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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats.
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre Ucraïna.
En primer lloc, farem lectura d'una declaració institucional
del Parlament de les Illes Balears sobre Ucraïna.
Secretària primera, faci'n lectura.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
"El Parlament de les Illes Balears expressa la seva rotunda
condemna cap als atacs del govern de Vladímir Putin sobre la
sobirania i la integritat d'Ucraïna, considerant inacceptables les
accions militars iniciades i sol·licita una resposta coordinada en
el marc de la Unió Europea i les Nacions Unides per tal de
recuperar la via diplomàtica, preservar el dret internacional i
protegir la població civil.
Així mateix, mostram solidaritat i suport cap al poble
ucraïnès, cap a tots els ciutadans ucraïnesos establerts a les Illes
Balears, així com a tots els illencs que es troben en territori
d'Ucraïna.
S’exigeix, així mateix, la creació d'un corredor humanitari
per als civils refugiats que el conflicte pugui causar i ofereix les
Illes Balears com a terra d'acollida de la població ucraïnesa
forçada a l’abandonament de la seva terra.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sr. Bonet. 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. Sí, creo que requiere consensos. Se
ha trabajado en ellos, se han conseguido y desde luego
llevamos toda una legislatura..., llevamos siete años, trabajando
en consensos en el marco de diálogo social, en momentos
complicados como los que hemos vivido, acordando
absolutamente todos los aspectos con las organizaciones
empresariales y sindicales de esta tierra para que, atravesando
una crisis como la que hemos atravesado, no haya habido
conflictividad social, haya habido ayudas, haya habido ERTE,
haya habido 855 millones.
Y lo que sí que echamos de menos es que el Partido Popular
se haya puesto siempre enfrente, nunca haya estado en los
acuerdos sociales, y ni siquiera en el Congreso de los
Diputados haya votado a favor los 855 millones de euros, ni
haya votado los ERTE, ni haya votado los presupuestos que
incorporan las ayudas a nuestros fijos discontinuos.
Por lo demás, sí que hemos logrado grandes consensos en
esta tierra. Y lo que sí nos gustaría es que ustedes se sumen, de
una vez, a los consensos y no estén permanentemente en el no
por el no.
(Alguns aplaudiments)

Per tot això, es demana el cessament immediat dels atacs
militars i de la invasió per part de Rússia."
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 en
suport al poble d'Ucraïna.
(Aplaudiments)
Moltes gràcies. Començam el Ple. El primer punt de l'ordre
del dia correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 2155/22, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consens en la política turística.
Primera pregunta, RGE núm. 2155/22, relativa a consens en
la política turística, que formula el diputat José Javier Bonet i
Díaz del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats. Sr. Conseller,
¿usted cree de verdad que la política turística requiere de
consensos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sr. Conseller. Té la paraula, Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president. 30 de noviembre de 2021: “Los
hoteleros deberían ser más prudentes y responsables”; y el Sr.
Negueruela recordó a los empresarios las ayudas recibidas.
Entiendo que en su cabeza sonaba genial, al resto nos parecía
una amenaza en toda regla. ¿Usted amenaza?
11 de febrero del 2022: el Gobierno aprueba por
decreto-ley la nueva ley de turismo; y, como no había
consenso, usted decidió hacerlo por decretazo, justamente, una
semana después de decir aquí que lo tramitaría como ley.
¿Usted amenaza y miente?
El día 18 de febrero del año 2022: la federación hotelera de
Mallorca criticó la ley tachándola de intervencionista y
aseguraron sentirse utilizados por su gobierno. ¿Usted
amenaza, miente y utiliza?
Día 21 de febrero de 2022: “Negueruela atribuye a
presiones internas las críticas de los hoteleros a la ley turística”.
Presiones, justamente el Sr. Negueruela hablando de presiones.
¿Usted amenaza, miente, utiliza y presiona?
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Día 24 de febrero de 2022: "Los hoteleros apoyan ahora la
ley turística, después de una reunión de urgencia en el despacho
del conseller Negueruela". Usted deberá dar explicaciones de
lo que sucedió en ese despacho.

precisamente lo que practican, como hemos visto en el episodio
lamentable de ayer...

Día 25 de febrero del año 2022: “El Govern fuerza a los
hoteleros a apoyar la ley turística. El conseller recalca que no
va a haber más fisuras entre el sector y el ejecutivo”. Eso de
que no va a haber más fisuras, vuelve a sonar a amenaza, Sr.
Conseller; pero el titular es más grave todavía: “fuerza a los
hoteleros”. ¿Usted amenaza, miente, utiliza, presiona y fuerza?

Céntrense en hacer propuestas en positivo, en trabajar para
esta comunidad autónoma y, desde luego, no en la oposición
que están...

(Alguns aplaudiments)

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

Al final, un periodista decidió decirlo: ”El matonismo de
Negueruela. La escenificación confirmó los malos modos del
conseller, que piensa que va a someter a los hoteleros porque
le sale de los mismísimos”. Era un secreto a voces y ahora ya
lo han destapado. Este es el método Negueruela.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sr. Conseller, gràcies.
(Alguns aplaudiments)
I.2) Pregunta RGE núm. 2148/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb el
Decret Llei de turisme.
Segona pregunta, RGE núm. 2148/22, relativa a consens en
relació amb el Decret Llei de turisme, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gracias, Sr. presidente. Es realmente una pena que le
sobren treinta y cinco segundos, y es realmente una pena que
venga únicamente a leer lo que tenía prefijado y que en esta
cámara...
(Alguns aplaudiments)
... no se debata. Esta cámara, esta cámara se merece debates de
fondo, esta cámara merece, desde luego, discursos de altura y
usted no acaba de hacer un discurso de altura y no debe estar
orgulloso de lo que acaba de leer, porque es una sarta de
mentiras.
Este gobierno dialoga, este gobierno consensua y, por
supuesto, en los diálogos, en los consensos, en las reuniones, se
discute, por supuesto; pero si alguien cree que un gobierno es
capaz de presionar a un sector, como usted dice, es que está
muy lejano de la realidad o no sé en qué gobierno cree usted
que ha vivido o ha participado.
Este gobierno consensúa las normas. Este gobierno ha
conseguido 855 millones para nuestras islas, sin el voto de su
partido en el Congreso, ha conseguido ERTE, prestaciones de
fijos discontinuos, ha pactado todas las normas y ha conseguido
grandes consensos en esa materia. Y además, ahora, en materia
turística, ha conseguido un consenso muy amplio, como todos
dicen. Hasta ustedes dicen que están a favor de casi todo lo que
se incluye.
Por tanto, ha conseguido cosas que a ustedes les molestan,
que parece que es que pactemos, sector turístico, sector
empresarial, organizaciones sindicales y Gobierno, y que
ustedes estén en fuera de juego. Porque lo que usted hace y lo
que acaba de hablar de amenazas y no sé qué más es

Sí, gràcies, president. Bon dia a tots, diputats. Bon dia
també a vostè, Sr. Negueruela, miri, jo aquesta setmana he fet
de bon al·lot, li ha fet cas. He llegit, que és el que vostè em
manava a fer la setmana passada i amb un poc de tristor li he de
dir que com més he llegit, més he comprovat que el que jo ja li
deia, era ver. Vostè, consens dins la societat de les Illes
Balears, en relació amb el decret, cap ni un. Pitjor encara, el
sector turístic hi està en contra, al que he llegit em remet i,
pitjor encara, l’única part implicada que ha canviat d'opinió
públicament ho ha fet, i ho sap vostè, ho sé jo i ho saben els
mitjans de comunicació, ha canviat d'opinió, no perquè estiguin
d'acord amb les bondats del Decret de turisme sinó que han
canviat d'opinió perquè vostès, vostè els ha obligat, els ha
forçats a canviar d'opinió.
Per tant, jo avui em torn veure obligat a demanar-li: creu
que aquest decret compta amb el consens necessari dins les
Illes Balears?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Cuando uno está en su papel
pueden preguntar todos en línea lo mismo para intentar fijar
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argumentos, es de abecé o lo que se les enseña desde las más
tiernas juventudes a las que han participado. Es repetir siempre
el mismo mensaje, lo podrían seguir preguntando todos y cada
uno de ustedes, para intentar fijar un relato, un relato al que
llegan tarde. Ustedes no sabían que se estaba trabajando en el
decreto ley. Ustedes llevan fuera de la realidad siete años.
Nosotros llevamos siete años trabajando el consenso, siete años
pactando, siete años reuniéndonos, y, efectivamente, hay
reuniones donde se discute más, reuniones donde se discute
menos, pero siempre para buscar un acuerdo.
El diálogo social nos lo creemos desde siempre, porque
siempre nos hemos creído esa parte de la Constitución, a la que
ustedes deberían respetar más. Por supuesto que hay tensiones
y hay discusión cuando se practica, cuando se busca acordar.
Ustedes aprobaron tres decretos ley en materia turística sin
sentarse con nadie. No se reunían con nadie, no trabajaban con
nadie y, por supuesto, cuando uno hace eso en política claro
que no se verá si hay discusión con agentes o no, ¿sabe dónde
se ve cuando pasa eso?, en la calle. Ahora mismo ha habido
cero crispación social, cero crispación social. Con ustedes, más
huelgas generales en la historia de las que hubo en los cuarenta
años anteriores de democracia, protestas masivas, despidos de
funcionarios, despidos de trabajadores, ERE, conflictividad.
Eso es lo que pasaba cuando no se hablaba con nadie.
Ahora mismo no hay conflictividad en nuestras islas,
gracias a que se consensúa, se dialoga y se discute. Todos
ganamos y todos cedemos, eso es lo que significa el diálogo
social que ustedes jamás han practicado y por eso ahora
intentan fijar relatos basado en no sé qué, porque como no
saben lo que significa pactar ni consensuar, vienen aquí a
intentar darnos lecciones.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, conseller, per la seva resposta. Crec que vostè és
molt negatiu amb relació a tot el que passa a les Illes Balears.
Li he de dir, mantenint el to, que crec que vostè està perdent
una oportunitat única d'arribar a un consens amb una llei que és
tan important per a les Illes Balears, perquè el turisme és el
nostre principal motor econòmic. I si vostè llegís, que és el que
em demandava fer a mi, comprovaria que no només el sector
turístic en plural està en contra del sector hoteler, el sector del
lloguer de vacances, el sector del lloguer turístic, ... sinó que els
altres sectors que tradicionalment han donat molt al turisme,
però se n'han vist poc beneficiats, també han sortit en tromba
criticant el seu nou decret.
Vostè em parlarà de la circularitat i de les quatre retxes que
diu el decret en relació amb la circularitat, i jo li diré que això
al sector agrari de les Illes Balears a l’hora de la realitat no
l'ajudarà en res. I ja li han hagut de dir pràcticament totes les
organitzacions. Miri, Unió de Pagesos li exigia que un hotel no
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pogués pujar de categoria si no servia productes dels nostres
pagesos i ramaders. ASAJA més o manco el mateix, li deia que
molta circularitat, molta sostenibilitat, però al decret en realitat
no hi ha res que fomenti els productes sembrat aquí.
AGRAME, els de Menorca, també li deien el mateix, la
moratòria de places frenarà les expectatives de les agroestances
i dels agroturismes, cosa que ajudava molt als pagesos a tenir
ingressos extres per poder avançar en la seva crisi.
Per tant, li deman que s'assegui amb la consellera
d'Agricultura, que tal vegada té millor talant que vostè, amb el
sector primari, que són els que mantenen el paisatge per als
nostres turistes, els ametllers florits, les vaques que pasturen,
les marjades arreglades...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras.
(Alguns aplaudiments)
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 eso fuese así, Sr. Sagreras, lo que
está usted diciendo, hubiesen votado a favor de las normativas
estatales en materia agraria que fomentan el producto local o
estarían de acuerdo con la política que se hace desde la
Conselleria de Agricultura en materia de potenciación de
nuestro sector primario. Usted viene aquí a hacer un discurso,
por primera vez se fija la circularidad, por primera vez se fija
que haya que decir cuánto alimentos se consume de nuestras
islas, por primera vez se fijan estándares alimentarios en
nuestra ley turística, y usted dice que no está de acuerdo. Creo
que le tengo que recordar, con sinceridad, que ustedes lo único
que han potenciado en las normativas turísticas impuestas, tres
decretos ley consecutivos, ha sido crecimiento en ladrillo,
crecimiento en ladrillo, crecimiento ladrillo, que, créame, no se
planta.
(Alguns aplaudiments)
Los ladrillos no se plantan en la tierra. Debería saber que
los ladrillos no se plantan en la tierra, que es la política que
ustedes hacían, sino que consumen la tierra.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
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I.3) Pregunta RGE núm. 2144/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a nombre d’infermeres que falten a la nostra comunitat per
tenir les ràtios necessàries.

