seva llengua, amb total
tranquil·litat, amb total d’alguna proactivitat, però que
evidentment no estigui la llengua catalana ni discriminada ni
marginada.

Açò ho feim a través de convocatòries de subvencions, amb
actuacions de foment de l’ús del català per a ajuntaments i
entitats sense ànim de lucre, una base de bones pràctiques en
matèria de foment de l’ús del català, evidentment també amb
ajuts a mitjans de comunicació perquè també avancin en la seva
utilització de la llengua catalana, la participació també
evidentment del protocol de col·laboració en matèria de
política lingüística amb la resta de governs autonòmics de
llengua pròpia diferent del castellà i amb la Xarxa Europea de
Diversitat Lingüística.

Aquests són alguns exemples d’aquesta feina que estam
realizant durant aquests dos anys. També tenim evidentment
propostes de futur, com puguin ser la regulació de la defensa
dels drets lingüístics dels ciutadans com a consumidors i
usuaris a través de la nova Llei de consum, que s’hi està
treballant també per part de la direcció general; establiment de
clàusules lingüístiques en la contractació pública, d’acord amb
el que preveu el Decret, abans també esmentat, 49/2018; amb
campanyes de sensibilització adreçades al conjunt dels
ciutadans, en coordinació amb la resta d’institucions i entitats
com a Govern i com a Oficina dels Drets Lingüístics; i també
formació sobre actituds lingüístics, en especial per als
treballadors públics; i evidentment avançar en la millora de
pressupost i en la millora de dotació de places per a aquests
serveis, també és una tasca en la qual estam treballant; i
evidentment en la coordinació i el treball conjunt amb tota la
resta d’administracions públiques. 

És evident que sempre hi haurà qüestions que no podrem
aclarir, però la voluntat i el treball realitzat durant aquests dos
anys són mostra d’aquesta tasca conjunta i del nostre
compromís com a Govern de les Illes Balears amb la llengua
catalana i amb el treball també de la possibilitat i possibilitar a
les persones a dirigir-se i a utilitzar la llengua pròpia, sense cap
mena de conflicte, encara que evidentment sempre n’hi haurà
que no ho veuran així.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Miri, jo crec que el Govern de les Illes Balears fa
massa temps que ha abandonat una actitud ferma clara i ben
dirigida de protecció dels drets lingüístics dels ciutadans. Jo
crec que des de la funesta època Bauzá, no hem aixecat cap. O
sigui, hem tingut els governs menys actius i menys proactius en
la millora del clima de presència del català a l’espai públic. I
ara ens estam començant a adonar d’on estam. 

És a dir, amb la quantitat de conflictes que van apareixent,
alguns casos..., el que va saltar a la llum pública, la treballadora
de l’aeroport que es va veure humiliada per part del personal de
seguretat i que després fins i tot va haver d’arribar als tribunals,
fa quatre dies el tema de la presidenta de les Illes Balears, que
vam tenir ocasió de parlar-ne. Anem d’una punta a l’altra, és a
dir, vostès no veuen que estem davant d’un clima creixent
d’arraconament del català de l’espai públic? Per tots els motius
que hem dit, en alguns casos induïts per actituds xenòfobes,
intolerants, de menyspreu, discurs de l’odi i d’altres
simplement pel fet que evidentment som una comunitat
autònoma en què hi ha molta gent de fora, moltes vegades
doncs simplement són persones que en no conèixer la llengua,
la comunicació en català esdevé impossible.

Per tant, tenim aquesta situació, Sr. Conseller, que és molt
pitjor que la que hi havia abans de què arribés el Sr. Bauzá a
poder, que és molt pitjor, s’ha anat deteriorant i jo crec que el
Govern hauria de fer un cop de volant, redirigir i donar un nou
impuls i una nova importància a la política lingüística, perquè
si no, aquesta situació cada vegada anirà empitjorant.

Vostè ha passat de puntetes sobre el tema de l’oferta de
cursos. Sr. Conseller, l’oferta de cursos és insuficient, no dóna
resposta a la demanda, no és gratuïta, no està adaptada i no és
flexible per a les necessitats concretes que té gent que necessita
aprendre el català, tal vegada simplement per atendre en un bar
o per atendre en una botiga. Per tant, aquí l’Institut d’Estudis
Baleàrics no està fent la feina que toca i a mi, Sr. Conseller,
m’agradaria que..., perquè vostè hi ha passat de puntetes, jo li
dic clarament, cal una oferta gratuïta, suficient, flexible i
adaptada i tot això en aquests moments no s’està donant.
L’única formació gratuïta que hi ha és per internet i això
evidentment no em sembla adequat.

Vostè també m’ha parlat de la Llei de consum. La Llei de
consum bé, serà un petit avanç, però, Sr. Conseller, com és que
l’avantprojecte que coneixem de la Llei de consum, és que era
tan curt respecte del que era la Llei de comerç que va derogar
el Sr. Bauzá. És a dir, ho veu com a cada bugada anem perdent
llençols? És a dir, arriba un govern del PP, arriba el Sr. Bauzá
amb la seva creuada anti llengua catalana, deroga alguns
articles fonamentals de la Llei de comerç i ara feim una Llei de
consum que es queda a mig camí. A mi m’agradaria saber si

vostè està disposat a recuperar la normativa que teníem abans
del mandat del Sr. Bauzá.

Després el tema dels dinamitzadors. També hi ha passat de
puntetes, “està en marxa, hi estem treballant”. Quins objectius
s’està marcant vostè a nivell de dinamització lingüística?
Perquè és un element fonamental, hi ha molts joves, molts
fillets que simplement tenen un nivell de contacte social amb la
llengua catalana mínim. Per tant, o són capaços de treballar en
aquest sectors socials des dels diversos dispositius, no només
l’educatiu, sinó també des del punt de vista de la dinamització
social, o si no, evidentment ens trobarem una borsa de
ciutadans de les Illes Balears que veuran el català com una
amenaça o de forma hostil, simplement perquè no hi hauran
tingut prou contacte i, per tant, no se sentiran còmodes
interactuant amb aquesta llengua. I aquests ciutadans també
tenen dret a la plena integració en la nostra societat i, per tant,
hem de proveir-lo, aquest contacte, amb la llengua catalana,
igual que la totalitat dels joves de les Illes Balears tenen un
contacte amplíssim amb la llengua castellana i, per tant, en
aquest sentit no cal un operatiu addicional per integrar-los en
aquesta altra llengua que també és oficial a les nostres illes.

Campanyes de sensibilització, vostè ha parlat de campanyes
de sensibilització, és clar, evidentment jo no puc estar al
corrent del cent per cent de tot el que fa el Govern de les Illes
Balears, però, quants de doblers han destinat a campanyes de
sensibilització? Per exemple, al 2020..., 2021, quants de
doblers s’han destinat a campanyes de sensibilització?, perquè
jo la veritat és que... no les he captat o no m’han arribat
aquestes campanyes, segurament jo no soc el target d’aquestes
campanyes, per tant, potser és normal que no m’hagin arribat
a mi.

Després també diu que fan actuacions... que fan formació
per a actuacions del personal de l’administració quant a
aptituds lingüístiques, no?, quines actuacions han fet?, quantes
n’han fet?, a quanta gent han arribat? A mi em sembla que
probablement també són insuficients i de fet, és que les mesures
que..., vostè mateix hauria de reflexionar, Sr. Conseller, sobre
el tipus de mesures que m’ha dit que estaven fent, totes són
d’un abast molt mínim, totes són superpuntuals, que si un curs
universitari, que si la posada en marxa de l’oficina que no té res
a veure amb aquesta interpel·lació, aquest és un tema d’una
esmena que vàrem posar i que bàsicament és per recollir, és a
dir, és un tipus de feina reactiva respecte a l’ús del català,
l’oferta de l’EBAP, una col·laboració en matèria de cossos i
forces de l’Estat que han fet en unes reunions... És clar, és que
amb la seva mateixa resposta m’està donant una imatge que
estan fent unes accions episòdiques, puntuals i d’un abast
petitíssim, no? 

Per tant, la veritat, després de la seva primera intervenció
quedo realment preocupat perquè es referma aquesta visió que
tenc jo que realment mai no havíem estat tan febles com a
govern per fer front a aquesta situació.

Gràcies, Sr. President. 

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Castells, evidentment jo crec
que aquest govern hagués fet el que hagués fet vostè no
n’estaria satisfet. 

Em fa la impressió que el que li he explicat, ... fins i tot en
la darrera intervenció, que l’oficina és una altra cosa, no, no és
una altra cosa, Sr. Castells, no és una altra cosa, no és una altra
cosa, no, no. No és una altra cosa. És una política que ha dut a
terme aquest govern -aquest govern- aquesta legislatura per
defensar els drets lingüístics de les ciutadanes i dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma i això ho ha fet aquest govern. 

Per tant, no em digui que no estem fent política o que no...,
que es queda preocupat, bé, es pot quedar preocupat, jo crec
que hi ha motius més importants per estar preocupats en aquest
sentit, vull dir, els reptes són molt més grans, jo ja li ho he dit:
evidentment, que podem treballar més intensament, que podem
posar més recursos, bé, això s’ha de veure, però que no
estiguem treballant... Vostè ha posat damunt la taula que és un
govern que passa de puntetes damunt els drets lingüístics dels
ciutadans i les ciutadanes en aquest moment, jo faig una
defensa clara de la secretaria autonòmica i de la Direcció
General de Política Lingüística d’aquest govern, de tots els
treballadors i també de les seves responsables i també d’aquesta
conselleria per tot el que estan aconseguint malgrat tot, malgrat
tot, malgrat que compartesc amb vostè com va deixar la dreta
els temes dels drets lingüístics en aquesta comunitat, què és el
que ha passat durant aquest any de pandèmia, per tant, hem
intentat treballar de valent i jo crec que ho estem aconseguint
per recuperar els índexs i els nivells en matèria lingüística en
aquesta comunitat.

Evidentment que sempre hi haurà casos, sempre hi haurà
casos, sempre hi ha problemàtiques en qualsevol àmbit i en el
tema de la llengua com que s’ha fet tant de mal, s’ha fet tan de
mal des de... també des de l’àmbit polític, sobretot des de
l’àmbit polític diria jo, que el clima és màxim. Però crec que
hem de diferenciar el clima polític en matèria de llengua i el
clima social, i existeixen problemàtiques dins l’àmbit social i
tant que sí, però evidentment no té res a veure amb el que s’està
produint dins el clima polític i jo crec que afirmacions o
declaracions com les que ha fet vostè tampoc no ajuden,
tampoc no ajuden, i m’ho ha de permetre.

Col·laboració, la màxima; treball conjunt, el màxim; fixar
objectius, millors objectius i més objectius, els màxims, i jo en
aquest moment adquireixo aquest compromís, només faltaria,
en la defensa de la llengua pròpia de les Illes Balears. 

Ara bé, titllar aquest govern que no està treballant en
aquesta política lingüística o banalitzar totes les feines que està
fent, em sembla que és per part seva una mica irresponsable,
bàsicament perquè ens hem d’entendre, ens hem d’entendre
perquè el risc no és ni vostè ni sóc jo ni és la conselleria ni és

aquest govern de pacte, el risc és un altre, l’adversari a la
llengua pròpia és un altre. I crec que en aquest sentit tots hem
de fer els esforços per consolidar una política lingüística digna
per a aquesta comunitat autònoma, que no hi hagi
discriminacions per motius... per cap motiu, tampoc per les
qüestions lingüístiques.

En aquest sentit esper que el Grup Mixt, MÉS per Menorca,
els partits que conformen aquesta coalició treballin a favor
d’aquests drets lingüístics perquè si no, si augmentam encara i
crispam encara més aquesta situació -com he dit abans-,
l’adversari de la llengua pròpia... aquest clima polític tan tens
que tenim per l’extrema dreta i per la dreta, això permeabilitza
els carrers i evidentment si després -esperam que no-
desgraciadament algun dia governen possiblement veurem que
les polítiques que ha fet aquest govern i que farà aquest govern
no eren tan dolentes ni tampoc no eren tan insuficients com pel
mal que ens desitgen alguns.

Per tant, esper tenir-lo al costat per seguir avançant en els
drets lingüístics d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia..., ai, perdó, ara
aturarem deu minuts perquè necessitam airejar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari.

III. Moció RGE núm. 5274/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a l’habitatge, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2901/21.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 5247/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel
que fa a l’habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 2901/21.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tenim davant una gran oportunitat
per poder reconduir un dels problemes més urgents per als
ciutadans com és l’habitatge, tot dependrà del seu compromís
amb tots ells. La situació de l’habitatge a Balears és dramàtica,
fruit de les polítiques intervencionistes de la Sra. Armengol
dels darrers sis anys, destinades més de cara a la galeria, amb
exclusives publicitàries i al sector públic, que voler resoldre
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realment la necessitat que pateixen els ciutadans per aconseguir
un habitatge digne i just.

El ritme que duen i principalment els resultats són
desastrosos, en sis anys només han entregat 9 claus, açò sí,
desenes de fotos, de primeres pedres, però la seva aposta
estrella d’habitatge tot un fracàs. Com han de sentir-se els
9.000 ciutadans inscrits a les llistes de l’IBAVI per la seva
gestió, quan duen anys esperant els seus anuncis i les seves
falses promeses?

Des del Partit Popular, a la moció d’avui proposen
alternatives necessàries, com són els punts 2, 3 i 4, per millorar
la seva gestió i donar l’oportunitat al conjunt dels ciutadans de
recursos públics, així com destinar els ingressos que
s’obtenguin per poder reinvertir en manteniment i reparacions,
que prou falta fan en les promocions de l’IBAVI. Està clar que
l’estat com tenen els locals comercials i sense acabar és
lamentable, així com també les 536 places de pàrquings buits
que ja han deixat d’ingressar més d’1,5 milions d’euros aquests
darrers anys, que es podrien perfectament reinvertir en el
manteniment de les promocions.

I d’una vegada per totes les administracions competents
reconeguin l’ús excepcional dels locals comercials públics com
a habitatge i els donin una sortida digna i necessària per a
aquestes persones i aquests col·lectius de grans dependents i
mobilitat reduïda.

Pel que fa als punts 5 i 6, els objectius són cercar
transparència i màxima concurrència, obrir que qualsevol tècnic
pugui presentar les seves convocatòries que faci l’IBAVI i que
al mateix temps s’acompleixi la Llei de contractes del sector
públic, que té per finalitat no fraccionar com a norma general,
que en el projecte bàsic, el d’execució i de direcció d’obra sigui
el mateix equip redactor qui faci la feina. En definitiva,
agilitació, ordre i transparència.

Els punts 7 i 8, quants anys anunciem la certificació i
agilitat administrativa, diuen, i no fan res. No és admissible que
estiguin les administracions anys per tramitar una llicència, no
es pot seguir així. El que sí ho ha fet ha estat el Consell
d’Eivissa, prenguin nota, senyors del Govern. Com pretenen
que els privats col·laborin en l’aportació per al lloguer amb les
seves propietats si són incapaços amb sis anys d’haver regulat
accions per garantir la seva seguretat jurídica? Vostès han anat
en sentit contrari i han generat por amb les seves polítiques
intervencionistes i ambigües, encara no ho veuen, senyors del
Govern?

Pel que respecte dels punts 9 a 12, la part de reducció
d’imposts, quins incentius han tret vostès? Cap. Duen sis anys
sol·licitant implantar un tipus reduït del 4% a l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, un
tipus súper reduït del 2% per la compra habitual d’habitatge per
als joves menors de 30 anys, famílies nombroses o
monoparentals, incrementar l’impost i els límits a la reducció
per arrendament d’habitatge a l’impost sobre la renda de les
persones físiques, l’IRPF, i crear una nova deducció en aquest
mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus
habitatges al mercat de lloguer, habitatge permanent. Vostès no

han volgut atendre cap de les vegades que els ha fet petició el
Partit Popular.

El punt 12, els nostres joves, els grans oblidats d’aquest
Govern d’esquerres, el nostre futur; des del Partit Popular
proposam implantar una veritable política d’habitatge per als
joves i concretament dur a terme les actuacions següents: crear
una hipoteca de compra fàcil, que permeti, mitjançant un
sistema d’aval, per part de la comunitat autònoma, la concessió
de préstecs hipotecaris que arribin fins al cent per cent del valor
de taxació, en els casos de compra d’habitatge habitual;
mesures adreçades als joves de fins a 35 anys per fomentar
l’accés a l’habitatge a un preu de lloguer d’un 50% per sota del
preu de mercat; aval per als joves per poder comprar, construir
o reformar un habitatge; facilitar bonificacions a l’IBI per als
joves fins als 35 anys en els tres primers anys després de
l’adquisició de l’habitatge; així com establir incentius fiscals a
l’IRPF pel que fa a l’habitatge jove; eliminació de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
per la compra d’un habitatge habitual nou i per la formalització
de préstecs hipotecaris en relació amb la compra d’habitatge
habitual per als joves menors de 30 anys, famílies nombroses
o monoparentals.

Per últim, instar els grups polítics amb representació
parlamentària en el Congrés dels Diputats a modificar les
normes pertinents per tal de combatre d’una vegada l’ocupació
il·legal i les màfies que se n’aprofiten i garantir que els legítims
propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles
en un termini màxim de 24 hores.

Esperem, en nom del Partit Popular, que tots vostès siguin
conseqüents i responsables a l’hora de votar aquests punts que
hem presentat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Camps. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Ciudadanos para defender las enmiendas RGE
núm. 5433 y 5434/21 y, en su representación, interviene el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. La política d’habitatge social,
públic, assequible dels darrers anys del pacte ha estat, podríem
dir, absent. L’habitatge social no era un problema a la passada
legislatura del pacte, de fet no es va entregar cap habitatge
social de nova construcció, com podem recordar i ha recordat
el portaveu que m’ha precedit, això sí, es va aprovar la Llei
d’habitatge, una llei màrqueting per donar la culpa de
l’inexistent política d’habitatge públic del Govern als grans
tenidors, una llei màrqueting que parlava d’expropiacions i així
també acontentava els seus socis de govern.
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Però en aquesta segona legislatura del pacte això no passa,
ja no passa i amb la boca petita han hagut d’acceptar incorporar
la col·laboració publicoprivada en el Decret Llei 3/2020, de
mesures urgents en matèria d’habitatge; i també amb la boca
petita han hagut d’incorporar el canvi d’ús d’edifici turístic
obsolet a habitatge social, a la Llei 2/2020, de mesures urgents
d’impuls a l’activitat econòmica. Però ho han fet amb la boca
tan petita que no tenim ni convenis de col·laboració
publicoprivada per construir habitatge social i assequible, ni
tampoc no s’han presentat projectes de canvi d’ús d’edificis
obsolets per aconseguir habitatge social, perquè posen unes
condicions tan draconianes que ningú no s’hi adhereix.

I seguim igual, els nostres joves no es poden emancipar.
Presentem, per tant, aquestes dues esmenes, perquè el que s’ha
fet des del Govern del pacte amb la boca petita es faci tal com
toca: que es puguin fer convenis de col·laboració
publicoprivats per construir obra nova i que els nostres joves en
puguin fer ús, i perquè es reformulin les condicions perquè els
edificis turístics obsolets es puguin destinar a habitatge social,
també especialment per a joves. Un fet que també serviria per
reduir places hoteleres obsoletes.

Però, bé, vostès en aquesta legislatura segueixen amb el
màrqueting del que en diuen expropiacions, dels 56 expedients
que des de la conselleria s’anunciava que s’expropiarien ja
només en queden 26, i baixant. I al final opten a fer el que des
del Grup Parlamentari Ciutadans ja demanàvem durant la
tramitació de (...) Llei de l’habitatge a la legislatura passada, i
tant com a algunes esmenes que vàrem presentar, el que
nosaltres demanàvem era que el que havia de fer el Govern era
posar-se d’acord amb entitats financeres i amb la SAREB per
arribar a acords de compravenda d’immobles, que és justament
el que ara fa el Govern de les Illes Balears. I ja duen comprats,
segons ha sortit ara publicat, 41 habitatges tant a la SAREB
com a entitats financeres. Per tant, expropiats de moment, dels
56 segueixen en tramitació 26, però ja hi ha comprats 41
habitatges a la SAREB i a les entitats financeres.

Bé, anunciar que votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular perquè estam
convençuts que si bé no estam alineats amb tots els punts que
té aquesta proposició no de llei, sí que veiem que molts són
viables i millorarien la possibilitat que tenen els nostres joves
d’accedir a un habitatge públic o a un habitatge social, un
habitatge assequible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervienen ahora los
grupos parlamentarios que han presentado conjuntamente la
enmienda RGE núm. 5461/21 y, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Mirin, jo, repassant la
interpel·lació que es va fer abans que donés fruit aquesta
moció, hi ha una frase que em vaig quedar enganxat, el Sr.
Camps, diputat del PP, va dir: “La crisi econòmica que

nosaltres vàrem crear el 2007, -és a dir, la crisi la va crear
l’esquerra el 2007-, i que el PP, amb l’esforç de la societat
balear va superar”. No sé quina societat balear es va esforçar,
que vostè creu que es va esforçar, perquè varen ser vostès que
la varen forçar, no esforçar, la varen forçar.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I varen treure 100.000 persones al carrer després de forçar
la societat balear, no la societat balear es va..., és clar que es va
esforçar la societat balear, darrera de les polítiques que vostès
implantaven. Això és una de les qüestions que em van cridar
l’atenció perquè vull parlar de coses que criden l’atenció,
perquè d’aquesta moció ben poques coses criden l’atenció.

A la segona part de la intervenció es va dedicar a criticar els
materials nous, en la innovació en l’excel·lència que es fa amb
els habitatges de protecció oficial; es veu que vostès consideren
que per als HPO no hi ha d’haver ni innovació, ni excel·lència,
ni bons materials ni bones qualitats, el seu model, diguem
d’HPO deuen ser les cases barates que es feien en època
franquista i que encara se’n pateixen les conseqüències a moltes
barriades, per exemple de Palma, com al Camp Redó o a Son
Gotleu,...

(Alguns aplaudiments)

... on justament hi ha edificis que pateixen gravíssimes
deficiències estructurals, però segurament deu ser justament el
seu model que a vostès els agrada i que nosaltres consideram
que nosaltres experimentam i frivolitzam amb l’habitatge
públic, quan, precisament, consideram que un habitatge públic
ha de tenir tota la qualitat i excel·lència que pugui tenir.

Després hi ha una reiteració d’iniciatives en aquesta moció,
començant per una proposició no de llei del dia 19 de juliol del
2019, una altra proposició de llei, en aquest cas, del dia 30 de
gener del 2020, després una altra proposició no de llei del 4 de
juny del 2020, i després una altra proposició no de llei del 21
d’agost del 2020, que també la tenim aquí; m’ho demanava el
Sr. Camps, a veure si nosaltres tenim coherència; és clar que
tenim coherència, coherència amb tot el que ja està debatut i
que es troba en aquesta moció que ens du aquí, que és un
recordatori de PNL, de mocions ja tractades i fins i tot d’alguna
futura.

Però, en qualsevol cas, hi ha temes que m’agradaria detallar
una mica més concretament. Al punt 1, evidentment nosaltres
li votarem en contra, ja es pot imaginar que els 9.000 ciutadans
als quals vostè apel·la en aquest punt, no sé si se sentiran massa
contents o alleujats amb la seva proposta, que simplement és
una constatació que tot va malament, com ja ens té habituats en
aquesta tribuna.

En el punt 2 nosaltres li proposam una esmena, entenem el
que vol dir a la seva moció i, precisament, perquè hi ha uns
usos que es troben unificats, tant d’habitatge com
d’aparcament, justament amb uns habitatges que alguns es
varen fer en època que hi eren vostès, haurien d’entendre que
nosaltres li donarem suport però sempre i quan s’accepti la
nostra esmena, perquè el que es fa és estudiar jurídicament de
quina manera es poden segregar habitatge i aparcament i
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d’aquesta manera poder donar compliment a l’objectiu que
planteja en el seu punt, amb el qual nosaltres estam d’acord.
Per tant, li presentam aqueixa esmena i esperam que pugui
acceptar-la perquè es pugui tirar endavant.

En el punt 3, nosaltres el votarem a favor i per això, a més,
demanam votació separada.

Però aquí, ja en el punt 4, no li podem donar suport, ja
vàrem parlar de la qüestió que els locals es puguin habilitar per
fer un habitatge i ja li vàrem explicar en comissió que un
habitatge ha de tenir unes cambres, ha de tenir il·luminació
natural, ha de tenir bany, ha de tenir finestres, unes qüestions
que fins ara, amb aquesta obertura que vostès pretenen fer, i ja
se li va explicar en comissió, parlaríem d’infrahabitatges i
d’una qüestió amb la qual nosaltres no hi estam d’acord.

Pel que fa al punt cinquè, nosaltres hem donat moltes voltes
a la redacció, fins i tot li vaig haver de fer una consulta perquè
m’ho pogués aclarir, si vostès consideren que s’incompleix la
Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques ho diguin clarament, ho denunciïn,
però nosaltres no veiem per enlloc la motivació de donar suport
a aquest punt.

El mateix que per al punt 6, que fa una avalada suposició,
d’aquestes avalades suposicions que fan aquí sempre que volen
aixecar sospites per un possible incompliment de la Llei de
contractes del sector públic, si tenen sospites se’n vagin als
jutjats, ja hi han passat  recentment per consignar els 213.000
euros del finançament il·legal del seu partit, doncs vagin als
jutjats i presentin una denúncia, d’aquí on es podran aclarir
moltes coses.

A la resta de punts evidentment nosaltres no hi donam
suport, és més del mateix, desregulació, ampliar superfície per
construir. Ens posa l’exemple d’Eivissa, l’exemple d’Eivissa
del qual ja vàrem parlar la setmana passada, que és una
desregulació per complet i suposa aniquilar el Consell
d’Eivissa en tant que control de l’activitat urbanística, fins i tot
de les prospeccions arqueològiques, que ens vengui aquí una
altra vegada a parlar-nos d’Eivissa, de com de bé ho fan a
Eivissa, sincerament, pel que fa a la desregulació de
l’urbanisme, nosaltres no el podem acompanyar.

Tot són mesures que ja han estat tractades, debatudes en
aquest parlament, una de nova que fins i tot vostè copia de la
seva companya, la Sra. Riera, l’amiga dels estudiants que parla
de mesures justament aplicables per fomentar l’habitatge en els
joves i passant per sobre per complet de la Llei d’habitatge de
les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer, tiene que terminar, por favor.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, vaig acabant-, i passant per sobre per complet de la Llei
d’habitatge, que està clar que vostès no hi estan gens a favor.

En el punt 13 nosaltres votarem, per enèsima vegada en
contra, perquè ja n’hem parlat en moltíssimes ocasions, fins i
tot a una PNL presentada per El Pi i a una altra per Ciutadans.

I després a les dues esmenes d’addició de Ciudadanos,
nosaltres tampoc no hi podem donar suport perquè considera,
primer de tot, que són completament vagues, no entren en cap
mena de detall i consideram que hi haurà una oportunitat
excel·lent en la tramitació del Decret 4/2021 per poder
presentar esmenes que puguin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer, termine, por favor.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, vaig acabant-, puguin tenir un grau de concreció que és
el que falta. Nosaltres ara mateix, així com estan redactades no
hi podem donar suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta, diputadas, diputats, molt bon dia.
Bueno, Sr. Camps, vemos que en esta PNL usted pone en tela
de juicio todo lo hecho por la conselleria, es una impugnación
general a la política de vivienda de este govern y, hombre, digo
yo que algo se habrá hecho bien, ¿no?, alguna cosilla ¿no?
Bueno, en el objetivo declarado de conseguir viviendas para la
población más vulnerable, ya se dijo desde la conselleria que
hay un planteamiento para la legislatura de 1.118 viviendas más
para el parque público, estén o no construidas en este momento,
este es el planteamiento, 902 de construcción nueva y otras 216
que incrementarán el parque público por otras vías, el derecho
a tanteo y retracto, alguna cosa de publicoprivada también se
hace, cosas del programa Cohabita, 56 de cesión... viviendas de
cesión obligatoria, en fin, hay toda una serie de medidas que si
lee la web, no hace falta que lo diga no aquí, si viene ahí todo
puesto, a modo de ejemplo habrá más de 500 viviendas en
Mallorca, 116 en Menorca, de donde usted y yo somos, 86 en
Ibiza. 

 En fin, solo se trata -como digo- de leer el periódico, mirar
la web de la conselleria, si nos fuéramos a municipios veríamos
así como ejemplos: en Esporles, 18 viviendas de protección
oficial; 15 en Sant Llorenç d’Es Cardassar; 6 en Puigpunyent;
9 en Es Migjorn Gran de Menorca, es decir de muchos lugares
donde tenemos varios ejemplos, otros tantos en Inca donde ya
hay algo que está en construcción, bueno, sin contar ya con las
cosas de grandes tenedores, el derecho a tanteo y retracto, etc.

Hay que recordar también al nivel del Estado que el
ministro de Trabajo, perdón de Transportes estuvo por aquí y
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firmó acuerdos de promoción de vivienda que supondrían 245
viviendas en Mallorca y otras 100 en Menorca y es que sobre
vivienda hemos hablado mucho usted y yo, Sr. Camps,
llevamos así yo no sé cuántos meses, pero en fin, vamos a
entrar de lleno en su moción.

Sobre iniciativas ya presentadas o bien en comisión o bien
en pleno, todas ellas rechazadas, se vuelve a insistir una vez y
otra en lo mismo, indudablemente ello es legítimo y tiene usted
todo el derecho a expresarlo así, evidentemente, pero yo haré
lo mismo repitiendo más o menos lo mismo que he dicho otras
veces.

En el punto 1 de su moción ya se basa en dos iniciativas
anteriores de comisión y pleno e insisten en lo mismo, la
solución al problema es la acción privada de regulación, bajada
de impuestos, las clásicas fórmulas de la derecha que abren más
la brecha a nuestro modo de ver social.

El punto 2 sobre la cesión de aparcamientos, ya se lo ha
comentado el compañero del Partido Socialista, aquí es una
cuestión que tiene que ver con si es o no es finca registral para
poder hacer esta cuestión, es decir, es un tema jurídico que
habría que estudiar. Hay una enmienda presentada a este efecto
que no voy a repetir.

El punto 3 en relación con la venta o alquiler de locales del
IBAVI, a esto sí que votaremos a favor puesto que es algo que
está a punto de finalizarse este trabajo.

El punto 4 de los locales, ya se comentó el porqué nos
parecía mal, porque tiene... los locales tienen función concreta,
su reconversión en vivienda presenta dificultades técnicas poco
superables entre otras cosas obtener la cédula de habitabilidad,
hay que tener en cuenta los estatutos de la comunidad de
propietarios, además de que suelen ser espacios con poca luz y
escasa ventilación.

El punto 5 entendemos que se refiere a los técnicos del
IBAVI, ahí nos quedan muchas dudas respecto a la redacción
y si se refiere a técnicos que son funcionarios o personal laboral
podríamos entrar en un régimen de incompatibilidad. Por lo
tanto, no acabamos de ver esta cuestión.

El punto 6 insinúa que el IBAVI no cumple la Ley de
contratos del Estado, entonces, bueno, pues si se entiende que
eso es así no es el lugar donde discutir esto, sino tal vez en los
juzgados.

El punto 7, de normas urbanísticas, no nos parece la mejor
solución para conseguir más suelo. Entendemos que hay otro
tipo de soluciones al respecto.

En cuanto a tramitaciones administrativas del punto 8 no
nos parece la formulación pertinente.

Los puntos 9, 10 y 11 se fundamentan en iniciativas ya
presentadas. Las políticas fiscales que ustedes indican, en este
sentido, para nosotros deben ser progresivas e indiscriminadas
en cuanto a las actividades, una iniciativa en actividad privada
debe generar seguros privados, no ha de ser la administración
quien asuma estos gastos.

La política de vivienda de jóvenes, a nosotros nos parece
que la linea de alquiler es la adecuada y no la de la compra y en
ese sentido le recuerdo que el Consell de Menorca ya, por
ejemplo, trabaja en cuestiones de este tipo con iniciativas de
pagar parte del alquiler de vivienda habitual para jóvenes.

El punto 13, el tema estrella, “okupas”, una vez más con la
misma historia. Yo le quiero... yo le voy a decir lo que siempre
le digo: la alarma social no la crean los “okupas”, sino los
desahucios que por cierto han aumentado un 37,8% en este
primer trimestre del año según indica el Consejo General del
Poder Judicial.

En fin, ya para acabar, ¿que se puede hacer más?,
indudablemente, Sr. Camps, evidentemente y no solamente se
puede hacer más, sino que hay que hacerlo. Yo mismo, al igual
que mi grupo parlamentario queremos mejorar la ley balear
haciendo un buen reglamento y queremos mejorar la estatal
incluyendo la regulación de precios de alquiler. Vuelvo a
decirle: se puede y se debe mejorar todo lo relacionado con la
vivienda porque es problema de primer orden.

El martes pasado ya expusimos las razones por las que
creemos que nos encontramos en la situación actual y, créame,
el problema de la vivienda existe porque se ha hecho de la
vivienda un negocio. Este es el principal problema. Si se
considerara un derecho fundamental, tuviéramos una banca
pública, un plan público estatal de viviendas sociales de cuya
carencia tienen algo que ver distintos gobiernos que han estado
anteriormente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, termine.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

... no estaríamos hablando de esto hoy.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputades, diputats, bé, mentre
el PP ens va fent mocions i proposicions no de llei aquí,
repetides una vegada rere l’altra, vull recordar que la primera
vegada que vaig pujar a aquesta estrada va ser per debatre més
o manco el mateix que debatem avui dos anys després, més o
manco, amb els mateixos punts d’acord i això...

És clar, el tema és que mentre vostès van fent això, Govern,
consells i ajuntaments, tots els ajuntaments, van fent camí cap
a millorar la situació de l’habitatge al país. Duim dos anys de
legislatura, una pandèmia sanitària mundial que a les Illes
Balears ens ha provocat una crisi econòmica de grans
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dimensions i ens ha demostrat que pel que fa a l’habitatge la
crisi del 2008 no estava resolta. Per tant, la qüestió que ens
ocupa s’ha tornat posar a la primera pàgina de l’agenda política
i social.

Així i tot, vostès aquí només són capaços de dur una vegada
i altra totalment aliens a la realitat les mateixes propostes de
principi de legislatura. 

La veritat és que, amb la que està caient, amb els esforços
que estan fent totes les administracions públiques per fer costat
a les famílies vulnerables, que encara ens venguin amb les
mateixes receptes que el 2019, com per exemple la hipoteca
compra jove i companyia, tota la resta de propostes, demostra
un desconeixement de la realitat de dimensions siderals, Sr.
Camps, hipoteca compra jove, només els falta dir: “regalarem
un boli amb cada hipoteca firmada”.

Mirin, aquesta moció i la majoria d’iniciatives que ens ha
dut aquesta legislatura, però, traspuen un model d’urbanisme,
un model de pobles i barris que res no té a veure amb els
models que coneixem al nostre país, allà on els habitatges, els
comerços i la resta de serveis conviuen amb espais d’esbarjo i
zones verdes i donen vida a carrers i places. 

El seu és el model dels grans barris grisos amb famílies
acaramullades que per anar a comprar o fer vida social han de
sortir dels barris, de les ciutats i anar als afores. Aquest no és
el model mediterrani. Aquest no és el nostre model.

El seu model és com la seva forma de fer política, gris i
crispat; el nostre és alegre i viu...

(Remor de veus)

... tal com els nostres pobles, barris i ciutats.

Per això no podem estar d’acord a perdre locals comercials
als edificis HPO o augmentar densitat d’ús residencial. A la fi
el veig riure, es veu que la proposta de barris vius i alegres li ha
agradat. Està bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El Govern ha canviat la llei, ha aprofitat la llei aprovada la
passada legislatura, ha aprovat dos decrets lleis, el darrer la
setmana passada, per tal de fer front amb garanties a les
diferents problemàtiques i adaptar la norma i les actuacions que
en deriven a la realitat que vivim que és molt dura, Sr. Camps,
i després els ajuntaments, tots els ajuntaments fan feina i
cerquen la millor manera per donar resposta a les necessitats
reals de les famílies. I li posaré un exemple pràctic d’una
actuació que vàrem conèixer la setmana passada, l’Ajuntament
d’Esporles i l’IBAVI varen signar un acord per fer 18
habitatges dotacionals, en règim de lloguer, dirigits a joves,
persones majors i famílies monoparentals. Aquest acord,
aquests 18 habitatges són fruit del decret aprovat pel Govern i
validat en aquest parlament ara fa més o manco un any.
L’Ajuntament d’Esporles, governat per MÉS per Mallorca,
coneix quina és la realitat i la problemàtica que afecta els seus
veïnats i cerca la manera de resoldre-la i amb les eines que posa
el Govern ho fa. 

I això és el realment important, donar resposta amb eines
reals. Amb propostes com les seves no resoldrem el problema
de l’habitatge, les coses són com són i sense habitatge digne per
a les famílies és impossible encarar un projecte de vida. Per
això demanam a Govern, consells i ajuntaments que continuïn
treballant com fins ara per al bé comú.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Por parte... Comienza el turno de
fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Yo intento ceñirme al guión
cuando subo a la tribuna, pero es que ustedes me lo hacen
imposible. He oído al diputado comunista de Podemos, que él
mismo se reconoce como único comunista de su bancada, decir
que no hay alarma social con respecto al tema de los “okupas”.
Hoy, hoy, noticia de hoy, “un okupa ha incendiado el edificio
del que había sido desalojado”. Noticia de ayer, “el IBAVI ha
sufrido la ocupación de 265 viviendas”. Noticia de hace unas
semanas “una anciana de 72 años que estaba en el hospital, ve
como ocupan su casa y echan sus enseres a la calle”. No, la
alarma social existe, otra cosa es que ustedes no la quieran ver
porque son sus compinches, pero la alarma social existe. 

Y luego ya para rematar, ¿nos habla que esto no pasaría si
hubiera una banca pública? ¿Quién es que ha privatizado
Bankia? ¿Ha sido la derecha? Creo que han sido ustedes, en el
Congreso, los que han hecho lo que hemos denunciado mil
veces, sociabilizar las pérdidas y privatizar las ganancias. O sea
que, por favor, cambien ustedes el discurso porque cada vez
que venga usted a hablarme de banca privada y de banca
pública, no me queda otro remedio que sacárselo, les debería
dar a ustedes vergüenza. Ustedes, ustedes son los que han
privatizado el único banco en el que el Estado tenía mayoría.