Al Pla d'estabilització els darrers tres mesos hem consolidat
643 places d'infermeres i 592 de tècnics en cures auxiliars
d'infermeria, que fins ara estava ocupats per personal eventual.
Són 1.235 contractes eventuals convertits en interins o en
contractes de llarga durada.

Tercera pregunta, RGE núm. 2144/22, relativa a nombre
d’infermeres que falten a la nostra comunitat per tenir les ràtios
necessàries, que formula la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

Ens importen el nombre, però també ens importen les
condicions, la qualitat, els drets laborals, i la voluntat d’aquest
govern, que crec que es demostra amb fets, és millorar dia rere
dia.
Moltes gràcies, president.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, president. Senyores i senyors diputades, molt bon
dia. Durant les darreres setmanes hem pogut veure queixes
constants i reivindicacions de les infermeres i infermers, tant de
la nostra comunitat com de la resta de l'Estat. Asseguren que la
plantilla actual és clarament insuficient i que això, després de
tot el que han suposat els darrers dos anys, repercuteix en la
salut mental de les treballadores.
Per tant, Sra. Consellera, segons les seves dades, quantes
infermeres pensa que falten a la nostra comunitat per tenir les
ràtios necessàries?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Evidentment ens sumam a aquest
agraïment al sector, però li tornaré a demanar, quantes
infermeres pensa vostè que falten a la nostra comunitat per tenir
les ràtios necessàries? Ja no li diré les òptimes, sinó les
necessàries.

Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Diputada. Agraesc la seva pregunta perquè em permet, en
primer lloc, reconèixer, valorar i donar l'enhorabona i les
gràcies a totes les infermeres d'aquesta comunitat autònoma que
han estat al capdavant d'aquesta pandèmia fent una excel·lent
feina i que sempre -i dic sempre- es pot comptar amb aquesta
col·lectiu.
En aquest moment parlar de ràtios és molt difícil, encara la
pandèmia fa que necessiten moltes més infermeres per fer front
a la situació. Per tant, és difícil parlar de ràtios. En qualsevol
cas, li diré que evidentment crec que sí falten infermeres a
aquesta comunitat autònoma, però també li he de dir que s’ha
fet un esforç sense precedents. L’any 2021 hi havia 500
infermeres més que l’any 19, no només per fer front a la
pandèmia sinó a totes les noves..., per les noves prestacions que
s'han posat en marxa i per donar suport també a totes la situació
ordinària, diguéssim.

Vostè m'ho ha dit, és important la qualitat, però els sindicats
parlen que poden arribar a atendre de 25 a 30 pacients
ingressats a un hospital, quan, segons diferents estudis, arriben
a conclusions de sis a vuit pacients per cada professional en
planta d’hospital. Això, evidentment, per poder atendre i cuidar
en òptimes condicions els malalts, per poder oferir una atenció
sanitària de qualitat i amb garanties.
Segons SATSE falten unes 3.000 infermeres a Balears per
arribar a la ràtio de 8,5 per cada mil pacients que trobam a
Europa. Qualque cosa es deu fer malament aquí. Aquesta és
una més de les reivindicacions que tenen els professionals de la
salut. Denuncien que l'administració no destina els recursos,
mitjans i professionals necessaris als hospitals i centres de la
nostra comunitat ni en general a tot l'Estat espanyol. Denuncien
esperes de setmanes i mesos perquè els ciutadans puguin ser
atesos a consultes, proves o intervencions. Parlen de col·lapse
i parlen de mobilitzacions importants que aniran augmentant.
Ja sé -i m'ho ha dit- que no basten els professionals, que no són
suficients i que es van consolidant, però no poden mirar d'oferir
qualque tipus d'incentiu, n'hi ha molts i de molts de tipus i amb
la salut, i ho hem comprovat aquests darrers dos anys, no s'hi
pot jugar.
Sra. Consellera, intentin fer qualque cosa més. Gràcies,
president.
EL SR. PRESIDENT:

Hem arribat a tenir 5.100 infermeres al servei de salut,
quantitat mai no vista. O sigui, sempre..., doncs, pensi que de
la Universitat surten cada any 130, 140 infermeres per a totes
les Illes, comptant Mallorca, Menorca i Eivissa. Per tant, tenirne 500 més vol dir captar talent també de l’exterior.

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. No aturam de fer, Sra. Diputada.
Enguany s'han creat un 1.190 places estructurals, de les quals
346 són infermeres i 32 comares. S’amplien les plantilles
d'infermeres especialistes, hem passat de 6 l'any 2015 a 24
enguany. S'amplia el nombre de places, estam treballant amb la
UIB per ampliar el nombre de places, s'han ampliat 30 places
més, s'han de poder fer les pràctiques, també s'han ampliat
enguany 30 places més. Es reconvertiran places d'infermeres
generalistes en infermeres especialistes.
No aturam de fer, perquè som molt conscients de la
necessitat. Ara bé, jo crec que també tenim una de les millors
infermeries de tota Espanya.
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explicat abans, el nombre de professionals ha crescut i ha
augmentat de manera molt significativa en els darrers anys.
Podria augmentar més? Moltes vegades no tenim disposició de
professionals per poder contractar, però estam contínuament
contractant, ja li ho he dit, infermeres només 500.
Acumulam un increment de 609 milions d'euros des de l'any
2015, vol dir 100 milions més cada any, dels quals de cada 2
euros, 1 va destinat a la contractació i el pagament dels
recursos humans o de les persones que treballen en el Servei de
salut. També cal tenir en compte que en aquesta comunitat
autònoma la població augmenta i augmenta cada any, no com
a altres comunitats autònomes. Per tant, si augmenta la
població, també augmenta el nombre de necessitats de
professionals, però també -ho acab de dir- la voluntat es
demostra amb fets, i els fets són els que he estat explicat fins
ara.

Moltes gràcies.
Gràcies president.
(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
Gràcies Sr. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.
I.4) Pregunta RGE núm. 2158/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a suficiència de la ràtio
de professionals sanitaris.
Quarta pregunta RGE núm. 2158/22, relativa a suficiència
de la ràtio de professionals sanitaris, que formula el diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. A veure si jo
tenc més sort en la resposta, consellera. Jo li faig l’extensió, si
vostè considera que és suficient a tot l’àmbit de professionals
sanitaris, infermers, infermeres, fisioterapeutes, metges,
metgesses i tècnics de cures d'infermeria, per tenir una qualitat
adient en el nostre servei públic de salut.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. El nostre servei públic de salut té una
qualitat excel·lent, Sr. Diputat, i mai no és suficient el nombre
de professionals dins l'àmbit sanitari, mai. Ni en aquesta
comunitat autònoma ni a cap altra comunitat autònoma.
Hi ha centenars de categories professionals, evidentment,
n'hi ha de deficitàries i n'hi ha que no són tan deficitàries. I això
també succeeix en aquesta comunitat autònoma. Ja ho he

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Consellera, era una pregunta retòrica. Evidentment, el
nostre personal és de qualitat, però els que denuncien que no és
eficaç i que no pot ser una atenció de qualitat, com demanen els
usuaris, són els professionals de tots els àmbits.
Miri, ni de proves suficients la ràtio actual de professionals
en el nostre Servei de Salut. Li ho diuen els usuaris, li ho diu
aquest parlament sistemàticament, una diputada m'ha precedit
en aquest tema, i li ho diuen també els professionals que s'han
manifestat en el centre de salut i els hospitals cada dia. No són
suficients els sanitàries per respondre a la necessitat d'eficàcia,
qualitat i equitat que requereix l'Atenció Primària en els
hospitals, com vostè ha dit, amb 1.200.000 habitants i una
dispersió geogràfica insular.
És del tot insuficient el nombre d'infermers i infermeres, li
diuen que en falten 3.000. Ja li han demanat aquí, quants
considera vostè, perquè ara hi ha aquesta xifra. Que estan en
situació d'esgotament, per sobrecàrrega i patiment emocional.
A més, el Col·legi d’Infermers i Infermeres li diu que el
Govern no garanteix que les infermeres puguin accedir als llocs
de feina, per als quals s’han especialitzat en la seva formació,
li ho diu el col·legi, eh?, no un sindicat. Els usuaris i els
pacients el que li demanen, el que volen sentir, consellera, no
és que es retroalimenti dient tot el que ha fet el Govern des de
2015, sinó que redueixi les llistes d'espera i la demora elevada.
I això es fa amb més personal, consellera. I també li diuen que
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers no s'hagin
de desplaçar a la península, perquè no hi ha suficients
especialistes aquí, com és servei d'al·lergologia que li estan
demanant i que avui una proposició no de llei (...) que podrem
avançar.
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El que li demanam, consellera, és que s'impliqui
personalment a prioritzar aquesta dotació de professionals
sanitaris, per garantir la qualitat, l'eficàcia i l'equitat territorial
dels ciutadans de les Illes Balears. I quan vostè ha empra la
fal·làcia que altres comunitats autònomes acomiadant personal,
em digui quants de metges i metgesses vostè ha contractat
d'aquest personal. No és que no vulguin venir, consellera, és
que no estan ni incentivats, ni motivat, ni fidelitzats per aquesta
situació. Per això, no vénen, consellera.
Jo crec que vostè s’ha d’implicar personalment i,
evidentment, ha de destinar el pressupost que vostè rebutja
sistemàticament a cada tramitació de la Llei de pressuposts, no
només del nostre grup parlamentari, per atendre millor
l'Atenció Primària i l'atenció hospitalària, vostè ho rebutja. La
Sindicatura de Comptes li recorda cada vegada, la manca de
rigor pressupostari en la dotació del Servei de Salut, i és perquè
vostè no preveu la dotació suficient pressupostària durant
l'exercici. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. No sé si se'n recorda, però encara estam
vivint una situació de pandèmia, Sr. Diputat, i per tant, les
necessitats són immenses i les llistes d'espera evidentment que
han augmentat i evidentment que s’hi està treballant. El que
passa és que sembla, quan els sentim, que estam de mans
plegades, sense fer res i això no és així, Sr. Diputat.
Miri, durant l'any 2021, en plena pandèmia, s'han
estabilitzat 4.378 llocs de feina, 4.378. Digui'm una sola
comunitat en aquest país que hagi fet aquest procés
d'estabilització.
(Alguns aplaudiments)
Som, segons el darrer estudi, la comunitat autònoma que
més metges fidelitza quan acaben la seva residència, la
comunitat que més fidelitza. Deixin de dir que no volen venir,
vénen, es queden i viuen aquí...
(Remor de veus)
I no diguin el contrari, perquè és així. Vénen. Són
suficients? No, no són suficients en algunes especialitats, però
no facem un gran drama, com si fos la situació generalitzada a
totes les especialitats i de tots els professionals.
Ja li dic, nosaltres seguim fent feina, prolongam les
contractacions. Hem posat la Facultat de Medicina, enguany
acabaran 60 metges més i molts altres projectes. Jo crec que
aquest govern pot tenir, com a mínim la cara ben alta de tot el
que ha fet i continuarà fent, perquè la voluntat és continuar
fent. No tots els governs poden dir el mateix.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Consellera.
I.5) Pregunta RGE núm. 2145/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a beneficis per al sector
agrícola i ramader que proporcionarà a Formentera la
nova PAC.
Cinquena pregunta, RGE núm. 2145/22, relativa a beneficis
per al sector agrícola i ramader que proporcionarà a Formentera
la nova PAC, que formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats.
Després d’un poc de remor que hi ha hagut sobre diversos
temes, Sra. Consellera, en diverses ocasions s’ha parlat en
aquesta cambra sobre la política agrària comuna que ha
d’arribar a les nostres illes el 2023. Ara estem en el període de
transició. Aquesta PAC ha de posar en valor d’una banda la
desigualtat que es pateix a les nostres illes i també garantir que
aquest sector estigui potenciat. El que passa és que la
informació que ha sortit referida a la PAC ha estat general de
totes les Illes Balears.
I és per això que la pregunta que li faig, Sra. Consellera, és
de totes les mesures que s'han anunciat, que entrarà en vigor el
2021, quins són els beneficis per al sector agricultor i ramader
de Formentera? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. 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. Bon dia a tothom. Muchas gracias, señor
diputado. Bueno, como sabe la PAC es un asunto enormemente
complejo y precisamente por eso he pedido una comparecencia
en este parlamento, para poderlo explicar en detalle. La PAC
que hemos negociado ahora, hay que compararla siempre con
la que teníamos hasta ahora. Hasta ahora, la que tenemos se
negoció por parte del Partido Popular balear, que negoció con
el Partido Popular nacional y obtuvo el resultado que obtuvo,
y nosotros ahora negociando con el Gobierno de coalición,
hemos tenido otro.
Le haré una pequeña comparativa referida a Formentera que
es lo que usted me pide. Claro, hasta ahora Baleares no era una
región desde el punto de vista PAC, eran muchas regiones,
incluso en la misma isla había varias regiones que podían
coincidir con Extremadura, con Aragón, con lo que fuera. En
el caso de Formentera, por la región que se le aplicaba, lo que
se recibía eran 93 euros por hectárea, que en total, de todo el
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conjunto que había agrícola y ganadero en Formentera, suponía
26.000 euros al año. Con la nueva PAC, esta que hemos
negociado, como le digo, con el gobierno de coalición, de estos
93 euros pasamos a 188 euros, con lo cual el total de 26.000
euros sube a 53.000 euros. Es más de un 103% de aumento
sobre lo que teníamos.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, gràcies per la
informació. Sí que és cert que duplicar o més que duplicar la
inversió a Formentera o a totes les Balears per hectàrea en
188,74 euros, que crec que és la xifra exacta que ja va dir
exactament el dia que es va presentar aquesta PAC, és una bona
inversió, però també és cert que Formentera ella mateixa ja
inverteix molt en el sector primari, s'aposta d'una manera molt
important: s'ha creat i finançat la Cooperativa del Camp; s'ha
creat els cens de terres.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, president. Pues precisamente esta nueva PAC al
relevo generacional, como no puede ser de otra manera, le da
muchísima importancia y, claro, si ya habíamos más que
duplicado la base de la que partimos, todas las medidas
positivas que se han tomado sobre los jóvenes en el caso de
Formentera tiene una repercusión muchísimo más clara.
Los incentivos a la incorporación de jóvenes en Formentera
supondrán que por hectárea no cobrarán estos 188 euros, que
ya es el doble de lo anterior, sino 377 euros por hectárea, que
estamos hablando de casi cuadruplicar. Pero, además, esto
durante los cinco primeros años de su incorporación. Pero,
además, si son mujeres, tendrán un pago adicional del 15%, con
lo cual serán 433 euros por hectárea.
Creo que en la despedida del año 2022 podemos brindar
todos con muchísima alegría por el 2023.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)