Y ahora voy a intentar ceñirme al guión de lo que llevaba
preparado. Estamos de acuerdo con el problema, creo que es en
lo único o de las poquísimas en las que estamos de acuerdo
todos los grupos de la cámara, que hay un problema de
vivienda. El problema es que, claro, la divergencia surge con
las soluciones y yo no puedo entender que ustedes no entiendan
las soluciones más que lógicas que le ha planteado la oposición,
como muy bien han dicho, de hace tiempo, en comisiones, una
y otra vez, reiteradamente, porque es la solución.

Los jóvenes tienen un gravísimo problema de acceso a la
vivienda y decía el arquitecto Le Corbusier que la casa debe ser
el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Y es cierto, a
los jóvenes cada vez se les retrasa más la edad de
emancipación, ello conlleva que se retrase su proyecto vital y,
a su vez, que también se retrase cada vez más la natalidad, que
es un problema en este país que ustedes tampoco no quieren
ver. Y por otra parte tenemos muchas familias que tenían una
vivienda y que fruto de la crisis económica la perdieron. 
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¿Y cómo se soluciona? Es que aquí les dan una serie de
medidas que son más que lógicas, hay que incrementar el índice
de la vivienda, no podemos seguir consumiendo territorio, esto
es una isla. No podemos seguir construyendo casitas como si
fuera un pueblo, porque cuando oigo hablar a los de MÉS,
parece que todos tuviéramos que vivir en pueblecito de la
Sierra de Tramuntana y aquí hay mucho gente, hay un millón
y pico de personas y en algún sitio tienen que vivir y no
podemos seguir consumiendo territorio, porque si no, llegará
un momento que no quedará territorio que consumir. ¿Qué hay
que hacer? Empezar a subir hacía arriba, sobre todo en aquellos
sitios, en aquellas barriadas que ya están consolidadas sobre
todo en los grandes centros urbanos. Ustedes esto no lo
entienden.

Luego, la seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica por
parte de los propietarios, habrá más viviendas en alquiler y al
aumentar la oferta y mantenerse la demanda, se bajarán los
precios. Es que es de primero, es que no entiendo que ustedes
no lo entiendan. Que hay que bajar los impuestos en las
compraventas y especialmente a los jóvenes es algo lógico, es
abusiva la presión fiscal que hay en las compra-ventas. Y por
último lo que ya se ha dicho antes, la ocupación, por supuesto
que hay que luchar contra la ocupación, por supuesto, por
supuesto que hay que luchar contra la ocupación. 

Nosotros lo hemos dicho, hay que poner más suelo a
disposición de los promotores, hay que poner más suelo. Si hay
más suelo, el suelo baja de precio, si baja de precio, la
repercusión del suelo en el precio de la vivienda es menor y,
por lo tanto, los precios son más baratos. Hay que unificar la
legislación, hay que armonizar la normativa y simplificarla. No
puede ser ..., o sea, ni los expertos en urbanismo se enteran, en
la dispersión que tenemos de competencias en un sitio, en otro.
De verdad, vas a hablar con un arquitecto y muchas veces te
dice “és que no ho sé, no ho sé”. Es una barbaridad lo que
hemos..., el entramado que hemos hecho, la dificultad que hay
para sacar una licencia.

En definitiva, si quieren ustedes realmente solventar el
problema, lo que se debe hacer, en contra de lo que se ha dicho
aquí, sintiéndolo mucho, son casas baratas y para todos.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors
diputats. Bon dia a tothom. Bé, al contrari del portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula, jo vull dir que som
conscient que el problema de l’habitatge de les Illes Balears no
és tan fàcil, ni fer cas a l’oposició es resoldria tan fàcilment,
tampoc hem de fer discursos ingenus i discursos que al final
són falsos perquè aquí ha paregut que el Sr. Rodríguez tenia
una vareta i això, bé, això en tres telediarios ho tenim arreglat. 

No, això és un problema estructural que tenen les Illes
Balears, que té moltes coses, ho hem parlat moltes vegades:
limitació d’espai, normes proteccionistes, contenció del
creixement, una demanda enorme que no és natural, que no és
de la població autòctona, sinó que és de població de fora. El
diagnòstic jo crec que és evident que és multifactorial i que és
d’enorme complexitat el tema de l’habitatge i ja fa molts d’anys
que ho arrossegam amb diferents colors polítics.

Dit això, també és públic que nosaltres no estam satisfets
amb la política d’habitatge del Govern, i em sap greu dir-ho,
perquè ja sé que a la política actual allò fàcil és fer lleis i
decrets lleis, el difícil és fer habitatges i el difícil és fer coses
concretes. I, clar, a mi que em diguin, no, és que a la legislatura
passada vàrem fer una Llei d’habitatge, molt bé. Nosaltres
vàrem estar bàsicament d’acord amb la Llei d’habitatge, però
això és absolutament insuficient, és absolutament insuficient.
I la qüestió és que vostès fa sis anys que governen i habitatges
nous de protecció pública zero, o molts pocs, molts pocs si ho
volem dir així. Aquesta és la realitat. Per tant, des d’aquest punt
de vista entendran que nosaltres donarem suport al primer punt,
perquè la política és insatisfactòria d’habitatge que s’ha fet
durant sis anys i sis anys ja és un temps respectable per poder
tenir moltes coses fetes. 

A més a més, aquí hi ha un problema amb el Govern
central, perquè Son Busquets, la finca militar és un dels grans
terrenys que podria ser objecte d’una enorme promoció
d’habitatge públic, que incrementaria d’una manera molt
important i no ho aconseguim perquè el Govern PSOE-
Podemos de Madrid ho bloqueja. Això és una realitat que hem
de tenir en compte.

I un tercer element per a nosaltres molt important, és que
vostès no volen donar una participació real a la iniciativa
privada en la construcció d’habitatge de protecció oficial i
d’habitatge a preu taxat, habitatge a preu assequible. Es
resisteixen i només parlen de parc públic i això a nosaltres
també ens pareix un error. Com ens pareix un error la regulació
del canvi d’ús que és objecte d’una esmena, estic totalment
d’acord, nosaltres hem fet moltes iniciatives al respecte. És cert
que aquesta iniciativa en grans termes l’hem discutida moltes
vegades i encara la discutirem moltes vegades, però bé, com
que el problema existeix és lògic que així sigui.

Nosaltres votarem a favor de tota la moció excepte del punt
7. El punt 1 he explicat el perquè del nostre vot favorable. El
punt 2 i el punt 3 es tracta que l’IBAVI tengui els aparcaments
i els locals a disposició de treure’ls un benefici econòmic i
posar-los a disposició i no tenir-los aturats, que succeeix en
aquest moment. 

Al punt 4 nosaltres el votarem a favor, ens sorprèn
l’argumentació que els locals són molt difícils convertir-los en
habitatges, sí, però és a dir, si és impossible no es convertiran
en habitatges perquè han de complir el decret d’habitabilitat,
però si és possible el que hem de fer és incentivar aquesta
política, aquest és el contingut de la iniciativa del Partit
Popular. Si la interpret malament ja em corregirà, però entenc
que aquesta és la voluntat, tots aquells locals que compleixin el
decret d’habitabilitat i siguin susceptibles de convertir-se en
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habitatges que ho facin. Nosaltres estam d’acord amb aquest
plantejament, per tant, també li donarem suport. 

El punt 5 i el punt 6 és que hi hagi lliure concurrència i que
es compleixi la llei. Ja veig que els partits que donen suport al
Govern hi votaran en contra, però a nosaltres ens pareix de
sentit comú. 

Al punt 7, per què no hi podem donar suport i ens hi
abstendrem? Perquè dóna a entendre que tot el sòl urbà i tot el
sòl urbanitzable s’ha de dedicar a fer construcció d’habitatges.
Dóna a entendre. Nosaltres evidentment volem ser curosos i
volem respectar les competències urbanístiques i, per tant, hi ha
una part d’aquest sòl urbà i sòl urbanitzable que s’ha de dedicar
a serveis, s’ha de dedicar a sòl industrial, s’ha de dedicar a totes
les necessitats que té la societat. Per tant, des d’aquest punt de
vista amb aquest matís no li podem donar suport, simplement
ens hi abstendríem.

Totes les mesures fiscals les hem votades sempre, totes
durant els dos anys que duim de legislatura que ha presentat el
Partit Popular és veritat que són reiteratives, però nosaltres hi
tornarem a donar suport. 

I, finalment, a nosaltres ens pareix un escàndol, un escàndol
-i ho vàrem viure dimecres passat amb una proposició no de llei
d’El Pi-, ens pareix un escàndol que l’esquerra protegeixi i faci
un discurs de comprensió contra l’ocupació il·legal
d’habitatges. Això ens pareix absolutament insultant cap als
propietaris. Ells, a més, no entenen una cosa òbvia, que el
propietari no posarà al mercat un pis davant d’aquesta
inseguretat i davant d’aquesta poca garantia de poder recuperar
el seu habitatge en cas de no pagament o en cas d’ocupació
il·legal. El que haurien de fer és donar garanties als propietaris
perquè posin els pisos al mercat. Aquest seria el nostre objectiu
i amb aquesta direcció anava la nostra proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom. Sr. Camps,
li he de dir que m’ha sorprès la seva capacitat de reciclatge i,
ja sé, em repetiré perquè som la darrera a intervenir, però és el
que té. 

D’una moció que consta de tretze punts només tres son
nous: el segon, el cinquè i el sisè. La resta de punts ja els hem
debatut a comissió o a ple. És per açò que ja li avanç que
mantindrem el sentit de vot fet a les anteriors ocasions.

La seva insistència és digna de tenir en compte, i que consti
que l’entenc, al cap i a la fi el seu objectiu és provar
d’aconseguir els màxims vots perquè surti endavant. Ara bé,
entendrà que el nostre posicionament, així com el seu, no ha
variat des de la darrera vegada que vàrem debatre aquestes
qüestions.

La seva font d’inspiració surt bàsicament de les
Proposicions no de llei 13643/20, 9098/20, 3353/19 i de la
Proposició de llei 1999/20. D’aquesta darrera surten tots els
punts que proposen mesures fiscals, del punt setè al dotzè, i
sobre les quals ja ens varen pronunciar en contra. 

Al segon punt, ja li hem dit, li hem presentat aquesta
esmena que pensam que faria bé d’acceptar ja que la qüestió
que vostè planteja presenta algunes dificultats tècniques perquè
les places d’aparcament no estan constituïdes com a finques
registrals independents a l’escriptura de divisió horitzontal, per
la qual cosa no poden transmetre’s de forma independent de
l’habitatge. En altres paraules, es consideren parts integrants de
l’habitatge. La venda només es podrà realitzar en el cas que se
segregui de manera independent complint amb els requisits de
la Llei de propietat horitzontal. Aquests requisits es tradueixen
en el consentiment dels propietaris afectats i de la comunitat de
propietaris. En definitiva, només es pot fer la venda prèvia
segregació i consentiment de la comunitat de propietaris. Per
tant, tenint en compte aquestes consideracions veim més adient
el text de l’esmena i l’anim a reconsiderar el seu
posicionament. 

Sí que votarem a favor del tercer punt, ens sembla correcta
instar a la finalització d’aquestes obres per donar-les sortida i
que es reverteixi el que es tregui d’aquests lloguers, sense cap
dubte. 

Pel que fa al cinquè punt no ens queda clar, i em sap greu,
a què es refereix tot i haver escoltat la seva primera intervenció.
Per tant, Sr. Camps, li agrairia que m’ho pogués aclarir millor
en el seu torn de rèplica per decidir el nostre vot.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans crec, com ja ha dit el
Sr. Ferrer, que el més adient és que les introdueixin a través
d’esmenes a la tramitació del Decret llei 4/2021. 

En resum, votarem en contra de tots els punts a excepció del
tercer, si accepta l’esmena del segon punt també hi votarem a
favor. I resta pendent el sentit de vot del cinquè punt, un cop
entenguem millor què vol dir. 

La realitat sobre l’habitatge és que és més considerat un bé
de mercat del qual treure beneficis que un dret social que s’ha
de garantir a tothom. Queda, idò, un llarg camí a recórrer  i són
dos models molt diferents. Volem que sigui mercaderia o
volem que sigui dret? Jo ho tenc clar, jo vull que sigui un dret
reconegut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant. Té la paraula el Sr. Camps.

(Se sent el timbre de crida per a votació)
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EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Govern, vostès que es
queixen que el Partit Popular reitera les seves peticions, com no
pot ser d’una altra manera el Partit Popular vol i desitja un
canvi de 180 graus a les polítiques d’habitatge per als ciutadans
d’aquestes illes balears. De les seves polítiques ja veim el
resultat, nou habitatges en sis anys. 

Quan el Sr. Ferrer feia menció que li havia xocat una de les
frases a una de les meves intervencions és que no tenia res a
veure amb les polítiques de 2007 a 2011 del primer pacte
d’esquerres. Allà on varen deixar 60 milions en solars comprats
sense pagar, on varen deixar 120 milions de deutes, on
prioritzaven comprar rams de flors i quadres, on prioritzaven
aquest tipus d’actes...

(Petit aldarull)

... abans de construir habitatges. Si no, diguin-nos quants
d’habitatges varen construir, Sr. Ferrer.

Quant a la Sra. Font, m’ha demanat que fes un matís al punt
cinquè. El punt cinquè no és res més que donar l’oportunitat a
qualsevol persona titulada per poder participar a qualsevol
concurs que tregui l’IBAVI per poder tenir una oportunitat a
donar-se a conèixer, a poder tenir una feina, etc. A dia d’avui
aquesta participació està acotada per una sèrie de requisits que
fa quasi impossible que les persones que es volen incorporar al
mercat laboral puguin participar als concursos que tregui
l’administració. Aquest és el sentit del punt cinquè, Sra. Font.

Quan vostès es refereixen als locals comercials...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

Els locals comercials des del Partit Popular..., l’objectiu que
volem és que acompanyin les administracions locals, que són
els competents per poder reconèixer aquest ús, i a tots els que
puguin complir la normativa mínima d’habitatge tenguin una
oportunitat. O vostès prefereixen tenir-los tancats, bruts i sense
acabar en lloc de donar una oportunitat als ciutadans d’aquestes
illes perquè puguin tenir un local que pugui ser transformat en
habitatge? És açò que volen? Els aparcaments? El mateix. 

Començaré amb l’esmena que m’ha presentat el Govern.
Nosaltres com a Partit Popular li presentam una transacció a
l’esmena que ha presentat el Govern, la transacció és molt
senzilla, a vostès sempre els agrada deixar els documents
oberts, a nosaltres ens agrada acotar perquè si no, després hem
de seguir reiterant les peticions perquè encara que s’aprovin no
es compleixen. Els presentam una transacció incorporant
l’expressió “de tres meses”, senyors del Govern. Per tant,
quedaria: “estudiar la fórmula jurídica necessària en un termini
màxim de tres mesos per tal de poder posar a disposició”, seria
així amb el que resta de redacció.

Per tant, el model del Partit Popular és per donar una
solució perquè vostès són incapaços de donar una solució.
Duen sis anys, nou claus lliurades a dia d’avui d’habitatge, vint,
tal vegada vint promocions en marxa, algunes paralitzades no
sabem per quin motiu, algunes han fet fora a l’empresa que
havia guanyat el concurs -d’açò un dia o un altre sabrem la
veritat-, i el problema de l’habitatge només fa que créixer. Ja
duim 9.000 persones i sabem que aquesta relació és susceptible
de poder depurar per part de la conselleria, però ja fa mesos
que ho diuen.

De què serveixen les 25 mesures de reactivació econòmica
que varen presentar el febrer de l’any 2020, Sr. Conseller?,
perquè no en posen cap en marxa ni hi ha simplificació
administrativa ni faciliten que la propietat privada pugui tenir
garanties i posar a disposició dels ciutadans els habitatges ...
Vostès fan titulars, fan decorats, venen fum, però el resultat del
dia a dia, el resultat de poder disposar d’un habitatge no arriba
de cap de les maneres.

Per tant, ens agradaria que fessin una reflexió, que totes
aquestes propostes que reiteram és perquè entenem que si les
polítiques que vostès tenen en marxa no funcionen és un
moment de posar en marxa qualque modificació. 

Quant a l’aprovació que es va fer la setmana passada del
decret llei, vostès no varen aprovar la tramitació de projecte de
llei per fer una gràcia i per cercar un consens d’aquesta cambra,
vostès varen fer aquesta modificació, varen acceptar aquesta
aprovació de projecte de llei per poder solucionar totes les
deficiències que tenen en aquest decret llei, que ja saben vostès
els indicis cap on aniran, seria un altre decret llei que la Justícia
tombaria a favor d’aquesta ciutadania, que el Govern que tenim
a dia d’avui ni fa ni se l’espera. 

Per tant, en nom del Partit Popular acceptaríem les esmenes
que van en línia un poc amb les tretze que hem presentat i està
a disposició d’aquest govern demostrar si està o no està per
intentar resoldre aquesta problemàtica de l’habitatge acceptar
aquesta transacció de tres mesos perquè pugui prosperar aquest
punt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat passarem a la votació. En primer
lloc els he de demanar si qualque grup s’oposa a aquesta
transacció que ha fet el Sr. Camps sobre l’esmena 5461, del
punt número 2. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Nosaltres ens reafirmam en el text original de l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

O sigui, no accepten la transacció. Idò, votam..., han
acceptat votació separada, votam el punt número 1. Votam.
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23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 2. Votam.

22 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

52 sí, 1 no, cap abstenció.

Votam el punt número 4. Votam.

22 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 6. Votam.

22 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 7. Votam.

21 sí, 30 no, 2 abstencions.

Ara votam el punt número 8. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 9. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 10. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 11. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 12. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 13. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 5433. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

En darrer lloc votam l’esmena 5434. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la
Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE
núm. 4768/21). 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació sobre la validació o derogació del Decret llei
5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears i el
Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Començam amb la intervenció per part d’un membre del
Govern per fer l’exposició de les raons per les quals el decret
llei ha estat promulgat. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou a tothom. Diputats,
diputades. El 7 de maig, ha proposta de les Conselleries de
Presidència, Funció Pública i Igualtat i de Salut i Consum, el
Consell de Govern va aprovar un decret llei amb el qual es va
modificar la Llei de salut pública de les Illes Balears.
L’objectiu del decret llei era incloure-hi la possibilitat
d’adoptar a partir de les 00 hores del dia 9 de maig, quan
acabava l’estat d’alarma, determinades mesures de control de
la pandèmia que s’havien demostrat efectives fins aleshores.

Fins ara no es disposava a la Llei de salut pública de
consideracions especials en temps de pandèmia o epidèmia.
Amb el decret llei també es va establir un règim sancionador
per fer front als possibles incompliments de les regulacions
relacionades amb la COVID-19.

En aquest moment, atès que era imminent la finalització del
règim jurídic excepcional que suposava l’estat d’alarma, es va
considerar aconsellable introduir a la legislació autonòmica
més concreció de les mesures d’intervenció administratives que
es podien adoptar en situacions de pandèmia per garantir el
control de contagis. També es va considerar necessari i urgent
delimitar el procediment a seguir per a la seva adopció.

En aquest sentit, atès que el termini de temps era molt breu
i la situació era d’urgència, es va optar per introduir aquestes
mesures mitjançant la fórmula del decret llei. Això no obstant,
el Govern va deixar clar que l’objectiu era també tramitar-ho
com a projecte de llei, obert a debat parlamentari.

Entrant més en detall, el decret es va estructurar en tres
parts les quals explicaré de manera esquemàtica: té dos articles,
una disposició addicional, una final i una derogatòria.

S’inclouen mesures preventives en situació de pandèmia o
epidèmia, dirigides a la població en general o als individus en
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particular, com per exemple el confinament perimetral d’una
barriada, un municipi, una illa o tot l’arxipèlag; el control de
l’entrada a les illes a través de ports i aeroports; la restricció de
les reunions; la limitació de la mobilitat en horari nocturn o la
limitació d’aforaments a llocs de culte i l’establiment de
mesures d’autoprotecció o també el reconeixement al
tractament i hospitalització quan s’aproximin indicis de perill
per a la salut de la població a causa d’una persona o d’un grup
de persones, o per les condicions com es dugui a terme una
activitat.

La intervenció de centres de serveis socials, la potenciació
del paper de les noves tecnologies en la gestió i el control dels
riscs per a la salut pública i el marc amb què s’ha de dur a
terme la cooperació i col·laboració administratives en matèria
de salut pública.

En segon lloc, aquest decret llei també va modificar el
Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19. Amb la modificació es va
mantenir la vigència dels tipus infractors prevists en els articles
3.h) i 4.g), relatius a l’agreujament de les infraccions lleus i
greus quan aquestes són comeses a un territori on la incidència
acumulada és de màxim nivell d’alerta sanitària. Es va valorar
en aquest cas el seu efecte dissuasiu per garantir el compliment
de les mesures que estableixen les autoritats sanitàries, amb la
finalitat d’assegurar la salut de les persones.

Així mateix, i davant de l’augment progressiu de la
mobilitat, es va considerar oportú d’incloure un nou tipus
infractor per tal de sancionar els incompliments de l’acreditació
del resultat negatiu de les proves diagnòstiques que
s’estableixen amb caràcter previ com a mesures de control de
la sortida de la zona, o l’illa o les illes afectades o d’entrada a
aquestes, o la negativa a sotmetre’s a aquestes proves amb
caràcter posterior, llevat dels supòsits en què s’acrediti que es
disposa del certificat Unió Europea COVID-19 o d’un
document anàleg admès per les autoritats sanitàries espanyoles
o europees.

Per acabar, en el text del decret es va incloure una
disposició addicional única de limitació del preu i tarifes de les
proves diagnòstiques. En aquest sentit, indica que fins que el
Govern de l’Estat espanyol declari la finalització de la situació
de crisi sanitària, s’estableixen els preus i tarifes màximes que
han d’aplicar els centres, serveis i establiments sanitaris i
sociosanitaris, tant públics com privats, per la realització de les
proves diagnòstiques. Les PCR costaran com a màxim 75 euros
i les proves d’antígens 30 euros.

Certament, el decret llei és un instrument en mans del
Govern de la comunitat autònoma per fer front a situacions de
necessitat extraordinària i urgent, encara que amb el límit de no
poder afectar determinades matèries.

Com a disposició legislativa de caràcter provisional que és
la permanència del decret llei a l’ordenament jurídic, està
condicionada a la ratificació parlamentària corresponent. El
decret llei autonòmic constitueix una figura inspirada que
preveu l’article 86 de la Constitució. En el context de crisi

sanitària que afronten totes les comunitats autònomes, el
Govern de les Illes Balears va considerar plenament adequat
l’ús d’aquest instrument per donar cobertura a les disposicions
que s’hi contenen.

El contingut del decret llei s’adequa als criteris establerts a
la jurisprudència del Tribunal Constitucional atès que respon a
l’exigència que hi hagi una connexió de sentit o relació
d’adequació entre la situació excepcional i les mesures que es
pretenen adoptar, que han de ser idònies, concretes i d’eficàcia
immediata.

De conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el
decret llei que es va aprovar s’ajusta als principis de bona
regulació en atendre els principis de necessitat i eficàcia, ja que
la iniciativa es fonamenta en l’interès general per fer front a la
crisi de salut pública provocada per la COVID-19.

La norma s’adequa també als principis de seguretat jurídica,
proporcionalitat i eficiència, estableix una norma clara que
assegura la millor protecció dels drets dels ciutadans i
proporciona certesa i agilitat als procediments, sense imposar
càrregues administratives no justificades. També la regulació
que conté es va considerar proporcionada en atenció a la
particular situació existent i a la necessitat de garantir el
principi d’eficàcia en l’aplicació de les mesures adoptades.

Quant al principi de transparència, cal explicar que, atesa la
urgència per l’aprovació d’aquesta norma, es varen exceptuar
els tràmits de consulta pública i d’audiència i informació
públiques.

Vull agrair la feina de totes les persones que varen
participar en la redacció d’aquest text, en particular als
funcionaris dels serveis jurídics de les dues conselleries, els
quals han fet una feina excel·lent durant tota la pandèmia per
donar forma jurídica a tot un seguit d’eines que han resultat
imprescindibles per poder contenir i limitar l’abast de la
pandèmia.

S’ha de destacar que les decisions del Govern fonamentades
pels serveis jurídics han superat el judici valoratiu dels jutjats
contenciosoadministratius de Palma i de la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears pel que fa a la decisió sobre l’autorització o la
ratificació de les mesures, d’acord amb l’article 10.8 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa en tant
que afecten drets fonamentals d’una col·lectivitat de
destinataris no identificats individualment, amb mesures com
el confinament perimetral d’àmbit territorial insular o inferior,
la limitació del dret de reunió i l’establiment de cabudes
màximes en els actes de culte.

D’altra banda, vull fer un comentari respecte de tres
aspectes que comenta el decret: per una banda, a l’apartat de
protecció de la salut pública a través de noves tecnologies,
s’indica que l’administració facilitarà que la persona rebi
informació individualitzada sobre la seva situació de salut i de
risc. En aquest sentit, vull avançar que ja els usuaris del servei
de salut poden accedir al resultat de les seves proves
diagnòstiques de COVID que hi ha a la seva història clínica a
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través del portal de l’usuari. A més, amb la finalitat de facilitar
més encara l’accés senzill als indicadors més rellevants de la
pandèmia, hem posat en marxa el visor COVID on la població
pot obtenir informació molt detallada del nivell de risc en el
qual es troba cada illa.

El segon aspecte que vull ressaltar és el relacionat amb la
cooperació i col·laboració administratives en matèria de salut
pública. El dret indica de quina manera han de col·laborar
l’administració autonòmica i els ajuntaments i com poden
demanar els municipis l’ajuda del Govern, per exemple a través
de convenis.

El que m’agradaria destacar en aquest sentit és que a
Balears podem estar orgullosos d’aquesta feina de
col·laboració fruit de l’enteniment del diàleg, de la participació
de totes les administracions durant la pandèmia. M’atreviria a
dir que mai anteriorment no s’ha fet un esforç d’aquestes
característiques per part de tots, consellers del Govern i del
consell, batles, regidors, etc., totes les administracions han
posat de la seva part per frenar els contagis, garantir la salut i
poder avançar, com fem, cap a una nova normalitat.

Els consells i els ajuntaments han estat imprescindibles per
organitzar cribratges, impulsar plans d’acció comunitària a les
barriades, garantir el bon funcionament de les COVID Exprés,
cedir espais, consensuar mesures adequades a cada zona
específica, difondre les mesures i fomentar-ne l’adhesió per
implantar els dispositius de vacunació massiva, per tantes i
tantes coses.

Hem pogut discrepar, però crec que sempre totes les
institucions hem estat obertes a escoltar suggeriments i
propostes, no podia ser d’una altra manera.

El tercer aspecte que volia comentar és fins a quin punt
aquesta pandèmia ha demostrat la importància de la salut
pública i del vessant comunitari de la salut. Aquest govern ha
demostrat el compromís amb la salut mitjançant els
pressuposts, s’han augmentat els recursos econòmics i humans,
s’ha invertit en infraestructures, en contractacions,
principalment de personal assistencial, de material. Enguany
esperam poder avançar en el vessant de la salut pública
mitjançant la creació d’una agència específica que ens ha
d’ajudar a implantar la salut a totes les polítiques; afavorir els
condicionants positius de la salut perquè la població mantengui
hàbits saludables, no emmalalteixi i visqui més anys, més i més
feliç.

La COVID-19 ha copat bona part dels nostres esforços però
hem seguit fent feina i un exemple n’és el laboratori de salut
públic en el qual hem invertit 1,7 milions d’euros.

En definitiva, hem de continuar avançant, lluitam contra la
pandèmia amb totes les eines, una de les quals és aquest text
que avui debatem, però fem el possible per reprendre els
projectes, reactivar serveis i poc a poc demostrar amb fets que
tornam a una certa normalitat, sempre amb prudència i molt
vigilants.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. A fi i efecte d’ordenar el
debat, deman als portaveus dels grups parlamentaris si volen
intervenir en el torn a favor, en el torn en contra o per fixar
posicions.

Partit Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El Grup Popular intervendrà en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En contra. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posicions, president.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. TUR I RIBAS:

A favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Començam, idò, amb les intervencions en torn a favor i
començam amb el Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tots i a totes. Des
d’Unides Podem votarem a favor de la validació del Decret
Llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifica la Llei 16/2010,
del 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el
Decret Llei 11/2020, del 10 de juliol, pel qual s’estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

Posarem un poc d’història per contextualitzar el que avui
debatem. El primer pacient de la COVID-19 va ser detectat a
(...) i notificat a l’Organisme Mundial de la Salut, a l’OMS, el
31 de desembre del 2019, ho vam veure com a una cosa
llunyana, perquè d’altres vegades s’havien anunciat grans
epidèmies mundials com la grip aviar, l’èbola i altres similars
que quasi no havien tingut incidència a Europa. Un mes
després, el 31 de gener del 2020, es va registrar el primer
pacient a Espanya, a La Gomera. Uns dies més tard, el 9 de
febrer, es va registrar el primer pacient detectat a les nostres
Illes. Des de llavors, l’evolució de la pandèmia ha estat ràpida
i exponencial a la nostra comunitat, al nostre país i a la resta del
món.

A dia d’avui la COVID-19 ens ha deixat més de 3.700.000
morts a tot el món, a Balears s’han confirmat un total de 60.708
casos de persones afectades per la COVID-19 i,
malauradament, han mort 840 persones, ahir vàrem conèixer la
darrera pèrdua a Eivissa. Des d’Unides Podem enviem totes les
nostres condolences i el nostre suport als familiars i amics de
la víctima, així com a totes les víctimes de la COVID-19.

La rapidesa amb la qual el virus es va propagar i estendre
pel món va obligar la ciència a accelerar les recerques i
conclusions respecte del comportament de la COVID-19. El
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears des de l’esclat
de la pandèmia han adoptat mesures que han estat i alguna
d’aquestes segueixen essent imprescindibles per protegir la
salut de la ciutadania en el seu conjunt. Ho hem dit diverses
vegades en aquest darrer any, aquesta pandèmia ha posat potes
en l’aire tots els sistemes, tots, el sistema de benestar, el
sistema econòmic, el sistema sanitari, el sistema educatiu i el
sistema legislatiu també n’és un; la legislació ordinària no
preveia una pandèmia global per a la qual no tenim una
legislació que la tengui en compte i s’han emprat instruments
que estaven prevists per a d’altres contexts.

Va ser així com el Govern de l’Estat va haver d’aplicar una
normativa que no s’ajustava del tot al supòsit pandèmic, com
és l’estat d’alarma, que era l’única de la qual es disposava
llavors davant la necessitat d’afrontar una situació
d’emergència de salut pública que desbordava els coneixements
científics i l’experiència vital de la població. D’aquesta manera
es va declarar un primer estat d’alarma, mitjançant el Reial
Decret 463/2020, del 14 de març, que va ser prorrogat en sis
ocasions fins al 21 de juny del 2020, i davant d’un increment de
casos, un segon estat d’alarma, mitjançant el Reial Decret
926/2020, del 25 d’octubre, així mateix prorrogat fins al passat
mes de maig.

Aquests estats d’alarma van permetre fer front a una
situació d’emergència sanitària i protegir la salut de la
ciutadania. L’obligació de les administracions és adequar la
legislació a les noves realitat i prendre i contemplar mesures
per evitar la transmissió de pandèmies i que la legislació
acompanyi aquest tipus de mesura. El Decret 5/2021 proposa
disposar d’instruments normatius necessaris per afrontar
eventuals empitjoraments o reincidències de la COVID-19 o
d’altres malalties epidèmiques similars, com la modificació de
la Llei 16/2010, del 28 de desembre, de salut pública de les
Illes Balears, per concretar les mesures que en situació de
pandèmia o d’epidèmia declarada per les autoritats competents
poden adoptar les autoritats sanitàries. Les mesures que recull
aquest decret són les mesures que durant l’estat d’alarma s’han
demostrat que són idònies per impedir l’expansió del virus i
protegir la salut de la ciutadania, mesures com els controls
d’entrada a les Illes per aeroport i port, el confinament
perimetral d’una barriada, d’un municipi, d’una illa o
l’arxipèlag, entre d’altres.

El Decret Llei 11/2020, del 10 de juliol, referent al règim
sancionador específic per fer front als incompliments de les
disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, incorpora l’agreujament de les
infraccions lleus i greus, així com introdueix una nova
infracció: la sanció per l’incompliment de l’acreditació dels
resultats negatius de les proves diagnòstiques com a mesures de
control de l’entrada de les nostres illes. Des de l’aixecament de
l’estat d’alarma hem vist com l’arribada d’avions d’altres
províncies i d’altres països van en augment dia rera dia, a dia
d’avui, per entrar a les nostres illes cal una prova negativa de
PCR; aquesta mesura ha estat clau en aquest darrer any per
acotar l’expansió de la pandèmia a la nostra comunitat.

Aquest decret llei inclou una disposició addicional única
fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquest
decret fixa el preu i tarifes màximes que han d’aplicar els
centres, serveis, establiments sanitaris i sociosanitaris públics
o privats per a la realització de les proves diagnòstiques,
concretament fixar el cost de les proves PCR en un màxim de
75 euros i 30 euros de proves d’antígens.

En definitiva, aquesta modificació de la normativa de la
qual avui fem el debat per convalidar o derogar el que preveu
és incorporar a la Llei de salut pública les mesures necessàries
perquè les autoritats sanitàries disposin d’eines idònies per fer
front a situacions en què la salut pública es troba greument
compromesa i cal protegir d’una forma eficient la salut de la

 



5000 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 8 de juny de 2021 

població i garantir-ne el control dels brots epidemiològics i
contenir-ne la propagació de pandèmies, de la pandèmia actual,
com és la COVID o d’altres.

Unides Podem votarem sí a la convalidació i sí a la
tramitació del decret llei com a projecte de llei amb la finalitat
de millorar el text. A les Illes Balears hem de ser capaços
d’accelerar la maquinària legislativa per ocupar-nos de les
situacions que no estaven previstes en la legislació. Avui
podem fer una passa més en aquest sentit amb la convalidació
d’aquest decret llei 5/2021, de 10 de juliol.

Han estat quinze mesos de convivència amb el maleït virus,
encara no sabem quin serà el comportament de la pandèmia en
els propers mesos, però sí sabem que a mesura que vagi
augmentant la immunitat de la població a Balears anirem
restablint el marc de la normalitat que teníem abans de la crisi
sanitària i deixant enrere aquesta crisi que des de fa més d’un
any ha amenaçat la salut de tota la població i ha posat en perill
el nostre sistema, els negocis, l’ocupació, la interrupció gairebé
absoluta de totes les activitats quotidianes, etc.

Ens hem trobat davant d’una crisi sanitària sense precedents
i d’una extraordinària amplitud i gravetat tant pel risc
extraordinari del contagi com per l’elevat nombre de persones
afectades amb la conseqüent pressió sobre els serveis sanitaris. 

La nostra tasca com a representants públics és consolidar
normatives per al benestar i benefici dels ciutadans i ciutadanes
de les nostres illes arribant a acords i consensos, lluny de la
demagògia i el populisme.

A Unidas Podem ens trobareu en un debat honest (...) sobre
aquesta matèria. Convidem totes les formacions polítiques a
seguir aquesta línia i arribar a consens en matèria de salut
pública justa garantint els serveis públics forts. La ciutadania
reclama consens en política i deixar de banda la política de
l’espectacle. Esperem que els partits que ja han manifestat el
seu vot contrari a aquest decret s’ho pensin perquè ells
mateixos en declaracions als mitjans han dit que són mesures
necessàries. Per això, els convido a validar el decret i a
tramitar-lo com a projecte amb consens i un debat seriós i
respectuós cercant el bé comú de la ciutadania de les nostres
illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Mayor. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt bon dia, senyors
diputats i diputades, Sra. Consellera, moltíssimes gràcies per
aquesta explicació didàctica i esquemàtica que ha fet del decret,

un decret que era del tot necessari i que podem abordar des de
diferents perspectives tant la discussió d’aquest mateix decret
com les circumstàncies que acompanyaren el seu naixement o
la seva aprovació, i podem parlar des de criteris que siguin
sanitaris, de criteris que siguin econòmics, de criteris que siguin
fins i tot polítics, no? Evidentment, sempre -sempre i en això
estarem totalment d’acord i ens tendrà sempre al seu costat-
s’han de prioritzar sempre els criteris sanitaris, és a dir, els que
impliquen el bé comú, el bé de tota la nostra societat tot i que
això a vegades comporta prendre decisions que són doloroses
com és evidentment limitar els drets i les llibertats de les
persones, que no són decisions bones de prendre perquè crec
que no hi pot haver res pitjor que haver de limitar en
democràcia els drets i les llibertats de les persones i crec que en
aquest sentit no és cap caprici com moltes vegades s’ha dit
inclús dins aquest hemicicle, com si passàssim gust de poder-ho
fer. Crec que res més enfora d’això.

També, per vegada per ventura podem enfocar el debat, i
segurament així serà i especialment quan es parli o es defensi
el vot contrari a aquest decret respecte de la resolució del
Tribunal Suprem i crec que en aquest sentit és important
contextualitzar aquesta circumstància quant que el Tribunal
Suprem ha emès un veredicte amb el qual podem estar-hi
d’acord o podem no estar-hi d’acord. Crec que des del nostre
grup parlamentari evidentment no ens queda més remei que
acatar-lo, però no el compartim, sobretot especialment per
aquelles qüestions que s’han tombat i que feien referència a
criteris que eren estrictament i purament sanitaris com per
exemple el nombre de persones que poden estar reunides dins
un espai tancat i que crec que en el terreny tècnic és de les
qüestions que tal vegada més preocupen del veredicte que ha
fet el Tribunal Suprem respecte d’això. 

Crec que en aquest sentit aquí ens hem de fer una pregunta:
bé, en cas ara que es produeixi una alta... en el nombre de
contagis i fins i tot en el nombre de funcions, de qui seria la
responsabilitat i qui prendria la responsabilitat, després que
evidentment hi ha hagut aquestes sentències?

Crec també que s’ha de contextualitzar en un sentit de dir
que finalitza un estat d’alarma  i l’Estat se’n renta les mans,
crec que nosaltres, el nostre grup ja va ser en el seu moment
bastant crític amb aquesta situació davant la negativa per part
del Govern de l’Estat a dur al Congrés de Diputats a parlar, a
debatre sobre la possibilitat, diríem, de prorrogar aquest estat
d’alarma, com demanaven diferents comunitats autònomes i
precisament ho demanaven per tenir tot un conjunt de
normativa, tot un conjunt de... un paraigua legal precisament
perquè no ens passàs això que ens ha passat a nosaltres, no?,
quan precisament l’Estat deia que les comunitats autònomes
tenien recursos jurídics suficients com perquè puguin prendre
les decisions que hagin de prendre, que evidentment les
circumstàncies han demostrat que no ha estat així.

Per part nostra, per part del nostre grup veim necessàries
totes aquestes eines jurídiques, totes les que es contemplen al
decret i totes les que puguin anar sorgint al llarg de la seva
tramitació i les valoram de manera molt positiva quant que
evidentment la realitat que teníem i especialment la realitat
jurídica a partir d’una sèrie de lleis que evidentment s’han
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d’adaptar a les noves circumstàncies que és ni més ni manco
que el que pretén aquest decret.

Per tant, per això mateix el nostre vot hi serà favorable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, vicepresidenta. Gràcies també, consellera, per la
seva explicació, crec que ha estat perfecte per aclarir en quins
termes vol fer aquest canvi, i molt aclaridora.

Jo em tem que..., no sé què faran els grups de l’oposició,
però vull dir que no és que aquesta qüestió generi ja gaire més
debat perquè la situació és molt clara en aquest moment. Crec
que era necessari fer una adequació de la Llei de salut pública
i que era una mesura a més de responsabilitat evidentment
davant una situació que s’ha perllongat tant de temps crec que
és important fer un desplegament més ampli de la llei que tenim
perquè... en previsió del que es pugui seguir allargant i també
en previsió de situacions futures, que desitj que no passin, però
que podem passar, està bé que aquesta llei prevegi aquests
escenaris.

Pel que fa al contingut, també estam d’acord en el contingut
i estam d’acord també en les adequacions que es volen fer al
règim... al decret que es va aprovar el juliol de 2020 del Decret
del règim sancionador perquè clarament demostra que sobre la
marxa algunes mesures han mostrat més eficàcia que d’altres i
és correcte. Vull dir, no tenim res a dir en aquest sentit.

Únicament potser hagués estat desitjable impulsar aquest
decret fa ja uns mesos i no arribar tan endavant. Crec que fa
uns mesos també es donava el context per haver fet aquest
decret llei i a més en aquest cas a diferència d’altres decrets llei
que vostès han portat aquí crec que es justificava per la situació
d’extraordinària excepcionalitat i també per la situació de la
gravetat de la pandèmia s’hagués justificat més que mai fer un
decret llei. Per tant, ho trobam convenient en aquest cas.

Ara bé, vista també la notícia que vàrem tenir la setmana
passada amb el dictamen del Tribunal Suprem que deixa ara
mateix en una situació segurament d’incertesa l’aplicació del
decret en alguns aspectes concrets, ens sembla també raonable
demanar la seva tramitació com a projecte de llei. Si no hagués
estat per aquesta resolució del Tribunal Suprem nosaltres no
haguéssim votat a favor de tramitar-ho per aquesta via perquè
pensàvem que la motivació de fer un decret llei hi era, estava
més que justificat, potser segurament més que en cap altra
situació que s’ha donat aquí en els darrers mesos, però crec que
en la seva segona intervenció, Sra. Consellera, vostè podrà
explicar millor que ningú quina valoració fa respecte d’aquesta
resolució del Tribunal Suprem, com afectarà l’aplicació
d’aquest decret llei mentre no tenguem una llei aprovada i en

definitiva, també com interpreta vostè la idoneïtat de tramitar-
ho com a projecte de llei. 

En qualsevol cas hi estam a favor i els agraïm que hagin
comparegut aquí per explicar les característiques d’aquest text.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Diputats i diputades, Sra.
Consellera. En el darrer any la pandèmia generada per la
COVID-19 ha ocasionat una crisi sense precedents, que ha
posat de manifest el grau d’interdependència entre salut i
economia i ens ha recordat que la salut i la vida són drets
humans fonamentals. 

Des del principi aquest govern ha protegit la salut i la vida
de la població, perquè així tenim cura de les persones i
asseguram també el futur de la nostra economia. I legalment ho
ha fet a l’empara dels dos estats d’alarma, el primer des de dia
14 de març fins a dia 21 de juny del 2020 i el segon des de 22
d’octubre del 2020 fins al passat 9 de maig. En l’àmbit estatal,
la Llei Orgànica 3/1986, de mesures especials de salut pública,
habilita les autoritats sanitàries competents adoptant totes les
mesures que calguin per tractar d’evitar la transmissibilitat de
malalties, si hi ha raons sanitàries urgents o necessàries. Això
sí, si les mesures modulen en els drets fonamentals, hauran
d’estar sotmeses a la ratificació judicial. I és que quan es tracta
de modular l’exercici dels drets fonamentals, fa falta una doble
garantia, amb estat d’alarma o sense. Quan el Govern promulga
un estat d’alarma, ha de demanar la seva aprovació al Congrés
dels Diputats i quan una comunitat autònoma considera
necessàries aquests tipus de mesures, hi ha també una segona
instància que dóna el vistiplau, en aquest cas als tribunals.

Consideram perillós el plantejament del Partit Popular al
Congrés dels Diputats, que vol que un govern per si sol, sense
ratificació judicial, pugui decidir mesures que afectin drets
fonamentals. De fer-se una reforma d’aquest tipus, hauria de ser
extraordinàriament garantista. 

La Llei de salut pública no és l’única llei en la qual es
fonamenta aquest decret, la Llei 14/1986, general de sanitat,
estableix en el seu article 26 que les autoritats poden adoptar
les mesures preventives que estimin pertinents. I la Llei
33/2011, general de salut pública, en el seu article 54 estableix
que les autoritats podran adoptar de forma extraordinària totes
les mesures que siguin necessàries per assegurar el compliment
de la llei.

Afortunadament durant molts anys hem viscut aliens a tota
aquesta normativa, perquè la situació que vivim és sobtada i
excepcional. De fet, als debats dels Diaris de Sessions del
Congrés les preocupacions eren altres, mentre Ernest Lluc
defensava la universalització de les prestacions, la creació de
més llocs de feina a l’àmbit sanitari, el lliure exercici de la
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professió mèdica i la millora de les condicions laborals, Romay
Beccaría deia que l’assistència sanitària pública tanmateix era
dolenta i calia donar llibertat als usuaris per escollir els serveis
que desitjaven.

Com poden veure, els punts de vista esquerra i dreta de
l’àmbit polític no han variat gens, de fet tant és així que veim
amb estupor a la premsa el pla d’atenció primària de la
Comunitat de Madrid, que planteja tancar definitivament
desenes de centres de salut. És la seva estratègia de sempre.
Aquí ja van acomiadar 1.400 professionals sanitaris, van tancar
els centres de salut els horabaixes, van eliminar la targeta
sanitària universal i van proposar tancar dos hospitals. Per
aconseguir la privatització van deteriorant les institucions
públiques i maltracten els professionals. No vull ni pensar com
hauríem viscut aquesta pandèmia si no arribam a tenir un
govern que creu fermament en la sanitat pública. A les Balears
els centres de salut no han tancat ni en ple estat d’alarma.

Així idò, les comunitats disposen d’instruments per contenir
la pandèmia més enllà de l’Estat d’alarma. Així es va acreditar
a les Illes Balears durant el període comprès entre el dia 21 de
juny i el 22 d’octubre de l’any passat i així ho ha ratificat el
Tribunal Suprem per a aquest període de nova normalitat, amb
la qual cosa no s’entén el discurs sempre catastrofista del Partit
Popular, que després de no ser capaç de votar a favor de l’estat
d’alarma quan era el moment, després, reclamaven allargar-lo
assegurant que tot seria un caos a partir del 9 de maig. I s’entén
encara menys el posicionament del Partit Popular en contra
d’aquest decret llei, quan a Galícia tenen un decret llei
exactament igual. Pel que veig vostès, molt amics del Sr. Núñez
Feijoó no són.

Vaticinaven el caos després de l’estat d’alarma, com van
vaticinar el caos a l’inici del curs escolar i no descart que el
vaticinin també a l’inici del curs vinent d’aquí a una estona en
aquest mateix ple. Tot això era simplement mentida, auguren
vostès la fi del món més que els maies, això sí, diria que a
diferència d’alguns de vostès, els maies no desitjaven la fi del
món. I és que alguns pensen que tot val, lluny del seu discurs
catastrofista, l’economia es comença a recuperar i es recupera
gràcies a la situació sanitària. El turisme torna i torna gràcies a
la nostra aposta per unes illes segures, segures per a tothom. A
més, a nivell estatal les comunitats també compten amb el
suport del consell interterritorial del sistema nacional de salut,
els acords del qual són de compliment obligat. És convenient
recordar-ho perquè amb la lleialtat institucional que els
caracteritza, va ser un govern del Partit Popular a Madrid qui
va aterrir durant dies per Setmana Santa a mig país, amenaçant
de no acatar les decisions del consell interterritorial i negant-se
a realitzar un tancament perimetral, mentre els ciutadans de les
comunitats annexes corrien a demanar el tancament de la seva
pròpia comunitat als seus governants, per evitar que
s’escampessin els contagis.

Crec que queda bastant clar que el caos aquí són vostès i
que les mesures d’alguns del seus governs autonòmics han
complicat l’inici de la temporada turística i han estat a punt de
tirar enterra tot l’esforç que han fet els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, que des d’aquí vull agrair
profundament.

A nivell autonòmic, les Illes Balears ja compten amb una
regulació sanitària específica de rang legal, continguda tant a
la Llei de salut de les Illes Balears 5/2003, com a la Llei de
salut pública de les Illes Balears 16/2010. Però és cert que en
aquesta legislació no es concreten les mesures d’intervenció
administrativa que es poden adoptar en situacions de pandèmia.
Per tant, entenem que és recomanable introduir en la nostra
legislació més concreció, així com delimitar el procediment que
s’ha de seguir per adoptar les mesures que en situacions de
pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents,
es poden adoptar garantint la seva idoneïtat, proporcionalitat i
temporalitat. I aquest és precisament l’objecte d’aquest decret
llei, aprenent de tot allò que hem après que funciona durant
aquest any que ens ha tocat viure: proposar una modificació de
la Llei de salut pública de les Illes Balears 16/2010.

Cal dir que tot i la manca de concreció en la legislació
preexistent a aquest decret llei, tots els acords del Consell de
Govern i les resolucions de la Conselleria de Salut i Consum,
que així ho van requerir entre el primer i el segon estat
d’alarma, han superat el judici valoratiu dels jutjats
contenciosos administratius de Palma i de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears. I el mateix ha passat amb les mesures aprovades en
base a aquest decret llei, que han estat ratificades pel TSJ. Si bé
és cert que en atenció a la bona situació actual de les Illes
Balears, el Tribunal Suprem ha decidit que no es podien
continuar aplicant, perquè ara només estarien justificades en
base a la prudència, avançant així la fi del toc de queda que el
Govern ja havia decidit tres dies. 

Una prudència a la qual nosaltres seguim apel·lant i és que
com declara la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, ningú no pot negar que la pandèmia amb
els seus innegables riscos per a la salut, ha estat i segueix sent
un risc per a la vida. Però entenem que és un tema que suscita
debat i dubtes jurídics i per tant, en cas de dubte a nosaltres
sempre ens trobaran defensant els interessos dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears. I aquests són precisament i en
una situació sanitària envejada a nivell de tot Europa, que
permet d’una reactivació de l’economia d’aquestes illes, com
demostren les recents dades de l’atur i d’afiliació a la Seguretat
Social. Només amb seguretat sanitària hi ha activitat, les Illes
capten el 60% del turisme alemany i la connectivitat creix un
30% setmanal.

D’aquí uns anys és probable que la societat miri enrere i
defensi el decret, des de la tranquil·litat de saber que defensa
mesures que pensen en el benestar de la societat i de les
persones, mesures que van més enllà del curt termini i sobretot
amb la consciència de no aprofitar, com fan alguns, les
dificultats de la pandèmia per rascar algun vot. La salut i el
benestar, el nostre futur i el de les nostres famílies estan per
damunt d’interessos electorals. És un orgull pertànyer a aquesta
comunitat autònoma que ha sabut salvar vides com cap altra,
gràcies a la immensa implicació de la ciutadania, fa molts
mesos que no tenim cap pèrdua ni cap contagi a una residència
i més de 15 dies que no ha mort ningú per COVID-19. Hem
salvat a molta gent d’aquestes illes i ho hem aconseguit
col·lectivament, de la feina col·lectiva, com diu la nostra
presidenta sempre, en traiem els millors fruits.
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Tots sabem que necessitàvem arribar a aquests moments en
la millor situació sanitària possible, això també ho hem
aconseguit col·lectivament, i així podrem garantir moltíssimes
llocs de feina. Sabem les pèrdues de vides humanes que hem
tengut durant la pandèmia i és un fet que ens dol profundament,
no les oblidarem mai i no desitjam que haguem de tornar a
viure res igual mai de la vida. Però si es dóna el cas, volem
estar preparats per afrontar la situació amb les millors garanties
possibles i és per això que demanam l’aprovació d’aquest
decret llei i també que es tramiti com a projecte de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Bona. Por parte de..., comienza el turno
de intervenciones de los grupos parlamentarios en contra. Por
parte del Grupo Parlamentario Popular interviene el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, como se ha dicho, se trata de
convalidar el decreto ley que propone básicamente modificar
la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las
Islas Baleares, y modificar por tercera vez el decreto ley, que
lleva menos de un año en vigor, que es el Decreto Ley 11/2020,
de 10 de julio del año pasado, que establece el régimen
sancionador por los incumplientos de la normativa COVID.

Como es habitual, en los decretos leyes pues cabe analizar
dos cuestiones, una, si el sistema utilizado es proporcional y
adecuado para promover ese cambio legal y, otra, si los
cambios propuestos, es decir el contenido, también son los
adecuados. 

Estamos ante el quinto decreto ley de este año, del año 21,
después de que el año pasado se tramitasen 15 decretos ley
elaborados por el Govern y convalidados por el Parlamento. Es
cierto que estamos ante una gravísima crisis sanitaria como
consecuencia de la COVID y eso justifica tener que legislar
situaciones excepcionales y que justifica tener que acudir a la
vía excepcional del decreto ley. 

Como todos sabemos el decreto ley implica una excepción,
implica una excepción al procedimiento legislativo ordinario y
supone que es el Govern quien hace las normas con rango de
ley en lugar de ser el Parlamento que es el poder legislativo
quien debe hacer esas normas. Como toda excepción su
ejercicio está sometido a determinados requisitos que la
legitimen y básicamente es la existencia de una situación de
extraordinaria y urgente necesidad.

Se trata pues de una invasión del Govern a las facultades
atribuidas al Parlamento y por tanto entendemos que debe
evitarse a toda costa pues un uso abusivo y arbitrario de la
figura del decreto ley que sólo justifica, como dice el Tribunal
Constitucional, cuando por razones difíciles de prever se
requiera una acción normativa inmediata en plazo breve que no
pueda ser atendida por la vía normal o incluso por el

procedimiento de urgencia legislativo, Sentencia del Tribunal
Constitucional 111/83, ya súper consolidada en nuestra
jurisprudencia. 

El decreto ley también hay que examinarlo desde el punto
de vista de lo que dice la Constitución en su artículo 86.1, que
hay una serie de materias excluidas expresamente del decreto
ley: “no podrán afectar al ordenamiento de instituciones básicas
del Estado, no podrán afectar a derechos y deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título I y no podrán afectar
al régimen de las comunidades autónomas ni a los derechos
electorales en general”. Es decir, hay una serie de materias
excluidas expresamente del decreto ley. Y hay que recordar que
los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos, que están
en el Título I de la Constitución, solamente pueden ser
regulados por leyes orgánicas.

Analizados los requisitos de extraordinaria y urgente
necesidad y el contenido del decreto ley desde nuestro punto de
vista, siempre discutible, pero creo que fundado, no podemos
llegar a otra conclusión de que estamos ante un uso abusivo y
arbitrario de la figura del decreto ley. Por tanto, no nos queda
otra opción que votar en contra. En primer lugar, porque las
medidas para seguir combatiendo la COVID actualmente tienen
perfectamente cobertura legal en la Ley estatal 2/2021, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
frente a la COVID-19, en base a la cual precisamente
fundamenta el Consell de Govern sus últimas decisiones,
algunas retocadas, moduladas o anuladas por el Tribunal
Superior de Justicia, como hizo el viernes pasado.

Es cierto que esos acuerdos también se han extralimitado,
como decía, y por eso han sido modulados por el Tribunal
Superior de Justicia, precisamente por afectar al principio de
proporcionalidad. Por tanto, ejemplo de proporcionalidad y de
mesura de este gobierno en la utilización de las medidas
limitativas de los derechos y libertades de los ciudadanos
desgraciadamente los tribunales les han dicho que no pueden
dar muchas lecciones.

La prueba más evidente de que este decreto ley no cuenta
con la necesaria justificación de urgencia y necesidad es que no
hay que cambiar urgentemente la Ley de salud pública del año
2010 para dictar las normas sobre las medidas de prevención,
como por ejemplo el uso de mascarillas, la regulación de los
centros de trabajo, los centros sanitarios, los docentes, los
servicios sociales, los locales comerciales, los deportes, los
transportes, los aforos, ... todo, absolutamente todo eso lo
pueden regular perfectamente con acuerdos del Consejo de
Gobierno en base a la Ley 2/2001 como autoridad delegada
competente que les faculta para regular estas materias. Además,
si hay alguna regulación que afecta a los derechos
fundamentales hay el control judicial derivado de la Ley de
jurisdicción contenciosa, por cierto vigente desde el 2015. No
sé porque el Sr. Bona se empeña en decir que el PP se oponía
al control jurisdiccional, pero bueno, no tiene ningún sentido ni
ninguna justificación.

Por tanto, entendemos que sí que hay que modificar la Ley
de salud pública de Baleares, pero se puede hacer
perfectamente, és más, lo deberían haber hecho, durante todo
este tiempo deberían haberla promovido como proyecto de ley
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si hubiesen sido un gobierno responsable desde el mes de
setiembre u octubre del año pasado y deberían haber hecho y
haber traído al Parlamento un proyecto de modificación de esta
ley, pero carece totalmente de justificación hacerlo en este
momento por vía de decreto ley.

Sin entrar a debatir el fondo, la forma ya es totalmente
injustificada y es un nuevo abuso de este govern sobre el
Parlamento, es un nuevo desprecio a sus competencias y es
motivo más que suficiente para votar un no, un no totalmente
categórico y fundado, un no porque es una nueva intromisión
del Govern en la materia de este parlamento, lo que viene
siendo desgraciadamente habitual. Incluso es motivo suficiente,
desde nuestro punto de vista, para que este decreto ley sea
declarado nulo por el Tribunal Constitucional porque carece
precisamente de las causas necesarias para ese fundamento. 

Otra modificación legal es modificar el Decreto ley
11/2020, modificado en el mes de octubre, modificado en el
mes de diciembre, que se modifica por tercera vez en este año.
Cuando ustedes lo aprobaron dijeron que se trataba de un
procedimiento flexible, me acuerdo perfectamente la cara que
puso el Sr. Melià cuando se calificó un decreto ley sancionador
de procedimiento flexible. Si hay algo más anticontrario a los
principios sancionadores del derecho administrativo es que un
decreto sancionador, un decreto ley sancionador, una norma
sancionadora sea flexible porque va en contra del principio de
legalidad, es decir que nadie puede ser sancionado si no es por
lo que marca una norma con rango de ley y el principio de
tipicidad, que nadie puede ser sancionado si no vulnera algo
previsto en una norma con carácter de ley; pero veo que la
flexibilidad se refiere a que ustedes lo van modificando a lo
largo que pasa el tiempo y lo han modificado tres veces, pero
es que tampoco veo la necesidad urgente en este momento de
que se modifique por un nuevo decreto ley pues la calificación
básicamente, porque es la calificación en caso de que exista
alerta máxima de subir la calificación de las sanciones, puede
modificarse perfectamente a través de una modificación
ordinaria de la ley o, si lo consideran muy urgente, a través de
un procedimiento urgente de modificación de un proyecto de
ley, pero no a través de seguir usando y abusando del decreto
ley.

Por tanto, señoras y señores diputados, después del varapalo
jurídico de la sentencia del Tribunal Supremo, que
precisamente la sentencia es posterior a este decreto ley y si lo
analizasen verían que precisamente este decreto ley incumple,
incumple, parte de lo que el Tribunal Supremo les dice. Sí, sí,
sí, Sra. Consellera, este decreto ley una de sus cuestiones es
que se basa en el principio de prudencia, lo dice textualmente,
esta sentencia del Tribunal Supremo les dice que no pueden
fundamentar cuestiones que vulneren los derechos
fundamentales de los ciudadanos en base a ese principio. 

Si tuviesen un mínimo de prudencia, de prudencia, que les
reclama el Tribunal Supremo en este caso lo que harían sería
haber retirado este decreto ley, eso sería, y haber presentado un
proyecto de ley, aunque sea por vía de urgencia, aunque sea por
vía de urgencia, pero no coger y tramitar precisamente un
decreto ley vulnerando lo que el Tribunal Supremo les ha dicho
que es ilegal, que es ilegal.

A la hora de convalidar este decreto ley facultan
confinamientos, facultan confinamientos perimetrales, facultan
confiscaciones de bienes sin definir exactamente ..., es más, una
de las cosas que dicen es no definimos concretamente el
procedimiento, increíble, para vulnerar derechos fundamentales
no se define exactamente el procedimiento, el único requisito
es un informe de la Dirección General de Sanidad y en
determinados casos dicen la autoridad competente, la autoridad
competente en materia sanitaria. 

Yo creo que no tiene fundamento jurídico de ningún tipo
para ese tipo de intervenciones tan potentes que están afectando
a los derechos y libertades fundamentales de la gente que
además la Constitución lo excluye expresamente de los
decretos leyes. Por lo tanto, es que creo que es totalmente
imprudente, vulneran el principio de prudencia que les dijo el
Tribunal Supremo, pero lo vulneran ahora de forma descarada
y totalmente insistente; es decir, descarada y reincidente.
Deberían tener, pues eso, como mínimo creo que les pediría ya
que después de ese varapalo del Tribunal Supremo, después de
que el Tribunal Superior de Justicia les tumbara las últimas
medidas el viernes pasado, ya que no ha dimitido nadie o ya
que no ha cesado a nadie, que en cualquier administración un
poco seria pues habría producido o el cese o la dimisión de
alguien por vergüenza, pues al menos deberían haber retirado
este decreto ley, deberían haber presentado un proyecto de ley
por la vía de urgencia si quieren modificando la Ley de salud
pública de Baleares, en eso contarían con nuestro apoyo, pero
no presentar un decreto ley que vulnera precisamente la
doctrina del Tribunal Surpremo.

Por tanto, es que no nos dejan más remedio que votarles un
no, pero un no categórico y enorme, un no categórico y enorme
en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos
porque ustedes desde el 9 de mayo hasta el miércoles pasado
estuvieron vulnerando los derechos y libertades de los
ciudadanos de la comunidad autónoma, los estuvieron
vulnerando...

(Alguns aplaudiments)

... se lo dice el Tribunal Supremo porque dictaron normas que
infringían la normativa en esta materia. Y aquí no ha pasado
nada, es más, vienen aquí y la culpa es del Partido Popular que
no sé qué que pasó hace tres o cuatro años, como dice el Sr.
Bona aquí que, bueno, nos ha echado la culpa absolutamente de
todo, en vez de venir a intentar darle cierta..., es que la verdad
es que es difícil darle cierta racionalidad y cierto soporte
jurídico a lo que ustedes traen aquí.

Por tanto, señoras y señores diputados y señoras y señores
consellers, no nos queda más remedio que votarles que no,
sintiéndolo mucho, pero es que no tiene por donde cogerse este
decreto ley. Deben retirarlo y presentar un proyecto de ley, si
quieren por la vía de urgencia, lo debatimos, modificamos la
Ley de salud pública de Baleares y no tengan ningún miedo, es
decir, se consensua y se hace el trabajo del Parlamento, pero
creo que ya está bien de que se pisotee a este parlamento, se
use de forma arbitraria y abusiva la figura del decreto ley y sea
un decreto ley de declaración de alarma de la Sra. Armengol,
que eso es lo que traen, es la declaración de alarma de la Sra.
Armengol por vía de otro decreto ley. Y eso, desgraciadamente,
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en defensa de los intereses de los derechos de los ciudadanos
el Partido Popular no tiene más remedio que votarles no.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Tiene la palabra la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Veo que la Sra. Consejera se va,
prefiere no escuchar lo que le tengo que decir, tal vez sea
demasiado duro para ella. En fin, es una pena, esperemos que
vuelva y al menos pueda coger algo.

Empezaré mi intervención recordando algo obvio y es que
la técnica de crear leyes mediante el decreto ley está admitida
en nuestro ordenamiento jurídico cuando se produce una
situación urgente e inaplazable. 

Yo no sé cuántas modificaciones normativas hemos
debatido en esta cámara durante la presente legislatura
aprovechando que hay una pandemia sanitaria para modificar
materias de todo tipo que en absoluto requieren de tanta
urgencia. 

Hoy se trata de modificar la Ley de salud pública de
Baleares, que es de hace once años, ni más ni menos, y el
régimen sancionador por incumplir medidas de seguridad anti
COVID que también fue aprobado por otro decreto ley hace tan
solo un año.

Ahora resulta que como el 9 de mayo acababa el estado de
alarma el día anterior el Gobierno tenía que publicar este
decreto, pero es que en ese momento llevábamos más de un año
de pandemia. ¿Qué esperaban, que el estado de alarma durase
eternamente? Sé que a eso a ustedes les encantaría porque
tienen tendencias autoritarias, por decirlo suave, pero lo cierto
es que ustedes han estado restringiendo los derechos
fundamentales de la gente gracias a que había una declaración
de estado de alarma que ha durado nada menos que seis meses
-el segundo estado de alarma-, cuando la ley orgánica que lo
regula dice que la duración es de 15 días prorrogable, pero de
15 días; por tanto, consiguen la anomalía democrática más
bestia que hemos vivido los españoles en tiempos de paz, que
es una prórroga de un estado de alarma por seis meses, en
contra de lo que dice la Constitución Española y la ley orgánica
que lo regula, sin que el Tribunal Constitucional se haya
dignado a pronunciarse sobre este asunto estando recurrido ante
el Tribunal Constitucional por los 52 diputados de VOX en el
Congreso de los Diputados, consiguen todo eso y resulta que
tienen que esperar al día antes de que acabe el eterno estado de
alarma para dictar otro de sus decretazos porque al día
siguiente se quedan sin estado de alarma.

A mí me gustaría saber qué es lo que han estado haciendo
durante todo este tiempo además de fotos y paripés de pactos

de reactivación y foros y encuentros con sus afines para vender
humo a la gente, además de modificar las normas de
contratación administrativa para saltarse la Ley de contratos
desde el servicio de salud, además de machacar al personal
sanitario desde el Consolat de la Mar con sus decretazos
abusivos, además de arruinar a nuestra región con medidas
antieconómicas por su incapacidad para gestionar esta
pandemia de forma compatible con la economía y con la
necesidad de la gente de poder pagar sus facturas; además de
todo eso, ¿qué han estado haciendo? Porque si querían ustedes
modificar una ley de hace once años bien podrían haberlo
hecho durante todo este tiempo por el procedimiento que
corresponde, que no es otro que presentar un proyecto de ley en
este parlamento para permitir la participación de todos los
grupos y de todos los ciudadanos. 

Ya sabemos que a ustedes esto de la democracia les repele
y el cumplimiento de la ley y de la Constitución también, eso
es para otros. Mientras los demás están a las 11 en sus casas
ustedes pueden estar de copas por los bares de Palma. 

Por cierto, hablando de incumplir leyes, es curioso que en
la Ley de salud de Baleares, que ustedes citan en la exposición
de motivos de este nuevo decretazo, se dice expresamente que
la administración sanitaria podrá adoptar medidas provisionales
de intervención ante situaciones de riesgo para la salud
colectiva sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes. Se
ve que al final de la frase dejaron ustedes de leer porque de
momento las indemnizaciones procedentes por los prejuicios
causados a miles de ciudadanos de Baleares con sus políticas
intervencionistas y abusivas aún no las ha visto nadie.

Y lo de las políticas intervencionistas y abusivas ya no lo
dice sólo VOX, se lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo que
les ha anulado el último paquete de medidas por el que
pretendían ustedes mantenernos secuestrados a todos por las
noches en nuestras casas sin tener autoridad para ello y
aplicando medidas absolutamente desproporcionadas en una
comunidad autónoma donde poco más de una treintena de
personas se encuentran hospitalizadas por el virus chino cuando
resulta que somos 1.200.000 habitantes en estas islas.

Afortunadamente sus tics liberticidas no han ido más allá
gracias a la intervención del Tribunal Supremo, quien por
cierto fundamenta su decisión en los mismos argumentos que
nosotros empleamos para recurrir ante el Tribunal Superior de
Justicia, el atropello sin precedentes con el que un gobierno
regional pretendía someternos a todos.

Y quiero recordar y hacer constar expresamente que el
único que recurrió la decisión de la Sra. Armengol y su séquito
de mantenernos encerrados en nuestras casas fue VOX, a pesar
de que algún medio de comunicación hoy mediante un titular
torticero diga que se ha anulado nuestro recurso o que no se ha
tenido en cuenta nuestro recurso. Lo que ha hecho el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares es decir que no procede seguir
adelante con el recurso porque desde que pusimos el recurso
hasta el día de hoy ha habido un fallo del Tribunal Supremo
que nos da precisamente la razón. Por tanto, ya no tiene porque
pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

 



5006 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 8 de juny de 2021 

Y siguiendo con el decreto que nos ocupa, debo decir que
si lo que pretenden es establecer medidas más concretas de
intervención administrativa garantizando, como dicen en la
exposición de motivos, la idoneidad, la proporcionalidad y la
temporalidad, vistos sus antecedentes, su forma de actuar y su
tendencia al despotismo, no hace falta ser muy avispado para
sospechar que las medidas que adopten ni serán idóneas, ni
serán proporcionadas, ni cumplirán con el criterio de
temporalidad mínima y necesaria, sino que procurarán
alargarlas todo lo posible y más. De hecho, lo que regularon
ustedes mediante este decreto ley son materias que afectan a
derechos fundamentales, las materias que afectan a los
derechos fundamentales no pueden regularse mediante decreto
ley, es más, se tienen que regular por una ley orgánica de las
Cortes Generales, ¡es que pasan ustedes del sistema
constitucional olímpicamente y se quedan tan anchos!

Aquí no introducen ustedes restricciones en el modo, el
tiempo o el lugar de ejercer los derechos fundamentales, que es
lo que dice el Tribunal Constitucional que se puede regular por
ley ordinaria, y no orgánica, no por decreto ley, ni siquiera, por
les ordinaria; pero en realidad aquí lo que pretenden ustedes es
habilitar a un director general de la Consejería de Salud para
poder restringir derechos fundamentales a todo el archipiélago
y mediante decreto ley. A ustedes nadie les ha autorizado, ni les
ha votado, ni les ha elegido para exceder continuamente, día sí
y día también, de sus atribuciones.

A ver si se enteran de que aquí quien establece el estado de
alarma es el Gobierno de la Nación, con la aprobación del
Congreso de los Diputados, que ya tenemos bastante con que
sean ellos los encargados, que bastante han abusado ya, y que
ustedes no están gobernando ningún país, están gobernando una
región de un país, que es España, con las competencias que el
Estado español ha transferido a esta comunidad autónoma, y
que, en ningún caso consiste en legislar sobre los derechos
fundamentales de la gente.

Medidas como el confinamiento perimetral de un barrio o
un municipio o una isla o todo el archipiélago; la restricción de
las reuniones o la limitación de la movilidad en horario
nocturno, todo eso se cree la todopoderosa Sra. Armengol y su
séquito que pueden hacer con los ciudadanos de Baleares,
mediante un decretazo. Yo creo que a la Sra. Armengol el
Tribunal Supremo ya le ha dejado claro que no puede hacer
nada de eso sin estar amparada en un estado de alarma dictado
por el Estado, ni siquiera si pretende colarlo como una ley de
este parlamento, por la puerta de atrás, mediante la
convalidación de este decreto ley.

Y, por si fuera poco, introducen, además, ustedes
modificaciones a otro decreto ley, el decretazo de las sanciones
para introducir nuevas sanciones a medidas que ya no están
amparadas por ningún estado de alarma. Decreto, por cierto,
que ya contó con nuestro voto en contra cuando se tramitó en
este parlamento un decreto que no sé cuantas veces han
modificado ustedes ya, creo que esta es la tercera, y que deja al
arbitrio de la interpretación por parte de la administración, de
forma muy amplia, unos supuestos de hecho muy
indeterminados y que llevan asociados sanciones abusivas.

Así que, por todo lo manifestado, nuestro voto
evidentemente es en contra de la convalidación de este decreto
ley abusivo y de muy dudosa constitucionalidad.

Además, no podemos ni debemos tolerar que las
comunidades autónomas se atribuyan competencias para limitar
los derechos fundamentales de los españoles. En VOX
reivindicamos una única gestión nacional de las pandemias que
impida que las medidas para hacer frente a las mismas se tomen
de forma arbitraria por parte de las comunidades autónomas,
provocando 17 criterios distintos que suponen un ataque a los
derechos fundamentales de los españoles.

Les anuncio que este decreto ley está ya siendo analizado y
estudiado por nuestros servicios jurídicos en el Congreso de los
Diputados para ejercer las medidas que se consideren
oportunas por la posible vulneración de los derechos
fundamentales.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

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, senyores i senyors diputats.
Bé, som al debat de la creació d’un marc jurídic per establir
restriccions davant d’unes determinades situacions sanitàries,
aquest és el marc del debat del decret llei d’avui. Com és públic
i notori, el nostre grup parlamentari s’oposa radicalment, i ho
diem debat rera debat, a l’ús i abús que fa el Govern de les Illes
Balears de la figura del decret llei, pensam que no està
justificada la utilització d’aquesta figura en molts dels decrets
lleis que s’han dictat i, concretament, en aquest cas, perquè en
aquest cas és evident, en la nostra modesta opinió, que es podia
tramitar com a projecte de llei i que no existia la urgència.

I tan poc existia la urgència que les primeres mesures
adoptades pel Govern de les Illes Balears, dia 5 de maig, fora
de l’estat d’alarma, es varen adoptar sense aquest paraigües
jurídic que és aquest decret llei. Per tant, el Govern disposava
d’una cobertura jurídica amb la normativa estatal per adoptar
les mesures i no necessitava el decret llei. Per tant, si no
necessitava el decret llei per a aquesta situació concreta i
l’adopció de mesures puntuals en aquests moments és evident
que no hi havia urgència, per tant, és evident que el que havia
de fer era tramitar-ho com a projecte de llei.

Des d’aquest punt de vista, per tant, nosaltres estam en
contra d’aquest decret llei.

Certament, he de dir que la sentència no diu el que diuen
determinats grups, perquè la sentència precisament el que diu
és que les comunitats autònomes poden adoptar mesures
restrictives, és que diu radicalment el contrari del que diuen
determinats grups sobre la sentència del Tribunal Suprem.
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Però quin és el context? El context, i per a nosaltres és molt
important el context, el context és que es varen dictar uns
decrets d’estat d’alarma i el Govern de l’Estat, el seu president,
es va comprometre a dictar una norma, una norma de caràcter
ordinari, fora dels estats d’excepció, d’alarma i de setge, que
permetés a les comunitats autònomes l’adopció, amb seguretat
jurídica, de les mesures restrictives per fer front a la pandèmia,
aquest és el context.

I què va passar? Que el president de l’Estat va incomplir
totalment el seu compromís i no va dictar aquestes normes i,
per tant, va deixar en l’aire, en el buit moltes comunitats
autònomes, algunes de les quals varen instar del Govern que el
que havia de fer era mantenir l’estat d’alarma, perquè no sabien
exactament en quina situació jurídica quedaven i no tenien
paraigües per adoptar les normes, o tenien dubtes sobre aquest
paraigües jurídic. Perquè la Llei Orgànica de l’Estat, la 3/1986,
doncs té una regulació molt breu, molt simple sobre
l’habilitació de l’adopció de mesures restrictives i, per tant,
alguns tenien dubtes que això fos un marc suficient per adoptar
les mesures restrictives que s’havien de prendre.

El Grup Parlamentari d’El Pi el que considera és que el
Govern de les Illes Balears, durant tot aquest temps, també ha
abusat d’una manera categòrica de l’adopció de restriccions i,
de fet, el que diu la sentència -això sí que ho diu el Tribunal
Suprem- és que les restriccions han de ser molt més limitades
i que no val adoptar d’una manera genèrica, en funció d’un
principi general de protecció de la salut pública, qualsevol
mesura restrictiva de drets i llibertats fonamentals, i això és el
que ha fet el Govern de les Illes Balears. Per tant, nosaltres, el
Grup Parlamentari d’El Pi, ja fa molt de temps que reclama que
s’acabi el toc de queda, que s’acabin les limitacions al dret de
reunió i al dret de la intimitat de les persones a la seva casa,
perquè això és el que es fa des del Govern de les Illes Balears.
I no estava justificat, i així ho ha dit el Tribunal Suprem.

Perquè, com deia molt bé el Sr. Lafuente, i en això té tota
la raó, aquí el tema és que el seu decret llei, analitzat a la vista
de la sentència del Tribunal Suprem, lògicament posterior al
decret llei, cau en un error, que és el que reprova el Tribunal
Suprem, que és fonamentar l’adopció de les decisions en funció
d’aquest principi de precaució en lloc que siguin mesures
indispensables, i el Tribunal Suprem el que diu és que les
mesures han de ser indispensables, si no són indispensables per
combatre la pandèmia es troba fora de l’ordenament jurídic i no
es pot adoptar. I vostès el que diuen en el seu decret llei és que,
en funció del principi de precaució, poden adoptar la mesura.
Evidentment, aquí hi ha una confrontació de principis jurídics
i de manera d’enfocar la qüestió que fa que el seu decret llei no
sigui correcte amb la doctrina del Tribunal Suprem.

I per tant, en tràmit de projecte de llei evidentment s’haurà
de corregir aquesta situació.

A més a més, des del nostre grup parlamentari hi ha alguns
temes concrets que ens preocupen de com es troba regulada la
qüestió en el decret llei. Primer tema, qui pot adoptar les
mesures de restricció, qui les pot adoptar? Perquè, és clar, el
decret llei el que diu és que l’autoritat sanitària, però qui és
l’autoritat sanitària? Un director general és una autoritat
sanitària, ho és, i, per tant, resultarà que el director general pot

anar restringint els drets i les llibertats fonamentals de les
persones... -no, això és així-, d’una manera, diguem, que no es
pot fer en els estats d’excepció. És a dir, a l’estat d’alarma cada
quinze dies has d’anar al Congrés dels Diputats, en teoria, ja sé
que després varen fer una pròrroga de sis mesos, però, en
teoria, segons la lògica de l’estat d’alarma, cada quinze dies has
d’anar a la pròrroga i que te l’aprovi el Congrés dels Diputats,
i resulta que aquí pretenem que no hagi de passar pel Parlament
per a res la pròrroga i pretenem que, fins i tot un director
general, adopti aquestes mesures i les prorrogui al seu criteri.