A més, juntament amb el Govern balear, també es va posar
de nou en marxa la bassa de reg, la qual es molt important
també en temes que s'han parlat avui.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.

Però sí que és cert que crec que queda una mancança que
esperem que la nova PAC pugui fer, i sí que, si té resposta,
m'agradaria que ens la donàs, que és el tema de l'impuls a la
joventut. A Formentera sabem que hi ha un parell de pagesos
que són joves que tracten que sigui la seva primera activitat
treballador del camp i tenir del producte de quilòmetre zero, a
més, ja s'ha parlat al principi que per àrees, -per això cridi el
renou, Sra. Riera, que he vist que s’enfadava un poc, era per
això, per la discussió que hi ha hagut- referits al producte de
quilòmetre zero, que ja existeix producte de quilòmetre zero i
ha d'haver-hi també a Formentera aquest tipus de producte,
justament per poder donar els serveis que s’ha de donar també
a una llei turística que ha de garantir que existeix producte de
quilòmetre zero.
Quines són les mesures que hi haurà per als joves, també a
Formentera, per potenciar que el sector tengui continuïtat?
També s'ha dit i s'ha parlat que el sector agrari i el sector
ramader serveix per tenir cura del paisatge, a Formentera ho
tenim clar, justament, una de les postals més importants de
Formentera no només són les platges, sinó poder caminar per
l’interior i veure els camps.
Així que, Sra. Consellera, si podria donar-me la resposta de
quin és l'impuls que es donarà als joves li ho agrairia.
Moltes gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 2153/22, presentada pel diputat
Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palma en el petit comerç.
Sisena pregunta, RGE núm. 2153/22, relativa a efectes del
Pla General d'Ordenació Urbana de Palma en el petit comerç,
que formula el diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, como usted sabe,
el Ayuntamiento de Palma está tramitando su Plan General de
Ordenación Urbana, le leo algunas de las declaraciones y
alegaciones que ha hecho el sector del comercio en este
sentido: “Se proyectan nuevas áreas terciarias en suelo
urbanizable con grandes bolsas de usos comerciales alejados
del centro de la ciudad. Un plan que contradice la Ley de
urbanismo de Baleares del año 2017, que establece la
necesidad de racionalizar las previsiones de capacidad y
prioriza las conversiones y reconversiones de suelos, ya
transformados y degradados, en vez de priorizar nuevas
transformaciones de suelo.”
Otra: “Excluyen a los mercados municipales o los hacen
totalmente inaccesibles.”

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

En definitiva, según el sector, Sr. Yllanes, este plan general
es un atentado claro contra el comercio de proximidad.
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Dicho esto, Sr. Yllanes, le pregunto: ¿cómo valora usted los
efectos de este plan en el pequeño comercio de la ciudad?
Muchas gracias, Sr. Yllanes.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Fuster, gràcies per la seva pregunta.
Sinceramente, cuando uno acude aquí al Pleno, a una sesión
de control del Govern de las Illes Balears, difícilmente se
puede preparar para una pregunta que consiste en cómo valora
usted el Plan General de Ordenación Urbana de Palma, entre
otras cosas porque da la casualidad de que esta pregunta, si no
estoy equivocado, se le ha respondido ya en diversas ocasiones
en la sede lógica para esta pregunta, que son los plenos del
Ayuntamiento de Palma. Es más, si no voy equivocado, el
pasado jueves se contestó a esta pregunta.
Pero, bueno, como no vamos a escurrir el bulto, porque
nunca lo hemos hecho, le diré que el Plan General de
Ordenación Urbana de Palma, en relación con el pequeño
comercio, supone, en primer lugar, la reducción de la oferta de
superficies comerciales periféricas en casi 300.000 m2 de techo,
apostando por el comercio de proximidad.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Yllanes, una de
las mejores cosas que tiene Palma son sus comercios,
comercios que dan vida a la ciudad y que la hacen dinámica y
atractiva, una de las muchas esencias de esta ciudad son las
familias de toda la vida que han mantenido sus comercios
abiertos, pese a todas las dificultades que han tenido. Ser
comerciante hoy en día no es fácil, es de héroes, héroes que no
piden ni subvenciones ni ayudas, simplemente piden que no se
les pongan trabas. Un comerciante no es un IBI ni es una tasa,
son personas y familias que han trabajado mucho y que
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de nuestra ciudad.
Usted es el máximo responsable del comercio en Baleares,
por lo tanto, el comercio del centro de Palma también es su
competencia, por eso le hago la pregunta.
Además, su partido es copartícipe de este plan. Yo le
reconozco cosas que ha hecho usted positivas por el comercio
y estoy seguro que usted quiere lo mejor para el sector del
comercio, pero creo que usted también sabe que este plan es
una auténtica barbaridad; es un plan que no sea consensuado
con el sector, que convertirá a Palma en una ratonera y que
eliminará el comercio de proximidad; en definitiva, matará al
pequeño comercio de Palma.
Por eso le pido que hable con los suyos y que paralice este
plan y que atienda las alegaciones que le han presentado. El
pequeño comercio se merece un plan que cuente con ellos y
que no les dé la espalda, Sr. Yllanes, no les defraude otra vez
más, porque, sinceramente, el sector del comercio no se lo
merece.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)

Se abandonan los proyectos faraónicos, estos proyectos
faraónicos que les eran tan querido a ustedes, cuando
gobernaban en el Ayuntamiento de Palma, me refiero a un caso
como, por ejemplo, Ses Fontanelles, donde habían planificado
un centro comercial de dimensiones gigantescas para el lugar
en donde está situado, y que ha sido, pues, lógicamente,
redimensionado. Ahí se ha quedado en un 92% del proyecto
anterior.
Hay también, se prevé la construcción de una red de eixos
de actividad económica que se complementa con la red de
mercados, y la creación de una red de ejes cívicos, radiales y
circunvalares que permitirán, precisamente, al pequeño
comercio un entorno urbano de calidad, que les hará mucho
más competitivos frente a otros modelos de compra.
Estas son algunas de las consecuencias que tendrá el
PGOU. Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. 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):
Bueno, hagamos memoria, el sector va a ser incluido en las
ayudas de 855 millones que llegaron a esta comunidad
autónoma en el peor momento de la pandemia, 110 millones se
fueron al sector del comercio. ¡Ah, por cierto, ustedes votaron
en contra de estos 855 millones!
Y, claro, que hoy me hable, hoy precisamente, no sé si ha
leído algún periódico, a lo mejor no le ha dado tiempo en el
rato entre levantarse de la cama y venir al Parlamento, pero, si
hubiese leído...
(Remor de veus)
... si hubiese, si hubiese...
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
... -vamos a ver, un momento, volvemos a lo mismo, esto de la
cortesía parlamentaria ustedes no la entienden...
(Remor de veus i petita cridòria)
Esto de la cortesía parlamentaria ustedes no la entienden, Sr.
Fuster, si me dejan sus compañeros,...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor!
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
... si me dejan sus compañeros, le diré que, si ha leído usted o
ha tenido oportunidad de leer algún periódico esta mañana, se
habrá dado cuenta de que ayer se publicó en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears la ayuda de 2,2 millones al pequeño
comercio, precisamente para modernización y para defender el
comercio emblemático. Ese es el modelo de comercio que nos
gusta a nosotros...
(Alguns aplaudiments)
..., el que...

6753

Vuitena pregunta, RGE núm. 2150/22, relativa a manca de
places disponibles a la ruta d’obligació de servei públic OSP
Menorca-Madrid, que formula el diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. Bien, el diario
Menorca del pasado día 22 de febrero decía: "los vuelos entre
Madrid y Menorca agotan las plazas al final de la sexta ola. La
obligación de servicio público que rige la ruta en invierno no
da abasto ante el aumento de la demanda para viajar. Esta
semana es imposible ir a la capital entre el jueves y el
domingo".
Esa es la situación que vive Menorca en este momento en
su conexión con Madrid. También le afecta la saturación del
vuelo con Barcelona, especialmente los fines de semana y en
especial con la subida de precios. Están llenos también en el
sentido Madrid-Menorca los vuelos y se agravará la situación
con el inicio de la temporada de viajes del Imserso, y además
la compañía no anuncia ninguna solución a esta situación.
Por tanto, le preguntamos al Govern, ¿cómo valora la grave
situación de aislamiento y de eficiencia del transporte que sufre
Menorca? ¿Ha hecho alguna gestión para solucionarlo?
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Remor de veus)
Silenci, per favor. Gràcies.
I.7) Pregunta RGE núm. 2161/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a beneficis de
la nova llei turística des del punt de vista de la Conselleria
de Transició.
La setena pregunta, RGE núm. 2161/22, queda ajornada per
motius de salut del Sr. Rodríguez.
I.8) Pregunta RGE núm. 2150/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de places
disponibles a la ruta obligació de servei públic, OSP,
Menorca-Madrid.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Lafuente, crec poder dir que vostè ha fet
una explicació d'una situació un poc dramàtica. Crec que ha
estat una manca certament puntual per mor d’aquest període
que hem viscut ara, com intentaré explicar-li, i crec que això té
remei.
Fa uns pocs mesos que vàrem redactar un nou contracte de
l’obligació de servei públic entre Madrid i Menorca. Aquest
contracte, que es va negociar des del Govern de les Illes
Balears, permet tenir una comunicació molt més forta i més
estable i permet també ampliar les freqüències. I ho vàrem fer,
efectivament, després del període on havia baixat molt la
demanda, però es preveia que s'havia de recuperar, perquè
abans només teníem una freqüència diària. A partir d'aquesta
negociació es varen establir ja dues freqüències diàries, i com
a govern, de fet, no aturam de fer gestions i fer feina.
Estam en contacte amb la Direcció General d’Aviació Civil
i amb les companyies per fer aquesta vigilància i aquest
compliment de l’obligació de servei públic, que marca uns
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mínims. Jo no..., a ningú no se li escapa que si hi ha demanda
les companyies tenen ganes de posar vols per arribar-hi.

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

Per tant, fins ara crec que s’ha complit, això sí, fins a
aquestes dates que vostè em parla, l'ocupació mitjana, pel que
tenim comprovat, estava per sota del 80% d'ocupació en
aquestes línies Menorca-Madrid. Per tant, crec que cobrim
degudament això, aquesta demanda, i pensam que hi ha un
servei que si es necessita més demanda es podrà oferir.

Gràcies, president. Cap excusa, Sr. Lafuente, sabem
perfectament com funcionen aquestes qüestions. A les altres
illes també ha passat, ha passat bàsicament des d’aquest pont,
el que ha passat és que a partir del 20, 25 de febrer va haver-hi
una manca..., la demanda va augmentar molt i, per tant -com li
deia abans- crec que ha estat un tema puntual. Repetesc, les
companyies hi ha oferta suficient si hi ha demanda suficient. De
fet, l’OSP que tenim tant amb Madrid, Menorca-Madrid i
Menorca-Barcelona, que es negocia ara, és per cobrir uns
mínims, que, per cert, garanteixen també uns preus determinats
d'un màxim de 110 euros abans d'aplicar-li el 75% de
descompte.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Conseller, por sus
explicaciones. Los datos que yo le daba ya eran con los dos
vuelos de ida y dos vuelos de vueltas, es decir, con el
incremento, y el problema se sigue produciendo.
Desde Baleares muchas veces nos quejamos de que no se
comprenden los problemas de Baleares en Madrid, pero es que
desde Menorca, y a la vista de su respuesta, nos tenemos que
quejar de que no se comprenden los problemas de Menorca por
parte del Govern balear. Y siento decirlo cuando tenemos un
conseller que siendo de una isla como es Ibiza debería ser
sensible a los problemas de Menorca. Menorca en el vuelo con
Madrid está aislada, tiene graves problemas de comunicación
y desgraciadamente es un problema de Menorca y
desgraciadamente vemos que el Gobierno balear es
absolutamente insensible a este problema. Eso es lo que nos
dicen las compañías, lo que nos dicen los ciudadanos y lo que
nos dicen los datos. Esperemos que se esfuercen en buscar una
solución.
Menorca no puede estar aislada. Una persona que tenga que
viajar por motivos profesionales, por motivos de salud, por
motivos familiares, no puede estar pendiente de no poder salir
de Menorca y poder enlazar desde Madrid a cualquier lugar
que tenga que ir. Eso es lo que nos está pasando y estamos
discriminados respecto al resto de las Islas.
Por tanto, le pedimos al Govern balear que tome decisiones
en este asunto, que puede y debe tomar decisiones en este
asunto, y no se crea simplemente las excusas que le dan las
compañías en esta materia. Por favor, hagan algo en esta
cuestión.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

Per tant, nosaltres seguim fent feina, seguim treballant. Per
cert, la recuperació de l'aeroport de Menorca en relació amb
l'any 2019 és de les més fortes que hi ha hagut a tot el conjunt
dels aeroports d'Espanya.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.9) Pregunta RGE núm. 2151/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Decret llei de turisme.
Novena pregunta, RGE núm. 2151/22, relativa a Decret llei
de turisme, que formula la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días. No salimos de nuestro
asombro, Sr. Conseller, ni nosotros ni nadie, un decreto ley
turístico trampa que nace del engaño.
El espectáculo que está dando este gobierno, usted y la Sra.
Armengol en concreto, además de ser esperpéntico, es muy
preocupante. Usted está sacrificando un tema que recogía
consensos, como la circularidad y la calidad laboral, por querer
unirlo en un mismo texto normativo al decrecimiento y la
moratoria y por querer aprobarlo en decreto ley para pagar las
deudas que tenga usted con sus socios de gobierno o con lo que
sea.
Todo esto no concita el consenso de nadie, ni siquiera del
último posicionamiento de la FEMP y cadenas que resulta que
parece que va condicionado a algo, a algo que seguimos no
sabiendo de que se trata.
¿Qué pasa en su despacho, Sr. Negueruela?, ¿ha preguntado
qué opina el resto del sector de este tema?, ¿qué opina el resto
de islas? De momento los hoteleros de Ibiza y Menorca están
atónitos y siguen firmes en su posicionamiento en contra, al
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igual que el resto de colectivos, la mayoría de ellos. Por tanto,
insistimos, ¿con quién ha consensuado usted el decreto ley?
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

Gracias.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
(Alguns aplaudiments)

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, diga lo que diga y
fuerce a quien fuerce, consenso, cero. Puede usted decir lo que
quiera. Y le voy a decir otra cosa. 100.000 plazas turísticas en
los últimos siete años, con ustedes; no se rasguen las vestiduras,
por favor.

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

Mire, le voy a aclarar una cosita. El Partido Popular es
liberal, no presionamos, defendemos el interés general...

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Presidente. Tercera pregunta, tercera
contestación igual. Siguen sin querer hablar del fondo. Ya hay
muchos colectivos, también muchas organizaciones
empresariales que hablan de que el crecimiento no puede ser en
intensidad. La palabra “decrecimiento” la acaba de emplear
usted, y el Sr. Costa hace pocas semanas, yo nunca la he
empleado. El Sr. Costa habló de 13 millones de turistas, ya me
dirá cómo se puede hacer en este caso. Y precisamente lo que
estamos haciendo es redirigir la inversión para favorecerla en
un crecimiento basado en la calidad, y eso se hace movilizando
más recursos hacia las plazas existentes, que el bloqueo de las
que hay, créame, no supone ningún perjuicio para nuestras islas
desde un punto de vista económico.
El decreto ley tiene un consenso prácticamente total en
todos sus aspectos, como ha explicado la Federación Hotelera
de Ibiza, como ha explicado el presidente de la Asociación de
Menorca y como ha explicado la Federación Hotelera de
Mallorca y que cada uno, por supuesto, discute, negocia y se
llegan a acuerdos como los que se han alcanzado. Que a usted
le sorprenda que se lleguen a acuerdos y que haya muchas
reuniones, efectivamente, al Partido Popular le sorprende eso
porque nunca lo ha hecho.
Ustedes hicieron los Decretos ley 8/2012, 1/2013, 6/2013
e incluso la Ley turística, y no la consensuaron con nadie. Claro
que a usted le sorprende que haya reuniones en despachos.
Normalmente las reuniones son en despachos. Pero, ¿qué
sucede con ustedes? Que como no las hacen, como no llaman
nunca a las organizaciones sindicales y empresariales y no
pisaban el Consolat de la Mar, como no pisaban ningún
despacho de ninguna conselleria, a usted le sorprende que haya
discusión; pero es que cuando uno busca acuerdos, se discute,
porque hay muchos intereses contrapuestos, por eso se discute,
por eso se negocia y por eso también se incorporan las
organizaciones sindicales porque también tienen otros puntos
de vista y deben ser escuchados.

(Remor de veus)
... y dejamos claro nuestro posicionamiento desde el minuto
cero.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
No a sus formas autoritarias y trileras, no a la imposición y
al prohibicionismo, no al decrecimiento porque sí -que es lo
que usted propone-, y sí a la economía circular, sí al
crecimiento sostenible y sí a la calidad del empleo; pero ¿sabe
qué pasa?, que parece que a usted no le mueven nobles
principios que persigan el bien común, aún a usted le mueve
imponer su credo sin que nadie le discuta.
Usted ha confundido la educación y la buena voluntad de la
gente y del sector para trabajar en un proyecto común bueno
para Baleares con debilidad, y eso lo ha utilizado para
manipular. Ya todo el mundo identifica el método Negueruela,
la prensa se hace eco: matonismo, chulería... Y yo le diré,
nosotros los ciudadanos de Baleares no nos merecemos que
usted, sin tener en cuenta nuestras necesidades ni las de cada
una de las islas, tome decisiones unilaterales sin saber siquiera
las consecuencias.
Por tanto, Sr. Conseller, recapacite, todavía está a tiempo,
devuelva este decreto ley al cajón y vuelvan a comenzar -ahora
sí- desde el consenso y la participación real, sin imposiciones,
con medidas innovadoras, desde el sentido común y desde la
unidad. Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

¿A usted le sorprende que la gente vaya a despachos a
discutir? Sí, ¿por qué? Porque nunca lo hacían con ustedes en
los gobiernos y sacaron tres decretos -decretazos-, en materia
turística sin consensuar ni pactar con nadie. Siento que le
sorprenda tanto que se negocie en las dependencias de las
consellerias.
(Alguns aplaudiments)

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. Yo, discutir con ustedes de formas,
es complejo, porque ayer escuché a un ex líder político decir
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“no me merezco esto”, y lo dice de su partido, y de las formas
con las que tratan ustedes a los suyos y al resto.
(Alguns aplaudiments)
Y es verdad, la sociedad española no se merece este Partido
Popular, no se merece un Partido Popular que no consensua y
que vota en contra de la reforma laboral...

preguntar, que estaba a su disposición, y recuerdo que le di mi
tarjeta y le pasé mi teléfono.
A día de hoy, no me ha llamado jamás, a lo mejor, si de vez
en cuando me llamara, sabría que esta ley hace muchos meses
que está en este parlamento, es en este parlamento donde se
está legislando, no en nuestra conselleria.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor...
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... que vota en contra de la subida de las pensiones, y que
posiciona en contra de una ley turística que, desde luego, está
consensuada y trabajada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros
hacemos lo que nunca ustedes hicieron. Por eso llevamos siete
años gobernando. Y los que nos quedan, Sra. Cabrera.

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Marí, sí, m'he equivocat a
l'hora de donar-li el temps: li he donat a vostè el del Govern, és
una equivocació, com vostè comprendrà. Té la paraula la Sra.
Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, Sr. President. Mire, Sra. Consellera, como siempre
da vueltas a un tema para no acabar contestando nunca a lo que
le preguntamos.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 2152/22, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei de
benestar animal.
Desena pregunta, RGE núm. 2152/22, relativa a projecte de
llei de benestar animal, que formula la diputada Virginia Marí
i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
personal. En primer lugar, mucho coraje y ánimos a los
ucranianos.
Sra. Consellera, ¿en qué punto se encuentra el decreto de
ley de bienestar animal que estaban ustedes realizando?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Marí, el primer día que usted y yo
tuvimos aquí estas conversaciones que tenemos cada martes hoy es miércoles-, a la salida yo le dije que contara conmigo
para cualquier propuesta positiva que tuviera su partido sobre
el sector primario, que cualquier cosa que usted tuviera que

La realidad es que esta diputada ya tuvo una interpelación
y una posterior moción en mayo de 2021, aquí en el
Parlamento, y seguimos igual que el primer día. Este proyecto
de decreto de identificación de los animales domésticos se
encuentra, según su web, en fase de información pública desde
abril de 2018, es decir cuatro años, y todo sigue igual.
La Ley 1/92, como ustedes bien reconocen, está totalmente
desfasada, ¿qué han hecho para solucionarlo de momento?
Nada de nada. Lo que creemos es que para ustedes es más fácil
dejar que sus compañeros de Madrid elaboren la ley y después
la adaptaremos, y así trabajamos un poco menos.
En realidad casi lo preferimos, porque no vaya a ser que
hagan como su compañera, su homónima en el ayuntamiento de
San José, que se le ocurre aprobar que se puedan tirar animales
de compañía de hasta 50 kilos a la basura. Además, esto, como
bien usted sabe, está totalmente prohibido por la Ley de
residuos. Esto es lo que hace Unidas Podemos, ponerse en
contra de las normativas y, además, quedarse tan tranquilos.
Le diré más, según declaraciones de su portavoz, el Sr.
López, el pasado 18 de febrero, hay un borrador que se está
acabando de negociar, y yo me pregunto, ¿con quién lo están
negociando? El propio Sr. López me dijo a mí que en todo
momento nos tendrían informados y haríamos todo, juntos. De
eso hace un año. Sinceramente, no he recibido ni una sola la
llamada, ni creo que ningún grupo parlamentario de los aquí
presentes la haya recibido para negociar este borrador.
Sra. Consellera, por el bien de todos le ruego que acelere en
el trabajo, y que este decreto sea pronto una realidad; pero si el
consenso del que hablan ustedes va a ser como el consenso que
han tenido con la ley turística y la ley de educación...,
sinceramente, déjelo en el cajón, que ya lo haremos cuando
llegue el Partido Popular y gobierne.
Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. 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):
Gracias, presidente. Le repito, Sr. Marí, que no entiendo
mucho esta pregunta, porque es que a todo esto es que lo están
haciendo los grupos. Pero es que, además, el Sr. Lafuente, creo
que fue en la sesión anterior, estuvo protestando por justo lo
contrario, estuvo diciendo que quienes tenían que hacer las
leyes eran ustedes aquí en el Parlamento, y que nosotros -el
Govern- deberíamos hacer los reglamentos.
Yo entiendo que están en un momento un poco confuso, y
que cuesta un poco ponerse de acuerdo, con lo que opinamos,
lo que no opinamos, si nos parece que la ley tiene que ser aquí
o tiene que ser allí; yo lo comprendo. Entiendo que es un
momento complicado, y tiene mis simpatías, pero no entiendo
en absoluto esta pregunta que me hacen.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.11) Pregunta RGE núm. 2157/22, presentada pel Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a grau de digitalització a les Illes
Balears.
L’onzena pregunta, RGE núm. 2157/22, relativa a grau de
digitalització a les Illes Balears, presentada pel diputat Marc
Pérez-Ribas, del Grup Parlamentari Ciudadanos, queda
ajornada a petició del Govern mitjançant l’escrit RGE núm.
2255/22.
I.12) Pregunta RGE núm. 2149/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la Llei de coordinació de
policies locals de les Illes Balears.
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rigor dels seus principals objectius o segueix considerant que
es pot seguir així, contribuint cada vegada més al dèficit de les
plantilles de policies, permetent que es tanquin els serveis de
nit a diversos municipis de Balears, fent contractar serveis de
vigilància privada per la manca de policies o creant noves
figures innecessàries, com els agents COVID, per la falta de
donar una resposta responsable per part d'aquest govern? ¿Què
pensa fer, Sra. Garrido?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sr. Camps. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Bon dia, Sr. Pons..., Camps, perdó. La darrera
modificació de la Llei de coordinació de policies locals va ser
un decret llei que va aprovar aquest parlament i que sí està
donant els seus fruits, i que vostè va votar en contra i que, el
que va fer, va ser crear els policies interins que en aquest
moment tenim: 118 a Mallorca, 26 a Menorca i 19 a Eivissa i
Formentera. Per tant, ha donat els seus resultats.
Si es refereix a la modificació de la Llei de coordinació de
policies locals anterior, li ho tornaré repetir, perquè crec que
m’ho fa repetir un pic al mes: els policies, d'acord, així com
s'han de fer als ajuntaments, primer, han de treure les places han de fer les oposicions-, i després, el Govern fa el curs de
capacitació bàsic de policies. Aquesta és la manera de
funcionar. Si els ajuntaments no treuen les places, el Govern no
pot fer els cursos de capacitació. I l’informaré que per a
enguany tenim previstos tres cursos de capacitació a Mallorca,
un a Menorca i un a Eivissa i Formentera, perquè ja se n'està
fent un altre enguany, que va començar l'any passat. Per tant, hi
hem posat 2,5 milions d’euros més, amb una RLT, que es va
aprovar la setmana passada.
Crec que la feina l'estam fent, necessitam que els
ajuntaments treguin oposicions per poder capacitar policies. Si
no hi ha oposicions, no es poden capacitar. No sé com més li he
d'explicar, perquè li ho explic cada mes.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2149/22, relativa a
modificació de la Llei de coordinació de policies locals de les
Illes Balears, que formula el diputat José Luis Camps i Pons del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera. ¿No
creu que la darrera modificació de la Llei de coordinació de
policies locals no està donant els resultats a les necessitats i les
expectatives creades per vostès quan va ser aprovada? ¿No
creu, Sra. Garrido, que la llei no compleix amb l’eficiència i

EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no és explicar, el
que ha de fer és modificar, perquè vostès s'han desprès de les
seves responsabilitats de coordinar la seguretat de les Illes
Balears. Han deixat malmesos els ajuntaments petits i mitjans
d'aquesta terra, perquè no tenen la capacitat per poder treure
amb un termini raonable, per poder formar els seus aspirants a
policies.
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Sra. Garrido, vostès a la darrera modificació que van fer es
varen llevar aquestes responsabilitats, i ara ho estan patint tots
els ciutadans d'aquestes illes, perquè un govern responsable
s'asseuria amb la FELIB i cercaria solucions per poder donar
resposta eficient a les necessitats que tenim. Ara fins i tot
vostès han provocat que a la barriada d’Es Fortí muntaran
patrulles ciutadanes per lluitar contra la delinqüència. Açò a
vostè no li dóna una alarma? Vostè no és responsable davant
aquesta amenaça que tenen aquests ciutadans de la barriada
d’Es Fortí? O es pensa que és un cas aïllat, Sra. Garrido?
Cada dia més inseguretat i delinqüència a les Balears. Són
incapaços de coordinar-se entre l'ISPIB i l'EBAP...
(Remor de veus)
... els resultats ho demostren. Amb una fugida de constants de
tècnics, instructors i responsables que abandonen l'EBAP pel
caos intern que tenen vostès. Deixin-se d'experiments, Sra.
Garrido, els agents COVID d'intentar col·locar companys del
partit i apostin per professionals que resolguin i garanteixin
d'una vegada la seguretat dels ciutadans de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.13) Pregunta RGE núm. 2154/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada de
l’obligatorietat de les mascaretes.
Tretzena pregunta, RGE núm. 2154/22, relativa a retirada
de l’obligatorietat de les mascaretes, que formula la diputada
Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Sra. Gómez, aquesta setmana tots hem
sentit veus que demanaven ja llevar les mascaretes a interiors
de forma progressiva, començant pels nins a les escoles i poder
anar tornant a la normalitat que tots enyoram.
La vacunació ha permès anar eliminant la resta de
restriccions i encara que les mascaretes puguin quedar de forma
voluntària o preventiva, si és necessari, ens agradaria acabar de
recuperar la vida d'abans, perquè la gent està molt cansada i vol
recuperar la seva llibertat.
Quina previsió té el Govern en relació amb la retirada de
mascaretes a interiors? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Camps, crec que ..., per començar, el que vostè avui ha
dit aquí, ho intenta mesclar tot. La seguretat ciutadana, crec que
vostè hauria de tenir clar que no és competència de les policies
locals, i, per tant, no és competència de coordinació d’aquest
govern. Per començar, crec que hauria de tenir això clar,
perquè necessita saber quines són les competències d’aquest
govern, perquè després ve i fa el ridícul, com fa aquí cada
dimarts quan fa la pregunta d'aquesta manera.

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

(Alguns aplaudiments)
Perquè, aquí el que vostè obvia i diu que no assumim les
nostres responsabilitats és que enguany, per a policies locals,
per a coordinació de policies locals i per fer cursos hi ha 2,5
milions d'euros més en el pressupost. Enguany es faran cinc
cursos de capacitació de policies locals, que el que va demanar
la FELIB, dins els grups de coordinació de policies locals, va
ser precisament els policies interins que vàrem aprovar en
aquest parlament i que vostè s'hi va oposar i va votar en contra.
Aquesta és la realitat. Mai no hi són, quan se'ls necessita,
mai, sempre estan en contra de tot. L’únic que fan és venir aquí
i fer el ridícul.

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada. Miri, vostè ho
acaba de dir, durant dos anys la vacunació i les mascaretes han
estat les mesures de prevenció més eficaces. Jo li explic un poc
les decisions que es prenen durant la pandèmia. És a dir, tenim
dues comissions tècniques, que és la Comissió d'alertes i la
Ponència de vacunes, on hi ha tècnics que estudien tots els
temes, després hi ha la Comissió de Salut Pública, que
habitualment ratifica les decisions preses per aquests comitès
i després hi ha el Comitè Interterritorial, on hi ha els consellers,
la ministra i el personal del ministeri.
Es prenen decisions sobre l'ús de les mascaretes, que en
aquests moments és una llei a nivell nacional, que sap vostè que
està determinat per llei a nivell nacional, sobre les quarantenes,
els aïllaments, la vacunació, ... i se cerca el consens de tothom.
Fa poc es va retirar l'ús de la mascareta a l’exterior, i ahir la
Comissió de Salut Pública va determinar llevar les quarantenes.
Per tant, a partir del dia 5 es lleven les quarantenes dels
contactes estrets. Pensam que quan hi hagi el consens de
tothom, continuarem prenent aquestes mesures de desescalada
envers la pandèmia.

(Alguns aplaudiments)
Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Vegem, Sra. Consellera, la mascareta és veritat que tal
vegada ha vengut per quedar-se de forma voluntària, com li
deia, o de forma preventiva per a aquella gent que ho necessita.
Però aquestes setmanes, els experts, l'Associació Espanyola de
Pediatria, per exemple, ha fet una passa endavant i ha proposat
aquesta retirada progressiva de mascaretes, començant per les
escoles, que s’ha demostrat que són espais segurs i que amb els
nins és on es podria començar a llevar aquestes mascaretes i
que els efectes serien importantíssims, des del punt de vista
sociològic, pedagògic i des del punt de vista d'integració, de
pronunciació per als nins més petits i seria un inici que després
es podria aplicar a la resta d'espais tancats i mantenir, com li
deia, per a les persones més vulnerables.
Clar, vostè em diu que consensuen i que es reuneixen, però
és que continuen consensuant, reunint-se, ... improvisant al
final. Hi ha altres països que van prenent decisions, per
exemple, s'han llevat les mascaretes a Dinamarca, a Suècia, a
Noruega, a Regne Unit, darrerament també a França i Estats
Units i a altres comunitats autònomes, Sra. Consellera, que
també tenen comissions i s'assessoren, s’informen i després
prenen decisions, cosa que vostès no fan. Per exemple n'hi ha
moltes: Madrid, Catalunya, Múrcia, Andalusia, s'assessoren
saben el que volen i ho comuniquen a la gent. Però és que
vostès no comuniquen res a la gent. I el que nosaltres li
demanam no és que llevi, no li exigim que les llevi avui, però
que sàpiga quan les ha de llevar, que s'informi, que s’assessori,
que no improvisi i que estigui preparada i que no torni a ser la
darrera de tots. Que no li passi com amb el passaport COVID
per llevar-ho a interiors, que ho va fer quan li varen reclamar
des de l'oposició, que no li passi com la mascareta a exteriors,
que el Sr. Sánchez va haver de rectificar...

Gràcies, president. Continuaré en to constructiu. El meu
màxim agraïment a tot el personal educatiu, a tot el personal de
l'àmbit educatiu, perquè han fet, estan fent i faran, segur, una
feina exemplar, per poder mantenir aquesta educació
presencial, per poder protegir els infants i protegir les famílies.
Els tècnics, Sra. Diputada, majoritàriament consideren que
encara a dia d'avui no és el moment de treure la mascareta als
interiors. Em sorprèn que critiqui l'ús de la mascareta a
l’exterior, perquè el president que més ho va demanar de tots
els presidents, parla de la Sra. Armengol, va ser el president
Feijóo. Li ho dic amb estima...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... perquè si comença a criticar les seves decisions, no sé si li
anirà molt bé.
L'Associació de Medicina ..., de Pediatria ha fet un
cronograma, efectivament i puc estar d'acord amb el
cronograma que ha fet, però no en el moment. L'Associació
Espanyola d'Infermeria escolar ha dit que és prest. L'Associació
de Medicina Familiar i Comunitària ha dit que és prest.
L'Associació Espanyola d'Epidemiologia ha dit que és prest.
L'Associació Espanyola de Medicina de crítics ha dit que és
prest.
Per tant, sap què veig, Sra. Diputada?, que afortunadament
aquest govern fa feina i pren decisions, conforme l'evidència,
perquè vostès només tenen ocurrències.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
LA SRA. RIERA I MARTOS:
... la Sra. Armengol, que no torni actuar arrossegada pels altres,
que les llevi quan pugui, però que s’informi i ens ho digui, però
no estigui ni un dia més del que sigui necessari, perquè la gent
vol tornar a la seva vida d'abans i a la seva recuperació de la
llibertat. Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

I.14) Pregunta RGE núm. 2146/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a obligació de servei públic entre Menorca i
Barcelona.
Catorzena pregunta, RGE núm. 2146/22, relativa a
Obligació de Servei Públic entre Menorca i Barcelona, que
formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta. Fa un any, aproximadament, la Conselleria de
Mobilitat va presentar la proposta d'Obligació de Servei Públic
per presentar al Ministeri de Foment per a la ruta entre
Menorca i Barcelona, que sap que és una reivindicació
persistent de MÉS per Menorca, objecte també del nostre acord
d'investidura. I, bé, al cap d'una setmana vaig tenir l'ocasió de
formular-li ja una pregunta oral sobre aquesta qüestió i vostè
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em va dir que allò era un primer pas de tot un treball que es feia
amb el Ministeri de Foment, -no sé si es diu així, de Mobilitat,
Agenda Urbana i...
Bé, ara ha canviat el conseller ha canviat el ministre i
continuem sense tenir Obligació de Servei Públic entre
Menorca i Barcelona, i és per açò que li volia demanar quines
eren les darreres notícies i si aquest treball, que fa un any va
començar, havia donat algun fruit.
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 la seva
pregunta. Efectivament, vostè fa cosa d'un any en vàrem parlar
a un plenari, arran d'una pregunta d'una pregunta seva. Vull
dir-li que, efectivament, des del Govern de les Illes Balears
seguim treballant intensament amb el Govern d'Espanya per a
aquesta Obligació de Servei Públic entre Maó i Barcelona; que
vàrem proposar una prova pilot, que així ho vàrem comentar
també, una prova pilot on només es marca la tarifa, per tant,
només afecta la tarifa, que pensàvem sobre uns 60..., que
pogués com a màxim, màxim el resident de Menorca acabàs
pagant 45 euros en els moments de més dificultats, i que en
aquests moments es treballa per part del Govern d'Espanya.
És veritat que en el maig del 21 hi va haver una nova reunió
amb el ministeri, on es va dir que abans de negociar a nivell
europeu volien veure com es restablien les connexions a causa
de la COVID-19, perquè hi ha hagut uns problemes de
mobilitat enormes, com vostè sap perfectament, perquè, a més,
els ha patit intensament.