Evidentment, a nosaltres ens sembla això totalment abusiu.
Pensam que totes les mesures les ha d’adoptar el Consell de
Govern i les pròrrogues de les mesures pensam que haurien de
passar pel Parlament de les Illes Balears, seguint un esquema
lògic de la normativa. Si en el cas més excepcional i més
extrem això funciona d’aquesta manera, ens sembla que en el
cas ordinari, com a mínim, com a mínim ha de funcionar de la
mateixa manera.

I volem dir que hi ha també un error de tècnica legislativa
molt important i que també ens preocupa, perquè si agafam
l’article 49 bis, vostès a un determinat moment diuen: bé, les
mesures, en el punt tercer, diuen que les mesures duraran
quinze dies; però, és clar, les mesures del punt tercer. Les
mesures restrictives del punt primer i les mesures del punt
segon, quina durada tenen? No en tenen, i això és un error de
tècnica legislativa o una voluntat de no posar termini, que
encara seria pitjor. Per tant, és evident que el termini de quinze
dies hauria de ser per a totes les mesures restrictives de l’article
49 bis i no només per a les de l’apartat tercer. Per tant, des
d’aquest punt de vista també pensam que necessita una millora
i una rectificació el decret llei.

I després, tenim molts dubtes en la fixació del màxim de
preu del es proves, perquè al final vostès es pensen que així
aconseguiran abaratir els costs i el que podem aconseguir és
que es facin molt manco proves, perquè si a molta gent no li
surt a compte fer la prova, resultarà que el que provocarem és
que els ciutadans no tenguin capacitat de fer-se proves, perquè
no hi hagi laboratoris disponibles als preus que vostès han fixat
per les proves. I evidentment l’objectiu és, sobretot, que es
facin moltes proves, aquest hauria de ser el nostre objectiu. Per
tant, combatre la malaltia fent proves i permetent la llibertat
d’empresa i, per tant, la capacitat d’organització de cada
empresa.

Nosaltres no veiem clar l’efecte positiu que pot tenir la
limitació del preu de les proves diagnòstiques.

I finalment vostès incideixen un altre pic en el tema del
règim sancionador i tornen modificar el règim sancionar, el
decret llei de sancions, i el que veiem, i també va sortir a la
premsa, és que la immensa majoria dels expedients
sancionadors que vostès han tramitat no arriben al final. I per
tant tenen un caramull d’actes aixecades que no tramiten. Però,
no contents amb això, van generant bombolles de fum que
encara posarem més sancions. Però, si no en posen cap de
sanció, si al final no tramiten cap expedient i només es
dediquen a crear cortina i crear sensació que vostès perseguiran
molt, perseguiran molt i castigaran molt, però no ho fan!
Perquè al final moltes de les mesures que vostès imposen són
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incomplibles, com és la restricció de les reunions familiars,
perquè el que diu també la sentència del Tribunal Suprem, i
amb això acab, és que aquesta mesura és d’exigència de
compliment impossible, perquè l’administració no té capacitat
d’anar a cada casa a veure quanta gent es troba reunida en
aquella casa.

I, per tant, vostès, en lloc d’oblidar aquesta mesura, que, des
del nostre grup parlamentari fa molt de temps que els demanam
que la deroguin i que la llevin d’enmig, vostès s’han entestat i
han volgut insistir en un camí que els ha dut al fracàs jurídic.

Per tant, pensam que és absolutament imprescindible que es
tramiti com a projecte de llei, que es produeixin millores en la
redacció d’aquesta norma i que les repensem molt bé, perquè
parlam de drets bàsics, de drets bàsics dels ciutadans els quals
són molt importants, la salut pública és important, però també
els drets bàsics dels ciutadans haurien de ser molt importants
per al Govern de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Començam el torn de rèpliques
pels grups que han intervengut a favor, començam amb el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. És cert que entre l’aprovació
del Decret Llei 5/2021 i el dia d’avui s’han produït novetats
jurídiques que cal valorar i que, sense privar de la seva raó de
ser del decret llei, sotmès a convalidació, sí que fan que hagi
d’avaluar-se més pausadament i reflexivament el seu contingut.

El cas al qual fem referència és la sentència del Tribunal
Suprem, que va denegar la ratificació judicial de l’acord del
Govern de les Illes Balears del 17 de maig del 2021, referent al
toc de queda i limitació del nombre d’assistents a reunions.
L’alt tribunal considera que mesures com les considerables
incideixen restrictivament en elements bàsics de la llibertat de
circulació i del dret de la intimitat familiar, així com en el dret
a la reunió. Això significa que requereixen d’una llei orgànica
que els proporciona la cobertura constitucional exigible, el
tribunal considera que actualment l’única llei orgànica que
podria donar cobertura és la Llei Orgànica 3/1986, del 14
d’abril, sobre mesures especials en matèria de salut pública,
concretament en el seu article 3.

El tribunal accepta aquesta normativa com a possible
fonament de les mesures, però considera que, atesa la gravetat
de les restriccions és necessari acreditar que tals mesures són
indispensables per salvaguardar la salut pública, atesa la
situació epidemiològica en el territori, no n’hi ha prou amb
simples consideracions de convivència, prudència o precaució,
per això acorda de denegar la ratificació de les mesures abans
indicades.

Com hem dit, aquesta resolució és una invitació a la
prudència i a perfilar de manera més adequada les mesures que
es pretenen regular i els supòsits en els quals poden adoptar-se,

és per això que nosaltres votarem a favor de la convalidació
d’aquest decret, però també que es tramiti com a projecte de
llei, amb la finalitat de millorar el text a la vista de les últimes
resolucions judicials.

Pel que heu exposat aquí, pràcticament el problema el tenim
en què s’efectuarà d’acord amb els principi de precaució; idò,
llevem-ho, llevem-ho, per això hi és, per això volem que es
tramiti com a decret llei, en principi tots esteu a favor que sí
que es tramiti, o sigui, que sí que ho fem com a projecte de llei,
doncs, si aquest és el problema llevem-ho, no hi ha problema.
Això és el que podrem fer a les modificacions corresponents
per la qual cosa es farà en la tramitació.

Sobre el preu de les PCR i els antígens, des d’Unides
Podem estam a favor d’aquesta mesura, és una baixada, en
aquest cas és igual que el preu de la mascareta, ara mateix, i
més amb tot el que ve de cara a l’estiu, són necessitats bàsiques
que necessita la ciutadania, limitem els preus i abaixem, aquest
decret així ens ho regula, així és que estam totalment a favor.

I referent a la intervenció que ha fet el Grup VOX, nosaltres
ja, per la nostra part, afegim ja una cosa més a la seva llista,
perquè a totes les seves intervencions donen a entendre que
nosaltres, tot el Govern som els culpables de la pandèmia, ja
podeu afegir també a la llista: culpables de la pandemia de la
COVID, los que han provocado, amb tota la llista que tenim de
bolivarianos, de venezolanos, de que seamos la ruina del país
y todo lo demás, eso es lo que dan a entender sus
declaraciones, Sra. Ribas; cada vez que viene usted aquí no
hay ninguna propuesta, no hay ninguna medida y siempre son
las culpas de los demás, yo, la verdad es que no lo entiendo.
Lo único que veo es que no tienen argumentos y que lo único
que hacen es siempre la política de la crispación.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

No en farem ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, no en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 8 de juny de 2021 5009

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, 29 decrets llei a la
legislatura del Sr. Bauzá, sense pandèmia. No és urgent ni
inajornable un decret llei de salut pública enmig d’una
pandèmia? S’escolten vostès quan parlen?

(Alguns aplaudiments)

És el Sr. Casado qui reclamava una nova llei orgànica, faria
bé vostè de fer-li arribar els seus arguments, és extraordinari
com poden passar d’augurar el caos a assegurar que no hi ha
cap problema ni un amb la legislació vigent. Un decret llei que
consideren innecessari i un abús, no sé si pensen el mateix del
mateix decret llei que s’ha establert a Catalunya o a Galícia.

Sra. Ribas, quan guanyin vostès un recurs, venguin i ho
contin aquí, però mentrestant no expliquin pel·lícules. Alguns
han fet referència a què decideixen o deixen de decidir els
jutges sobre qüestions que són fruit de la situació sobrevinguda
que vivim. Nosaltres hem de prendre les decisions que estimam
oportunes, igual que els jutges prendran les seves, en qualsevol
cas, si insisteixen en la seva vocació judicial, s’han convocat
168 places de jutge per a enguany i hi poden opositar en voler.
Mentre no sigui així, agrairia que deixassin als jutges i tribunals
que facin la seva feina. 

És un procediment, el de la ratificació judicial, que,
insistim, estava previst, com ja hem exposat i com de fet bé
saben vostès. Saben què no estava previst? Que el Suprem
condemni el Partit Popular de les Illes Balears a tornar 230.000
euros per finançament il·legal; que l’Audiència Nacional,
segons ha filtrat la premsa, consideri provada l’existència de la
caixa B del Partit Popular; i que la reforma de la seva seu fos
abonada en negre. Mirin, totes les decisions d’aquest Govern
han estat basades en evidències científiques i les úniques
evidències que trobam en les seves polítiques són les judicials.

Parla vostè, Sra. Ribas de comportament autoritari. Saben
vostès que és autoritari i antidemocràtic? Coartar la llibertat de
premsa i convocar els periodistes a rodes de premsa que en el
fons són mítings polítics encoberts, perquè els seus seguidors
increpin la premsa, com fan vostès a Andalusia. Per cert, al
Grup Popular li demanaria que s’ajustàs la mascareta
democràtica, perquè de tant acostar-se a la ultradreta es
contagien també d’aquest comportament antidemocràtic, com
li va passar l’altre dia al Sr. Casado, que no li va agradar gens
que li demanassin per l’expresidenta de Castella-La Manxa,
exministra de Defensa, exsecretària general del PP i màxima
valedora de Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, pel cas
d’espionatge del seu extresorer José Luís Bárcenas, aquell
senyor del qual vostès no volen ni sentir parlar.

(Remor de veus)

Els he de confessar que no entenem exactament què és el
que volen traslladar a Balears de la seva gestió de la crisi a
Madrid, la gestió sanitària? A Balears tenim només un 4% dels
llits d’UCI ocupats per pacients amb COVID, mentre que a
Madrid la xifra és superior al 25%. En concret si traslladéssim
a Balears la taxa de morts per COVID-19 que té Madrid,
hauríem hagut de lamentar el triple de morts que ja tots tenim

a la memòria anualment. A la Comunitat de Madrid els darrers
15 dies han mort 70 persones per la COVID-19, a Balears cap.

O igual és la gestió econòmica de la crisi el que volen
traslladar, Balears lidera la reducció percentual d’atur
intermensual a tot el país i també lidera l’increment percentual
d’afiliació intermensual estatal, amb un increment percentual
que és com a mínim més del doble del que experimenten la
resta de comunitats. Sap quina és la segona comunitat per la
cua d’aquesta estadística? Madrid.

Tenen encara algun dubte que no hi ha economia sense
salut? Ha arribat el moment que entenguin d’una vegada per
totes que la salut no és un cost, sinó una inversió, que és la base
d’economies productives, resilients i estables. Malgrat el
negativisme que transpira el Partit Popular, som una de les
comunitats més segures, no d’Espanya, sinó d’Europa. Ho
constata el secretari general de l’Organització Mundial del
Turisme i del turisme se’n té cura amb semàfors verds. Ara
mateix l’Institut Robert Koch d’Alemanya té declarades com a
zones de risc Madrid i Andalusia, governades pel Partit
Popular, mentre els alemanys poden visitar-nos tranquil·lament.
El Govern neerlandès, també hauran de fer quarantena, però en
canvi poden visitar sense problemes les Illes Balears i el mateix
passa amb Dinamarca.

I saben quin és el problema en general? Que vostès pretenen
descontextualitzar la gestió de l’actual crisi sanitària i parlar
exclusivament de les mesures sanitàries adoptades i obviar el
suport econòmic que ha rebut la ciutadania. I aquesta és la clau
que diferencia la gestió de la crisi que ha dut a terme la dreta,
amb la que hem viscut actualment. Vam tardar 5 anys en
començar a remuntar la crisi financera del 2008 i 10 anys en
igualar l’economia prèvia a la crisi, amb un augment brutal de
la desigualtat per culpa de l’"austericidi" al qual ens van
obligar. Ara sembla que tan sols en un any i mig aconseguirem
recuperar l’economia, malgrat una pandèmia mundial. Quina és
la diferència? A la crisi del 2008 van retallar com si no hi
hagués demà, i vaja que sí n’hi ha hagut!, encara en patim les
conseqüències de la seva gestió a molts d’àmbits, van carregar
tot el pes damunt dels treballadors i van decidir rescatar la
banca amb els diners de tots.

En aquesta crisi s’han salvaguardat els llocs de feina amb
els ERTO, s’han prohibit els desnonaments i s’han impulsat
ajudes de tot tipus. La diferència entre l’”austericidi” i
desigualtat de la dreta i l’ajuda social de l’esquerra és
espectacular i permetrà que aquesta vegada tots i totes
remuntem el vol molt abans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Començam ara el torn de
contrarèpliques pels grups que han intervengut en contra. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias señoras y señores
diputados. Bien yo creo que veníamos a debatir la
convalidación del decreto ley, no a ver quién hacía
competiciones comparando una comunidad con otra, lo que
sea, porque si empezamos a comparar, pues comparamos la
evolución de los concursos de acreedores, que vemos lo que
pasa, comparamos las listas del paro, comparamos los índices
de pobreza, comparamos todas estas cuestiones y creo que
no..., desgraciadamente, y no me alegro para nada, y mi grupo
no se alegra para nada, desgraciadamente Baleares no salía muy
bien parada. 

Lo que defendíamos nosotros básicamente, y me reitero, es
que creo que hablamos de cosas importantes, de cosas serias,
de cosas fundamentales, que son los derechos fundamentales de
los ciudadanos y cómo lo regulamos, y si eso no lo podemos
hablar con cierta calma y con cierta tranquilidad en un
parlamento, de cómo se regulan las normas, que estamos aquí
para hacer normas y si esas normas son correctas o no son
correctas, creo que también vamos mal. Y creo que después de
la sentencia del Tribunal Supremo que nos la hemos leído
bastante, y creo que es verdad que el Tribunal Supremo..., por
una cuestión, que puede haber normativa administrativa que
regule y establezca normativa sobre derechos fundamentales y
sobre restricciones de horarios y restricciones de aforos y
regular esas cuestiones, pero debe hacerse correctamente, debe
hacerse como toca, y el decreto ley que traen a convalidación
incumple alguno de los principios que esta sentencia está
diciendo, precisamente incumple el principio de precaución,
por ejemplo, artículo 49.4º, teniendo en cuenta el principio de
precaución se tiene que evaluar, y el Tribunal Supremo acaba
de decir que no es así.

Cuando se dice el procedimiento, dice en este mismo
artículo: “las medidas preventivas previstas en los artículos
anteriores se deben adoptar con urgencia en el caso que se
requieran, sin necesidad de proseguir procedimiento
administrativo específico”. Es decir, ¿que la restricción del
derecho de reunión dentro de un domicilio particular se puede
restringir sin un procedimiento administrativo específico según
este decreto ley? Eso es lo que les estamos diciendo, están
vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos de
Baleares. Y eso merece un no así de grande, como mínimo, de
los partidos de la oposición.

Me alegro que lo tramiten por trámite de procedimiento de
ley, intentaremos desde el Partido Popular enmendar en lo
posible, si se dejan, si se dejan, la cantidad, desde nuestro
punto de vista, de atropellos que comete este decreto ley en
cuanto a los derechos fundamentales.

Y es cierto, ustedes podían..., creemos que es importante
modificar la Ley de salud pública, pero podían haber empezado
la modificación de la Ley de salud pública de Baleares en el
mes de septiembre, en el mes de octubre en este Parlamento,
tranquilamente. Sabíamos que el día 9 de mayo iba a terminar
el estado de alarma, lo sabíamos previamente y ¿qué dice el
Tribunal Constitucional sobre los decretos ley? Cuando no
haya posibilidad de preveer una legislación por motivos de
urgencia, necesidad, y eso era previsible. 

Por tanto, este decreto ley, desde nuestro punto de vista,
incumple la Constitución, y ustedes están aplicando en este
momento... e incumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en concreto sobre esta materia, y están aplicando, porque sigue
vigente hasta que logremos cambiar la ley, están aplicando,
desde nuestro punto de vista, unas normas que no tienen encaje
legal. Y siento decírselo, me gustaría decirles lo contrario. Y,
por tanto, nosotros de forma responsable vamos a votarles que
no, que no al texto y que sí a que se lo tramiten como ley, e
intentaremos poder contribuir con nuestra aportación
parlamentaria a que al menos salga una cosa un poco más
proporcionada y digna que lo que ustedes han venido aquí a
someter a la aprobación del Parlamento.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Puedo intervenir desde mi escaño, Sr. Presidente, seré muy
breve o debo salir? Bien. Gracias, presidente. 

Parece que a alguno le ha molestado que los diputados
acudamos a los tribunales cuando se vulneran los derechos de
los ciudadanos. El representante del PSOE nos ha mandado
directamente a hacer oposiciones a juez, ni más ni menos.
Bueno, pues..., no, mire, si no se trata de que queramos ser
jueces sino de ejercer nuestro derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva. Le recomiendo que se lea el artículo 24 de la
Constitución Española y sabrá de lo que le estoy hablando.

Le aseguro que no pasaremos ni una y que cada vez que
ustedes vulneren la legalidad de la Constitución nosotros
acudiremos a donde haga falta y a los tribunales, si es preciso,
para defender los derechos de los ciudadanos.

Gracias, presidente. Por todo lo demás, me ratifico en todo
lo que he dicho en mi primera intervención.

(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. La salut pública no pot ser
excusa per a qualsevol abús per part dels poders públics i això
és la qüestió, a nosaltres no ens serveix que diguin: som enmig
d’una pandèmia i necessitam un decret llei de salut. No, no ho
necessitam necessàriament i, com s’ha demostrat, tenien la
capacitat, la potestat, i ho varen fer dia 5 de maig, d’adoptar
mesures sense aquest decret llei. Per tant, no existeix la
urgència, i abusar i les formes en democràcia són el
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fonamental. Si vostès ja consideren que la democràcia tampoc
no és important això ja seria molt més preocupant.

Aquest decret llei apodera el Govern de les Illes Balears
d’una manera molt forta per adoptar mesures restrictives de
dret, i això s’ha de fer d’una manera molt rigorosa i molt
exhaustiva i amb molt de coneixement. 

I diu el portaveu del Partit Socialista el que diuen sempre:
no, les evidències científiques. Sap què diu el seu decret llei?
Que poden adoptar les mesures, article 49 quater, encara que
continuï existint incertesa científica. Això són les seves
evidències científiques, encara que hi hagi incertesa i no hi hagi
evidència vostès volen restringir els drets. A nosaltres
comprendrà que ens preocupa.

I la situació econòmica no s’arregla amb ajudes, les ajudes
són necessàries, són imprescindibles, però el que reclama la
societat sobretot és poder fer feina i vostès durant massa temps
han impedit que les empreses i els autònoms puguin fer feina,
i això no ha estat una política positiva i encertada. 

Per això i per les raons que ja hem exposat, votarem en
contra de la convalidació del decret llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara en torn de fixació de posicions té la
paraula pel Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Gómez.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Està clar que
sobre aquest decret llei que es du a convalidació avui pesa una
situación de inquietud y una problemática que radica sobre
todo en la sentencia última del Tribunal Supremo, sobre todo
cuando valora que estas medidas restringen derechos y que esto
se debe a la extensión de la aplicación de medidas y a la
intensidad. Yo no voy a redundar en el debate que se ha tenido
aquí y que han argumentado también otros diputados y
diputadas respecto a una evidencia y es que ha afectado, y por
eso lo ha dicho el Tribunal Supremo, a derechos y libertades de
los ciudadanos.

Pero sí lo que quiero hacer, en nombre de mi grupo
parlamentario, es reconocer una situación que todavía tenemos
hoy aquí, y lo hemos estado viendo estos días y lo seguimos
viendo, lamentablemente, y son dos cosas importantes: se están
incumpliendo medidas que afectan a la seguridad y a la
protección individual y a la colectiva, en lo cual hay un interés
general claro y manifiesto que es proteger la vida, más de 800
personas fallecidas, seguimos teniendo contagios pese a las
restricciones, se siguen teniendo contagios importantes y
además, lamentablemente, y hoy se anuncia en las últimas
cifras, un fallecido más por la COVID. 

Esta pandemia además nos ha demostrado nuevas
realidades, nuevas realidades y es sobre lo que quiero desde mi
grupo parlamentario enfocar, nuevas realidades en el tema de
residencias, en el tema de pruebas de diagnóstico, en el tema de

faltas de protección y en el tema sobre todo de necesarias
medidas que no se contemplaban antes, ni siquiera recogía la
ley vigente en esta comunidad autónoma de salud pública, que
tiene sus años, como confinamientos perimetrales en el ámbito
de ciudades, en el ámbito insular, etc.

Y la realidad, y en eso es donde nosotros queremos incidir,
es la situación que sigue habiendo y la necesaria y con todos los
errores que ahora comentaré, que hemos observado desde el
grupo parlamentario de una ley que se tenía que haber
cambiado, que se tenía que haber actualizado como han hecho
otras comunidades autónomas, pero que no se ha hecho. Que
no se ha hecho y que ahora mismo, acogiéndonos a esa Ley de
salud pública de nuestra comunidad autónoma, sería del todo
insuficiente porque contempla medidas que no son las que se
necesitan recoger actualmente ante esta pandemia. 

La ley de nuestra comunidad autónoma, la Ley de salud
pública de las Illes Balears, definía una situación de epidemia,
una situación de pandemia, pero ni muchísimos menos
determinaba ni medidas ni alcance para pararla, que es lo que
ha pasado.

Desde marzo se venía hablando que no había nuevas
prórrogas, marzo de 2021 se estaba hablando de que no habría
nuevas prórrogas y el propio presidente del Gobierno de
España el 7 de abril ya anuncia, y lo anuncia como un hecho
inédito, el fin de la prórroga, y lo dice de la siguiente manera:
“es el inicio de una nueva etapa política gracias a la conjunción
de un verbo, vacunar, vacunar, vacunar...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Pocos días después, el ministro..., el ministerio afirma
además que el Consejo Interterritorial puede responder con
eficacia aunque ya no disponga del paraguas del estado de
alarma y dice otra frase, otra más: “nos aproximamos al final de
esta pesadilla”. Y aquí es donde viene el problema, la pesadilla
la empezamos a padecer las comunidades autónomas, las 17
comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que necesitan
regular, por incumplimiento de una promesa del presidente del
Gobierno, del Gobierno de España, de dar ese paraguas
jurídico de seguridad jurídica y de amparo a toda la ciudadanía
residente del Estado español.

Esa comunidad autónoma que es la nuestra ¿cómo gestiona
esa pesadilla? Con un decreto ley, porque no ha hecho lo que
otras comunidades autónomas sí han empezado a hacer desde
el mes de febrero, como la comunidad autónoma de Galicia,
que sí modifica su ley de salud pública gallega, que también
llevaba quince años sin modificar y, entonces, tiene un marco
jurídico normativo de mucho más rigor y que especifica
concretamente el ámbito de las restricciones y el ámbito de la
movilidad, específicamente la ley gallega. No es que la ponga
en comparación, lo que digo es que tiene un marco normativo
que ampara muchísimas medidas que le permiten sacar
posteriormente otras..., regular ésa..., y el despliegue normativo
y además el reglamentario, y además decretos si hacen falta
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porque contempla esa excepcionalidad en base a una realidad
vivida en esta pandemia en la comunidad gallega.

Nosotros desde Ciudadanos venimos pidiendo un plan B
desde el primer momento, no desde que lo anuncia el
presidente sino en el primer momento que se empieza a hablar
de que va a llegar el fin, no se van a prorrogar más los estados
de alarma y venimos pidiendo ese plan B. Aquí se presenta
hace un mes un decreto cuando se podría haber iniciado ese
procedimiento de urgencia, evidentemente, por la vía de
urgencia de una ley que hubiese dado amparo. 

Entrando ya concretamente en el tema de dar esa seguridad
jurídica, esa información a la ciudadanía y esa cogestión de las
decisiones es donde se trae aquí un decreto, tiene esa
prerrogativa de hacerlo el Gobierno, igual que la tenemos
nosotros como (...) ciudadanos, no fa falta sea un grupo
parlamentario de impugnarla, como otros pueden haber hecho,
y tenemos esta garantía jurídica de la tutela legal efectiva de
que ese decreto ley que se trae aquí a validar, que también lo ha
hecho personal técnico y jurídico de la conselleria, si de oficio
se considera que vulnera derechos tal como los contempla, sea
anulado, sea suspendido o a iniciativa nuestra también llegue.

Nosotros no cuestionamos en absoluto, solo nos faltaría que
nuestro grupo parlamentario cuestionase esa tutela jurídica o
nos erigiésemos nosotros en ser garantes, garantes no,
interpretadores de los derechos y libertades, cuantos
entendemos que tiene ese amparo en todo momento la
vigilancia.

Es decreto, además, que amplía esa ley carente del 2010, de
nuestra comunidad autónoma, precisamente es lo que
entendemos que se llega tarde y que no hemos llegado a
reformar una ley que es necesaria y que esperamos y exigimos
que, a través del procedimiento de urgencia, que lleva el
proyecto de ley, por cierto, un proyecto de ley que ya anuncio
la presidenta, un decreto ley que ya anunció la presidenta que
se iba a tramitar como proyecto de ley, o sea, el propio
gobierno estaba reconociendo la necesidad del proyecto de ley.
Llegan tarde, y es verdad y es una constatación, un anuncio que
hacemos de Ciudadanos, porque lo veníamos advirtiendo,
llegan muy tarde.

El decreto también recoge, y ha hecho mención un
diputado, un grupo parlamentario, allí no recoge otras cosas,
recoge la tarifa y precio máximo, y no voy a hablar del
contexto solo del mercado, sino de otra cosa que nos preocupa
más, y es esa restricción del mercado precisamente va a evitar
lo que venimos pidiendo nosotros, y algún otro grupo, que haya
más puntos para más gente que en menos tiempo hace pruebas
diagnósticas, imprescindible, discutido por la propia..., asumido
por la propia consellera, de la necesidad de que se hagan esos
cribados, etc., con lo cual es una medida que nosotros
entendemos que es incongruente en este momento y en este
sentido, salvo que haya un estudio, no ha habido un estudio.

Nuestro grupo parlamentario ha pedido ese estudio, lo
hemos pedido hace unos días, cuando nos enteramos de esa
limitación de precios, un estudio que diga el por qué ese precio
no menor y sobre todo que garantice que no haya... y la
iniciativa privada que le interese o no abrir más puntos, que es

lo que hace; sobre todo cuando vamos a tener aquí una
población flotante mucho más numerosa exigible, según la
normativa de sus propios países de que vuelvan con una PCR
o antígenos.

Lo que nos preocupa es lo que está pasando y lo que sigue
pasando, esas aglomeraciones, ese incumplimiento de normas
y esos contagios, y de hecho vemos las oscilaciones, las
oscilaciones que teníamos hace una semana que veníamos por
debajo del 1, volvemos a tenerlas por encima del 1, y eso nos
preocupa. Y eso nos tiene que preocupar con el mismo rigor
que las libertades y los derechos, por supuesto, pero para eso
ya hay una garantía de oficio o de denuncia de parte; lo que nos
preocupa es que si no paramos los contagios, todo el debate
que estamos haciendo aquí, primero, el tema de salud personal
y colectiva, y después la imposible recuperación.

Y entendemos que ahora mismo hay un vacío y una
situación de inseguridad que si no es a través del decreto, esa
suspensión inmediata o retirada de ese decreto, nos queda una
situación de inseguridad preocupante. Lo digo porque vemos
insuficiente, interpretamos que es insuficiente, tal como se está
regulando el amparo de la ley actual vigente de nuestra
comunidad autónoma.

Por lo tanto, no validar hoy este decreto, entendemos,
aunque supondría esa suspensión y esa preocupación aún más
latente de la qua hay para las personas que estamos cumpliendo
con las normas, de los negocios que están cumpliendo con las
normas y de todo el esfuerzo que se ha hecho desde el personal
sanitario, del personal de primeros servicios, etc.

Por eso, nuestro grupo parlamentario, atendiendo a esa
necesidad de transitoriedad y a esa exigibilidad de que sea por
la vía urgente e inmediata, y todo lo mencionado aquí y la
aportación que han hecho otros diputados y diputadas en ese
proyecto de ley que se tramitará, porque se tramitará ese
decreto, tenga la incorporación de todas esas inquietudes y esta
situación de seguridad y de amparo de derechos que establecerá
a través del proyecto de ley.

Y, por otro lado, la necesidad de urgencia desde luego se
presume, mediante lo expuesto nuestro grupo parlamentario
optará por la abstención.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Un cop finalitzat el debat, es procedirà
a la votació i el president demana si la cambra valida o no el
decret llei debatut. Votam.

Vots a favor, 28, més un vot telemàtic, són 29 vots
afirmatius; vots en contra, 17, més un vot telemàtic, són 18 no;
i 7 abstencions.

Un cop validat el decret llei, en el debat ha sorgit que
diferents grups parlamentaris desitgen que es tramiti com a
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projecte de llei. Com és així, aquesta sol·licitud és sotmesa a la
consideració de la cambra, procedim a la votació. Votam.

52 vots a afirmatius, més 2 telemàtics, fan 54 vots
afirmatius; cap en contra i cap abstenció.

V. Compareixença urgent del conseller d’Educació i
Formació Professional per tal d’informar sobre les
previsions per al curs 2021-2022 (escrit RGE núm. 5041/21,
del Govern de les Illes Balears).

Passam, idò, al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon
a la compareixença urgent del conseller d’Educació i Formació
Professional per tal d’informar sobre les previsions per al curs
2021-2022, segons l’escrit RGE núm. 5041/21, del Govern de
les Illes Balears.

Començam amb la intervenció del conseller d’Educació i
Formació Professional.

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

Sr. President, diputats, diputades, membres del Govern,
moltes gràcies. Aquesta és una compareixença que vaig
sol·licitar a finals del mes de maig per tal de retre compte de les
característiques i de la planificació del curs 2021-2022 que
realitzam des de la Conselleria d’Educació, amb el suport i la
col·laboració i cooperació de la Conselleria de Salut. És una
sol·licitud que vaig realitzar una vegada que havia finalitzat la
Conferència Sectorial d’Educació i la Conferència
Interterritorial de Salut en què es varen aprovar les línies
generals sobre les quals s’havia de desenvolupar a nivell de tot
l’Estat espanyol aquest curs nou 21-22.

És evident que és un curs, evidentment encara no hem
acabat aquest curs 20-21, un curs complicat i complex, respecte
del qual ja el mes de març vull recordar que vaig fer una
compareixença on vaig explicar com valoràvem el
desenvolupament d’aquest curs escolar 20-21 i que per a
nosaltres, evidentment, es desenvolupa de la forma, jo diria,
adequada i on la salut predomina d’una forma clara.

Per tant, jo diria que es tracta de retre compte i de conèixer
les aportacions, els criteris i la postura dels diversos grups
parlamentaris a l’hora d’abordar el 21-22, a partir de setembre,
per al qual queden alguns mesos, però que realment els centres
escolars necessiten evidentment ja uns criteris clars per tal de
començar la seva planificació. Una planificació evidentment
que volem que es faci entre el mes de juny i juliol, perquè és
evident que els centres educatius, el personal, els directors, les
directores, tot l’equip docent i tot el personal dels centres
educatius necessita evidentment desconnectar, descansar,
perquè és un curs dur, complicat i complex en tots els sentits.

I si se’m permet, jo vull agrair a la diputada Sra. Riera el fet
d’haver llevat la seva interpel·lació perquè, en definitiva,
suposava repetir de bell nou un debat que crec que farem entre
tots, per tant, jo li agraesc públicament la retirada de la seva
interpel·lació.

Però, bé, abans de començar la meva intervenció, sí que
voldria agrair, com faig sempre, com no podia d’altra manera,
la feina que han fet tots els equips directius, els docents, que
han fet tot el personal dels centres educatius, tot el que ha fet la
Inspecció Educativa, tot el que han fet les famílies, tot el que
han fet els ajuntaments i d’altres entitats que han col·laborat
d’una forma directa, clara i compromesa amb què fos un curs
el més normal possible i el més segur possible. Però sobretot,
evidentment, i això jo crec que és de justícia, cal reconèixer el
comportament, l’actitud exemplar que ha tengut l’alumnat
davant una situació de pandèmia que, d’una forma clara ha
condicionat la seva forma de fer i la seva forma d’aprendre,
però que han estat capaços d’adaptar-se amb intel·ligència, amb
capacitat davant una situació que voldríem amb el temps
oblidar o, com a mínim, passar a una certa normalitat absoluta.

I sabem de qualque manera que ha estat un esforç important
de l’alumnat, sobretot, jo diria, dels adolescents, i que hi ha tota
una sèrie de situacions emocionals, de salut mental, que caldrà
treballar entre tots, perquè és un tema que evidentment tendrà
el seu impacte.

Però jo també voldria, perquè crec que és un tema
important, crec que és un curs que podem qualificar d’èxit
col·lectiu, a mi em sembla que quan jo mir i miram cap enrera,
i a mi no m’agrada molt mirar cap enrera, m’agrada sempre
mirar cap endavant, tenir un retrovisor, perquè sempre és
important tenir un retrovisor, i també un mirall a la dreta i a
l’esquerra per tal de saber d’on partíem i on hem arribat.

Ja el mes de març vaig tenir l’oportunitat de fer algunes
reflexions perquè es tracta d’una qüestió complexa, el curs el
mes de setembre de l’any passat era una situació de moltes
incerteses, de molta por, de moltes ansietats i de declaracions
per part d’entitats mèdiques, sanitàries, sindicals i
parlamentàries, de crear una certa alarma social, quan realment
el que necessitàvem era una situació de màxima tranquil·litat
possible davant un escenari de moltes incerteses que realment
quan realment havíem de començar. Però, evidentment, aquesta
era, jo ho he dit moltes vegades, no era una opció començar,
era l’opció, i era l’opció perquè era la situació natural seriosa,
rigorosa, de donar resposta a les necessitats emocionals de
socialització i d’aprenentatge que tenia l’alumnat de tornar a
classe, d’obrir les escoles, de tornar a tots aquells aspectes que
la situació sanitària de la COVID ens exigia i condicionava,
però que per a nosaltres era fonamental obrir els centres
educatius.

De qualque manera, per tant, jo, en aquest sentit, deia que
la tornada a classe seria beneficiosa, i jo crec que ha estat
beneficiosa, i que, de qualque manera el fet de tenir obertes les
escoles és quelcom que ens ha d’omplir de satisfacció i hem de
fer una crida a aquesta satisfacció. Mirau, ho he dit moltes
vegades i m’agrada recordar-ho, les escoles dels països de
l’entorn, d’Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Gran Bretanya,
Portugal, Estats Units, Argentina i podria seguir d’una forma
clara recitant i descrivint països han tengut tancades les escoles,
a nivell de tota Espanya, de distintes comunitats autònomes,
hem tengut les escoles obertes, i aquí cal dir que les Illes
Balears són de les comunitats autònomes que no hem tancat cap
escola, cosa que s’ha fet a altres comunitats autònomes i que
hem tengut una situació de la COVID realment envejosa des
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del punt de vista dels casos que han entrat a l’escola. L’escola
ha estat una barrera no només per aturar la COVID
internament, sinó per evitar que la COVID realment tengués un
desenvolupament a través de brots a nivell social, crec que és
important fer-ne un ressò important d’aquest tema.

Per tant, per això vull agrair de forma clara a tots els grups
parlamentaris que varen donar suport a iniciar el curs 20-21. Jo
vull donar les gràcies a tots els grups parlamentaris que també,
des de la crítica, varen fer una crítica constructiva, respecte del
curs 20-21, però també vull fer una crida als grups
parlamentaris que varen ser molt més crítics i que crec que
varen crear alarma social, de tenir una actitud de cooperació i
col·laboració institucional davant el curs 21-22 en què encara
tendrem la COVID dins aquesta societat i dins l’escola.

Per tant, pens que cal mantenir la confiança en el que s’ha
fet, és a dir, la confiança es basa sobre evidències, la confiança
es basa sobre que s’ha aconseguit entre tots, i vull dir entre tots,
entre la comunitat educativa i les administracions de Salut i
d’Educació; vull posar en valor, ho he dit moltes vegades i no
em cansaré de dir-ho el paper d’EduCOVID en tota aquesta
qüestió i, per tant, tenim una sèrie d’evidències. Hem generat
una confiança en l’escola que no existia com mai, com mai hi
ha hagut aquesta confiança en l’escola, i crec que cal, és
important, que si hem estat capaços entre tots de donar una
resposta positiva a la situació de la COVID, hem de pensar que
el curs 21-22, on esperam que la situació millori, encara ha de
ser millor tot el que suposa la funció real de l’educació, que no
només ha de ser una funció sanitària evidentment, una funció
de control de la COVID, sinó que ha de suposar evidentment
una millora dels aprenentatges en tots els sentits. I aquest és
una mica l’objectiu que ens plantegem.

El curs aquest que ara és a punt d’acabar, encara no hem
acabat, és avui que comencen les proves d’accés a la
universitat, per tant, una prova molt important per a l’alumnat,
per a les famílies, però també una prova per al mateixa sistema
educatiu, és evident que ens trobam en una situació important;
jo diria que hem dedicat entre tots molts recursos a aquest curs
escolar, jo diria, anormal. Només a títol d’exemple, hi ha uns
650 professorat entre pública i concertada nous addicionals, hi
ha hagut, i això ho vull recalcar, més de 3.000 substitucions,
més de 3.000 substitucions: substitucions en funció de distintes
situacions de vulnerabilitat, en temes de salut, etc., situacions
de COVID i, per tant, la Conselleria d’Educació ha fet un
esforç per part de l’administració educativa i del Govern de les
Illes Balears per donar resposta a les necessitats que sorgien de
les escoles en funció de la situació de la COVID, parl de 3.000
substitucions, que es diuen aviat.

També vull posar en valor el fet que existís un grup de
substitucions exprés que va començar amb 25 i hem acabat amb
un centenar i, per tant, ha estat un element clau, no només per
a temes de COVID, sinó d’altres situacions quan es requeria,
quan no hi havia casos de COVID, que donassin resposta a les
situacions escolars.

Hem creat més de 2.000 grups nous. El pressupost fins ara
que hem gastat addicional són més de 44 milions, la qual és una
xifra molt important. A tot això s’hi han d’afegir les despeses
que hem utilitzat del Fons de Cooperació Territorial en temes

bàsicament, i ho vull recalcar, de programes de reforç educatiu,
del Pla d’acompanyament escolar, perquè hem fet pla
d’acompanyament escolar l’estiu de l’any passat, durant aquest
curs i ja s’han convocat per a aquest estiu. Per tant, tenim clar
que durant aquesta situació de pandèmia hi ha col·lectius que
han sofert i nosaltres tenim clar que hem de donar el màxim
suport per recuperar de la forma que sigui més aviat possible
aquests infants.

S’ha invertit en ventilació, evidentment, i de cara al curs
vinent tenim altres objectius que també ara plantejaré.

Els objectius evidentment emanen, com no pot ser d’altra
manera, de la Conferència Territorial d’Educació i de la
Interterritorial de Salut, allà hi va haver, jo diria, un debat entre
totes les comunitats autònomes, un debat seriós, un debat, jo
diria on tothom va posar de manifest les seves postures, i això
és important; és a dir, en un sentit de debat civilitzat. I
evidentment, l’objectiu era clar: unes escoles obertes, segures,
presencials i més pedagògiques. Aquest és l’objectiu sobre el
qual es va fonamentar l’acord a nivell de totes les comunitats
autònomes d’Educació i Sanitat i Ministeri d’Educació i
Ministeri de Sanitat respecte del pròxim curs.

Un element clau, un element clau, però no l’únic, però un
element clau que va suscitar un debat va ser el fet de reduir la
distància d’1,5 a 1,2, és evident que aquesta distància té a veure
també amb el grau d’incidència que tengui la COVID a nivell
de cada societat, però això suposava evidentment obrir les
portes a una major presencialitat, a una total presencialitat dins
les nostres escoles.

Nosaltres hem dit moltes vegades que les coses no
sorgeixen per aire del cel, no hi ha miracles, el miracle és la
feina, el miracle són moltes coses, és a dir, aquest curs ha estat
així i aquest curs que nosaltres volem i planificam serà així, si
hi ha planificació, si hi ha treball col·laboratiu, si hi ha un grup
de convivència estable, si mantenim les ràtios de forma
racional, si tenim la distància física adequada, si fem neteja de
mans, si fem neteja de centres i d’aules, si tenim la ventilació
de les aules, si fem ús de la mascareta, si reorganitzam els
centres de forma clara, si tenim una comunicació activa a nivell
de centres perquè realment hi hagi un coneixement clar del que
es fa, si hi ha el suport d’EduCOVID, si hi ha uns docents
adequats i si tenim una política de continuïtat. Jo diria que
aquesta és la clau, escoles obertes, segures, presencials, que
ensenyin i que millorin, i aquest és l’objectiu sobre el qual
treballem.

Nosaltres, des de fa setmanes, des de la Conselleria
d’Educació, com no pot ser d’altra manera, treballam amb la
Conselleria de Salut a la qual vull reconèixer la feina de
col·laboració que hem fet des de principi del passat curs, des
del mes de juny del passat curs, des del moment que va
començar la pandèmia fins a l’actualitat, ha estat una
col·laboració institucional, real, permanent, eficaç, per tal de
donar resposta al que realment es treballava, i sobretot vull
reconèixer el paper de la Direcció General de Salut Pública que
ha estat un element clau a l’hora d’aquest protocol.

Per tant, per segona vegada, jo diria, en la història, el
protocol que elaboram per dur a terme el pròxim curs són
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protocols signats per la consellera de Salut i per jo mateix, per
segona vegada. I jo esper, evidentment, no sé si hem de dir... no
hi hagi una tercera vegada, perquè si no hi ha tercera vegada
vol dir realment que la COVID haurà desaparegut no diré de
les nostres vides, perquè jo crec que aquest bitxo serà amb
nosaltres molt de temps, però sí que tendrem una situació de
control que permetrà recuperar la pedagogia d’una forma real
per als cursos que venguin a partir d’ara.

Per tant, aquests protocols han sortit avui al BOIB, es tracta
d’una relació conjunta, com deia abans, es tracta d’11
protocols, des d’instrucció, mesures de protecció individual,
pautes de ventilació, protocol d’actuació davant símptomes de
COVID d’alumnat i protocol d’actuació davant símptomes
davant del professional del centre, pautes per a l’organització
del desplaçament i els espais dels centres, protocol de serveis
complementaris de menjador, cafeteries i escoles matineres,
protocol per al servei de transport escolar, orientacions per a la
revisió del pla de contingència, orientació per al pla de
contingència digital, protocol d’actuació per a la pràctica de
l’educació física en ensenyament de règim general i especial.

Per tant, és evident que es tracta, com podeu suposar, d’un
conjunt de normes que agafam del curs passat, evidentment
hem fet un aprenentatge important d’aquest curs, no del curs,
d’aquest curs que nosaltres instam, però, de qualque manera ho
hem fet i ho hem fet des de l’evidència científica.

Avui llegia una frase del gran poeta Antonio Machado, un
poeta que va morir fora de la seva terra, exiliat, una persona
que una de las dos Españas le helaba el corazón, i deia una
cosa, ho dic pel tema de les evidències científiques que hem de
tenir quan realment fem una planificació d’aquestes
característiques: “Si cada español hablase de lo que entiende,
y de nada más, habría un gran silencio que nos podríamos
aprovechar para el estudio”. Jo crec que aquest és un tema per
a nosaltres important, nosaltres, evidentment, ho hem dit moltes
vegades, volem que realment l’escola comenci des d’evidències
científiques, aquest per a nosaltres és el nostre objectiu i per
això aquesta interacció, aquesta connexió amb la Conselleria de
Salut.

Quins són els objectius específics d’aquesta planificació?
Evidentment, els objectius específics són garantir que els
centres continuïn essent entorns segurs i saludables, això per a
nosaltres és clau; que s’adapten a les mesures sanitàries les qual
poden canviar en funció de l’evolució de la pandèmia; que
puguin millorar aspectes pedagògics que són fonamentals, en
funció de l’escenari epidemiològic que puguem tenir i, per tant,
es tracta d’un objectiu importantíssim.

El segon objectiu clar i fonamental per al pròxim curs 20-21
és la presencialitat total a tots els nivells educatius, aquest és
l’objectiu sobre el qual hem de treballar d’una forma clara.

I el tercer objectiu, que també és important, és millorar
l’atenció a l’alumnat amb més dificultats que s’ha vist més
afectat per la situació de la pandèmia. Aquest és un tema
important, nosaltres, evidentment, hem mantingut les escoles
obertes i segures, hem fet els aprenentatges, jo diria, hem seguit
aprenent amb l’alumnat. És evident que hem tengut punts febles
i he reconegut el tema de la semipresencialitat i nins amb

dificultats i, en funció d’aquest aprenentatge i d’aquesta nova
situació, entram en una nova dimensió en la qual treballam.

Quins són els aspectes més significatius de la planificació
d’aquest curs? En primer lloc, organització dels nivells
educatius d’educació infantil, educació primària i educació
especial, amb grups de convivència estable; els alumnes d’un
mateix grup de convivència estable poden interactuar entre ells
sense necessitat de mantenir la distància de seguretat de manera
estricta; els alumnes de distints grups de convivència han de
guardar la distància de seguretat d’1,5 en tot moment, tot i que
en els patis poden interactuar amb alumnes d’altres grups de
convivència estable del mateix curs o del mateix cicle en
centres d’una mateixa línia.

Per a la resta de nivells educatius, a partir de l’ESO,
fonamental, es plantegen dos escenaris importants, i això són
dos escenaris importants des del punt de vista del pla de
contingència: en primer lloc, en funció de la nova normalitat,
nivells 0, 1 i 2 i nivell d’alerta sanitària 3 i 4. En el primer
escenari, que és el que es preveu per a l’inici d’aquest curs i
que en aquests moments ens trobam, però cal tenir en compte
que la situació de la pandèmia pot evolucionar, és evident que
tenim una sèrie de característiques distintes de l’any passat, per
una part, hi ha una vacunació progressiva de tota la població;
en segon lloc, tots els docents estaran vacunats; i, en tercer lloc,
hi ha possibilitat real que comenci la vacunació en els al·lots,
en els estudiants de 12 a 16 anys. Per tant, és un escenari
diferent de l’any passat, però és evident que poden sortir
variants de la COVID que poden enterbolir aquest procés de
normalitat.

Com deia, per tant, es preveu que la distància de seguretat,
per començar, seria d’1,2 metres, que és un escenari, diguem,
que possibilita la presencialitat. I si evidentment s’incrementa
la situació d’alarma a nivell 3 i 4, és evident que la distància
s’incrementarà a nivell d’1,5, i això suposarà, evidentment, una
planificació distinta de la semipresencialitat i la presencialitat.

Això evidentment es tracta que els centres educatius
s’hauran d’adaptar i per això necessiten el treball en la
Inspecció Educativa, evidentment, i l’autorització, com no pot
ser d’altra manera, de la Direcció General de Planificació i
Ordenació de Centres, sempre que sigui possible garantir la
presencialitat, però sempre en funció de la seguretat. I sobretot
treballar en aquests casos concrets per garantir la presencialitat
completa als alumnes de batxillerat.

Les ràtios, evidentment, és un tema del qual parlaré, és un
tema que s’ha suscitat d’una forma clara, però aquí vull dir que
és evident que hem tornat a les ràtios legals, les ràtios legals
mai no han desaparegut, ho dic perquè si qualcú es pensa... no
han desaparegut, però sí que les ràtios s’han d’aplicar en funció
del tema de seguretat, aquesta és una qüestió fonamental i, per
tant, té a veure amb la grandària de les aules, com no pot ser
d’altra manera.

Les mesures, altres mesures que tenim en la prevenció del
tema de ventilació: l’ús de les mascaretes, però també hi ha un
punt a la resolució que diu clarament que, en funció del que
dictin les autoritats sanitàries, l’ús de la mascareta es pot
flexibilitzar o no en funció de les circumstàncies; és a dir, no és
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un qüestió categòrica, no és una qüestió que afecti
l’organització, evidentment, perquè llevar-se o posar-se la
mascareta té efectes pedagògics i psicològics de molts tipus,
però és evident que nosaltres tenim clar que només canviarem
això en funció del que diguin les autoritats sanitàries, en funció
del que plantegi la situació de la pandèmia i, per tant, per a
nosaltres seguirà essent clau el tema de la seguretat com ho ha
estat ara. No volem jugar amb la sabut, volem tenir una actitud
de prudència, preventiva, de protecció i aquest serà l’element
clau que nosaltres seguirem durant tot aquest curs 20-21-22.

Tenim, evidentment, el tema de la ventilació, com deia, i,
en aquest sentit, vull anunciar, ja ho he anunciat, però ho vull
recordar, que hem adquirit uns 4.000 filtres HEPA per als
centres públics i els corresponents també per als centres
concertats, en aquest sentit vull dir que nosaltres tenim clar que
l’alumnat és el més important, i ens és igual si són a centres
públics o centres concertats i, per tant, els filtres HEPA serà per
als centres públics i els centres concertats. Un tema important,
pel que va suposar de tenir de vegades les finestres obertes, el
tema del fred, evidentment que no n’hem tengut massa, però
sempre és important, i això, evidentment, és necessari perquè
la ventilació és un element clau que possibilita l’existència de
la COVID o no.

Evidentment, higiene de mans, preferència de reunions
virtuals, mesures de transport escolar d’acord amb el protocol
que tenim aprovat, evitar aglomeracions, etc.

Canvis importants, també: l’alumnat de les UEECO
s’adscriurà a un grup de referència, per tant, trencam una mica
el fet de tenir una inclusió un poc restrictiva, evidentment, i
mitjançant les aules UEECO el que volem és que l’alumnat
sigui adscrit a un curs de convivència i així podrà participar de
les seves activitats.

I el mateix passa per recuperar l’escolarització combinada
entre un centre ordinari i un centre d’educació especial, també
és un element clau per recuperar aquesta normalitat pedagògica
de què hem parlat moltes vegades.

I en aquests protocols també es diu clarament que la dotació
de professorat permetrà que el professorat de suport i els
mestres especialistes no hagin d’assumir obligatòriament una
tutoria com a conseqüència de l’aplicació de les mesures de
prevenció previstes. Però també cal dir que cada centre, dins
aquestes normes sanitàries i organitzatives que plantejam,
podrà mantenir un tipus d’organització d’acord amb el que es
decideixi a nivell de cada centre.

L’alumnat d’educació infantil no haurà de mantenir les
distàncies de seguretat amb alumnes dels grups de convivència
estable als menjadors.

En el tema dels menjadors també vull recordar que hi ha uns
protocols específics i que esperam que, en funció d’aquest
control progressiu de la pandèmia, l’increment del nombre
d’usuaris de menjador sigui cada vegada més important, perquè
pensam que és una funció educativa, és una funció social i
creiem que l’hem de treballar de forma clara.

Quant a l’alumnat que fa ús de l’escola matinera, un altre
servei que realment hem de seguir potenciant de forma clara i
l’alumnat que pertany al mateix grup no caldrà mantenir la
distància entre ells, però sí amb alumnes d’altres grups de
convivència estable.

I evidentment s’ha de garantir, i això és un objectiu també
de la conselleria, el servei de transport i el servei d’escola
matinera i el servei de menjador.

És evident que la incorporació de l’alumnat també és un
tema per a nosaltres important, es podrà programar en tres dies
distints i també cada centre, d’acord amb l’experiència de cada
any, podrà utilitzar distintes entrades per evitar al màxim les
aglomeracions.

Per tant, jo diria que es tracta de recuperar normalitat, però
també mantenir la prudència i la prevenció davant aquesta
situació.

I també hi haurà d’haver, evidentment, el pla digital de
contingència de cada centre el qual no només haurà de definir
el que s’ha de fer dins una situació de normalitat, sinó en
situació d’alarma 3 i 4, on segurament en alguns casos s’haurà
de tornar a la semipresencialitat.

Per tant, tots els centres, i això és un tema important, perquè
ja he dit abans que el nostre objectiu és que el mes de juny,
juliol, els centres educatius facin el seu pla d’organització, el
seu pla de contingència a fi i efecte que entre juny i juliol es
puguin aprovar i, per tant, puguem tenir un mes de juliol i agost
amb el màxim descans, tenint en compte la duresa que hi ha
hagut aquest curs escolar. Per tant, aquest és un tema per a
nosaltres importantíssim.

Evidentment, ho hem dit abans, es mantendrà el grup
EduCOVID, el tema d’EduCOVID per a nosaltres és
fonamental, i també les substitucions exprés.

I una cosa que també tenim clara com a objectiu de la nostra
conselleria serà incrementar de forma clara no només, i el tema
de la digitalització és important, hi ha hagut tres elements
importants: per una part, que tots els centres tenguin una
connectivitat adequada a nivell intern, a nivell extern, però
també de xarxa wifi, això ja ho hem aconseguit; en segon lloc,
és intentar donar les infraestructures tecnològiques i
informàtiques adequades, i en això ens trobam d’una forma
progressiva. Aquest curs farem un salt encara qualitatiu i
quantitatiu en aquest aspecte. I sobretot, la tercera fase o el
tercer element, és l’increment de la competència digital
pedagògica del professorat per tal d’utilitzar adequadament
aquestes eines que són importants, però que no poden substituir
la presencialitat.

Durant tots aquests mesos hi ha hagut una participació de la
comunitat educativa en l’aprovació d’aquests protocols, hem fet
mesa sectorial la setmana passada de la concertada, de directors
i de famílies, han estat meses en que hi ha hagut debats
importants, tranquils, seriosos, rigorosos, on cada sector ha
posat de manifest les seves prioritats, el tema de les quotes,
evidentment, el tema dels menjadors, el tema de les quotes de
concertada i el tema de la pública i, per tant, ens trobam en
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aquests moments i properament, en aquestes properes setmanes
farem la mesa sectorial per definir les quotes del professorat del
proper curs i també ens reunim amb la concertada per definir
la dotació de professorat que hi hagi respecte d’això.

És evident, i amb això vull acabar, evidentment un tema
clau és el tema del professorat; en el tema del professorat
l’objectiu de la Conselleria d’Educació és mantenir el
professorat que tenim ara, parl de més de 2.100 professors. I
segurament, en funció de l’FP, que en aquest moment hi ha 109
nous professors per a les famílies d’FP que es posaran en marxa
el proper curs, l’incrementarem encara més, perquè encara es
troba en una fase de negociació i, per tant, l’objectiu és
mantenir aquest grup de professorat, amb una distribució
distinta, en funció de primària i secundària, però evidentment
amb la idea que realment aquest grup i aquest esforç que ha fet
la societat, la comunitat autònoma de mantenir aquest grup de
professorat, es pugui mantenir durant el curs 21-22.

És evident que en el tema de les ràtios és un tema que
podríem fer molts debats, és a dir, m’agradaria que els debats
fossin seriosos. És evident que mantenir les ràtios que hi havia
aquest curs passat, mantenir tot el que realment plantejàvem de
la total presencialitat resulta molt complex, però jo vull
plantejar una sèrie de qüestions respecte de les ràtios. Quines
són les ràtios que tenim mitjanes a nivell de les Illes Balears a
la pública concertada? Tenim unes ràtios a infantil de 19,8; a
primària, de 22,2; a ESO, de 24,4; i a batxillerat, de 28,1. I a la
concertada tenim unes ràtios de 22,4, 25,3, 26 a ESO i 31,4 a
batxillerat. I les ràtios d’educació infantil dins la xarxa pública
es trobaran en relació amb un 20, i les ràtios de primària, quan
sigui majors de 25 hi haurà un desdoblament.

Per tant, és a dir, la conselleria té clar que algunes qüestions
de ràtios s’han de mantenir, però en funció diguem d’aquesta
redistribució de la qual parlam.

En aquest sentit, i dins aquest context que suposarà,
diguem, tota aquesta reestructuració, jo vull recordar una cosa
que he dit perquè els centres educatius han de tenir en compte
els protocols que plantejam nosaltres, recuperació
d’especialistes i professors d’atenció a la diversitat, però també
els centres podran mantenir això, si realment es mantenen les
situacions de seguretat podran mantenir elements de
l’organització actual, d’acord una mica amb les seves
característiques. Dic això perquè nosaltres sí que fem una
aposta ferma per l’autonomia de centres i pensam que cada
centre ha de ser capaç de tenir clar els seus plantejaments.

Per tant, aquestes són, una mica de forma sintètica i ràpida,
les característiques de la planificació del curs 21-22, ho torn
repetir: un curs que nosaltres volem segur, volem les escoles
segures, obertes, unes escoles presencials i unes escoles en què
la qüestió pedagògica comença a ser cada vegada més
important; és a dir, no podem dir encara que la COVID hagi
estat guanyada, l’escola ha de mantenir les seves mesures de
prevenció i de protecció, per a nosaltres és fonamental, perquè,
en funció del que passi, és evident que aquestes mesures es
flexibilitzaran, no sabem exactament què passarà a partir del
mes de setembre, no sabem si a partir del gener podrem canviar
aquestes mesures, aquesta és una qüestió oberta, però hem de
començar amb la màxima seguretat, coherència, per fer

possible que el curs 21-22 sigui un curs cada vegada més
normal, més segur, amb les escoles obertes, més pedagògiques
i sobretot més presencials.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El conseller ha transmès que
contesta globalment, per tant, començam les intervencions dels
grups parlamentaris, començam amb el Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, benvingut a aquesta cambra
per explicar la planificació educativa del proper curs al qual
nosaltres també volem donar tot el nostre suport al professorat,
als alumnes i a la resta del personal educatiu pel seu esforç.
Però abans de parlar del proper curs, també volem que aclareixi
incògnites, incongruències sobre aquest final de curs del qual
vostè també ha parlat.

Ens ha arribat el malestar de les escoles amb la manca de
previsió de les sortides lúdiques de final de curs, els nins fa
mesos que esperen poder fer una sortida, una excursió, i els
equips directius fa temps que preparen amb il·lusió aquestes
activitats, però la seva conselleria va dictar instruccions, el dia
19 d’abril, i prohibí les sortides amb pernoctes, prohibides les
acampades, les colònies per als alumnes, encara que formin
part de la mateixa aula o d’un grup bombolla, quan,
paral·lelament, el Consell de Mallorca oferia acampades a
diferents nins i diferents edats, una incoherència que les
famílies varen denunciar.

Posteriorment, davant la indignació de les famílies, dia 28
de maig, vostè tramet instruccions i aixeca aquesta prohibició,
però, és clar, obliga a les escoles a fer una tramitació
inacabable al GESTIB, al Consell Escolar per a després
organitzar-ho, la qual cosa a tres setmanes de final de curs és
absurd, prohibicions, per tant, per tapar la incompetència i la
falta de preparació d’aquestes acampades o d’aquests finals de
curs i anuncis per quedar bé, en saber que les escoles es
trobaran amb dificultats burocràtiques i no tendran temps de fer
activitats amb pernoctacions que tant de nins desitgen i es
mereixen.

Una altra qüestió, Sr. March, és la vacunació del personal
educatiu, fa mesos que reclamen que tot el seu col·lectiu sigui
vacunat, centres de persones adultes, escoles d’idiomes, estudis
postobligatoris, activitats extraescolars, monitors, professors de
repàs, persones que fan feina a diferents grups bombolla
educatius de diferents edats, alguns col·lectius especialment
vulnerables i que no han rebut resposta per part del seu govern.

Tampoc no ha escoltat els equips directius dels centres
públics que reclamaven no fer coincidir la vacunació amb el
final de curs i els exàmens d’avaluació, no els han escoltat;
tampoc a la concertada, 38.000 docents estan pendents de la
segona dosi de vacuna a la concertada i no saben res de vostè.
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Perquè cada vegada que el meu grup li ha recriminat la lentitud
de les vacunes educatives s’ha amagat rere la consellera de
Salut sense lluitar per les persones que depenen de vostè. Ara
som a final de curs i les escoles han de fer torns mentre els
professors es vacunen.

I som a final de curs, sí, un curs en què han tornat rebaixar
l’exigència de l’aprenentatge per promocionar i titular, que
abandona la cultura de l’esforç i que preveu aprovar els nins
encara que no hagin assolit les competències necessàries,
només amb la intenció de llevar-se el problema de les xifres de
repetidors i les dades de fracàs. Això generarà que els nins
balears estaran pitjor preparats que els altres, d’altres
comunitats que sí exigeixen aprendre per aprovar i tampoc per
això seran nins més feliços sinó més conformistes i amb manco
oportunitats de futur.

I som a final de curs, sí, després d’un gran esforç d’alumnes
i professors per complir els protocols sanitaris amb les
mancances que han trobat per la poca gestió pública. Han hagut
de convertir en aules tots els espais possibles, sales de
professors, gimnasos, biblioteques, capelles fins i tot, i els nins
s’han adaptat a espais inadequats, perquè vostè no ha estat
capaç en sis anys d’aprofitar la bonança econòmica per fer obra
pública, per construir escoles, per eliminar barracons, amb la
qual cosa la pandèmia l’ha agafat amb les feines sense fer. I
encara així no li han bastant els espais i ha tengut la meitat dels
alumnes amb semipresencialitat, nins de 12 i 13 anys tots sols
a ca seva en contra dels criteris pedagògics, estudiants de
batxillerat que ara han de fer la selectivitat, però que han anat
la meitat de dies a l’escola segons la barriada on vivien.

És això equitat, igualtat d’oportunitats? És això no deixar
ningú enrere, Sr. March? No, això és improvisació seva a
principi de curs i és deixadesa durant nou mesos.

I ara avui ve aquí i ens explica unes mesures publicades
avui mateix al BOIB, 90 pàgines, però sense cap concreció i
amb poc respecte a aquesta cambra a la qual tan sols no ens
deixa ni 24 hores per llegir les mesures i poder preparar la
intervenció, mesures que, a més, es limita a llegir sense aportar
res nou, perquè ve a dir que treballa, ve a tornar dir que
publiquen novament els annexos de com s’han de rentar les
mans els nins, torna publicar els annexos de com han d’emprar
les mascaretes... Moltes preguntes que no ha respost, Sr.
March, quants barracons hi haurà el setembre? Quina serà la
ràtio màxima, no la mitjana, Sr. March, no ens enganyi, la
màxima que acceptarà a cada curs? Tornarà massificar les
aules? Contractarà els tutors que fan falta? Tornaran els
professors especialistes a donar les seves matèries específiques,
en lloc de tapar la manca de tutors? Acomiadarà els professors
contractats temporalment per a engany?

I el personal d’atenció a la diversitat?, la concertada està
desesperada, li falta finançament.

Revertirà les seves pròpies retallades a les escoles? Què vol
dir que l’objectiu prioritari és augmentar la presencialitat,
tornaran tots a les aules, sí o no? Què passarà amb les escoles
d’idiomes? Què passarà amb els centres de formació de
persones adultes, tornaran tots, sí o no?

Què vol dir a la seva nota de premsa que les mesures es
revisaran durant el curs? No és el mateix que ens va dir aquí
l’any passat, copia-pega dels annexos de l’any passat? No li
sembla que tots mereixem un poc més de concreció, sobretot
les escoles?

Què vol dir que ha tengut un increment històric de docents,
que diu la seva nota de premsa, 567 docents més en plena
pandèmia, això és històric? A l’any 2015 es va trobar vostè 323
docents més després d’una crisi, 500 és històric, tenint grups
bombolla i una pandèmia?  Sap que també té més alumnes que
mai, on és el creixement històric si vostè té més de 2000
alumnes nous cada any, com diu vostè, des de l’any 2015,
10.000 alumnes més i ha incrementat 500 professors en plena
pandèmia?

Sap vostè que també té unes mesures sanitàries que
mantenir i unes xifres educatives que millorar?

I la seva intenció, l’única proposta que ens fa, és disminuir
la distància entre alumnes i recuperar les aules massificades de
28 o 30 alumnes. Aquesta és la seva proposta per resoldre les
mancances a les aules, no és això una passa enrere? Què passa
amb les promeses que vostè va firmar a l’any 2015 amb Illes
per un Pacte que reduiria les ràtios? Entenem que és normal
que ningú no es fiï dels seus titulars.

I el servei de transport, Sr. March, fa anys que el meu grup
Popular reclama transport gratuït per a totes les etapes, a totes
les escoles de la xarxa pública, a Palma o a la part forana.
Pensa donar resposta ja a aquesta reivindicació o continuar
vetant les oportunitats d’estudis de batxillerat o formació
professional d’alumnes que viuen a barriades i pobles sense
oferta educativa? O als centres concertats, que també són xarxa
pública i es mereixen el servei? Sí o no, Sr. March?

Durant la pandèmia se li varen despenjar del sistema
educatiu un miler d’alumnes, segons vostè, ha passat un any i
no sabem si s’han recuperat tots, com està aquest problema?
Quines dades d’absentisme tenim?

I en quina situació es troba l’escletxa digital? Aquest
parlament va aprovar una proposta del meu grup parlamentari
en què es reclamava un pla de lluita digital, malgrat el vot en
contra dels seus diputats socialistes.

Ja han arribat els ordinadors de la ministra Celaá? Quan han
arribat? Quants? Quants en falten? Ha cobert la demanda dels
centres i les famílies? 

Supòs que ens dirà que continua treballant, però falten
solucions concretes, Sr. March. Al Partit Popular li hem fet
moltes propostes positives durant aquest curs: beques menjador
a l’estiu, escoletes en vacances per a la conciliació de tothom,
convenis amb places disponibles de centres d’educació infantil
per cobrir la demanda 0-3, subvencions al preu del menjador
escolar, personal de suport per a necessitats educatives i
acompanyament a les necessitats especials. Fins a 360
propostes positives va presentar el meu grup a la Sra. Armengol
des de l’inici de la pandèmia, moltes d’educació, i cap d’elles
obtingueren el seu consens, el de l’esquerra.
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No es quedi avui amb el titular fàcil, Sr. March, accepti
aquestes crítiques, faci més concreció i no tengui por de dir que
són bones les nostres propostes, que alguna n’hi haurà de bona,
no les bloquegi, permeti que els seus diputats les votin a favor
qualque vegada, segur que tots hi sortiríem guanyant, sobretot
la comunitat educativa.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, se plantea ante nosotras ahora
mismo una nueva época para... con grandes e importantes retos
educativos en las Islas Baleares. 

Nosotras estamos de acuerdo en que las medidas que se han
tomado a lo largo de este curso, que ha sido complejísimo, han
sido las medidas oportunas y las más adecuadas que había
únicamente para proteger a los alumnos y al profesorado,
medidas que al fin y al cabo han resultado eficaces, porque si
a principio de curso todos y todas estábamos con el corazón en
vilo imaginando la catástrofe que podía suponer que todos los
colegios se contagiasen y todos los alumnos se contagiasen, al
final los colegios no han sido foco de contagio y eso, en gran
medida, es gracias, no solo a las medidas que se han tomado
por la conselleria, más de 11 protocolos a lo largo de esta
pandemia, sino también al empeño y a la responsabilidad que
han tenido los profesores y las profesoras y también al buen
hacer del alumnado.

A nosotras aún así nos preocupan algunas cuestiones, usted
lo ha dicho y nosotras tomamos nota, pero se lo tenemos que
comentar, las ratios han ido mejorando, es cierto, en Baleares
es cierto que también estamos en ratio por alumno por debajo
de la marca de la OCDE. Con la pandemia no hubo más
remedio que reducir el número de estudiantes por aula y eso,
que en un momento se hizo por medidas sanitarias, ahora a
nosotras nos gustaría por supuesto que se mantenga por calidad
educativa. La bajada de las ratios es importante, ¿cómo?
Nosotras le proponemos algo sencillo, hacer más escuelas, hay
que ampliar colegios,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... hay que mejorar infraestructuras, y a nadie se le olvida, a
nadie se le olvida -ustedes se ríen-, pero a nadie se le olvida
como la educación sufrió dolorosos recortes y dolorosos
abandonos durante la etapa del Partido Popular. Nosotras se lo
hemos dicho alguna vez, Sr. Conseller, tenemos que ser el
gobierno que cree las escuelas, no el que las abandone.

Pero no sólo en las ratios mejoran la calidad educativa y
sería muy hipócrita decir que únicamente éste el indicador de
una calidad educativa. Miren, las condiciones laborales y las
condiciones salariales del profesorado en Baleares no mejoran

con el paso de los años, esto lo que hace es disminuir su
motivación. En otros países de la OCDE, en cambio, los
docentes, aunque es verdad que empiezan ganando un poquito
menos, sí que prosperan mucho más con los años que los
docentes de aquí, de este país y de esta comunidad autónoma,
y son diferencias muy significativas. A usted no le gusta mucho
el informe PISA, pero hay un dato que dice que se destaca, por
ejemplo países como Corea o países como Japón, en los cuales
se prioriza el sueldo, las condiciones laborales y las
condiciones salariales del profesorado, frente a la ratio por aula
y esos países obtienen mucho mejores resultados en ese
informe PISA.

En Baleares es desesperante que una profesora o un
profesor tenga que utilizar la mitad de su sueldo para poder
vivir. La vida aquí es muy cara, la vivienda es absolutamente
inaccesible. Hace dos años en Bellver firmamos un pacto para
fidelizar la plantilla del profesorado y lo pactado manda. Sr.
Conseller, queremos que vengan a Baleares y que además
quieran quedarse aquí para prosperar en su carrera educativa.

Muchas aulas prefabricadas se han tenido que habilitar para
alojar a estudiantes, algunas ya estaban en las escuelas. Yo le
pido, Sr. Conseller, determinación para romper con la herencia
de barracones que nos dejó el Partido Popular. Hay que
avanzar ampliando, mejorando y abriendo nuevas escuelas, si
nos quedamos en las ratios, si nos quedamos en los datos que
nos dejó el Partido Popular en la época de los recortes, vamos
a estar confirmando que estamos de acuerdo y aquí somos un
pacto de gobierno con tres grupos parlamentarios, Unidas
Podemos desde luego no está en el bando del abandono
educativo del Partido Popular.

La semana pasada le hice algunas preguntas por escrito a la
conselleria, que aún no he recibido respuesta, sobre las obras
del Colegio de Sant Ciriac en Santa Eulàlia y sobre el proyecto
del nuevo colegio en San Carlos en Ibiza, son unas enmiendas
que nos costaron mucho a este grupo parlamentario negociar
con su conselleria, que nos las aceptaron finalmente, y
queremos saber cuál es la previsión para mejorar esos centros.

Sr. Conseller, yo me reúno constantemente con las
entidades y las organizaciones de la comunidad educativa y hay
una reivindicación que se repite siempre en todas las reuniones,
hacen falta más orientadores y orientadoras en las escuelas,
hacen falta más profesores especializados, ¿por qué? Muy
sencillo, para que todos los niños y las niñas puedan ser
atendidas según sus capacidades, atendiendo especialmente y
cuidando muy bien de sus carencias y también de sus
fortalezas, para que puedan tener todos, sin excepción alguna,
una formación excelente y adecuada.

Sr. Conseller, el 19 de mayo me reuní con el Consejo de
Estudiantes de la UIB. Tenemos el precio de las matrículas más
alto de España, esto no puede ser, esto provoca que los
estudiantes tengan que irse a estudiar a otras universidades. Es
lo que nos comentan los alumnos y las alumnas, Sr. Conseller.
¿Queremos darle prestigio a la Universidad o no? Nosotras
creemos que sí y así en esa linea estamos, para eso hay que
bajar los precios de las segundas y de las terceras matrículas, es
la única manera. Sr. Conseller, ambos hemos sido creo,
estudiantes universitarios, no sé yo usted, pero cuando yo
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estudiaba, una subida de precios en la matrícula implicaba a lo
mejor que yo no me podía matricular de esa asignatura porque
iba a ser muy cara.

El Consejo de Estudiantes también pidió que luchásemos
por la división de pagos de las matrículas, en Andalucía, por
ejemplo, hay una división en 6 partes, en Baleares solamente
hay 2 plazos, nosotras le proponemos por lo menos que haya 4
oportunidades para pagar la matrícula, Sr. Conseller. No sé si...
usted verá si es posible. Para el curso que viene, Sr. Conseller,
también hay que aumentar las plazas de máster del
profesorado...

(Remor de veus)

..., se ha quedado muchísima gente fuera y aumentar la plantilla
del profesorado es imperativo para los próximos años, no
puede repetirse esta falta de previsión.

Respecto a los presupuestos, nosotros hace dos años
firmamos que había que ir progresivamente hacía la gratuidad
del material escolar para las rentas más bajas, hay que
garantizar que, hayas nacido en el barrio que hayas nacido,
tengas las mismas oportunidades para sacarte un título
educativo, y la gratuidad del material escolar es invertir en las
posibilidades de futuro de estas islas. En estos presupuestos que
vienen y que empezaremos a hablarlos en septiembre,
deberíamos avanzar muy significativamente hacía el 5% de la
inversión en educación. Yo sé que no es fácil y usted me va a
decir que de dónde sacamos el dinero, pero Unidas Podemos,
y yo personalmente, me ofrezco a sentarme con usted y con la
conselleria que haga falta, para aumentar en un 5% el Producto
Interior Bruto que se destine a educación, que vaya destinado
principalmente a mejorar las condiciones del profesorado, a
realizar nuevas infraestructuras educativas y a garantizar que
todos los niños y todas las niñas puedan estudiar en las mismas
condiciones.

Esta, Sr. Conseller, es posiblemente su última
comparecencia, quizás hasta septiembre,...

(Remor de veus)

... y ha comparecido usted... -yo, Sr. Presidente, es una falta de
respecto absoluta, se ríen todo el rato la bancada del Partido
Popular, cuando ellos hablan yo les escucho y mi grupo
parlamentario les escucha muy atentamente.

Sr. Conseller, ha comparecido usted muchas veces, creo que
si no me equivoco es el conseller que más ha comparecido
durante la pandemia, me ha sorprendido gratamente y se lo
agradezco. En la próxima etapa, como bien usted dice, hay que
mirar hacía el futuro, a mi también me gusta, hemos de ir
dejando atrás los estragos inevitables de la pandemia,
proporcionar un futuro apetecible a estas islas, actuando bien,
actuando de manera eficiente y útil en el presente, repartiendo
todos los recursos disponibles y priorizando la riqueza de estas
Islas Baleares en el interés general. Ojalá la oposición
abandone el conflicto, ojalá se ponga a trabajar para llegar a
consensos por la educación y creo sinceramente que el futuro
de estas islas está ahora mismo en los niños y en las niñas que
están en las escuelas. Gracias presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies, president. Conseller, en primer lloc agrair-li
que hagi comparegut de manera voluntària avui en aquesta
cambra per donar totes les explicacions adients envers el curs
2021-2022. És cert, com li ha dit la Sra. Riera, i estic d’acord
que avui s’han publicat en el BOIB unes instruccions amb més
de 90 pàgines que ens hauria agradat poder tenir temps per
llegir-les i preparar-les abans de la seva compareixença avui, li
he de dir conseller.

A més, ens ha explicat avui tots aquests protocols, les
mesures que va aprovar la Conferència Interterritorial de Salut
i també amb el Ministeri d’Educació, aquestes mesures que
vostè i la consellera Patricia Gómez ja varen explicar en roda
de premsa el dia 20 de maig.

Compartim amb vostè, des de Ciutadans, la necessitat i
també l’objectiu que aquest curs escolar sigui amb la màxima
presencialitat possible.

Sí que també volia dir-li al començament que agraesc que
aquest any el ministeri doncs els hagi donat aquestes mesures,
aquests protocols, perquè el curs passat ens vàrem trobar aquí,
l’1 de setembre, quasi sense protocols i sense mesures per part
del Govern d’Espanya, que els varen deixar tots sols. I vostès
volien deixar tots sols els centres educatius l’any passat i hi va
haver moltes incerteses, molta imprevisió i varen haver de fer
feina en el mes d’agost.

I estic d’acord amb vostè que el màxim objectiu aquest any
ha de ser planificar, avançar-se i en els mesos de juny i juliol
deixar-ho tot planificat per al curs 2021 del mes de setembre.
Perquè no es pot descarregar en els centres educatius, perquè
això no té res a veure amb l’autonomia dels centres.

I s’ha parlat ja abans i a d’altres compareixences que ha
vengut vostè a la Comissió d’Educació que hi ha hagut errades,
n’hi ha hagudes en el curs que és a punt de finalitzar, però jo sí
que vull aprofitar per dir, de bell nou, en aquesta cambra, agrair
l’esforç i la feina dels docents, de la comunitat educativa i
l’esforç dels joves que han hagut d’adaptar-se a la situació de
semipresencialitat, també als nins, a les nines i a totes les
famílies. Però sí que li vull reconèixer a vostè, conseller, i
també a la Conselleria d’Educació l’esforç que han fet també
per aquesta tornada a l’escola i que fos en el mes d’agost, en el
mes de setembre, perdó, el dia que estava previst, que tant li
havíem demanat des de Ciutadans que fos una tornada a les
aules segura.