explicaré com es troba la situació després de la pandèmia, que
és molt pitjor que abans; és a dir, ara, en aquests moments hi ha
dies que tenim amb Barcelona dues, trets freqüències, i vostè
sap que la dependència que tenim els menorquins de la
connexió amb Barcelona és molt gran. Per tant, això per
començar, eh, la situació és molt pitjor ara que abans de la
pandèmia!
Però, és que, a més a més, una altra cosa, és que les
Obligacions de Servei Públic precisament hi són perquè no
pugui haver-hi situacions com una pandèmia que alterin o que
disminueixin dràsticament una necessitat, una Obligació de
Servei Públic. Per tant, és que jo ja neg la major, el
plantejament del ministeri em sembla inadequat, no podem
esperar a veure com es recomposa el trànsit aeri després de la
pandèmia, si precisament l'Obligació de Servei Públic és per
tenir garantides unes connexions mínimes.
Per tant, jo, la veritat, trob lamentable, Sra. Presidenta, que
hagi passat un any i que en un any no hi hagi hagut cap avanç.
Fa un any vostè em va dir: estam treballant, això és l'inici d'un
treball que donarà el seu fruit. I ara em diu que en un any... el
que m’ha dit vostè, des de la reunió que va haver-hi fa un any
fins a la que hi ha hagut ara fa poc, no hi ha hagut cap avenç. I
ara el que el que em diu és que es passarà a una altra comissió
per continuar estudiant el tema.
Aleshores, l'alegria inicial que vam tenir quan finalment hi
havia hagut una proposta que s'havia posat damunt la taula,
torna altra vegada en escepticisme. I els ciutadans, Sra.
Presidenta, tenen la sensació que aquests problemes que
s'arrosseguen, que la gent veu que són raonables, que cal
donar-hi una resposta, es van arrossegant i no s’hi dona una
resposta, i això genera un escepticisme en la població.
Per això jo li he formulat la pregunta: algun dia veurem
aquesta OSP? Crec que caldria fer un esforç important per
avançar en aquest tema.
Gràcies, Sr. President.

Aquest mes de febrer hi ha hagut una nova reunió entre les
dues direccions generals del Ministeri, de forma que es
demanarà una reunió a la comissió mixta de l’Obligació de
Servei Públic de les Illes per poder valorar aquesta proposta de
nou, de forma conjunta. Per tant, esperam que en breus dates
puguem tenir alguna notícia, perquè, efectivament, hi ha hagut
un retard provocat perquè el ministeri va demanar un temps fins
que veiés com es renovaven les freqüències als diferents
aeroports d’Espanya.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL 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. A veure,
seguim fent feina intensament, i jo no li dic que no en facem, ni
molt manco, i el ministeri també en fa. Vull dir-li que, supòs
que n'és conscient, hi ha hagut una caiguda de la mobilitat a
nivell internacional per una pandèmia sanitària, per tant, tota la
mobilitat internacional ha caigut, i es recuperen els aeroports de
forma pausada.

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, si
vol anar a la propera reunió que facin puc venir jo i els

I, efectivament, i jo li dic per donar bones dades, no?
L'aeroport de Menorca és el que més s’ha recuperat, dels que
més s'han recuperat a tota Espanya, la mitjana de recuperació
és del 62,3%, a Menorca és del 83,4%, per tant, aquesta també
és una realitat.
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Menorca té previstes per a aquest estiu 11 noves rutes amb
destinacions europees i un reforçament de totes les rutes, tant
a nivell interinsular com nacional.
Aquest hivern, Sr. Castells, hi ha hagut dues companyies,
Vueling i Ryanair, que han obert rutes entre Maó i Barcelona
i han ofert una mitjana de 40 freqüències setmanals. I, segons
les comprovacions que s'han fet, hi ha hagut freqüències durant
aquests mesos de desembre, i ara, en el febrer, molt més altes
que no passaven altres anys, i en el mes de març, començam
amb 6 freqüències diàries entre Maó i Barcelona.
I li dic, el mes de març hi ha prevista la reunió per seguir
defensant des del Govern l’OSP Maó-Barcelona la qual
treballam i lluitam intensament.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Efectivament, des del Govern de les Illes Balears,
com hem dit en moltes ocasions, creiem fonamental
desenvolupar l'Estatut d'Autonomia i rebre aquelles
competències des de l'Estat en les condicions òptimes per a la
comunitat autònoma, crec que això també ho hem debatut amb
vostè moltes vegades, i crec que n’està ben d'acord, s'han de
negociar bé les competències i s'han de rebre en les millors
condicions, i en aquesta fase ens trobam.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.15) Pregunta RGE núm. 2143/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a competències de
costes.
Quinzena pregunta, RGE núm. 2143/22, relativa a
competències de costes, que formula el diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, com sap perfectament, ahir va ser dia 1 de març,
Diada de les Illes Balears, una diada molt vinculada a l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i estaria molt bé que el
Govern de l'Estat del Partit Socialista i de Podemos acomplís
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, llei orgànica, i, per
tant, ens transferís la competència de costes d'una vegada per
totes, que vostè fa anys que diu que és imminent, però que no
arriba de cap de les maneres.
I, evidentment, aquest grup parlamentari no es cansarà de
reivindicar-la i que arribi que sigui ja imminent.
Vostè sap que hi va haver un acord amb el senador
autonòmic, el Sr. Vidal, en teoria, que deia que el 2022
arribaria aquesta competència. Nosaltres som escèptics, però
així ho voldríem.
La meva pregunta és: està preparat, el Govern balear ha
dissenyat la recepció d'aquesta transferència i tendrem la
capacitat de gestionar-la amb agilitat i eficiència, i no
reproduirem, per exemple, el caos que vivim en matèria de
recursos hídrics?
Gràcies.

És veritat que el darrer govern de pacte de progrés, presidit
per Francesc Antich, es començaren les negociacions, com
vostè supòs, que recorda perfectament, quan ha governat el
Partit Popular a Espanya s'han aturat totes les negociacions
possibles per rebre la transferència de costes, quan governava
el Sr. Bauzá i el Sr. Rajoy impossible, quan vàrem, a la primera
legislatura nostra, vàrem demanar reunions per poder tirar
endavant aquesta transferència i va ser impossible ni tenir
reunions.
Amb aquest Govern d'Espanya actual hi ha reunions, hi ha
avanços, hi ha documents ja per poder rebre aquesta
transferència de costes. En aquest moment estam a punt ja de
poder constituir la ponència per acordar el text que negociam
amb el Govern d'Espanya i en aquest moment estam a punt de
rebre la darrera informació que hem sol·licitat al ministeri.
Per tant, sí, serà una realitat a l'any 2022.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, serà una
realitat el 2022? Quantes vegades s’ha reunit la Comissió mixta
de transferències per tractar aquesta qüestió de l'arribada de
costes a les Illes Balears?
Mentre no arriba la competència, el Govern de l'Estat del
Partit Socialista tramita un reglament de costes, un nou
reglament de costes, que, amb paraules del Consell de
Formentera, “és contrari a dret, crea inseguretat i viu a
l'arbitrarietat en la delimitació, limita l’ús d'estacionament i
circulació, i limita el termini de concessions.”, això ho diu el
Consell de Formentera. Per tant, mentre no arriba la
competència, resulta que l'Estat ens complica la vida en matèria
de costes.
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Ara mateix s’haurien de donar les autoritzacions de les
instal·lacions de temporada, element cabdal per tenir les platges
en bones condicions turístiques, sempre, sempre,
sistemàticament, amb un endarreriment per la mala gestió de
Costes. Per això és imprescindible, ara més que mai que vostès,
i no m'ha contestat la meva pregunta, estiguin preparats i
gestionin amb eficiència, no com passa amb Recursos Hídrics,
totes les autoritzacions relatives al litoral i les costes.
Aquesta és la reivindicació que li fem de cara a 2022.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Dues qüestions
li vull comentar, primer, la comissió mixta formalment encara
no s'ha reunit, jo li dic que estam a punt de fer la ponència. Sí
hi ha hagut reunions informals on tractam la documentació des
del punt de vista tècnic, la darrera l'hem feta en aquest mes de
gener i tot d’una que es reuneixi la ponència es faria la
Comissió Mixta de transferència de costes.

I.16) Pregunta RGE núm. 2160/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a consens de la Llei turística.
Setzena pregunta, RGE núm. 2160/22, relativa a consens de
la Llei turística, que formula el diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿sigue
afirmando que la nueva ley turística cuenta con el consenso de
todos los sectores?
EL SR. PRESIDENT:
Moltes 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. Veig que el tàndem PP-VOX segueix
mantenint les mateixes preguntes, gairebé exactes. No sé si és
per falta d'imaginació o jo diria que per falta de feina. Sí, la llei
està consensuada.
Gràcies.

Som conscients de la deficiència amb el servei de Costes de
l'Estat perquè té poc personal, li hem dit moltíssimes vegades
al ministeri. Seguim en aquesta línia de treball perquè,
efectivament, falta personal a la delegació de Costes i, per tant,
nosaltres negociam com hem de rebre aquesta competència,
que crec que és la nostra responsabilitat. Evidentment, tenim
les coses preparades per poder-la assumir aquest any i per
poder-la gestionar de forma més eficient. Nosaltres entenem
què significa la costa per a la comunitat autònoma.
Dia 31 de març i 1 d'abril es faran unes jornades,
organitzades per la Conselleria de Presidència i la Conselleria
de Medi Ambient, precisament de debat i de reflexió sobre
l'assumpció d'aquesta transferència de Costes. El convid a
participar-hi, a vostè i al seu partit polític, perquè hi puguin
aportar tot allò que creguin oportú. També li desmentesc la
major, nosaltres creim que recursos hídrics es gestiona des del
rigor i des de la feina ben feta, d'entendre que l'aigua és un
recurs escàs i que cada competència és de cadascú, li he dit
moltes vegades, moltes competències són dels ajuntaments,
malgrat que vostè em capegi, Sr. Melià. Aquesta és la realitat.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Sra. Armengol, va a tener otra oportunidad para
responderme, a ver si la aprovecha y no hace como su
consejero el Sr. Negueruela que no ha dado ninguna
explicación, cuando tiene que dar muchas, por cierto, del
funcionamiento de su consejería, igual que el Sr. Yllanes.
Mire, Sra. Armengol, yo le voy a explicar lo que pasa con
su consenso, el que no existe. Usted tiene en contra a los
hosteleros de Ibiza y de Menorca, al sector del alquiler de la
construcción, al alquiler turístico, al de la restauración, al del
comercio, que son sectores a los que esta ley va a perjudicar,
pero sobre todo a quien más va a perjudicar es a los pequeños
propietarios, pequeños propietarios que se van a ver
perjudicados no sólo por la desaparición de ese 75% del
alquiler vacacional, del que viven muchos ciudadanos de
Baleares, como ya les han dicho desde la asociación, sino
también porque asfixia, y además de una manera intensa, al
pequeño y mediano hotelero, al pequeño empresario y, por
tanto, a los trabajadores. Y es que usted, una vez más, lo que
hace es estafar a los humildes.
Porque usted, Sra. Armengol, no solo es una máquina de
crear división y enfrentamiento en todos los sectores, sino que
es una máquina de favorecer a los poderosos, a los grandes, y
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perjudicar a los desfavorecidos, a los pequeños. Su consenso,
Sra. Armengol, ha consistido en negociar este decreto ley, con
un par de grandes hoteleros a los que les allana el negocio
quitándoles la competencia al bloquear las plazas turísticas, y
encima les riega con dinero público. Al igual que a los
sindicatos UGT y Comisiones Obreras que se van a llevar 22
millones de euros por un trabajo que ya se está haciendo. Estos
son sus apoyos.
Usted nos dijo aquí, Sra. Armengol, en este parlamento, que
se iba a presentar una nueva ley de turismo balear como
proyecto de ley, y a los tres días la aprueba por decreto. Usted,
una vez más nos ha mentido y gobierna a golpe de decretazo.
Sí, Sra. Armengol, sí.
Lo que necesitaba ahora el sector turístico eran incentivos
fiscales, seguridad jurídica, menos burocracia administrativa y,
sobre todo, menos prohibiciones, restricciones y sanciones. Sra.
Armengol, este decreto ley lleva por título "para la
sostenibilidad y la circularidad del turismo de Baleares", pero
es más apropiado este otro: Agenda 2030 para la sostenibilidad
de los sindicatos subvencionados y la circularidad del negocio
de los grandes hoteleros.
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és raonable l'actitud de no voler participar en el Pacte de
reactivació de les Illes i amb els plantejaments de junts fer feina
per aguantar aquesta crisi econòmica?
(Alguns aplaudiments)
Per tant, no em vengui amb coverbos, vostès no estan al
costat ni dels grossos, ni dels petits, ni dels mitjans, ni dels
vulnerables ni de ningú. Vostès només estan al costat de vostès
i pensant en els seus interessos de partit. Aquesta és la llàstima.
M’agradaria que a part de venir aquí a criticar digués què
pensa el seu partit polític. Vostès estan d'acord o no amb la
circularitat turística? Estam d'acord o no amb la regeneració
mediambiental? Estan d'acord o no amb l’eficiència energètica?
Estan d'acord o no que els hotelers ajudin que els treballadors
i treballadores tenguin millors condicions de treball i, per tant,
no hagin de patir malalties professionals, com està succeint ara?
Estan d'acord o no que facem una aturada de creixement
turístic a les nostres illes i que repensem o estan d'acord a
seguir creixent i creixent il·limitadament, com fan els seus
companys del Partit Popular, Sr. Campos? Perquè aquí es ve a
fer debat polític i s’expliquen les propostes. Nosaltres hem
explicat les nostres, vostès quines tenen?