És evident que el risc per a la salut existia en aquell moment
i existeix i existirà, evidentment, però nosaltres, des de
Ciutadans vàrem tenir molt clar que el risc de no dur els nins a
l’escola era molt pitjor. I nosaltres no vàrem caure en aquesta
crítica destructiva ni en aquest alarmisme, ni vàrem fer oposició
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a cop de titular; des de Ciutadans vàrem fer una crítica rigorosa
perquè la tornada a les aules fos segura i ens va semblar molt
poc responsable per part d’alguns grups d’aquesta cambra
afegir-se a aquest alarmisme.

Conseller, és veritat que crec que s’han fet esforços, però és
també cert que hi ha moltes coses a millorar, com, per exemple,
el Pla de digitalització, i sempre que tenc oportunitat li ho
trasllat; vostè treu pit, i és normal, jo li he de dir que nosaltres
esperàvem, i així ho vàrem plasmar a una proposició no de llei
en el mes de maig i que va tenir la unanimitat de la Comissió
d’Educació, de tots els grups, que volíem que aquest
currículum, aquesta educació es pogués fer de manera on line,
en línia, aquesta semipresencialitat que es pogués estudiar en
línia. Ja l’havíem manifestada en altres ocasions aquesta
voluntat, no sabem si ha estat per manca de recursos suficients
o per manca de voluntat de la seva conselleria avançar en el
currículum educatiu on line.

També va anunciar, i ho ha dit avui i ho va anunciar el dia
20 de maig, que continuarà l’EduCOVID, des de Ciutadans
hem considerat que ha estat una unitat que ha funcionat molt
bé, que s’ha notat molt des que es va posar en marxa i valoram
positivament que segueixi aquesta unitat.

I sí que és veritat que li he de dir que crec que s’havia
d’haver posat molt més el focus, a més de les garanties
higièniques sanitàries, també en les garanties pedagògiques i
educatives en aquest curs. Li he demanat en diverses ocasions
i seguiré dient que l’objectiu ha de ser també més pedagògic de
cara al 2020-2021, vostè es refereix a la normalitat pedagògica,
jo no estic massa d’acord amb aquests termes, però sí que li
deman, des del Grup Parlamentari Ciutadans, posar el focus en
el tema pedagògic i avançar en el currículum educatiu el qual
crec que ha mancat en aquest curs escolar. No es pot caure ni
oblidar les xifres d’abandonament, de fracàs educatiu, que
lideram totes les llistes de la Unió Europea, l’hauria de
preocupar més, conseller.

Un tema important també és l’augment de beques menjador,
esperam que quedi aquest augment de beques que també des
del Grup Parlamentari Ciutadans vàrem aconseguir en el debat
dels pressuposts, augmentar les partides relatives a les beques
menjador.

I crec que no s’ha parlat de la Inspecció Educativa avui i en
aquest curs ha quedat palès que es necessita augmentar i
reforçar la Inspecció Educativa. A més, ja sap vostè que sempre
li insisteix en la necessita d’augmentar el personal de suport
d’educació especial, dels PT, AT, de donar respostes a aquestes
necessitats que tenen molts nins.

Vostè avui ens ha presentat un escenari semblant al del curs
actual, mascaretes, distància, neteja i ventilació, amb molt
poques modificacions.

I ens ha parlat de les ràtios, molt de passada, a mi
m’agradaria que concretés més si aquestes ràtios influiran en
l’acomiadament de tot el personal docent que s’ha contractat.
També es troba pendent de 1.144 places que sortiran a concurs
aquest mes. Un dels objectius que ha de tenir aquesta
conselleria és reunir la interinitat a un 15%, encara que les

directives europees, ja les coneix, i són màxim del 8%;
m’agradaria saber si pot concretar, conseller, què significa
augmentar les ràtios, què significa... si eliminarà els barracons,
les aules prefabricades, com li han demanat altres portaveus
que m’han precedit.

També no ha parlat del finançament que tendrem a les Illes
Balears per part del Govern d’Espanya, els recursos i el
finançament per part de l’Estat, però també per part dels fons
europeus, dels Next Generation, però sobretot del React-EU, si
ens pot concretar quin pressupost es destinarà a infraestructures
educatives, una de les grans demandes que li fem des del Grup
Ciutadans també.

També si es destinaran aquests fons europeus a millorar la
formació professional, a disminuir l’abandonament escolar i
m’agradaria que en el torn de rèplica ens respongui aquestes
preguntes.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, diputades, diputats. Bé, abans de res i ara que som
a final de curs, crec que és important agrair i posar en valor la
feinada i responsabilitat de tota la comunitat educativa,
conselleria, inspecció, ajuntaments, batles, batlesses, regidors,
regidores, equips docents, equips directius i, sobretot, famílies
i alumnes, totes les persones vinculades d’una manera o altra a
l’educació aquest curs mereixen el nostre reconeixement.

Avui, però, som aquí a principis de juny per tal que el
conseller ens expliqui i poder debatre sobre l’inici del curs
escolar 2021-2022. Avui també s’han publicat, com ja s’ha dit,
en el BOIB, les instruccions, per tant, d’entrada, millor que
l’any passat. Veiem implicació i previsió per part de la
conselleria, important.

Un cop vistes les instruccions, també veiem que han afinat
en qüestions importants, com, per exemple, l’escoleta matinera
o els menjadors. I a la nostra manera de veure-ho, en general,
i fa falta entrar en el detall per llegir-ho bé, però, en general, les
instruccions milloren, fan més fàcil la vida a famílies i a
alumnes i més fàcil, sobretot, la feina a equips directius i
claustres.

Sr. Conseller, anam bé de temps, però no n’hi ha prou, és
important la complicitat amb la comunitat educativa, ho hem
dit moltes vegades, la millor fórmula per a qualsevol política és
el diàleg, l’empatia i la complicitat amb el sector, en aquest cas,
com dèiem, la comunitat educativa.
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Però no només parlam de pedagogia, també ho hem de fer
de salut, per això aquesta complicitat hi ha de ser també a la
Conselleria de Salut. Vostè ha parlat d’EduCOVID o de les
instruccions que surten avui com a exemples de col·laboració
per al curs que ve, però s’ha de reforçar el vincle entre les dues
administracions i entre les administracions i la comunitat
educativa, és la millor fórmula per avançar tots plegats cap a la
normalitat, normalitat, no nova normalitat, si pot ser.

Content de sentir-lo, i supòs que les famílies també, que
treballaran conjuntament amb Salut pel que fa a l’ús de la
mascareta; vagi per endavant que, tal com diu el meu amic
Miquel Oliver, jo no som metge, estam d’acord amb vostè que
la salut és la prioritat, però creiem que és positiu que l’ús de la
mascareta sigui avaluat. Ara bé, per a nosaltres hi ha tres
qüestions que ens preocupen i que a dia d’avui encara no tenen
resposta, vostè n’ha parlat, però sense concretar: ràtios,
quantitat de docents i el paper dels especialistes el curs vinent.
És cert que a les instruccions i un cop l’hem escoltat, veiem per
on volen que vagin les coses, però les tres qüestions,
manteniment de ràtios, quantitat de docents i paper dels
especialistes, depenen de les quotes i aquestes encara no han
estat marcades.

Sr. Conseller, allò que ja sabíem ho hem pogut comprovar,
les ràtios baixes ajuden l’alumne i el docent; totes i tots hi
guanyam, perquè també hi guanya la qualitat en l’educació. Per
això li demanam que, en la mesura del possible, mantengui les
ràtios.

Una altra qüestió important que hauríem d’aclarir per al
curs que ve és el paper dels especialistes. El curs que ara acaba
totes i tots els docents, totes i tots els equips directius, tots han
fet mans i mànegues per quadrar horaris, per això, per al curs
que ve, ja que ens hi hem posat en temps, facem el possible
perquè els caps d’estudis, perquè els equips directius puguin fer
els horaris de tal manera que els especialistes facin el màxim
només d’especialistes.

I la clau de tot plegat, la quantitat de docents, necessitam
una quantitat de docents suficients com per fer possible les dues
anteriors qüestions, ràtios i especialistes. Sr. Conseller, en la
mesura del possible i sempre tenint en compte que sabem que
tots fem tot el que podem per millorar la qualitat de l’educació,
posem a les aules els docents suficients per encarar el curs que
ve.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sr. March, usted ha venido,
comparece, según indica aquí, para informar sobre las
previsiones para el curso 2021-2022. Realmente ha informado,

ha dicho un poco más de lo mismo de lo que ha hecho en las
últimas comparecencias, ya sea en comisión o aquí mismo, pero
aquí usted viene a informar sobre las previsiones del próximo
curso, en general, no era sobre las previsiones en todo lo que
tenga que ver con el virus chino y lo que ha supuesto para esta
sociedad, sino en general, entiendo yo, y así está en la
convocatoria.

Entonces, por mi parte, por la parte de nuestro grupo
nosotros estamos muy interesados, nos preocupan mucho todos
aquellos pilares fundamentales, toda aquella base de la
educación que desgraciadamente hoy en día pues sufre las
nefastas consecuencias de ser gestionada por ustedes. Aunque
también le soy sincero, no sé si decirle que siga los consejos de
la Sra. Santiago, de Podemos, que ha salido aquí a decir que
hay buenas medidas en cuanto a educación en el Gobierno de
Andalucía, lo digo como Podemos forma parte de su gobierno,
pues a lo mejor podrían hablar un poquito más a menudo, no
sé, hágale caso, ¡fíjese que hasta la señora de Podemos dice
eso, algo asombroso!

Pero, mire, hablando de previsiones y, como le decía, a mí
lo que me interesa y a nuestro grupo le interesa y a muchas
familias les interesa es cuál es la previsión de cara al próximo
curso escolar y qué intenciones tiene usted sobre este nuestro
sistema educativo. Ya ho ha dejado claro, va a seguir más o
menos exactamente igual y, además, también lo ha dicho en
otras ocasiones; pero, bueno, hablando de previsiones, yo le
voy a decir la previsión más real y certera y es que vamos a
seguir a la cabeza de España en abandono y fracaso escolar,
con porcentajes que superan el 20%.

Claro, también la previsión, siguiendo en la misma línea
que estamos sufriendo hasta el momento, es que estamos ante
un sistema educativo que huye del esfuerzo y del conocimiento
para centrarse en el objetivo fundamental para ustedes, que es
convertir la enseñanza en una máquina de adoctrinamiento
ideológico al servicio del socialismo.

Si hablamos de formación profesional, no estamos a la
altura del resto de Europa, ni, por supuesto, de las necesidades
del tejido productivo, de hecho encabezamos la lista europea de
tasa de paro juvenil, casi el 40%, esa es la consecuencia más
directa de un sistema fracasado, que ese paro juvenil roce el
40%. Eso sí, todos muy resilientes, con perspectiva de género
y en catalán, pero, vamos, todos al paro.

Con estos datos, terribles datos, por cierto, usted tendría
que haber salido aquí a pedir perdón unas cuantas veces y, a
continuación, irse a su casa, porque, la verdad, yo, que haya un
gobierno y un consejero de Educación que siga adelante y
además ni siquiera cite estos problemas tan graves que
sufrimos, pues me parece también asombroso. Como es
asombroso, para ustedes no, para ustedes es una panacea, que
vayamos a empezar otro curso escolar con inmersión
obligatoria en catalán, esa aberración liberticida y
antipedagógica que, además, perjudica a los alumnos de
familias con las rentas más bajas, que son las que tienen
mayoritariamente el español como lengua materna.

Fíjese, los alumnos que proceden de las familias humildes
tienen más dificultades para aprender al no poder hacerlo en su
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lengua materna. Y si bien estamos de acuerdo que hay que
hacer lo posible para igualar la situación, mediante becas,
ayudas, ustedes no les ayudan, porque, en vez de ofrecerles las
clases en su lengua materna, hacen lo contrario, les obligan a
hacerlo en catalán. Eso, además, está bien recordarlo hoy, que
es el Día Internacional de los Derechos Lingüísticos, porque
ustedes vulneran los derechos lingüísticos de más de la mitad
de la población de Baleares cuando no les permiten
escolarizarlos en la lengua oficial del Estado, hoy, un día para
celebrar esos derechos lingüísticos que ustedes siguen
vulnerando.

Y hablando de previsiones, supongo que nos vamos a
volver a encontrar pues con los problemas que tienen los
alumnos cuando se enfrentan a las pruebas de acceso a la
universidad, que van a tener mil trabas para poder hacer el
examen en español, si así lo desean. Y también veremos con
qué nuevos comentarios de texto nos van a sorprender, a ver si
esta vez también tenemos que encontrarnos con algún autor
separatista, el fanático de turno que a ustedes gusta, que nos
diga que el español es la lengua del imperio o ridiculice la
Guardia Civil, que esto es lo que pasó en las últimas pruebas de
acceso a la universidad, noticia nacional también, para mayor
ridículo de todos.

Evidentemente, nos vamos a volver a enfrentar a otro curso
con adoctrinamiento ideológico. Por cierto, y ahora
aprovechando que hay varios consejeros aquí del Gobierno, y
también está el consejero de Fondos Europeos, esta nueva
consejería que ustedes se han sacado de la manga, con varias
excusas, porque, claro, la Secretaría Autonómica de Política
Lingüística que antes ustedes tenían, pues ahora la tiene el Sr.
Company, o sea, me va bien que estén ustedes aquí, porque son
artífices del desastre lingüístico, dígale a esas familias que no
tienen un céntimo, que además están arruinadas por la gestión
de su gobierno, por todos ustedes, y que no reciben ayudas, que
ustedes acaban de aprobar una subvención de 635.000 euros
para los medios de comunicación que utilicen exclusivamente
el catalán, ¿eh?, con la que está cayendo y ustedes siguen
regando a sus panfletos con el dinero de todos. Hay que tener,
sinceramente, muy poca vergüenza.

Mire, Sr. March, como sabrá, nosotros defendemos una
educación en igualdad y en equidad, esa palabra que ustedes
deforman habitualmente, para eso..., -sí, sí, ríanse-, pero para
eso, después de dónde han llevado ustedes el sistema educativo,
todos los gobiernos autonómicos, no es un problema solo de
aquí, la mejor solución sería devolver -como le hemos dicho en
varías ocasiones- la competencia de educación al Estado,
porque nosotros sí que defendemos un sistema educativo
nacional igual para todos, porque gran parte de los problemas
que hoy nos afectan como sociedad, incluida la continua
resurrección de odios enterrados hace ya años, proviene de la
educación, de la pésima educación que hoy reciben los
alumnos.

Para afrontar una vida cada vez más dura y competitiva
estamos formando jóvenes victimizados, consentidos, sin
carácter ni espíritu crítico, a los que se les inculca que lo malo
es el esfuerzo, el mérito o la excelencia porque puede ser
traumático, según ustedes, que unos destaquen más que otros.
Bien, ustedes lo que están haciendo realmente es condenarles

a unos traumas durísimos cuando salen al mundo real, cuando
salen al mundo del trabajo, eso sí, precario porque ustedes los
socialistas es a lo que les empujan.

Miren, la culpa del desastre educativo español cuyas
consecuencias estamos hoy sufriendo la tienen ustedes, también
los que estaban antes que ustedes, sin excepción por supuesto.

Su intención ha sido crear, pues, ciudadanos con poco
cerebro, eso sí muchas vísceras, que piensen poco y se dejen
manipular mucho para que los mantengan a ustedes en sus
poltronas, Sr. March. Ejemplo de ello es que su gobierno va a
aprobar un proyecto de ley de educación, siguiendo los mantras
de la ley Celaá: primacía de la escuela pública, cuando más de
un 30% de nuestros alumnos está atendido en la escuela
concertada; imposibilidad de los padres para poder elegir
centro educativo; e imposición absoluta del catalán, como
lengua vehicular, blindando el viejo decreto de mínimos que así
lo establecía.

Mire, como acertadamente ha escrito el vicedecano del
Colegio Notarial de Baleares, el Sr. Álvaro Delgado, esta va a
ser “una nueva ley educativa que demuestra su animadversión
a formar alumnos libres de mente abierta, carentes de prejuicios
y sectarismo, dotados de espíritu crítico y realmente
independientes, capaces de elegir bien en las complejas
decisiones que la vida les pondrá por delante. Quienes elaboran
nuestras leyes no están interesados en que los jóvenes decidan
por sí mismos, sino en proporcionárselo todo masticado para
incorporarles a su rebaño de mantenedores de su doctrina
oficial. Tenemos un ejército de mediocres generando
aprendices de sí mismos, clones de su propia ideologizada y
sectaria identidad”.

Y es que es así, Sr. March. Pero ya le anuncio hoy, aquí,
que cuando esta ley, esta nueva ley de educación se apruebe,
con el voto favorable de los partidos de izquierda y de los
partidos nacionalistas, el Grupo Parlamentario VOX en el
Congreso de los Diputados presentará un recurso de
inconstitucionalidad contra la misma.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per aquesta compareixença per explicar-nos
el proper curs. No havia de ser jo la que havia de tractar
aquesta compareixença amb vostè, sinó la Sra. Pons, però avui
de matí ha estat indisposada i no ha pogut ser aquí, així que
perdoni’m si no puc concretar en el tema.

Malgrat el motiu de la seva compareixença d’avui en
aquesta cambra és per informar sobre les previsions del curs
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que ve 2021-2022, permeti’m fer una breu valoració del curs
que acabam.

Tots estam d’acord que aquest curs 2020-2021 ha estat un
curs atípic, complicat, incert i també excepcional. Davant
aquest context d’excepcional provocat per la pandèmia volem
dir que majoritàriament estam contents, perquè, malgrat el
desconcert i la incertesa inicial, el balanç en termes generals és
positiu i ho és sobretot gràcies a l’esforç descomunal que ha fet
tota la comunitat educativa des dels equips directius, els
docents, el personal no docent, els alumnes, els pares, els
ajuntaments -com també s’ha comentat-, la conselleria i els
inspectors.

Permeti’m, però, que posi l’accent en aquelles qüestions
amb les quals no estam tan contents perquè han suposat sembla
ser una passa enrere, qüestions que ens han preocupat durant tot
aquest curs i en les quals hem insistit sempre que ha estat
possible perquè consideram que és fonamental revertir la
situació el més aviat possible. Es tracta de qüestions tan
importants com pot ser l’escletxa digital, l’abandonament
escolar, la formació professional dual, els nins amb necessitats
educatives especials.

Sr. March, som insistents, pesats, si vol, perquè li reiteram
aquestes mateixes preguntes que de vegades, no només a les
compareixences perquè és evident que no pot tenir tota la
informació, però que, fetes per escrit, encara no han estat
contestades, i no han estat contestades i pensam que són
importants per poder fer feina per al proper curs escolar, com
pot ser una pregunta que se li va fer sobre el personal
especialitzat per a l’alumnat amb necessitats especials. No sé
si la recordarà, però la Sra. Pons li va treure un llistat
d’exemples de centres on no s’havien recuperat els docents de
suport als nins amb necessitats educatives especials i la seva
resposta va ser global. A partir d’aquí, es varen registrar una
sèrie de preguntes, això era a mitjan febrer, i encara no estan
contestades. Per tant, com dic, per poder fer un seguiment
d’així com quedarà el curs el proper any ens agradaria que ens
les poguessin contestar.

Som conscients que n’hi fan moltes de preguntes, però, per
tant, crec que... és important, com dic, saber els professionals
de suport que continuen exercint avui com a tutors, a veure si
té comptabilitzat el nombre de famílies que han hagut de
renunciar a la inclusió dels seus fills per culpa d’aquesta
pandèmia. I sobretot si té previst complir el mandat
parlamentari en una proposta que es va aprovar, com se n’han
aprovades d’altres, però en aquest sentit una que es va aprovar
on s’havien de revisar i solucionar les mancances que pateixen
els centres educatius en matèria d’atenció a la diversitat, a dotar
els centres de recursos humans necessaris per al compliment de
les mesures de seguretat imposades tant des de la Conselleria
d’Educació com des de la de Salut i també crear un protocol
d’actuació específic que asseguri la continuïtat de
l’ensenyament a aquests alumnes de necessitats especials
davant qualsevol tipus de confinament, perquè, també s’ha dit,
les previsions són unes, però la pandèmia hi és i s’ha de tenir
en compte per al proper curs. Tots aquests al·lots... poden tenir
conseqüències molt dolentes i sabem que aquestes famílies
veuen com els seus fills en la majoria de casos hauran de repetir
curs, amb les implicacions educatives i emocionals que això

suposa, i ja li ho vaig manifestar en una ocasió quan li vaig
plantejar aquesta problemàtica.

A més, suposa una clara vulneració del dret d’accés a una
educació de qualitat en igualtat de condicions del qual tots en
fem bandera.

Per altra banda, ens trobam que de vegades aquests al·lots
quan acaben ESO no tenen cap tipus d’ajudes i, per tant, ens
agradaria saber si des de la conselleria s’aprovaran ajudes per
a la inserció dels alumnes amb necessitats especials després de
l’ESO, i també què passarà amb tots aquells alumnes el proper
curs quan recuperaran tots els seus professors de suport?
Aquesta pregunta crec que és molt important, vostè ha dit que
sí que la figura de l’especialista hi serà, però ens agradaria
saber si tots aquests nins que han perdut aquesta figura la
podran recuperar. I m’agradaria que digués que sí perquè seria
una bona notícia i amb això, de manera humil, ens
conformaríem inicialment.

De cara al proper curs també ens agradaria saber si tot el
tema dels equips informàtics, l’equipament dels centres serà
garantit, perquè tant nines com nins puguin fer el seguiment des
de ca seva si fos necessari des de qualsevol curs, tant obligatori
com no obligatori.

I també li reiteraré la petició de vacunació de tots aquells
docents, de tots, independentment de si és obligatori o no,
perquè amb l’excusa de l’estratègia de vacunació, sabem que hi
ha hagut altres comunitats en què sí s’han posat aquestes
vacunes a tot el professorat i pensam que aquí era primordial.

Ens agradaria saber quins seran els protocols per al curs
proper, també amb quin escenari es preveu començar aquest
curs, vostè ja ens n’ha parlat d’aquesta presencialitat o
semipresencialitat. Evidentment tot són previsions i no sabem
exacte com es podran començar, quines mesures de prevenció
i contenció davant la COVID-19 hi haurà per al futur?

Quines seran les ràtios? Vostè, també amb una lectura
ràpida que he fet avui de matí d’algunes de les notícies que han
sortit, parla de què tornaran a la normalitat i pensam que per
ventura s’hauria de tornar en aquesta normalitat de manera
progressiva, davant la incertesa del que pot suposar.

La distància de seguretat era una pregunta que teníem, veig
que passa d’1,5 metres a 1,20. I ens agradaria saber aquest
augment de ràtios que des de Comissions Obreres es va
declarar fa pocs dies que considerava que era una passa enrera.
Per tant, a veure què en pensa vostè fer.

I en el tema dels 600 docents, que es varen contractar per a
aquest curs, també parla què vol comptar amb un número
similar d’aquests alumnes per al curs que ve. M’agradaria saber
si els 109 professors de formació professional els té en compte
a part, o si estaran dins aquests 600, perquè així l’increment no
seria tan important.

Atesa l’emergència sanitària que encara es troba vigent i el
fet que hi hagi un canvi de l’evolució sanitària entra dins la
possibilitat, pensam, per tant, que seria convenient, com dic,
mantenir la contractació de tot aquest personal de suport.
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També ens preocupa, davant l’increment de les tasques
administratives, i a partir d’aquí vàrem demanar una sèrie
d’informació, que aquestes tasques administratives suposaria la
necessitat que hi hagués auxiliars administratius als centres
docents, tant a primària, a secundària evidentment hi són, però
que a primària seria necessari que hi fossin. Per tant, aquí hem
presentat una proposta que pensam que és important perquè,
com dic, aquestes càrregues administratives s’incrementen.

També vull parlar de la mascareta, se n’ha parlat en aquesta
estrada, però des de l’OMS i d’UNICEF no recomanen l’ús, en
general, de mascaretes entre menors de 6 i 11 anys i es
desaconsella expressament als menors de 5. Pensam que s’ha
fet un estudi i crec que és important que es debati i es miri
científicament si és així, i a veure si és necessària la continuïtat
de les mascaretes a les classes fins a sisè de primària. Per tant,
nosaltres en aquest sentit sí que ja l’inform que hem registrat
una proposta per intentar que tenguem en compte el que diuen
aquests organismes.

Ens preocupa saber quines actuacions es podran fer en tema
d’abandonament escolar. Segons la seva compareixença
anterior, és d’un 21%. Quines passes en aquest sentit es faran? 

En formació professional pensam que s’ha fet feina i li vull
reconèixer que durant aquests anys s’ha fet feina, però tampoc
no ens podem aturar, i voldríem saber si s’implementarien nous
cursos. Avui ha sortit que es farà la formació professional de
grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació.
M’agradaria saber si n’hi ha qualcun més a part dels cicles nous
que es puguin crear.

També avanços en formació dual, pensam que és necessari.
Fa un any que vàrem aprovar també una iniciativa per
unanimitat, per adequar i ampliar progressivament l’oferta
d’aquests cicles de formació professional. Pensam que és bàsic
que es tiri endavant la iniciativa que es va crear. I en aquest cas
sabem que la formació dual és costosa i d’aquí la importància
de col·laborar amb l’empresa privada per poder tirar aquestes
iniciatives endavant.

Em queda un tema del qual n’hi parlaré a la meva segona
intervenció, que és el tema d’educació infantil, perquè pens que
s’han fet unes propostes i crec que no ens hem d’aturar de fer
feina en aquest sentit i, com que no tenc temps ara, després n’hi
parlaré.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells, per deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo tampoc vull deixar de
donar l’enhorabona a tots els implicats en aquest curs escolar,
evidentment començant pels alumnes, les famílies, els
professors, i ja sap conseller que sempre ho he dit també, i fer
un reconeixement també a totes les persones que han estat al
capdavant, que evidentment han hagut de treballar amb unes

circumstàncies molt adverses, amb una gran abnegació, amb
una gran dedicació, amb més encerts, amb menys encerts, però,
evidentment també, sempre m’ha agradat, quan hem parlat de
la difícil situació que hem travessat, doncs també fer un
reconeixement a tots els membres del Govern, directors
generals, totes aquestes persones doncs que han estat al
capdavant d’aquesta situació tan complicada. Per tant, els vull
donar l’enhorabona a tots.

Jo també crec que dins les mancances que hi ha hagut, que
evidentment n’hi ha hagudes, atesa la magnitud del repte, crec
que es pot dir que realment ha estat un curs en aquest sentit
satisfactori, gràcies evidentment a l’esforç de tots, però
satisfactori.

Crec que bàsicament el que ha posat de relleu aquesta
experiència, ja que vostè també ha dedicat gran part del seu
temps a valorar aquest curs passat, és que en matèria digital no
estàvem preparats. És a dir, crec que hem d’aprendre o hem
d’assumir que tota la feina que s’havia fet en els anys anteriors,
de preparació en aptituds digitals, tant del professorat com de
l’alumnat, no havia estat suficient, és a dir, estàvem molt
endarrerits, d’alguna manera hem hagut d’aprendre a
ensopegades, a trompades, ens hem trobat amb aquesta situació
i s’ha hagut de desenvolupar de pressa i corrents i d’emergència
una resposta a aquesta situació. Alguns s’hi han adaptat molt
bé, perquè ja havien fet la feina, ja estaven preparats i ja havien
anat incorporant en tota la seva docència les activitats digitals;
algunes famílies, evidentment aquí hi ha un biaix econòmic
molt important, doncs també tenien els equipaments necessaris;
però llavors aquesta crisi ens ha permès que sortissin a la llum
mancances clamoroses per part de molta part del professorat i
també evidentment per molta part de les famílies en les que,
sigui pel motiu que sigui, sigui per motius de cultura familiar o
sigui per motius simplement de pobresa material, doncs no
podien donar als seus fills l’equipament tecnològic adequat per
poder seguir les classes en aquesta nova emergència.

Per tant, crec que és una situació de la qual tots hem
d’aprendre i que, per tant, sobretot hem de treballar perquè no
ens torni succeir, perquè hem d’estar preparats per a altres
crisis que puguin venir per altres motius i crec que, per tant,
hem d’aprendre això.

Jo abans de parlar del proper curs, deixi’m que li faci un
comentari molt breu, molt breu sobre un tema molt concret, que
és el tema del fred i la ventilació. Han tingut molt fred aquest
hivern, és clar, és a dir, les temperatures... no ha estat un hivern
molt fred, però, és clar, quan no hi ha calefacció a una aula
doncs el fred és glacial, és a dir, han tingut molt de fred. Per
tant, jo celebr el tema dels 4.000 filtres i m’imagín, i no és que
vulgui trobar ossos al lleu, però, és clar, penso, si hi ha 400
centres educatius a les Illes Balears i tenim 4.000 filtres, toca
a 10 per centre, se m’acut que hauran d’anar movent els filtres
amunt i avall. Llavors penso que tal vegada, no ho sé,
permeti’m, tal vegada si en compressin 6.000, tal vegada,
posats ja a fer una gran despesa, tal vegada ho tindríem
solucionat. Amb 4.000 veig que tal vegada, és a dir veig que la
conselleria farà un esforç immens, perquè reconec que és un
gran esforç comprar-ne 4.000, però tal vegada no serà suficient
i tal vegada amb una miqueta més ja cobriríem les necessitats
de tots els centres.
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Quant al proper curs, Sr. Conseller. A mi em desconcerta
una mica la situació en la que ens trobem, és que, és clar, avui
mateix hi ha aquesta compareixença i es publica en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears el centenar de pàgines de les
resolucions que vostè ens ha explicat, ens ha explicat
evidentment per sobre perquè tampoc no ha tingut més temps;
és clar, a mi em desconcerta per què? Perquè si no s’hagués
publicat res, ara aquí podríem parlar i li podríem dir com
creiem que ho ha de fer, amb l’esperança que ho incorporessin
a aquesta resolució, o el contrari, si s’hagués publicat fa uns
dies, l’haguéssim poguda estudiar i vendríem aquí i vindríem
a discutir-li això. Però ara no podem fer ni una cosa ni l’altra,
és a dir, ja és obvi que poc ens escoltaran, o el que diguem
poques possibilitats té de plasmar-se, perquè evidentment les
resolucions ja estan fetes i, per altra banda, tampoc no les hem
pogudes estudiar per poder venir aquí avui a debatre amb vostè.
Per tant, bàsicament poca cosa tinc a opinar del que diuen
aquestes resolucions perquè només sé el que ha dit vostè i,
evidentment, no m’he pogut llegir la lletra petita. Per tant,
aquesta és una mancança que tenim amb aquesta
compareixença. 

Jo quina impressió tinc del que vostè ens ha dit, quina
impressió tinc? Tinc la impressió que la lectura que fan des de
la conselleria és la següent, és: bé, tot això de la COVID ha
estat un malson, ha estat un parèntesi i el que hem de fer és
tancar aquest parèntesi i tornar a la situació anterior. Vostè em
diu que no, però, la veritat, al seu discurs m’ha fet la impressió
que deia això. 

I jo estic d’acord que ha estat un malson, estic d’acord que
ha estat un parèntesi que hem de tancar, però a mi m’agradaria
agafar-me al que dèiem al començament de la pandèmia: què
aprendrem d’això, no?, quantes coses canviarem? Quantes
coses aprendrem d’aquest...? Llavors, a mi el que m’agradaria
és, i si pot ser a la seva segona intervenció, que m’expliqués del
que hem après en aquest any passat què és tot el que vostès han
posat a aquestes resolucions o què esperen que facin els centres
o quin marge de maniobra donen als centres per incorporar els
aprenentatges que hàgim fet.

I vostè ha parlat molt de pedagogia a la seva intervenció,
però tampoc no he vist quin dispositiu nou, innovador han
previst per tal que aquesta actualització pedagògica que
s’espera que facin els centres la puguin incorporar. I aquí,
dintre de tot el que hem pogut aprendre amb aquesta pandèmia,
doncs, se m’acudeixen moltes coses: el primer es començar a
parlar de les experiències d’aula inversa, els alumnes feien
primer feina a casa i després..., és a dir, fan la feina, en lloc de
la lliçó magistral els alumnes fan una feina prèvia a casa i
després el treball a l’aula és molt més col·laboratiu, és molt
més de feina en equip. Després, altres activitats basades en les
TIC que es poden continuar fent. Tota l’experiència dels
desdoblaments. El fet d’haver incorporat més professorat,
perquè evidentment varen incorporar més professorat. A mi
m’agradaria saber si aquest professorat una part es quedarà o
tornarem a la situació actual? Quan m’ha parlat de les ràtios he
tengut aquesta impressió, a mi quan m’ha dit les ràtios, he
pensat, bé, tornem a la situació actual.

És a dir, evidentment que tots celebrem torna a la normalitat
i a la presencialitat, però a mi m’agradaria que fóssim capaços

de l’experiència que hem tingut de trobar espais extres, de fer
desdoblaments, de fer una atenció més personalitzada perquè
els grups eren més petits, de fer totes aquestes experiències que
li deia basades en les tecnologies de la informació i la
comunicació, la possibilitat que tot el que hem desenvolupat si
es vol per força ho conservem, per exemple, per a situacions en
què alumnes no puguin assistir per altres motius, perquè estan
malalts o perquè tenen puntualment o perquè tenen una llarga
malaltia. Per tant, és a dir que totes aquestes aptituds que els
professors han desenvolupat de poder donar suport del treball
als alumnes a casa, doncs continuessin incorporades. No les
deixem a les golfes i ens n’oblidem, sinó que les incorporem
per millorar el treball educatiu que fem als centres.

Jo no sé fins a quin punt aquestes instruccions contemplen
això o tal vegada són només unes instruccions purament
organitzatives i per tant tot aquest tema no el poden
contemplar. 

Tant si és així com si no, crec que hi ha un tema molt
important que vostè no ens ha comentat, perquè ens ha parlat
de les ràtios, ens les ha dites quines ràtios seran, jo li ho
agraesc molt, però hi ha un altre tema molt important que a mi
m’agradaria que vostè ens clarifiqués, la quota de professorat;
és a dir, quantes hores professor..., a partir de quantes hores
professors vostès demanaran als centres que planifiquin les
seves activitats? Perquè aquest tema, com vostè sap, és una
variable clau i és una variable fonamental, i això ens porta a
quants professors hi haurà al sistema? És a dir, sempre ens
diuen quants professors es contracten de més i de vegades, Sr.
Conseller, tinc la impressió que cada vegada que ens diu quants
professors contracten de més, tinc la sensació que, és clar, ens
diu els que contracten de més, però no ens diu els que ja no hi
són. Perquè m’imagín que els que contracten de més, alguns
cobreixen els que han estat baixa, però a mi m’agradaria en
termes d’increment real de professorat, a temps complet, quina
previsió fa per començar aquest curs vinent?

És a dir, a mi m’agradaria que vostè ens digués amb quants
vàrem començar el curs 2019-2020? Amb quants el 2020-
2021? I amb quants pensa començar el 2021-2022?, que té a
veure amb el tema que li deia de la quota. També m’agradaria
saber amb quina quota pensen demanar als centres que
planifiquin el seu curs.

I amb això vull acabar, el tema de la programació per part
dels centres. És a dir, jo vaig criticar fa un any, tot i que vostè
sap que en línies generals hem donat suport a la política que
han seguit, i ja sap que les crítiques que hem fet sempre són
amb una voluntat constructiva, que tota aquella planificació que
se’ls va demanar ara fa un any als centres: escenari A, escenari
B, escenari C. Vostè recordarà, jo deia: home!,  als centres ja
els hem fet planificar en base a uns recursos donant per suposat
que segurament estaríem en una situació de presencialitat,
després hem estat en una situació de semipresencialitat en la
que es gastaven molts més recursos i, és clar, evidentment, els
recursos que tenim són els prevists per a la situació A. 

Per tant, tenint em compte que ja tenim aquesta experiència,
i vostè, a més, hi ha fet referència, i jo li agraeixo la franquesa
i l’honestedat, de dir és que tal vegada tindrem altres brots, tal
vegada no..., tal vegada aquest bitxo no se’n acabarà d’anar,

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 8 de juny de 2021 5027

per tant, crec que hauríem de tenir una flexibilitat major i que
a l’hora de fer arribar els criteris de quota als centres estaria bé
que deixéssim la porta oberta a una certa flexibilitat. És a dir,
a deixar que els centres, en base a l’experiència que han
adquirit aquest any passat, puguin fer propostes singulars i que
vostès puguin valorar específicament, no?, de dir, doncs miri,
és que nosaltres, com que tenim l’experiència d’haver aprofitat
aquells espais que ens ha deixat l’ajuntament i d’haver posat
allà els cicles formatius, home, si això ho poguéssim fer un any
més doncs aprofitaríem per fer més grups, tenir més professors,
etc.; és a dir, deixar la porta oberta que pugui haver-hi aquest
diàleg.

Ja sé que és difícil perquè els temps i els terminis apuren,
però, és clar, si nosaltres el que fem és una lògica purament de
dalt a baix, els donem uns criteris i ells s’han d’ajustar amb
aquests criteris, perdem molta capacitat de reacció, molta
capacitat de flexibilitat. I tal vegada estaria bé que aquests
rebessin instruccions, que rebessin aquests criteris i
incorporessin alguns criteris de flexibilitat, de permetre als
centres que facin contrapropostes que estiguin justificades i que
vagin en la línia d’aprofitar l’experiència acumulada en aquest
any o en aquest curs tan particular que hem viscut.

I això és tot per part meva fins aquest moment.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Bona, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Conseller, des del Grup
Parlamentari Socialista volem agrair la ingent capacitat de feina
i planificació de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional, els equips directius i la comunitat educativa en
general: docents, alumnes, famílies i equips d’administració i
serveis tant d’educació pública com concertada. Des d’aquí
volem donar-los les gràcies i reconèixer públicament l’esforç
que han realitzat perquè aquest curs 20-21 hagi estat un èxit i
fer possible que les escoles de les Illes no hagin hagut de tancar
a cap moment, mantenir les aules obertes i garantir el dret a
l’educació dels infants i joves, a diferència del que ha succeït,
com deia el conseller, a la resta de països europeus i a tot el
món en general.

Si a tot això hi sumam la baixa incidència que han tengut les
nostres illes al llarg del curs en comparació amb la resta de
l’Estat, podem dir que hem viscut una situació absolutament
privilegiada i s’ha aportat moltíssima tranquil·litat a les
famílies. 

En matèria d’educació ha quedat demostrat que és
important tenir un equip al capdavant amb àmplia experiència
i qualitats importants: autoritat, respecte per part de la
comunitat educativa i almanco per part de l’oposició -no
m’atreviria a dir de tota-, i coneixement de la matèria, cosa que
era molt necessària després de tot el que ens havia tocat viure.