(Algun aplaudiment)
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
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. Gràcies, Sr. Campos. Em diu que
aquesta llei va contra els vulnerables i els petits? I li donen
suport els treballadors i les treballadores. Que no són els
vulnerables els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat
autònoma, Sr. Campos?, que obvia que els sindicats són una
part fonamental d'aquesta comunitat autònoma i a més els
insulta i a més menteix. Ja està bé, Sr. Campos. Vostè que es
vol envoltar tant amb la bandera espanyola i amb la
Constitució, convé que la compleixi tota, i una part important
és la representació dels sindicats i les organitzacions
empresarials.
(Alguns aplaudiments)
Estar al costat del turisme, Sr. Campos, no es venir aquí a
insultar-me a mi. Estar al costat del turisme és fer feina durant
aquests dos anys que vostè ha cobrat un sou públic per fer
possible que hi hagués turisme a les Illes Balears. I vostè ha fet
tot el contrari. Vostès i el Partit Popular són els únics que s'han
posat de perfil per afavorir el turisme a la nostra comunitat
autònoma. O vostè troba que és raonable que hagi votat en
contra que arribassin 855 milions d'euros per a les empreses
turístiques de les nostres illes, i ara em diu que està al costat del
turisme? O vostè troba que és raonable que no estiguessin
d'acord amb els fons europeus i els hagin intentat boicotejar
vostès i els seus amics del Partit Popular a Europa perquè
poguessin arribar a la nostra comunitat autònoma, i ara em diu
que estan a favor del turisme, Sr. Campos? O vostè troba que

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm. 2221/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
per pal·liar l'escalada de preus.
Dissetena pregunta, RGE núm. 2221/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2159/22, relativa a mesures del
Govern per pal·liar l'escalada de preus, que formula la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO.
Gràcies, president. Antes de nada quiero mostrar mi
solidaridad con el pueblo ucraniano y respaldar la respuesta
coordinada i contundente de la Unión Europea ante la invasión
militar de Rusia. Europa siempre será la respuesta, por mucho
que haya quien quiera cargársela. Ucrania es Europa y espero
que pronto sea miembro de la Unión Europea.
Sra. Armengol, ¿considera que su gobierno está tomando
medidas para paliar esta escalada de precios históricos que
golpea los bolsillos de los ciudadanos, autónomos y PIME de
nuestras islas? Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Evidentment,
tots estam en contra de la guerra que ha provocat Rússia i a
favor del poble ucraïnès, com hem declarat avui amb aquesta
declaració institucional.
N'hem parlat en diferents ocasions, Sra. Guasp, amb vostè.
Jo li agraesc aquesta pregunta. Efectivament, la inflació fa uns
mesos que està pujant, hi ha un problema sobretot basat en el
mercat energètic a nivell europeu i a nivell mundial i que, sens
dubte, en aquests moments, i aquesta és una de les
preocupacions que estan en la ment de tothom. La guerra
d'Ucraïna, a part de la situació humanitària, sens dubte, que és
prioritària, la guerra d'Ucraïna també complica més aquesta
pujada de preus en tot el tema energètic.
Per això, hi ha d'haver, com vostè deia i apel·lava, jo hi
estic absolutament d'acord, una resposta unificada des del
conjunt de la Unió Europea. Així ho hem sol·licitat des del
Govern de les Illes Balears. Crec que aquesta pandèmia de la
COVID ens ha ensenyat moltes coses, entre elles ens han
ensenyat a sentir-nos més europeus a tots i a totes. El fet de la
resposta unificada davant la pandèmia, la compra de la vacuna,
l'aposta per la investigació, l'aposta pels fons europeus i, per
tant, per reactivar-nos ens ha fet sentir a totes i a tots més
orgullosos d'aquesta Unió Europea. Ara, necessitarem també
aquesta unitat per fer front a aquesta pujada de preus, que sé
que ja s’està treballant per la Comissió Europea.
Moltíssimes gràcies.

ahorros, que afecta al bolsillo de la gente, y tiene también un
impacto negativo en la competitividad de nuestras PYME y de
nuestro sector primario.
Y sí, ya sé que es la escalada, se lo he dicho, pero es que
desde Ciudadanos le pedimos: primero, un no rotundo al
sablazo de los autónomos que plantea el ministro Escrivá;
segundo, que adapte el tramo autonómico del IRPF, que no se
modifica desde 2014..., desde 2015 -perdón-, a la evolución de
la inflación para aliviar la pérdida de poder adquisitivo, esta fue
una propuesta que pusimos el 16 de febrero, y le pido que
voten a favor; y, tercero, desde Ciudadanos le pedimos que deje
de machacar a los que levantan y sostienen, cada día, nuestra
comunidad.
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. Sra. Guasp, clar que sabem quina
situació tenim a les nostres illes, hi treballam cada dia
intensament. I li diré, per això, des de l'esquerra, des del govern
d'esquerres, s’ha respost molt diferent a la crisi econòmica que
hem viscut, i per això s’ha traçat el major escut social de la
nostra història, i per això els ERTO, i per això les prestacions
de fixos discontinus, i per això els 855 milions d'ajudes, i per
això la renda social que en aquesta comunitat autònoma vérem
abans que la resta d'Espanya i la implantàrem l'any 2016, i per
això el suport a les persones més vulnerables, i per això tota
aquesta feina que hem fet i que, a més, en algunes coses, hem
treballat amb vostès i jo esper seguir treballant amb vostè, Sra.
Guasp.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Sí, ya sé que es un problema que no solo es de España, pero
tenemos... Han subido los precios más del 32% que la media de
la eurozona, y el doble justo que Francia, países que están
bajando los impuestos.
Mire, presidenta, ¿sabe que llenar el carro de la compra es
cada vez más caro? ¿Sabe que llenar el depósito de gasolina
cuesta hoy 20 euros más que hace un año? ¿Sabe que el alquiler
que pagan muchas familias les ha subido 50 o incluso 100
euros al mes? Los grandes olvidados de su gobierno y del
Gobierno de España son las familias trabajadoras, los
autónomos, los que ganan más del salario mínimo
interprofesional, pero no tienen un gran salario, los que no
reciben el ingreso mínimo vital, ni el bono social de la luz, ni
el alquiler social, pero que siguen pagando sus impuestos, las
tasas, que siguen pagando la cuota de autónomos, su alquiler,
su hipoteca, y que ahora ven cómo su poder adquisitivo baja
con una inflación histórica que supone una bajada encubierta
de los salarios, una amenaza a las economías familiares y a sus

Aquesta és la realitat: davant la situació difícil de les
famílies, més suport que mai per part de les institucions
públiques. I això és el que ha succeït i és el que seguirà
succeint.
Quant a l'escalada de preus i el tema energètic, també en
aquestes illes, perquè no ho hem d'oblidar, a la passada
legislatura ja vàrem fer la Llei de canvi climàtic, dient
clarament que hem de fugir de la carbonització de les energies
i que hem d’apostar per les energies renovables i que hem de
ser el més sobirans possibles, energèticament parlant.
I per això en aquest moment estam treballant, sens dubte,
com mai, en implantació de renovables, com mai en
autoconsum, com mai en autoconsum compartit, i com mai
davant el Govern d'Espanya i junt amb el Govern d'Espanya,
perquè pensa exactament igual el Ministeri de Transició
Energètica per canviar el marc regulador europeu, que és el que
fa encarir la factura de l'energia als ciutadans i ciutadanes que,
efectivament, no s’ho mereixen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
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d’això n’estam molt contents, avui que tenim les dades d’atur
a les nostres illes. Després n’hi parlaré.

Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
I.18) Pregunta RGE núm. 2156/22, presentada pel
diputat Sra. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en benefici dels ciutadans i les
empreses.
Divuitena pregunta, RGE núm. 2156/22, relativa a mesures
en benefici dels ciutadans i les empreses, que formula el diputat
Antonio Costa i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.

Efectivament, en el marc que estam, Sr. Costa, li he dit
moltíssimes vegades, hi ha un procés, hi ha una apujada perquè
hi ha una inflació alta, que ja li vaig dir..., fa molts de mesos
que nosaltres des del Govern ho vàrem explicar i, a més, ara es
veu agreujada amb la situació d'Ucraïna. Li ho explicava abans
a la portaveu de Ciutadans. Nosaltres estam fent la política que
pertoca, per tant, de suport i d'ajuda des de les institucions a la
ciutadania d'aquesta comunitat autònoma. I en aquesta línia
seguirem treballant.

EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sra. Armengol, mentre vostè està amagada en el búnquer del
Consolat, ...
(Remor de veus)
... els ciutadans de les Illes Balears observen amb moltíssima
preocupació com...

M'ha citat dues coses. Recorda quan vàrem aprovar la Llei
de canvi climàtic, i vàrem dir que havíem de tancar els forns
d'Es Murterar, que havíem d'apostar per les renovables, i que
havíem de ser suficients energèticament, qui hi va estar en
contra? Vostès, Sr. Costa, el Partit Popular. Se'n recorda quan
hem aprovat la Llei d'habitatge, i hem trobat mesures, i les
ajudes més importants de la història a la construcció, més
important de la història democràtica, en política d'habitatge
públic, qui hi ha estat en contra? Vostès, Sr. Costa, aquesta és
la realitat.

EL SR. PRESIDENT:
Vostès no estan en el que els necessita la ciutadania
Silenci, per favor.
Moltes gràcies.
EL SR. COSTA I COSTA:
(Alguns aplaudiments)
... els preus de la compra s'incrementen molt substancialment.
EL SR. PRESIDENT:
Abans d'ahir coneguérem la dada de l’IPC del mes de
febrer: 7,4% d’apujada respecte del mes de febrer de 2021, el
major increment en trenta-tres anys; l'electricitat, 50% més;
dièsel, 25% més; però és que a més afecta productes bàsics,
com pugui ser la fruita, l’oli d’oliva, la carn, entre d'altres
matèries, que són absolutament bàsiques per als ciutadans.
Vivim a una comunitat autònoma on -ja ho sabem, també,
diverses vegades- l'habitatge és el més car d'Espanya, i els
preus del transport s'han disparat; i ara, que un dèspota
repugnant ha envaït Ucraïna, un país democràtic, provocant un
sofriment enorme a la població civil, que condemnam
enèrgicament, és molt probable que els preus encara
s'incrementin més.
Per això li faig una pregunta molt concreta, Sra. Armengol:
quines mesures pensa aplicar ara que tot apuja?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, per la seva
pregunta. Apuja l'ocupació a la nostra comunitat autònoma, i

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Sra. Armengol, al 2021 els salaris del sector privat varen
apujar poc més d'un 1%, els empleats públics 2%, enguany; les
pensions, 2,5%; mínimes, 3%; la cistella de la compra en el
mes de febrer de 2022 ha apujat un 7,4%. En conseqüència,
s'ha produït la major baixada de poder adquisitiu en vint anys,
Sra. Armengol. Quan vostè ens diu que han apujat les pensions,
ja, però és que els pensionistes poden comprar molt menys, des
del mes de febrer del 2022, perquè els preus han apujat un
7,4%. I vostè deu estar contenta que hagin apujat els preus un
7,4%, perquè vostès, la caixa de l'administració pública,
s'incrementa gràcies a la inflació que suporten els ciutadans de
les Illes Balears.
Sra. Armengol, ara que tot apuja és el moment d’abaixar els
imposts als ciutadans de les Illes Balears, sí, és el moment
d’abaixar els imposts, d’abaixar l’IRPF per ajudar les famílies
a suportar aquesta situació. Aprofitar..., vostè, la seva
consellera ens diu, és que s’incrementa molt la recaptació a ITP
gràcies a les compres de grans patrimonis. Idò aprofiti per
eliminar l'impost de transmissions patrimonials per a joves
menors de trenta anys, Sra. Armengol, accelerem la tramitació
de la part fiscal del REB, Sra. Armengol.
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Si no ho fa vostè, ho farà el Partit Popular de Marga
Prohens el 2023, o abans si convoca les eleccions, i si tenim la
confiança dels ciutadans de les Illes Balears.