S’imaginen que la pandèmia en lloc de succeir el 2020 ens
cau a sobre el 2014 amb totes les retallades? O simplement ens
cau ara el 2020, però amb un govern del Partit Popular?

(Remor de veus)

Algú s’imagina aquest curs amb 2.200 menys i amb
confrontació total? Escarrufa només de pensar-hi. 

Estam convençuts, per tant, que tota l’experiència adquirida
durant aquest curs farà que aquest curs vinent sigui encara
millor, en mantenir la protecció, afegir 4.000 filtres HEPA per
als centres educatius i alhora facilitar la docència amb mesures
que permetin interactuar sense distàncies en els grups de
convivència estable. 

L’aposta per la digitalització, després d’haver donat més de
7.000 ordinadors per a alumnes vulnerables, haver fet formació
en línia per a més de 5.000 docents i tenir 4.523 aules digitals,
ens permetrà aprofitar de cara al curs 20-20, 21-22, perdó, les
oportunitats que ens ha donat aquesta crisi.

El retorn de la màxima presencialitat a l’educació secundari
i sobretot aquest increment de prop de 600 docents, que es
manté durant aquest curs 21-22, i sumat als d’anys anteriors,
suposa un total d’uns 2.179 docents més, com deia abans. Un
increment històric i és que la planificació d’aquesta conselleria
no és únicament a curt termini, es planifica el curs escolar cada
any, sí, i també es dóna solució als fets sobrevinguts que
apareixen com a una pandèmia mundial, en la qual hem creat
i mantenim aquest curs que ve un borsí de substitucions exprés;
però aquest increment de docents s’ha realitzat de forma
sostinguda any rere any i és que duim sis anys ja de millores,
s’actua a curt termini, però avançant en la direcció de millora
de la qualitat del nostre sistema educatiu que és un dels nostres
principals reptes de futur.

I gràcies a aquesta planificació per reptes durant aquestes
dues legislatures hi hagut un salt qualitatiu molt important que
es manifesta a tots els indicadors. Balears es troba per primera
vegada en la mitjana espanyola en tots els aspectes que estudia
l’informe PISA i per sobre de la mitjana en les competències
matemàtica i lectora. Respecte de la mitjana estatal, recupera
19 punts en competència matemàtica i 26 punts tant en
competència lectora com científica.

Segons els informes externs d’avaluació de competències de
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les
Illes Balears, l’IAQSE, a quart d’ESO, a quart de secundària,
entre 2016 i 2019 ha millorat la competència lingüística en
llengua anglesa, de 43,9 punts sobre 100 a 62,7 punts. I en
llengua castellana, de 53,6 a 63,6 punts. En llengua catalana, de
67,2 a 71,2 punts. En matemàtiques acadèmiques de 43,3 a
48,3 punts i en matemàtiques aplicades de 32,6 a 38,2 punts.

I sí, les avaluacions externes que mesuren el
desenvolupament competencial són fonamentals, però no
serveixen de gaire si després l’alumnat no pot progressar.
L’abandonament prematur és un problema primordial a
combatre i un dels seus factors explicatius més importants són
les diferències existents de nivell socioeconòmic de les
famílies.
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Per tant, un altre dels reptes importants a afrontar no és
només la qualitat sinó també l’equitat del sistema educatiu. Per
això, és important que a Balears la taxa de risc de pobresa o
exclusió social, l’indicador AROPE, s’hagi reduït de 23,8 el
2014 a 15,1 el 2019; que l’índex de desigualtat S80/S20, la
relació entre la renda mitjana del 20% en renda més elevada i
la renda mitjana del 20% de renda més baixa, hagi abaixat del
8,9 el 2014 al 4,8 el 2019. Ambdues dades són les millors de
tota la sèrie històrica des del 2008, les millors per a segons qui
ho miri, és clar.

La dreta fonamentada en la desigualtat social és i serà
incapaç de reconèixer la tasca realitzada per aquest govern. I
deixi’m dir-los que entre el 2014 i el 2019 el nivell de renda
per persona a les Illes Balears s’ha incrementat en un 16%. Per
tant, aquest govern crea riquesa i la reparteix de forma més
justa. El que passava el 2014 era que un 15% dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears vivíem el decil de renda més
baix de tots, cosa que era una autèntica barbaritat, i els
responsables no són gaire enfora, alguns són encara aquí
asseguts.

(Remor de veus)

Mesures a nivell econòmic com l’Ingrés Mínim Vital, la
Renda Social Garantida, l’increment de les prestacions per fill
un 102%, un augment dels pressuposts generals de l’Estat d’un
50% en la lluita contra la pobresa i mesures predistributives,
com la pujada del salari mínim interprofessional en la
negociació col·lectiva, i a nivell educatiu com el PROA Plus o
el programa d’acompanyament escolar que s’ha mantingut i
reforçat malgrat les circumstàncies. I aquest juliol manté la
seva convocatòria ampliada incloent-hi els centres concertats
i l’alumnat de cinquè i sisè de primària.

Més de 7.500 beneficiaris d’ajuts de menjador. Tot això ha
contribuït que l’abandonament prematur hagi passat d’un
32,1% el 2014 al 21,3% el 2020. És el resultat més baix de tota
la sèrie històrica des del 2002 i som la comunitat de tot l’Estat
que més redueix el seu percentatge en els darrers sis anys, el
reduïm el doble del que ho fa la mitjana espanyola. Tot gràcies
a una acció planificada i coordinada. 

Juntament amb l’abandonament educatiu prematur la resta
de factors que afecten desproporcionadament l’alumnat amb
desavantatges socials i econòmics són: la baixa participació en
programes d’educació preescolar, i per això aquest govern
impulsa l’etapa 0-3 i incrementa els ajuts un 140%, fins als
14,4 milions d’euros, per sumar 2.300 noves places educatius,
aposta lloada per la presidenta d’UNICEF a les Balears. 

També les elevades taxes de repetició. I segons l’informe
PISA del 2018, també som la comunitat que més aviat redueix
el percentatge d’alumnat que ha repetit algun curs als quinze
anys, entre 2015 i 2018, tot i que encara ens trobam per sobre
de la mitjana espanyola. 

I per descomptat la segregació escolar, s’ha de dir que de
tota l’herència funesta que va deixar el Partit Popular aquesta
ha estat la més senzilla de revertir. Sovint la comunitat
educativa s’emmiralla en Finlàndia com a referent. Saben qui
té un índex de segregació escolar com els finesos dels més

baixos d’Europa? Balears, com reflecteix l’informe de Save the
Children de la setmana passada.

Aquests són els principals problemes que afecten la inclusió
educativa i la igualtat d’oportunitats, parlava la Sra. Riera
d’oportunitats de futur. Si volem que la complexitat i
profunditat del coneixement siguin compatibles amb la cohesió
social i en gran mesura amb la democràcia, necessitam un
sistema educatiu reforçat, democratitzat i molt més inclusiu i
atendre les desigualtats d’origen. Si comparam com estàvem i
com estam ara veurem com el model ideològic de la dreta, que
va associat a una major desigualtat, és absolutament nociu per
a l’èxit educatiu i social d’aquesta terra, perquè aquesta situació
es transmet de generació en generació, a Espanya, amb dades
del 2017, el 45% de la desigualtat es pot explicar amb factors
que no són eleccions personals, entre els quals l’educació dels
pares i mares és el més important. La pobresa pot, per tant,
heretar-se, però la formació segueix sent el millor sensor social.
I tot això no només afecta als qui es troben en situació de
desavantatge, sinó la societat en el seu conjunt ja que es
desaprofita el talent de part de la població. Qui està en el camí
de crear oportunitats per a tothom aquí és aquest govern. 

Volem destacar també l’augment de percentatge de
població entre 25 i 64 anys que participa de programes
formatius o educatius, que ha passat d’un 8,3% a un 11,3%,
igualant el valor més alt de la sèrie, així com el percentatge de
població entre 25 i 29 anys amb nivell d’educació superior que
ha passat d’un 31,6% el 2014 a un 45,9% el 2020; altra vegada
el millor resultat de tota la sèrie històrica des del 2002.

Són indicadors relacionats amb el marc estratègic europeu
d’educació i formació 2020, perquè els governs seriosos
planifiquen estratègies. Prendre decisions únicament a curt
termini, sense el coratge de pensar a llarg termini, és la recepta
perfecta per conduir les civilitzacions al seu col·lapse. N’hi ha
prou a mirar què succeeix als Estats Units, on el deteriorament
de la cohesió social posava en risc la supervivència de les
democràcies liberals. Tot això ha suposat la fi del
neoliberalisme econòmic i un impuls de l’agenda social
demòcrata a nivell mundial, amb un acord històric per
aconseguir un tipus impositiu de societats mínim del 15%,
mesura que ja impulsà el Govern de Pedro Sánchez just formar-
se el 2018.

Aquest govern dóna resposta a la pregunta de com poden
ser bons avantpassats per a les generacions futures. Cal
introduir el concepte de justícia intergeneracional, deixar un
bon llegat a qui ens succeeixi i defugir de la miopia
electoralista que impera en el Partit Popular. Tenim una
obligació amb la posteritat i aquest curs vinent seguirem fent
camí. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Ara correspon la contestació per part del
conseller d’Educació i Formació Professional.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

És igual, si no m’he contaminat ja, no em contaminaré. 

(Rialles de l'intervinent)

Bé, bona tarda de bell nou. Moltes gràcies, president.
Diputats, diputades. En primer lloc, vull agrair totes les
aportacions que s’han fet, al marge de les discrepàncies amb
algunes, discrepàncies siderals, com es pot suposar, però que
evidentment és interessant per conèixer el posicionament de
cada grup parlamentari respecte del tema d’educació.

És evident que qualcú pensa que quan es parla de principi
de curs s’ha de parlar de tot, he venido hablar de mi libro i
parlen del seu llibre, malgrat no tregui cap a res. Però, bé, som
a un país lliure, malgrat alguns ho puguin posar en qüestió, i
tothom té dret evidentment a dir el que vulgui.

Hi ha una qüestió que vull posar de manifest de forma clara,
tots aquests protocols han estat discutits d’una forma clara amb
tota la comunitat educativa, i si una cosa teníem clara és que
havíem d’accelerar el més aviat possible l’aprovació d’aquests
protocols perquè els centres educatius, els equips directius, els
claustres de professors, els consells escolars fossin capaces i
tenir temps per fer una bona planificació del curs 21-22, aquest
era l’objectiu, l’objectiu era aquest i ha estat des del primer
moment la nostra preocupació. Tenim una experiència de
passat, pens que de vegades un ignora que en situació de
pandèmia evidentment que s’improvisa, quin govern no ha
improvisat en una situació de pandèmia, si realment
desconeixíem moltes de les qüestions que s’han plantejat? Per
tant, nosaltres enguany tenim més capacitat i més elements de
planificació dels que teníem el curs passat i tenim una
experiència. 

I jo, evidentment, deixant a part algunes de les
intervencions, el que sí celebr és que ens hagin allunyat, per
part sobretot de grups sobretot de l’oposició més radical, de
parlar d’alarmisme social. Ja li vaig llegir el mes de març què
deia el Partit Popular i què deia VOX respecte del curs vinent,
aquest curs que ve, si qualcú ha de demanar perdó, Sr. Jorge
Campos, és vostè, per tot el que realment va dir el mes de
setembre del que significava començar a classe. Recordi-ho, Sr.
Campos, recordi-ho, Sr. Campos, perquè és important de
vegades també demanar perdó! I vostè és incapaç, la seva
supèrbia política és tan grossa que és incapaç de demanar perdó
per a res. I crec que el que vostè va dir el mes de setembre no
és tolerable en cap aspecte.

Sra. Riera, evidentment que nosaltres ens adaptam,
evidentment que la seguretat ha estat el nostre nord, el nostre
nord de tota la comunitat educativa, de totes les conselleries
d’Educació de tot Espanya, fins i tot de les que vostès
governen. A mi m’agradaria saber exactament quina actitud
tendria vostè respecte de les conselleries d’educació d’altres
comunitats autònomes on vostès governen, m’agradaria saber-
ho, perquè, la veritat, la realitat és molt dura.

Miri, el tema de..., vostè treu sempre detalls, que si les
acampades, si..., escolti, aquest tema es va resoldre i hi va

haver una resolució de la Conselleria d’Educació -sí, ja pot fer
capades, n’hi ha-, però per a nosaltres el tema clau segueix
essent la seguretat i la salut, a veure si realment s’adona del que
significava el tema de la pernoctació d’alumnes a campaments
i altres tipus d’establiments. Aquest era el nostre objectiu.

En segon lloc, el tema de la vacunació, ja ho hem dit, el
85% dels docents, del personal de centres, estan vacunats. I han
començat a vacunar de la segona dosi i el mes de setembre
estaran vacunats, aquesta és la realitat. I també ho ha dit la Sra.
Sureda, i realment nosaltres insistim com hem d’insistir,
enviant la relació de tot el personal que ha d’estar vacunat,
enviant-la a la Conselleria de Salut. De moment encara la
Conselleria d’Educació no té la responsabilitat de vacunar i la
Conselleria de Salut fa un esforç incommensurable per tenir
tota la majoria de la població vacunada i evidentment que els
docents el mes de setembre siguin vacunats.

Jo, una cosa que sempre em crida l’atenció de la dreta, és el
concepte de la cultura de l’esforç, si vol un dia en podem parlar
de la cultura de l’esforç, parlar-ne seriosament, no amb titulars
ni amb coses fàcils; nosaltres creiem en la cultura de l’esforç,
però la cultura de l’esforç col·lectiu, començant per
l’administració, començant pels centres, començant pels
alumnes, començant per les famílies, la cultura de l’esforç no
és una qüestió individual. I crec que seria important, quan
parlam d’aquestes qüestions, ser una mica seriosos i no pensar,
diguem, en plantejaments que l’únic que fan és incrementar la
desigualtat d’oportunitats que hi ha dins la societat.

Diu que hi ha poca gestió pública. Sra. Riera, que vostè em
digui que hi ha hagut poca gestió pública em crida l’atenció, hi
ha hagut una gran gestió pública, hi ha hagut una gran gestió
pública, i més, s’ha reconegut fins i tot pels sectors de la dreta
que un Estat sense els poders públics forts hagués estat
impossible donar resposta a molts d’aspectes d’aquesta
pandèmia. Els fets ho demostren, no només el que fa el Sr.
Sánchez, sinó el Sr. Baiden, d’Estats Units, m’agradaria que
analitzassin les seves polítiques, realment la transformació que
hi ha a tota la política fiscal és que crec que és important veure
com aquesta pandèmia ha qüestionat molt d’elements del model
neoliberal, i crec que és important dir-ho. No es tracta de
qüestionar-ho tot, però sí de veure quin és el paper de les
administracions públiques enfront d’aquesta qüestió.

Per tant, quan diu que realment no hi ha gestió pública,
m’agradaria saber a què es refereix.

Professorat, vostè té aquesta idea de simplificar, simplificar,
i ho ha dit el portaveu del Partit Socialista, l’increment de
professorat ha estat progressiu des del 2015; vostès varen
retallar 800 professors, més o menys, nosaltres hem arribat ara
a 2.100, progressivament, i per tant hi ha hagut un esforç
permanent de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears per incrementar la plantilla de professorat. Això ha
estat un element que realment ens caracteritza i un element
important que no es pot qüestionar, vostè pot qüestionar moltes
coses, però això no ho qüestioni.

I hem reduït les ràtios, Sra. Riera, hem reduït les ràtios, més
ràtios... si vol li puc demostrar les sèries temporals, però no li
demostraré perquè és molt avorrit, i les ràtios de professors i
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alumnes també les hem reduïdes, són de les més baixes
d’Espanya. I sabem que hi ha centres que realment necessiten
abaixar les ràtios, però no només la ràtio i tota la literatura
científica del tema no es basa només en el tema de ràtios quan
parlam de rendiment educatiu, hi ha moltes variables que cal
tenir en compte. I a mi em molesta el debat només amb ràtios,
les coses són molt més complexes: organització, formació dels
docents, diversitat dins l’aula, elements de suport que hi pugui
haver; i aquest és un debat que cal tenir, però la literatura
científica que parla del tema de les ràtios del rendiment
educatiu no considera que és l’element més significatiu, és
l’element més car, però no és el més significatiu a l’hora del
rendiment. Però nosaltres hem abaixat les ràtios i la voluntat és
seguir abaixant ràtios.

El transport escolar. Jo, quan em diu que el transport
escolar de la pública i la concertada, perdoni’m que ho faci,
però me’n ric una mica, mai la concertada no m’ha demanat
que dugui a terme el transport escolar de la concertada, mai.
Vostè deu ser la que realment du..., en fi, la portaveu de la
concertada, però mai la concertada, em pot demanar moltes
coses, però això no. I li diré més, mai la concertada no havia
tengut tants recursos, havia estat tan ben atesa com amb aquest
govern, i això... -sí, Sra. Riera, vostès donaven ajuts de
menjador? No.-, hem donat filtres HEPA, donam mesuradors
de CO2, donam quantitat de coses que vostès no donaven ni es
plantejaven i s’ha incrementat el nombre de la concertada i el
nombre de professors de la concertada, Sra. Riera, aquesta és
la realitat.

No ens provoqui en el sentit que ens confrontam amb la
concertada, no ens confrontam amb la concertada, ni molt
manco, tenim un diàleg. Què tenim diferència? És clar que
tenim diferències, també amb tenim amb els sindicats de la
pública, faltaria més!

I pla de conciliació, sí que és un pla de conciliació, Sra.
Riera, i evidentment el veurà vostè.

Sra. Gloria Santiago, una cosa li vull dir, no em parli una
altra vegada del tema universitari, jo ja no som el responsable
de la política universitària d’aquest govern, però li diré una
cosa molt clara: les taxes universitàries de les Illes Balears, de
la universitat, no són les més altes d’Espanya, les més altes
d’Espanya són les de Madrid i Catalunya, i han abaixat, però
les de Madrid i Catalunya són les més altes d’Espanya, perdó,
les més altes. I aquí ens trobam en una situació mitjana i s’han
abaixat.

I li diré un parell de qüestions. Miri, vostè m’ha parlat de
moltes coses, jo en PISA sí que crec en PISA, per a mi PISA no
és la bíblia, també li ho puc assegurar, la bíblia no ho és, no hi
ha cap bíblia educativa, però sense PISA no es pot analitzar,
perquè és una sèrie temporal que fa una anàlisi interessant del
rendiment educatiu tal com s’ha exposat; ens trobam a la
mitjana espanyola i hem incrementat. A mi em fan gràcia
alguns que fan anàlisis catastrofistes, que som els primers en
fracàs escolar, jo els demanaria que tenguessin la cultura de
l’esforç i estudiassin, estudiassin realment la realitat de
l’educació a Espanya i a les Illes Balears, és interessant que es
deixin de clixés i comencin a fer un esforç important.

I sempre amb els mantres de la política lingüística de la
immersió i l’adoctrinament, una mica de serietat seria important
per a un grup parlamentari que aspira a governar.

El tema de les oposicions, evidentment ara no parlaré
d’oposicions, però un element clau que és importantíssim per
als centres és l’estabilitat i l’estabilitat passa per posar interins,
ho vaig dir l’altre dia a una compareixença; de l’11 al 16 no hi
va haver cap oposició, cap, es va incrementar la taxa d’interins
com mai, no varen ni guardar la taxa de reposició, ni la taxa de
reposició, miri una cosa tan fàcil com la taxa de reposició.
Nosaltres hem fet oposicions, les 1.144 places es faran
enguany, i tenim en cartera el fet de debatre i d’arribar a acords
amb els sindicats per fer oposicions a l’any 2022, 23 i 24,
perquè pensam que s’ha de reduir la taxa d’això. I això seria
important per a l’estabilitat i la millora.

Una altra variable important per al tema del rendiment
escolar, hem posat més orientadors, hem posat PT (...), hem
posat més orientadors que mai, més personal d’atenció a la
diversitat. És suficient? Jo evident en el tema de suficient, jo
diria que no, hi havia un company meu d’universitat, ja jubilat,
que em deia: escolta, quan fas... poses un orientador, ja en
volen un segon, i així successivament. És a dir, l’educació...
però hem d’adequar els recursos realment a les necessitats i
hem d’avaluar realment els recursos quin és el rendiment que
tenen.

I el pressupost, evidentment, Sra. Santiago, hem
incrementat el pressupost des del 2015 fins ara, no l’hem acabat
de reduir ara. Què és suficient? És evident que no és suficient,
però només per millorar els pressuposts necessitam un altre
model de finançament.

Sra. Guasp, jo sempre li reconec que té un tarannà distint,
sempre positiu, ja li vaig dir el mes de setembre de l’any passat,
que no va fer sang, alguns anaren a fer sang, evidentment. No
estic d’acord amb vostè quan diu que no hi va haver previsió,
sí que hi va haver previsió, el problema és que el bitxo aquest
és imprevisible i realment el mes d’agost hi va haver un
increment de la COVID que realment va trastocar tots els plans
organitzatius.

I enguany nosaltres ho tenim més controlat que mai,
nosaltres esperam que el mes de setembre baixi, continuï
baixant, que hi hagi més gent vacunada i no ens trobem amb
sorpreses com a l’any passat.

I vostè hi ha un tema que sempre diu, el tema de la
digitalització, sí, hem incrementat la digitalització, i jo, d’acord
amb altres plantejaments que s’han fet, crec que molts de
centres han fet de la necessitat virtut, hi ha hagut un increment
de la competència digital no només de les persones de la
professió, també dels centres, hi ha hagut un salt qualitatiu i
quantitatiu; ja ho deia: tres variables importants, hem
incrementat la connectivitat dels centres, tant a nivell de
connectivitat externa com de la xarxa wifi; en segon lloc,
incrementam el nombre d’infraestructures als centres educatius
de forma progressiva i ràpida, i a final de la legislatura
l’increment serà substancial; i hem fet cursos de competència
digital a més de 9.000 docents ja, a més de 9.000 docents
perquè necessitam incrementar.
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És veritat que de vegades no teníem el coneixement previ
i el que vostè ha plantejat, és a dir, no estàvem preparats, però
jo crec que s’ha fet un esforç per part de tothom de cara a tenir-
ne la millor de les respostes. Però sí, som conscient que ens
falta encara realment dur a terme un camí més llarg.

El tema del personal de suport, sí, Sra. Guasp, hem posat
molt de personal de suport, n’hem posat molt, i aquest curs,
d’acord amb el que s’ha dit, és que el personal de suport faci la
feina. Però també, Sr. Castells, hi ha una cosa que vostè ha dit
amb la qual estic totalment d’acord, i que serveixi de precedent,
és a dir, vostè amb mi i jo amb vostè, serà reciprocitat, que és
la flexibilitat, és a dir, la flexibilitat de l’organització de
centres. Nosaltres, tot i que tenim clares unes coordenades en
els protocols, sí que també diem que els centres han de ser
capaços d’adequar-se a les seves característiques, a la seva
experiència i als seus resultats, i nosaltres evidentment el que
ha de fer la Inspecció Educativa i la direcció general, després
és estar d’acord amb aquest plantejament. Però nosaltres
pensam que els centres han de tenir capacitat de decisió d’acord
amb aquest protocol que hem dit, la flexibilitat serà clau durant
tot el curs, perquè el curs pot canviar de forma significativa.

I fons COVID, evidentment, teòricament hi ha d’haver fons
COVID per part del ministeri. I quant a fons europeus, tenim
fons de Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació en tres
àmbits, digitalització, 0-3 i FP. Tenim el React-EU en
infraestructures i també dels fons Next Generation també en
temes d’infraestructures, el que passa és que ara no em puc
expandir donant dades, però la cosa va una mica en aquesta
direcció.

Sr. Joan Mas, jo, evidentment, ja ho he dit, l’any passat hi
va haver imprevisió? Segurament, però hi va haver feina, i la
feina la vàrem fer d’una forma, diguem, coherent i seriosa, i
vàrem haver de canviar, però els protocols hi eren; vàrem
canviar d’escenari per la situació i els centres educatius varen
fer un esforç i els equips directius d’una forma constant, per
tant nosaltres això ho reconeixem. I els protocols que hem
aprovat tenen més elements de previsió d’aquest possible canvi,
això està clar perquè tots hem après.

Complicitat educativa, nosaltres cercam la complicitat
educativa, jo he parlat amb més de 160 directors. No hem anat
als centres perquè no hi podem anar, hem de donar exemple;
els inspectors han estat al meu costat; hem fet reunions amb
directors, totes les direccions generals, la complicitat l’hem
cercada dia a dia. Què és molt difícil trobar la complicitat?
Evidentment que és difícil, però l’hem cercada i la cercarem
fins que acabem de governar aquesta legislatura, que esperem
que l’esquerra segueixi governant, lògicament.

L’ús de la mascareta, això és un tema..., m’agradaria que
féssim debats, i no ho dic per vostè, rigorosos respecte d’això,
és a dir, no és qüestió de la Conselleria de Salut, ja m’ho pot
dir l’Organització Mundial de Salut o el que sigui, però això és
el Ministeri de Sanitat que pren decisions per a tota Espanya,
i jo pens que la mascareta pot tenir elements negatius, ningú no
diu que no, però ha estat un element positivíssim, des del punt
de vista de la COVID, però del constipat, de la grip i de mals
de panxa, és que és així. Per tant, en aquest sentit, jo vull ser

prudent, vull anar a les evidències científiques i en això
nosaltres les cercarem.

I en temes de quota, és evident, nosaltres tendrem ara
reunions amb els sindicats i amb la concertada per acabar de
concretar les quotes que tenim, però la filosofia és mantenir els
docents que tenim.

I en temes d’FP, tenim per al pròxim curs 107, però
s’incrementaran, i són a part. I després li podria dir, Sra.
Sureda, els 15 cicles nous que hem fet i que enguany hi ha
hagut 3.000 alumnes més d’FP i és una variable clau per
intentar abaixar l’abandonament escolar per atur, que té moltes
variables. Per tant, nosaltres tenim clar que farem un esforç per
mantenir les quotes, però també les quotes es distribueixen de
forma distinta i ens trobam una mica en aquesta direcció.

Sr. Jorge Campos, jo sempre li agraesc, vostè és molt
previsible, jo crec que vostè no importa que es prepari les
intervencions, ja les té fetes, és com a una repetició constant de
les coses que diu, i sobretot m’estranya tant que vostè parli de
la llei d’educació i no l’ha llegida, és curiós, és curiós, vostè té
poders increïbles per llegir, per parlar d’una cosa que no ha
llegit, això és cultura de l’esforç i la resta són contes...

(Remor de veus i algunes rialles)

... i jo, evidentment, li agraesc en aquest sentit.

Podríem parlar de la immersió lingüística, quan vulgui
parlam seriosament d’immersió lingüística, vostès tot ho
plantegen en negatiu, i no, Sr. Campos, hi ha coses, hem de
veure quins resultats hi ha de cara al model lingüístic.

I el portaveu del Grup Socialista li ha dit com hem
incrementat la competència en castellà, en català i en anglès. És
suficient? No, no, i crec que realment les dades que tenim, i li
ha dit moltes dades, vostè sempre parla del fracàs escolar que
som els primers, llegeixin, Sr. Campos, llegeixin, faci un
esforç, que vostè està preparat per fer l’esforç, les dades han
millorat el tema educatiu en qualitat i equitat, i això són dades
de les quals vostè s’hauria d’alegrar, si estima tant aquesta terra
s’hauria d’alegrar que millori l’educació, gràcies a l’esforç de
tothom, de les famílies, dels docents, de l’alumnat i una mica
també de l’administració. Se n’alegri, perquè jo crec que és bo
per a aquesta societat.

I després parla de mediocritats, en fi, jo, Sr. Campos, li vull
dir que quan el mes de setembre va dir “nuestros hijos no
deben ser las víctimas de su ineptitud”, això ho va dir vostè, i
miri, la salut s’ha mantingut, les escoles han estat obertes i jo
crec que això, com a mínim, amb un acte d’honestedat vostè ho
hauria de reconèixer.

Jo, Sra. Pons, -ai, Sra. Pons-, volia dir que la Sra. Pons em
sap greu que no hagi vengut, esper que millori, vostè ha fet una
valoració en positiu, jo això de les passes enrera ho descartaria,
no crec que haguem fet cap passa ni en escletxa digital, ni en
abandonament ni en atenció a la diversitat, hem hagut de fer
una regressió distinta. Hem incrementat el personal d’atenció
a la diversitat i per al curs vinent ja li he dit les aules UEECO,
la recuperació d’especialistes, l’escolarització combinada i, per
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tant, anam una mica en aquesta direcció del principi
d’inclusivitat.

I ja li he dit que hi ha 15 cicles nous de formació
professional.

MÉS Menorca, ja li he donat algun element important que
és el tema de la flexibilitat, que per a mi és clau, és a dir, és
evident que tenim un curs... però hem de partir d’unes normes
clares, perquè si no partim d’unes normes clares les incerteses
s’incrementen d’una forma significativa. Bé, jo estic d’acord
amb la idea que cal flexibilitzar dins aquestes normes el que
cada centre pugui plantejar.

El tema de l’autonomia de centres, que vostè realment sap
que hi estic totalment d’acord i crec que és un dels punts en el
qual cal aprofundir en normes, en recursos, en responsabilitat
i en cultura de l’avaluació, que és un element fonamental.

I ja li he dit això de les quotes, nosaltres tenim 2.100 i
escaig professorat nou, bé, fins ara evidentment; això és el
global. He dit una xifra que és important, que hem fet 3.000
substitucions, 3.000 substitucions, cobrant, vull dir que ningú,
evidentment, i crec que és important (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

I ja simplement, moltes gràcies, jo li donaria les gràcies al
Sr. Bona per les dades que ha posat damunt la taula, perquè
crec que és important parlar de qüestions que eren clares, que
estam millor que mai en tots els aspectes; la salut ha estat
important, és clau, però també hem incrementat la millora de
l’educació.

I una dada més, Sra. Riera, simplement m’he oblidat, a final
de la legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. March.

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

... amb tot el que hem fet, hem incrementat en gairebé 10.000
places noves construïdes, 10.000 places noves construïdes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara començam el torn de rèplica
dels grups parlamentaris, en primer lloc, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Setembre 2020, la ministra Celaá
proposa un curs presencial i com a màxim semipresencialitat a
partir de 14 anys, Balears canvia d’escenari a 10 dies d’inici de
curs, quan els centres acaben de quadrar els horaris i els
obliguen a organitzar un curs semipresencial per als nins a
partir de 12 anys.

Els sindicats insisteixen que la seguretat no està garantida
a les escoles, falten 1.000 professors per evitar contagis i
denuncien la manca d’instruccions del conseller March: “ha
abandonat la seva responsabilitat i ha passat els problemes als
docents i famílies”.

Novembre del 2020, els sindicats afirmen que molts docents
s’han hagut de donar de baixa a principi de curs, denuncien el
sobreesforç per la càrrega de treball a les aules i l’estrès
d’haver d’aplicar mesures sanitàries a la vegada que fan la seva
feina.

La normalitat es manté a costa d’empitjorar les condicions
laborals dels docents que es tradueix en una pitjor qualitat
educativa per als alumnes, denuncien. 

Els sindicats critiquen que a molts de centres no es
compleixen les ràtios de 20 nins per aula, que s’han retallat els
professors d’atenció a la diversitat i que es destina el suport de
nins amb necessitats a fer de tutors, la qual cosa és una
retallada per als més vulnerables.

Desembre 2020, els sindicats donen un ultimàtum al Govern
Armengol per la retallada dels complements a la nòmina dels
treballadors públics, que afecta de forma greu especialment
sanitaris i professors. “L’administració educativa de Balears es
va comprometre a negociar i és l’única que ens retalla”,
denuncien els mestres.

Gener 2021, els centres educatius són una gelera, tenen les
finestres obertes perquè la conselleria no ha posat aparells de
control de l’aire. Els nins van a classe amb mantes i guants en
plena onada de fred, s’obrin finestres i portes amb quatre graus
de temperatura.

Març 2021, els professors demanen que per favor els
vacunin ja, a tots, que els vacunin, que es prevegi amb antelació
per no coincidir les vacunes amb els tribunals d’oposicions i els
exàmens de final de curs.

Maig 2021, es discrimina els professors de centres
d’idiomes, centres d’educació de persones adultes i els
cuidadors dels nins amb necessitats especials. 

Acaba el curs i encara el professorat espera la segona dosi
de la vacuna que els immunitzi. Som el mes de juny i 35.000
docents de la concertada han de fer torns a les aules perquè
s’han de vacunar. Ens trobam en plenes avaluacions.

Juny 2021, mentre Sánchez anuncia plans nacionals per al
2050, la ministra Celaá acorda amb els consellers socialistes
tornar massificar les aules el proper curs i continuar angoixant
els nins amb la mascareta tot el dia.
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Els sindicats reclamen unes instruccions clares que encara
no han arribat i recuperar les retallades que March ha fet aquest
curs.

Dades educatives, per cert, que el Sr. Bona ens ha cercat
amb tanta informació, justament ha estat una selecció
tendenciosa, ha oblidat l’absentisme balear al 17%, el fracàs
escolar en secundària, l’abandonament prematur amb la taxa
més elevada de totes les comunitats autònomes, amb un 24,2%,
i la inversió més baixa de tota Espanya en estudis universitaris.

Aquests són els seus titulars, Sr. March, aquesta és la manca
de gestió pública de l’esquerra; la resta ha estat esforç del
professorat, feina intensiva dels equips directius, paciència per
part dels alumnes i altesa de mires per part de les famílies, molt
de sacrifici de la comunitat educativa per tapar les mancances
del govern d’esquerres i donar la màxima normalitat a un curs
difícil.

No es pengi medalles que no són seves i no torni repetir les
mateixes errades, Sr. March.

Escolti les peticions dels sindicats, dels professors, de les
famílies, les nostres iniciatives que rebutgen sistemàticament a
la Comissió d’Educació. 

Inverteixi per dotar espais adequats en el proper curs i
elimini barracons, perquè si és tan fàcil construir escoles, Sra.
Santiago, per què han incrementat barracons des del 2015, de
97 a 126 barracons, 3.000 nins en plena pandèmia estudiant
dins un barracó aquest curs...

(Alguns aplaudiments)

... de Govern socialista i de Podemos?

I sobretot, Sr. March, doni instruccions clares ja, ha tengut
un any i mig de pandèmia per pensar-s’ho i tothom es mereix
més concreció, més allà d’anuncis titulars publicats al BOIB.
Aquesta compareixença d’avui és buida de contingut, no ha
aportat cap informació ni cap resposta a com serà el proper
curs, ni les ràtios màximes ni el professorat ni els AT ni què
passarà amb les escoles d’idiomes, les CEPA ni la
semipresencialitat, tot són desitjos i promeses. Deixi també de
mirar cap enrere, deixi de treure pit de la feina dels altres i
organitzi ja, ara que té temps, el curs que ve.

Gràcies, Sra. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Sr. Conseller..., haciendo uso de mi
derecho de rectificación, tengo que decirle que, efectivamente,
no son las matrículas, las primeras matrículas más caras, sino
las segundas y las terceras más caras del país, y en eso sí que

me he confundido, lo sabía, pero al decirlo aquí en el estrado,
pues, ha habido una confusión. De todas maneras, sí,
efectivamente, se lo diré al conseller oportuno el tema de la
universidad.

Cuando me refería a los seis plazos que tienen en Andalucía
para pagar las matrículas, no me refería a que... evidentemente
esta cuestión no la ha puesto el Gobierno del Partido Popular
y VOX de ahora, ¡a ver si os creéis, ustedes, que habéis
descubierto el Mediterráneo!, no,...

(Remor de veus)

... está cuestión en Andalucía, por suerte, se ha tratado siempre
muy bien el tema universitario, pero viene de largo, no viene de
ahora evidentemente.

(Remor de veus)

Mira, si la gente de fuera supiera el ruido que hace la
bancada del Partido Popular y los gestos despectivos que
hicieran, la verdad es que se plantearían muy mucho lo que
estamos haciendo aquí. Nuestro grupo parlamentario Unidas
Podemos respeta todas sus intervenciones...

(Remor de veus)

... sin ningún tipo de falta de respeto, cosa que ustedes no
hacen..., -bueno, lo que hagan...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... otros no es nuestro problema-...

EL SR. PRESIDENT:

... els comentaris se senten. La Sra. Santiago té tota la raó, ha
parlat la Sra. Riera i ningú no ha fet cap comentari, vull dir, per
molt que es dugui mascareta les coses se senten i s’identifica
les persones...

(Remor de veus)

Continuï, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, por último..., bueno, quería
comentar varias cosas, que, Sr. Conseller, usted ha dicho...
evidentemente, ya sabemos que ha habido muchísimos avances,
sabemos que ha sido la mejor gestión de la pandemia en
materia educativa que podría haberse tenido con un gobierno
progresista, evidentemente sé y sabemos cuáles han sido sus
responsabilidades, han sido muchísimas y la gestión de la
pandemia aquí -y lo digo siempre, lo decimos siempre- ha sido
realmente muy buena, pero, por supuesto, consideramos que,
aunque se han conseguido muchas cosas, no nos vamos a
conformar, no espere usted que desde el Grupo Parlamentario
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Unidas Podemos -y sé que usted tampoco- va a conformarse
con los datos que tenemos. Queremos seguir avanzando y
tenemos que dejar este gobierno progresista en muy buen lugar,
básicamente para diferenciarnos del desastre, del abandono
educativo que hizo el Partido Popular durante su legislatura.
Nosotras somos distintas.

Cuando la Sra. Riera decía lo de fácil construir escuelas, yo
ya sé que no es fácil construir escuelas, ¿que se cree usted, que
yo he nacido ayer?, sé perfectamente que no es fácil construir
escuelas, pero para bajar las ratios hay que construir, ampliar,
mejorar las infraestructuras educativas que ya existen. Pues
claro que no es fácil, ustedes tampoco construyeron, ustedes lo
que hicieron fue poner muchísimos más barracones de los que
hay actualmente. Y se está poniendo... se está poniendo... -
hombre, claro, es que para la pandemia han tenido que buscarse
soluciones urgentes, y esto ya...

(Petita cridòria)

... bueno, vamos a ver-..., bueno, si ustedes hubieran sido
capaces de construir un colegio en los veinte días que se tardó
en declarar el estado de alarma, pues, oye..., no es así, no es así.
Nosotras creemos que no es fácil construir escuelas, pero es la
única manera, ampliar y mejorar las infraestructuras que ya
existen, para bajar las ratios, y aún así volvemos a repetir: la
bajada de ratios no es la única solución para aumentar en
calidad educativa, también lo ha dicho el conseller y lo he
dicho en mi intervención, mejorar las condiciones laborales y
las condiciones salariales del profesorado también implica que
exista una mayor motivación y por lo tanto la calidad educativa
es y sea mucho mejor.

Al fin y al cabo, los poderes públicos tenemos que crear las
condiciones y tienen que crear las condiciones de salubridad,
durante la pandemia se han mantenido unas medidas muy
estrictas que han salvado la vida de muchas personas, que han
protegido muchísimo a nuestros estudiantes, pero las
condiciones de salubridad no solamente están en lo que se ve,
también hay que propiciar las condiciones necesarias para que
la gente pueda tener garantizada una educación que
posteriormente le proporcione un trabajo digno y un sueldo
digno y en todo esto, en garantizar primero el aprendizaje, en
garantizar también el trabajo digno y también en garantizar un
sueldo que merezca el trabajo y el tiempo invertido, en todo eso
va nuestro trabajo aquí en el Parlamento, o el suyo, de los
consellers, en el Govern. 

Este govern, además, y el Parlamento sé que tienen la
responsabilidad de garantizar a la mayoría de las islas toda esas
condiciones de salubridad, al fin y al cabo estamos aquí para
garantizar una vida que merezca la pena ser vivida.

Gracias presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, li torn repetir i resumir, de
cara el curs 2020-2021 des del Grup Parlamentari Ciutadans li
demanam al seu Govern, màxima presencialitat a les aules com
a objectiu fonamental, màxima planificació i zero improvisació
i imprevisió, no precipitar-se en reduir les ràtios, que avui no
ens ha volgut concretar, i avançar en matèria pedagògica i
curricular i a més, avançar en el Pla de digitalització i
augmentar el nombre de personal de suport per a nins amb
necessitats especials.

M’ha dit que no li agradava el concepte “imprevisió”. És
que l’any passat, en el curs passat, no els agradava que
parléssim “d’improvisació” i vostè, i part del seu govern, ens
deia que no era “improvisació”, que era “imprevisió”, perquè
era imprevisible; i ara, doncs quan nosaltres li diem que hi ha
hagut imprevisió, tampoc no els va bé. La imprevisió es
minimitza amb planificació conseller, només amb això, amb
bona gestió i planificació, i és el que li demanam des del Grup
Parlamentari Ciutadans.

Tampoc no li agrada que li digui que el Pla de digitalització
no ha estat suficient. Em preocupa i ens preocupa molt
l’escletxa digital, després m’ha reconegut que a vostè,
conseller, també. I sobretot ens preocupen les desigualtats que
hi ha hagut entre nins que van a un centre i a l’altre, per mor
d’aquesta escletxa digital. El millor per a tots hagués estat en
aquest moment de semipresencialitat que es poguessin seguir
i escoltar aquestes classes on line i això no s’ha fet i s’han
perdut molts de joves, la qual cosa supòs que tendrà un efecte
molt negatiu de cara a l’abandonament i al fracàs escolar, i
esperem que no sigui així. Li demanam quins programes posarà
en marxa des de la seva conselleria per evitar aquest fracàs
escolar en el nou curs pròxim.

Tampoc no ha concretat el més mínim quina part del
pressupost del programa React-EU dels fons europeus, anirà
destinat a infraestructures, i si d’aquesta manera es podran o no
eliminar barracons, les aules prefabricades que des del meu
grup parlamentari des de l’inici de la legislatura li demanam
que es redueixi aquest nombre. Quina previsió fan de cara al
pròxim curs escolar, es reduiran aquests barracons, sí o no? I si
es podrà destinar una part del React-EU a infraestructures, com
així està previst.

Concreti també sobre el programa d’acompanyament
escolar del PAE per a aquest estiu. I sí que li deman també que
concreti les ràtios, el nombre de ràtios màximes que es deixarà
a les escoles concertades i públiques d’aquestes illes. 

I també, ho han dit altres portaveus que m’han precedit, les
millores per als docents. No és només per als docents de la
pública, a què ens referíem abans de minimitzar l’interinatge
amb aquestes oposicions, sinó les millores per a la concertada
i els docents que fan feina a la concertada, li deman que s’han
de complir tots els compromisos acordats conseller, i vostè ho
sap, i esper que sigui així per al pròxim curs.

I en relació a la llei educativa autonòmica, que qualque grup
ho ha tret abans i que vostè hi ha fet referència en aquesta
tribuna, nosaltres esperarem a demà, que s’aprovi aquest
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avantprojecte, sí que li deman conseller, ja que el tenc avui
aquí, que sigui el menys ideologitzat possible aquesta
normativa, aquesta llei educativa per a les Illes Balears.
Intentarem des de Ciutadans arribar a consensos, esmenar tot
el que no ens agradi d’aquesta llei, que crec que seran prou
coses, ja li ho puc avançar conseller, que nosaltres sí que tenim
voluntat d’arribar al consens, però sobretot pensant en el futur
dels nostres joves, en el futur de la nostra comunitat que està en
joc amb aquesta llei educativa, i vostè hi té una màxima
responsabilitat en aquest aspecte, i esper que sigui compartit
per tots els grups i arribem a un consens perquè està en joc el
futur de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Gràcies al personal
de la casa perquè avui horabaixa ha quedat i la veritat és que és
d’agrair la feinada que fan.

Abans d’interlocutar amb el conseller, sí que m’agradaria
dir una sèrie de coses, la primera és que llengües maternes a les
Illes Balears a dia d’avui n’hi ha a centenars, a centenars n’hi
ha de llengües maternes; deixin de mentir, són -als ultres del
galliner em referesc-, són mentiders patològics. A les Illes
Balears es parla des de l’anglès, a l’alemany, fins al xinès o el
suahili, tots són llengües maternes. El problema és que vostès,
des del sectarisme més dur, tenen un problema amb la llengua
pròpia del país, tenen un problema amb la llengua catalana,
l’autoodi se’ls menja.

(Alguns aplaudiments)

I tenen por, tenen por, tenen por a la diversitat i tenen por
a la integració, tenen por a una societat oberta i a una societat
d’integració com la nostra, com la de les Illes Balears. Deixin
de tenir por, deixin fluir la integració i la diversitat en aquesta
societat, deixin de tenir aquesta por tant a la llengua pròpia,
com a la diversitat.

Passem al que ens ocupa. No dubtam de la feina, no en
dubtam, vostè m’ha dit que havien fet molta feina i d’això no
en dubtam, ho sabem, de fet, i n’hem parlat altres vegades;
entre altres coses fan feina per fer unes oposicions de més de
1.000 places d’aquí a uns dies. Per cert, des d’aquí coratge a
tota la gent que estudia oposicions en aquests moments, perquè
la veritat és que és una tasca important per a la vida d’una
persona, això d’estudiar o aprovar, o provar d’aprovar unes
oposicions!

Educació 0-3. Es fa molta feina en la creació de places i li
ho lloam, de fet va sortir una notícia l’altre dia, cerquem la
fórmula també per ajudar els ajuntaments al manteniment
d’aquestes places, també s’ha de mirar d’ajudar els ajuntaments
per al manteniment d’aquestes places, no només per a la
creació, perquè ens trobarem d’aquí a uns anys que haurem de

mantenir totes aquestes places i els ajuntaments tampoc no
tenen recursos il·limitats.

Quant a l’escletxa digital, que al cap i a la fi és una escletxa
social, necessitam inversió, al cap i a la fi les competències
digitals han vengut per quedar, no parlam de temporalment
haver de fer feina en competències digitals, parlam que han
vengut per quedar. Per tant, invertim perquè no hi hagi aquesta
escletxa digital que, al cap i a la fi, és una escletxa social.

Vostè ha dit un poc en la línia del Sr. Castells, sí que han
tengut fred aquest hivern a les aules, és clar que sí que han
tengut fred!, i els mestres i els alumnes varen passar unes
setmanes difícils i se’ls ha de reconèixer, se’ls ha de reconèixer
que feren un esforç important, tant mestres com alumnes, tant
professors com alumnes i se’ls ha de reconèixer l’esforç i la
dedicació a la seva professió. I això crec que és important
posar-ho en valor i reconèixer que durant unes setmanes va ser
difícil fer classe i captar l’atenció de l’alumnat per part dels
docents

I ja per acabar, per al curs que ve i per a sempre, i ja que
hem parlat de la llei, també per la llei, posem l’alumne en el
centre, al cap i a la fi és l’objectiu per als docents, per tant
també hauria de ser el nostre objectiu, l’alumne en el centre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Empezando por el final, Sr.
Mas de MÉS, no sabe, por lo visto, ni lo que son ultras ni lo
que es un gallinero, al menos lo de gallinas pensaba que sabría
algo, pero no, mire,...

(Algunes rialles)

..., lo del gallinero, el gallinero es una zona que habitualmente
suele estar apartada, lejos, tal, es que aquí deben haber unos
seis metros entre la bancada del Gobierno y donde estamos
nosotros sentados, o sea, tampoco se crea que esto es el
Congreso de los Diputados, esto es pequeño, o sea, un gallinero
tampoco es eso. Y de ultras, ¡qué le voy a decir a usted que no
sepa, para más ultras que ustedes ya no hay nadie! Pero, bueno,
pueden seguir así, porque si algo hemos conseguido es que su
cordón sanitario se ha acabado, ahora ya nos contestan y todo,
eso es un gran logro de VOX, bienvenido, no se preocupe, yo
le perdono, no pasa nada.

Mire, hace usted mucha gracia, usted suele hacer bastante
gracia cuando sale, hace mucha gracia cuando habla de que
nosotros tenemos miedo a la diversidad, y lo dicen unos
señores de un gobierno que legislan para que no haya
diversidad, para que todo sea, por ejemplo, monolingüe en
catalán, así es como ustedes entienden la diversidad, el imponer
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a la gente cómo tienen que estudiar e imponer a la gente que
solo haya una sola lengua. Evidentemente, nosotros sí que
creemos en la diversidad y en la pluralidad, pero es más, en lo
que creemos por encima de todo eso es en la libertad, la
libertad de las familias y de las personas y que pueden elegir
libremente entre cualquiera de las dos lenguas de Baleares.

Evidentemente, aquí hay muchas lengua maternas, pero
oficiales, que yo sepa, solo hay dos, entonces, no sé, si usted
quiere escolarizar a sus hijos en suajili puede hacerlo
tranquilamente, si encuentra algún lugar, pero, bueno, en
general, la mayoría de las familias hablan dos lenguas, que hoy
en día aún son mayoritarias, no sabemos dentro de 50 años cuál
será mayoritaria, esto tampoco es algo que tienen que (...)
ustedes en la cabeza, por mucho que legislen para imponer el
catalán, a lo mejor dentro de 400 años resulta que la lengua
mayoritaria en Baleares es el chino, o el árabe, a este paso, eh,
lo digo para que... ¡tranquilos!, por mucho que legislen, al final,
eso no lo van a poder evitar. Nosotros sí que creemos en esa
libertad, no como ustedes, ustedes son liberticidas y, además,
lo vemos tan claramente legislando, no pasa nada.

Pero, bueno, bienvenido, gracias por acabar con la soga
antidemocrática.

Sr. March, vamos a ver, dice que yo soy un soberbio, usted
me dice a mí que yo soy un soberbio; pues mire, nada más lejos
de la realidad, de verdad, que lo ha entendido usted mal,
porque si realmente hay alguien que hace gala de su
prepotencia es usted, que ha salido aquí a decirme varias que
no leo, que me dedique a leer y demás. Mire, yo a usted no le
digo si tiene que leer o no, lo que le he dicho es que se vaya a
su casa y en su casa lea o no, da igual, pero no le voy a decir a
usted lo que tiene que hacer ni muchísimo menos. Y de
soberbia, por supuesto que no.

Yo tengo ganas de tener ese debate sobre el tema
lingüístico, supongo que tendremos tiempo antes de que acabe
esta legislatura, solo un matiz, yo no habla de competencias
lingüísticas, yo hablo de la enseñanza “en” una de las dos
lenguas de esta comunidad autónoma, hablo de que las familias
puedan elegir la educación “en” cualquiera de esas dos lenguas,
que la lengua de enseñanza pueda ser la que elijan los padres,
no la competencia lingüística de inglés, de español, no, no, yo
hablo de la posibilidad de poder escolarizar a los niños en
cualquier de estas oficiales.

Porque ahora, hoy en día, no se puede escolarizar en
español, la lengua de enseñanza “en” español no se lleva a cabo
en ningún centro educativo público de Baleares, y eso es así,
invito a que cualquier persona intente escolarizar a un niño en
lengua española.

Lo que yo dije en septiembre, que usted me ha dicho aquí
que tendría que salir a decir perdón y no sé cuántas cosas,
dentro de esa humildad que a usted le caracteriza cuando habla,
vamos a ver, yo, en septiembre, denuncié su improvisación, y
lo denuncié aquí, lo denunciamos el Grupo Parlamentario VOX
y lo denunciaron los sindicatos, incluso hasta la Federación de
Padres de Alumnos, también denunció esa improvisación en
septiembre, no éramos nosotros. Y le digo textualmente, porque
he ido al Diario de Sesiones, por cierto, Sr. March, no sé si

recuerda que en la última comparecencia que tuvo en este
Pleno yo me alegré de los pocos contagios en los centros
educativos, porque no sé si sabrá que a nosotros no nos interesa
que todo vaya mal, que todo esté arruinado, para nosotros es
una mala noticia que ustedes arruinen Baleares y que el fracaso
y el abandono escolar sea puntero, es una mala noticia, no es
ninguna alegría para nosotros, y yo le felicité y le dije: me
alegro mucho de que no haya contagios, ¡fíjese! A ver si usted
alguna vez lo mismo.

Mire, en septiembre, he ido al Diario de Sesiones y a lo que
usted dice, por supuesto lo ha sacado de contexto, no tiene nada
que ver esa frase, ustedes son maestros de la manipulación,
pero esa frase, textualmente, dije: “En Baleares la educación les
interesa para adoctrinar en el pancatalanismo, para la ingeniería
social, a ustedes les da igual todo lo que no sea su
supervivencia política, ustedes, por sobrevivir políticamente
están dispuestos a sacrificar no solo el presente, sino también
el futuro del país. Nuestros hijos no deben ser víctimas de su
ineptitud. Por eso, desde VOX, ahora desde la oposición y más
pronto que tarde desde el Gobierno, no abandonaremos a las
familias, que, a pocos días de iniciar las clases aún no saben
qué ocurrirá con sus hijos.”

Eso es lo que dije y en eso me reafirmo, y eso es lo que
usted ha dicho.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, amb referència a les passes enrera sí que és cert que
la pandèmia ha fet que aquesta escletxa digital es comenci a
revertir, a revertir, malgrat també és cert que queda molta feina
a fer per donar les possibilitats a tots els nins i nines a fer feina
des de ca seva. Però també és cert que no em pot negar que
amb el tema dels especialistes sí que, desgraciadament, hem fet
qualque passa enrera, perquè nins que tenien un suport durant
aquest curs escolar no l’han tengut, i això els ha creat
problemes. Per tant, ni seva ni meva.

En el tema de 0-3, que m’ha quedat pendent a la primera
intervenció, durant la legislatura passada es varen crear, pens,
les bases per seguir fent feina en 0-3 anys i sobretot per
l’interès superior de la infància, s’havia creat el Pacte balear
per la infància, on es varen fer moltes reunions de debat, hi va
haver jornades amb UNICEF, amb l’Oficina dels Drets del
Menor, amb tots els docents que fan feina a 0-3, es van
preparar moltes iniciatives, propostes i esmenes a pressuposts,
i sobretot, i crec que el més important, és que hi va haver un
acord unànime de tots els grups que érem en aquesta cambra
per fer una sèrie d’accions, com podien ser ajudes al menjador
escolar per a 0-3, ajudes a escolarització, ampliació dels equips
d’atenció primerenca, ajudes al manteniment, que aquestes
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ajudes, com bé s’ha dit, no es poden aturar, sinó que s’han
d’incrementar, s’han de blindar un mínim d’ajudes perquè el
que no pot passar és que a un moment donat no n’hi hagi des de
la conselleria cap als ajuntaments.

I també aquestes ajudes de nova creació i de reconversió. I
s’ha de dir que algunes d’aquestes accions es varen fer i s’han
tirat endavant i han millorat molt, però també s’ha de
reconèixer que en el tema de la nova creació passam any rera
i encara no s’han fet efectives, esperem que amb aquesta notícia
que ha sortit sigui una realitat aquesta creació de 1.600 places
noves en aquests tres anys.

Es parla que el Ministeri d’Educació destinarà, des del Fons
de Cooperació, més d’11 milions d’euros per a aquest curs
2021-2024, m’agradaria saber si ens pot avançar quina és la
voluntat, en aquest sentit, del Govern estatal de cara al futur,
perquè el que no podem fer són inputs i que després això no
perduri en el temps, que és el que diem, el manteniment i seguir
invertint en 0-3 és importantíssim.

També ha parlat, o en aquesta nota de premsa, que parlava
dels centres infantils, d’aquests 33 projectes planificats de nous
centres i ampliacions, s’ha fet l’anunci, però ens agradaria
saber com es troben. Per què? Perquè desgraciadament de
vegades fem promeses, es fan promeses i després es veu com
passen mesos i anys i no es fan efectives aquelles promeses i el
que fa és desenganyar la gent i, per tant, pensam que això no
hauria de passar i voldríem saber com es troben aquests
projectes dels nous centres.

En el tema de reconversió, també sembla ser que hi haurà
2 milions destinats a 4.000 euros per reconversió d’una sèrie de
700 places que s’han sol·licitat i que s’han presentat per a
aquest canvi. M’agradaria saber si en aquests tres anys també
es podran fer efectius.

I acabar dient que és bàsic mantenir i augmentar, que també
ho he dit, el manteniment cap als ajuntaments.

Sr. Conseller, esperem que les limitacions que hem tengut
aquest curs es puguin resoldre en el curs que ve i que es facin
efectives totes aquestes propostes que s’han dit avui en aquesta
sala.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li faré una
pregunta molt breu, perquè m’ha semblat que vostè estava
d’acord amb mi quan li deia que havíem après alguna cosa de
la pandèmia? Integrarem qualque cosa del que hem après?
Llavors, la meva pregunta és, bé, vostè sembla que hi estava
d’acord, però no hi ha fet cap referència en la seva resposta, la
meva pregunta és: en aquestes instruccions que s’han publicat
avui en el butlletí oficial, això està recollit d’alguna manera,

està contemplat de qualque manera? I, si no, com pensa
incentivar-ho? O és un tema que ha de sorgir per generació
espontània a cada centre, cada docent apel·lant sempre a la
professionalitat d’alguns i a l’esforç d’alguns perquè realment
facin aquest aprenentatge innovador i integrin tots aquests
aprenentatges, o la conselleria ho incentivarà de qualque
manera?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Alguns portaveus han fet referència
al tema de les mascaretes, la decisió que l’alumnat hagi de dur
o no mascareta dependrà de la situació sanitària i del moment
hi hagi en iniciar-se el curs, que encara queden tres mesos, i la
prendrà el Consell Interterritorial de Salut.

I ja els hem comentat abans, en el debat del decret llei de
salut, que les decisions es prenen en base a evidències
científiques i en l’epidemiologia moderna hi ha dos principis
bàsics: proporcionalitat, sí, i també precaució.

La Sra. Riera, aficionada a les dates, 7 de setembre del
2020: “Company proposa que els centres escolars puguin
retardar l’inici de curs per garantir la màxima seguretat”. Les
propostes del PP eren enviar l’alumnat a casa, ja li he dit
abans...

(Alguns aplaudiments)

..., tanta sort que la pandèmia no ens ha aplegat amb vostès
governant!

A part, com pot dir que aquest govern no ha invertit en
infraestructures educatives? El PP va invertir 10 milions
d’euros i aquest govern 90 milions d’euros. Això sí, almanco jo
li he de reconèixer, a vostè personalment, que, a diferència dels
seus predecessors, no va destinar el pressupost de l’IBISEC a
construir una maqueta d’una òpera. Però, a part de les places
que van deixar sense convocar i es van perdre per la seva
imposició d’una nul·la taxa de reposició, he de dir que l’únic
increment de docents que hi va haver amb vostès va ser un
interí que varen voler traslladar de Menorca a Mallorca, no sé
si li sona la història, segur que sí.

S’ha demanat més complicitat i diàleg amb els centres
educatius, miri, tota aquesta visió i planificació estratègica la
qual hem comentat abans i amb la qual no podem estar més
d’acord des del Grup Parlamentari Socialista, és absolutament
compartida amb els centres educatius, s’ha incrementat un
250% la participació en el programa de millora i transformació
de centres; s’incrementa el nombre d’inspectors, que el PP va
exhaurir fins a 30, i cada vegada hi ha més persones que volen
ser directors dels centres educatius, fins a tal punt que es
reforça la formació dels directors i es farà un centre de
formació de directors.
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Tot plegat, són indicadors de la gran implicació dels
docents i sobretot de la millora del clima de feina i bona
comunicació amb la conselleria. Aquesta és la importància de
la pau educativa que el Partit Popular no va entendre mai, de la
col·lectivitat, la capacitat d’arribar a acords, com, per exemple,
efectivament, que esmentava vostè abans, Sra. Riera, Illes per
un Pacte, que no va signar, i lluitar per al bé comú. Tot això ha
donat els seus fruits.

I una clara millora, com hem dit abans, els informes de
l’IAQSE ho indiquen, els resultats del alumnat a tots els nivells
i a totes les àrees, es consoliden totes les competències dels
estudiants. Totes les dades coincideixen en una millora tant des
de la valoració interna dels centres com des de les avaluacions
externes a què hem fet referència o les de l’informe PISA.
Consolidam de manera progressiva la reversió del fracàs
escolar, hi ha una millora de l’assoliment de les competències
i abaixa la taxa d’abandonament escolar prematur.

Tot això s’aconsegueix amb estabilitat, amb tranquil·litat,
amb planificació i implicació de tothom, no sobraria que també
s’hi implicassin vostès com a principal partit de l’oposició.
Però des de fa dècades vostès practiquen un discurs segregador,
hereus de paraules com les de Margaret Thatcher, que ens volia
fer creure que la societat no existeix, només hi ha individus; o
(...) d’opinió que ridiculitzaven qualsevol intent de projecte
col·lectiu amb expressions com “papà Estat”, o, efectivament,
com el recriminava el conseller March, la cultura de l’esforç
exclusivament individual abandonant la gent a la seva sort;
dècades de foment de sospita cap a la cosa pública, que, quasi
per definició, era insostenible, malgastador i improductiu, que
només l’empresa creava riquesa.

Però l’esperit del temps ha canviat, de cop i volta, amb la
pandèmia, que en grec significa “tot el poble”, ens hem adonat
que els treballadors més indispensables són els metges de la
sanitat pública, els repartidors a domicili, els conductors
d’ambulància, les infermeres, les cuidadores dels nostres
majors, les caixeres de supermercat i, per descomptat, els
docents. La pandèmia ens ha recordat que tenim horitzons
compartits, aventures col·lectives per viure com superar una
pandèmia, lluitar contra el canvi climàtic o garantir una bona
educació per a tothom. I és que l’Estat és i ha de ser
emprenedor i la millor inversió que realitza és en la formació
dels seus ciutadans.

I en això estam.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Té la paraula en torn de
contrarèplica i per tancar el debat el conseller d’Educació i
Formació Professional.

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

Moltes gràcies, de bell nou a tots els membres del
Parlament que han tengut la paraula i han respost a un debat
que jo pens que és important.

Planificam el principi de curs, un curs que es troba lluny,
falten un parell de mesos, però que, evidentment, tenim clar
que s’ha de planificar de forma adequada, la paraula
planificació és un element clau del passat curs i d’aquest curs.
I és clar que ens hem hagut d’adaptar a les circumstàncies, qui
és que no s’ha adaptat a les circumstàncies de la COVID?

I jo, Sra. Riera, li vull dir una cosa, a la Conferència
Sectorial d’Educació i Interterritorial de Salut no varen ser els
consellers o les comunitats autònomes socialistes que varen
anar en contra o a favor del que deia la Sra. Celaá, vàrem ser
tots els que vàrem estar d’acord. Què hi va haver matisos? Sí,
Madrid sempre matisa, li ho puc assegurar, Madrid sempre
matisa; però hi ha unes diferències substancials entre la
comunitat autònoma de Madrid i la resta del Partit Popular, en
tots els aspectes. Per tant, no digui una qüestió que no és
veritat, a la Conferència Sectorial hi va haver un acord, per una
part, per posar en valor la feina que s’havia fet a la comunitat
educativa, perquè segurament la comunitat educativa és de
totes les comunitats autònomes, i la feina que s’havia fet per
part de les administracions. Per tant, aquesta és una realitat.

Jo, Sra. Santiago, una cosa que tenc clara, jo evidentment
som pedagog i tenc clar que l’educació és un progrés
permanent i ho he dit moltes vegades en públic, i l’altre dia que
vaig ser a la doctora honoris causa de la Sra. Pilar Benejam, va
ser un discurs excel·lent d’una persona implicada amb
l’educació, que creu en l’educació, que estima l’educació, que
ha fet de l’educació la seva vida i de la formació del professorat
un element clau, i va dir una cosa molt important: “No podem
estar sempre en una situació d’insatisfacció permanent”.

I de vegades no som conscients del que s’ha progressat, del
que s’ha avançat, gràcies a tots. I de vegades oblidam que les
coses no són evidentment blanques o negres, hi ha molts
matisos, i que hi ha èpoques en que s’avança més que unes
altres, també és veritat, però no ser capaç de mirar cap enrera
en tot el que hem progressat, i què les coses s’haurien pogut fer
d’una altra manera?, evident; què haguéssim pogut eixir altres
objectius?, evident; però que hem progressat. La insatisfacció
permanent l’únic que produeix és decepció, frustració,
pessimisme i crec que l’educació només es pot fer des de
l’optimisme, des de la positivitat, i aquest és un missatge que
crec que cal donar.

I de vegades hi ha discursos aquí dins que a mi em
produeixen una decepció total, perquè no són capaços de posar
en valor tot el que positiu que s’aconsegueix per part de tota la
comunitat educativa, es parla de la comunitat educativa, però
de vegades s’ignora tot el que s’ha aconseguit gràcies a la
comunitat educativa, i començar a ser necessari fer una anàlisi
en aquest aspecte.

Per tant, efectivament, hem de seguir avançant, no ens hem
de conformar, no hem de ser conservadors, hem de posar en
valor el que hem aconseguit i seguir tirar cap endavant perquè
és l’única forma d’arribar. Què tendrem contradiccions? Clar
que tenim contradiccions i moltes, la vida sense contradiccions
no seria vida, i la política sense contradiccions no és vida i de
vegades, com deia, la utopia ens ajuda a caminar i governar és
ser conscients de la utopia i quines possibilitats pots fer a cada
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moment per aconseguir aquesta utopia. I nosaltres la utopia
educativa la tenim clara.

Sra. Guasp, jo estic totalment d’acord amb els objectius:
màxima presencialitat, el tema de la digitalització, suport, amb
tot això estam d’acord, però de vegades, i a mi m’agradaria que
de vegades els debats no fossin tan abstractes, l’autèntica
política educativa no es fa a través de lleis, també es fa a través
dels pressuposts, i de vegades m’al·lucina -i no ho dic per
vostè, faig una reflexió general-, que es plantegi abaixar
imposts i incrementar despeses, i això és quelcom que algú
m’ha d’explicar qualque dia. Jo he vist en aquest Parlament
plantejaments d’abaixada d’imposts, però incrementar, en el
cas d’educació, les despeses, objectius i tot això. Això és
incompatible, la política educativa, o la política de serveis
socials, o la política de benestar social i la política del bé comú
implica una fiscalitat justa, progressiva.

I què és un debat polític de fons? És clar que és un debat
polític, però a mi me molesta que se separi el debat de la
política educativa del debat fiscal, perquè estan relacionats, i
això és quelcom -i no ho dic per vostè-, faig una “daixona”
perquè pens en les 300 propostes que fa el Partit Popular, però
sempre a les propostes hi ha una abaixada d’imposts brutal, no
sé exactament com ho podem fer, però vostès ho varen fer bé,
varen retallar fins a l’infinit.

Per tant, estic d’acord amb els seus objectius. La
digitalització, és clar que ens falta molt de camí, però hem
avançat, no saben com hem avançat. A mi m’agradaria veure
només el que ha fet IBSTEAM, que és un equip que hem fet
només en tema de digitalització i la quantitat de feines que fan
és impressionant. Què falta molt per fer? Estic convençut que
falta molt per fer i cada centre ha de tenir el seu pla digital,
cada centre. I per això es necessiten recursos, formació,
competències i voluntat política i aquí l’administració és clau,
en dotar de recursos i dotar de la formació necessària i estam
una mica amb aquesta qüestió.

Per tant, jo amb els objectius estic totalment d’acord.

El tema de la improvisació, jo no tornaré entrar en debat
sobre aquesta qüestió, però per a mi la improvisació va ser
adaptar-se a les circumstàncies, evidentment. Però estic d’acord
que la planificació és clau i la planificació l’hem començada
des del mes de maig, planificam des del mes de maig, Sra.
Guasp, des del mes de maig. I ho hem fet amb la comunitat
educativa, perquè volem que el mes de juny, juliol tot estigui
organitzat, i si hi ha contingències especials hi hagi un pla de
contingències que impliqui una resposta adequada. Però
esperam evidentment que la pandèmia es vagi apagant i que la
puguem controlar, perquè això serà clau per a l’escola.

L’escletxa digital, ho han dit algunes de les persones, és una
escletxa social també. No podem donar a l’escola tota la
responsabilitat de donar resposta a tots els problemes socials,
perquè és impossible, si no hi ha una política associada al
coneixement que vagi cap a la digitalització social, l’escola és
incapaç, no és possible fer-ho, però sí que l’escola té una
capacitat important de formar els estudiants en aquesta nova
època que tenim. Però que consti que la digitalització no pot
anar en contra, com s’ha demostrat, de la presencialitat

educativa, que és clau, i sobretot en els cursos d’infantil,
primària, educació especial, secundària, formació professional
i batxillerat, educació d’adults i conservatoris, aquesta és clau.
A nivells superiors ja és un tema..., però que també s’ha de
planificar.

 Jo de la llei educativa no en parlaré, perquè hi haurà temps
de parlar-ne amb tranquil·litat i fer reunions, però, quan vostè
diu no ha de ser molt ideologitzada, en podríem parlar del
concepte d’ideologització, què és que la LOMCE no era una
llei on hi havia molta ideologització? Moltíssima, era una llei
elitista, però no vull entrar en aquest debat. Nosaltres pensam
que hem de fer un esforç tots per arribar a un consens amb la
llei educativa, fins allà on sigui possible i sobretot evitar una
gran confrontació política que anirà en contra de l’educació.
Aquest és el meu interès i el meu objectiu, però ho torn repetir,
ja hi entrarem i hi haurà moments per debatre.

Jo evidentment, Sr. Mas, estic d’acord amb una qüestió, el
tema del sosteniment del 0-3, se m’ha fet una pregunta per part
de la Sra. Sureda, la citaré, perquè després em diuen que no la
cit, -Pep Melià m’ha renyat-, tot això, però hi ha una cosa
concreta, jo a la ministra d’Educació, a la Sra. Celaá, li vaig
demanar que una cosa són els fons europeus que ajuden a la
creació de places, que són necessàries a les Illes Balears per
arribar a un 37, 40% de places escolars de 0-3, i l’altra serà el
manteniment. I aleshores va dir dues coses: és evident que des
del moment que la LOMLOE, i això és important que es digui,
institucionalitza 0-3, és evident que en els pressuposts generals
de l’Estat s’ha de tenir un model de finançament, un model de
finançament on el Govern central ha de tenir un paper
important, les comunitats autònomes, canviant el model de
finançament, han de tenir un paper, els ajuntaments i les
famílies, i a les famílies hi ha d’haver tots els processos de
bonificació necessaris perquè hi hagi igualtat d’oportunitats.

Jo crec que ens falta un debat i jo crec que hi haurà un debat
sobre el model de finançament i del manteniment de centres de
0-3 anys, que és clau perquè no passi el que va passar des del
Pla Zapatero, en què als anys 2011-2015, des del Sr. Rajoy i el
Sr. Bauzá, hi va haver una escletxa de 0-3 important, i crec que
és important aprendre de les coses que realment s’han fet
malament. Per tant, aquesta és una qüestió fonamental de cara
al futur.

Jo..., Sr. Campos, sap quan me’n aniré jo? Quan la
ciutadania de les Illes Balears digui que han guanyat vostès,
aleshores sí que me’n’aniré, però vostè no és qui per dir-me
“¡váyase, Sr. March!”, no me’n aniré. L’única que em pot
treure és la Sra. Armengol, em pot dimitir i jo... sap
perfectament que no estaré ni un segon si em vol dimitir, però
l’única... democràticament la legitimitat la donen els vots i
vostè no té la legitimitat i, si no, presentin moció de censura
amb els seus companys del Partit Popular, amb el qual se
senten molt a gust evidentment.

Miri, una cosa, Sr. Campos, jo som partidari del
plurilingüisme, no som monolingüe -no som monolingüe-, som
plurilingüe i, per tant, aquest és l’objectiu de la llei d’educació:
partir de la llengua pròpia de les Illes Balears, i aquesta és la
qüestió clau, no volem estudiants monolingües, els volem
plurilingües.
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No tenc molt clar el que vostès farien si governassin.

I ja, Sra. Sureda, un parell de qüestions, ja li he dit això de
0-3, ja he dit una mica quin era el plantejament, jo estic d’acord
amb tota l’anàlisi que ha fet vostè de 0-3.

El tema d’especialistes, en això també li diré dues coses: hi
ha centres educatius que han incrementat el nombre de grups i
que han utilitzat el personal d’atenció a la diversitat i
especialistes per gestionar grups, per ser tutors de grups, que
volen mantenir aquest model organitzatiu... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Sra. Sureda, li ho puc assegurar- no dic que sigui
generalitzat, i jo, d’acord amb el que deia el Sr. Castells, hem
d’entendre que d’alguna manera els centres han de tenir cada
vegada més capacitat per decidir aquelles coses que millorin el
rendiment educatiu. Nosaltres tenim en aquests moments uns
200 centres dins el Pla de millora i transformació de centres. És
veritat que amb la pandèmia hem hagut de fer una aturada, un
stop perquè evidentment no hem pogut donar resposta a tot
això, però el fet que hi hagi cada vegada més centres que
innoven... i la innovació també s’ha d’avaluar, faltaria més!, no
per dir “estic innovant” ja estàs fas una bona feina educativa i,
per tant, ens trobam en aquesta línia. Per tant, la idea de
l’autonomia de centres, que ha estat la base de la llei educativa,
que ha estat la base de la LOMLOE i que ha estat a la base del
rol que es discuteix en aquests moments, és la clau per posar les
escoles en una situació del segle XXI.

Per tant, per això dic que hem de veure exactament..., els
centres educatius han de ser capaços amb els recursos que
tenen de fer una organització adequada a les seves
característiques dins el context sanitari que en aquests moments
plantejam.

Sr. Castells, la resposta és aquesta, és a dir, nosaltres..., li
ho he dit també pensant en vostè, és a dir, és evident, diu “què
quedarà...?”, més o manco, si mal no record perquè estic...,
quan venc al Parlament començ a perdre memòria de vegades,
és a dir, què quedarà del que ha estat aquesta situació de
pandèmia?” Escolti, quedaran moltes coses. Jo he parlat amb
molts directors, més de 150, i a tots els feia aquesta pregunta:
què quedaria d’aquesta situació de pandèmia dins una situació
de normalitat organitzativa, pedagògica i social? I les respostes
eren múltiples, com es pot suposar, però a ningú no li ha estat
indiferent el que passava; és a dir, feien aprenentatges,
aprenentatges en positiu que feien referència a veure que
decisions que havien pres per mor de la pandèmia no s’havien
atrevit mai a fer-les per por o perquè no hi pensaven o perquè
de vegades els canvis ens fan por, i la por sempre he dit que és
enemic del progrés i de la felicitat personal moltes vegades, no?
I, per tant, la por ha fet que la pandèmia hagi llevat moltes pors
organitzatives perquè això ha estat un element clau
d’aprenentatge, de presa de decisions dels centres educatius.

Per tant, hi ha coses dins els protocols que no van amb aquí,
evidentment, hi ha coses que no, però sí que es donen dins els
protocols elements perquè els centres puguin decidir moltes
coses de l’organització (...). Però tenim una gran oportunitat
amb el ROC i amb la llei educativa d’avançar cap a aquesta

autonomia de centres amb la qual vostè i jo estam més o manco
d’acord, malgrat hi hagi sectors que la puguin qüestionar.

I res més, jo simplement... tenia moltes coses a dir, però no
les diré perquè crec que ja hem parlat suficient o, com a mínim,
hem parlat..., m’hagués agradat parlar amb més... amb més
sinceritat tothom, la veritat, perquè de vegades quan hi ha
debats polítics són els debats que de vegades ens lleven una
mica de sinceritat en molts de sentits, però nosaltres pensam
que el repte d’aquestes escoles obertes, segures, presencials i
més pedagògiques és un repte que hem guanyar entre tots.

I jo apel·l evidentment a tots els parlamentaris, a tots els
grups parlamentaris, a tota la comunitat educativa que siguin
capaç entre tots donar resposta a aquests reptes. L’educació no
s’acaba ara, l’educació no ha acabat mai. I tenim un repte
important de cara al pròxim curs d’aprendre i modificar
aquelles coses que la pandèmia ens ha ensenyat que havíem de
modificar.

Jo vull..., m’agrada, el que ha dit el Sr. Bona, veure aquells
indicadors que reflecteixen que milloram l’educació, jo em
quedaria amb els indicadors que milloren, simplement perquè
és bo donar un missatge en positiu a la comunitat educativa, a
la societat, que l’educació de les Illes Balears, malgrat tot,
millora i millora gràcies a tots. Per tant, crec que hem de ser
conscients que no es tracta de posar medalles, es tracta de
reconèixer que milloram entre tots, perquè si no reconeixem
socialment que milloram crec que fem un mal favor a la
comunitat educativa. I no em serveix això de dir que la
comunitat educativa ho ha fet molt bé, però cada vegada es
parla de fracàs, d’abandonament escolar..., escolti, a veure si
som coherents entre el que diem en una cosa i el que diem en
l’altra.

Per tant, moltes gràcies, i esper evidentment que el pròxim
curs sigui millor que aquest. Jo com sempre estic a la vostra
disposició per seguir estant en aquest parlament. Tenim, ho dic
per recordar-ho, hi ha a una Comissió d’Educació la
compareixença del director general de Planificació per al tema
d’infraestructures educatives, de la directora general de
Comunitat Educativa, Sra. Amanda Fernández, per a tot el que
significa 0-3, i del Sr. Antoni Baos per al tema de formació
professional.

Volem donar tota la informació possible en relació amb una
qüestió que ens interessa: millorar l’educació, l’educació a les
Illes Balears en qualitat, però també en equitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Un cop finalitzada aquesta compareixença, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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