II. Interpel·lació RGE núm. 816/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’Atenció Primària a les Illes
Balears.

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. Al Partit Popular de Marga Prohens,
ja l'hem vist actuar. Jo l'he vist aquí, marcant la votació per
apujar tots els imposts possibles a les classes mitjanes i
treballadores d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, de
populisme, de populisme fiscal, Sr. Costa, de populisme fiscal,
no me’n parli més.
De les persones majors... Em parla de les pensions? Acaben
de votar en contra de la revaloració de les pensions a Espanya,
Sr. Costa..., de què parla...
(Alguns aplaudiments)
... de què parla, per favor, de què parla... Aquesta crisi s’ha
tractat absolutament diferent perquè l'hem tractada des del
diàleg social, des del consens social, des de la concertació amb
empresaris i sindicats.
I hem aconseguit un escut social com mai, com mai no
s'havia fet davant una crisi econòmica, Sr. Costa. I ha donat
resultats, dades d'atur d'avui -de les quals vostè no vol parlar-:
afiliats a la Seguretat Social, 442.814 persones a les nostres
illes, la millor data de febrer de la nostra història, quatre mesos
seguits en màxims, som els líders a Espanya en creació
d'ocupació, i ja es veu l'activació en el sector turístic. L'atur, la
xifra més baixa en catorze anys, Sr. Costa. Si anam a la reforma
laboral, que és molt important -a la qual vostès han votat en
contra- en el mes de febrer, un 40% dels contractes que s'han
fet a les Illes Balears són indefinits. Escoltin bé: indefinits!, el
doble que la mitjana espanyola, per tant..., el doble que la
mitjana espanyola.
(Alguns aplaudiments)
Estam evitant la temporalitat, estam donant qualitat en el
treball i estam assegurant esperança de vida per a la
ciutadania..., tot el contrari del que va fer vostè, que tenia la
xifra del doble d'atur que tenim nosaltres en el mes de febrer.
Moltes gràcies.

Passam idò al segon punt de l'ordre del dia que correspon
al debat de la Interpel·lació RGE núm. 816/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l'Atenció Primària a les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president, bon dia diputats, diputades. Bon dia,
consellera. Avui tornam parlar d'Atenció Primària, de salut, que
m'ha pogut fer una precisió avui és president, i, en primer lloc,
el que vull fer és agrair a tot el personal de l'Atenció Primària
i de Salut d'aquestes illes la feina feta i com tenen cura de
nosaltres.
I tornam parlar d'Atenció Primària perquè el Partit Popular
li preocupa i a aquesta diputada que li parla també li preocupa
molt, i perquè fa setmanes, fa mesos, que l'Atenció Primària ens
avisa que es troba saturada. I no podem dir que ens sorprèn o
que fins la setmana passada ningú no reclamava mesures,
perquè fa molt de temps que el personal d'Atenció Primària
avisa, adverteix de la seva saturació i del seu esgotament, i
només posam mesures quan als hospitals les urgències es
col·lapsen i la premsa se’n fa ressò.
I també fem aquesta interpel·lació per dos motius més:
perquè des d’aquest darrer any i mig, des d'aquests dos anys
darrers, hi ha un retard en el diagnòstic de patologies i malalties
que als usuaris se’ls suma a les llistes d'espera que ja existien
abans, i, per tant, aguditzen encara més els problemes de salut
de la població, són problemes d'esgotament del personal
sanitari, junt amb els retards en els diagnòstics o en el
tractament que empitjoren la salut i que fan que molta població
no entengui del que passa.
I, a més, un altre dels motius d’aquesta interpel·lació és
perquè el ministeri, a l'any passat ens va donar els tres primers
mesos d'aquest any per fer un pla, un pla que contemplàs la
sostenibilitat, la transformació digital i una sèrie de mesures
ordenades perquè les comunitats autònomes els fessin. Hi ha
moltes comunitats autònomes que ja l'han fet, nosaltres esperam
que avui ens conti com es fa aquest pla. Perquè la falta de
coordinació i de consideració per part de l'administració s'ha
pogut observar amb la falta de finançació, on hem observat
sempre que els pressuposts per a Atenció Primària són menors
que els pressuposts d'atenció hospitalària, perquè la despesa
pública dedicada a Atenció Primària no ha estat mai suficient,
des del 2019, consellera, tenim un 11,8% dedicat a Atenció
Primària. Si no arriba pressupost adequat a Atenció Primària no
podem fer cap pla, no són paraules, han de ser fets.

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

El nombre de targetes sanitàries per metge, el 2010, era de
1.669, el 2022 es troba entre 1.800 i 2.000, el 80% de metges
tenen més de 1.500 targetes sanitàries, i el 13% en tenen més
de 2.000, són 1.300 les recomanables, consellera. El mateix
passa amb pediatria.
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L’evolució de ràtios de personal administratiu també ha
empitjorat des del 2010 fins ara ha empitjorat, i això fa que el
personal assistencial, el personal que té cura de la nostra salut
tenguin més sobrecàrrega administrativa.

manca que els professionals no ho vulguin fer, això és per
manca de gestió, perquè si tenim una bona gestió els donarem
temps per fer ecografies i temps per demanar i mirar una
retinografia.

L'únic que ha augmentat un poc han estat les ràtios
d'infermeria i, com hem vist avui a les preguntes, no ha abastat
per a res. A un article de la setmana passada es deia que el 50%
d’infermeres han pensat a deixar la professió, el 67% té
ansietat, el 88% té estrès, i més de la meitat tenen sentiments de
por.

Podem parlar d’infraestructures, en els centres de salut
d'Atenció Primària no tenen espais adequats i els espais que
tenen són insuficients per desenvolupar les noves funcions i
activitats introduïdes. Des del 2017 hem vist multitud, i en els
pressuposts hi ha multitud de vegades que tenim els centres de
salut, -els ho puc dir, perquè me’ls sé quasi quasi de memòriade Sant Joan, de Santa Margalida, tots, sempre són els
mateixos, i per al manteniment, però no estan fets. Ara ens els
han paralitzat amb una denúncia de la PIME. L’únic que han fet
ha estat un petit consultori de pediatria a Pere Garau.

En els pròxims cinc anys es jubilaran un 25% dels
professionals sanitaris d'Atenció Primària, han pensat cobrir
aquestes places de qualque manera?
El desembre, vostès anunciaren la incorporació de psicòlegs
a Atenció Primària, que s’incorporarien a partir de gener, som
el mes de març, no hem vist cap psicòleg i encara no sabem on
els col·locaran.
Dia 2 de novembre de l'any passat em va dir vostè que em
podia mostrar molts de plans que havien fet vostès des del
2016, no me n'han mostrat ni un, no en tenc cap, era una
resposta escrita.
Si parlam dels residents, és vera que des de l'any passat
formam el doble de residents en medicina familiar i
comunitària i el triple d'infermeria, però es va fer sense cap
tipus de previsió, i vostè ho sap que no es va preveure; no tenen
consultes per passar; no tenien programades les seves
rotacions; i no tenien tutors suficients, els varen haver de fer a
la correguda. La conseqüència és que molts se’n van a fer feina
a urgències, molts tornen repetir el MIR per agafar un altra
especialitat i qualcun abandona l’especialitat o medecina.
Podem parlar d'oposicions, la darrera oposició que varen fer
va ser el 2017, es varen torbar dos anys i nou mesos perquè la
gent anàs al seu lloc de feina; varen quedar d'aquesta oposició
el 50% de places buides, persones que s'havien presentat, de
360 presentades només n'hi va haver 123 que aprovaren. Però
el més terrible és que aquestes persones segueixen fent feina,
però són interins; hi ha més de 140 facultatius en aquesta
comunitat autònoma que passen consulta sense tenir el títol
homologat, resulta que hi ha metges que exerceixen amb títols
que nosaltres als espanyols els demanam més que a aquestes
persones. Això l'únic que fa és desprestigiar l'Atenció Primària
i conduir a una precarietat laboral. Si no tenim feina en bones
condicions, tampoc no podem donar una bona medecina.
I vostè em dirà que s'ha invertit molt en tecnologia i és vera,
hi ha una ecògraf a cada centre de salut, i els vaig demanar:
quantes ecografies es fan cada any per centre de salut i per
més? I em varen contestar que a Mallorca hi ha 122 ecògrafs i
s'han fet en dos anys 1.538 ecografies, això són 12, ecografies
per ecògraf, no serveix, no podem fer aquestes mesures.
(Alguns aplaudiments)
A Menorca han fet 5 ecografies per mes i a Eivissa 10. Si
parlam de retinografies, crec que si n’hem de fer una a cada
diabètic no ens arriba, no en podem fer cap. I això no és per

I podem parlar de la pandèmia, i és ver que hem tengut una
crisi sanitària molt important, i tot el personal dels centres de
salut, des del coordinador fins al guàrdia de seguretat, han
tengut un alt impacte, perquè durant la pandèmia aquesta
activitat de la qual hem parlat fins ara s'ha vist augmentada
entre un 20 i un 30%.
Des del 14 d'octubre d'enguany, amb la crisi de l’òmicron,
des del 14 d'octubre fins al 23 de febrer s'han vist a Atenció
Primària més de 152.000 persones, només 1.600 s’han
ingressat. Tot el personal d'Atenció Primària ha fet un esforç
físic i mental insuperable, hi han dedicat més temps, més
esforç, més estudi i el seu rendiment ha estat molt més gros,
però també el seu desànim: han passat dels aplaudiments a les
queixes perquè els centres de salut estan buits i perquè hi ha
demores. Vostès no han sabut explicar per què hi havia
aquestes demores, els metges i les infermeres i tot el personal
segueix fent feina a dins, vostès no han explicat a la població
perquè fan feina de forma telefònica i amb tasques
burocràtiques
També s’ha de dir que el personal d’atenció primària és qui
més COVID ha patit, un 48% ha tengut COVID i més del 14,5
l’ha passada dues o més vegades. Tot això ha fet que a aquesta
atenció primària de les nostres illes el clima laboral sigui el
pitjor d'Europa. Entre tots hem deconstruït l’atenció primària
comunitària. Així no es capta ni es reté talent.
Vostès, quan eren a l'oposició, tenien una plataforma i
demanaven deu minuts, i ara no donen ni un minut per agafar
el telèfon.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borràs. Ara té la paraula la consellera de Salut
i Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Diputats, diputades. Agraesc aquesta
oportunitat de poder explicar la feina feta des de la Conselleria
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de Salut i des de sobretot l'atenció primària. També vull donar
les gràcies als professionals que fan feina a atenció primària a
totes les Illes: els metges, les infermeres, els pediatres, els
auxiliars, els administratius, els tècnics de manteniment, els
informàtics, les comares, els fisioterapeutes, etc. Han constituït
un autèntic mur de contenció front la pandèmia, i així ho hem
reconegut dia a dia. Demostren una professionalitat i una
vocació de servei admirables. Gràcies a l'esforç d’aquest
personal de manera individual i col·lectiva hem sabut sempre
quina era la millor manera d'actuar a cada una de les onades
d'aquesta pandèmia.

Els professionals d'atenció primària participen activament
en la vacunació a Son Dureta, a l'espai Francesc Quetglas, a
Inca, a Manacor, ho han fet als poliesportius Germans Escales,
el Mateu Cañellas, a l'Hipòdrom de Manacor, als punts de
vacunació massiva d'Eivissa i de Menorca.

Aquest govern sempre ha estat conscient del paper crucial
de l'atenció primària, de la necessitat de dotar-la de recursos
materials i humans suficients per fer front a les necessitats
actuals i amb una mirada de futur. És per això que continuam
treballant per les millores en atenció primària, que s'han anat
incrementant any rere any, Sra. Diputada, des de 2015. No sé,
a mi m'agradaria que tots els governs poguessin dir el mateix,
però no és així.

És el pressupost més alt de tota la comunitat autònoma, 497
milions d'euros. Aquest pressupost que vostès no aproven i que
fan esmena a la totalitat. També esmenen la partida més alta
d'atenció primària de 497 milions d'euros. Des de l'any 2015
hem treballat per incrementar el nombre de professionals -i no
pot dir mentides en seu parlamentària, Sra. Diputada-, 910
professionals més que el 2015, dels quals 788 són sanitaris, i la
resta són no sanitaris. Hi ha en aquests 200 i busques, auxiliars
administratius. No em pot dir que tenim manco auxiliars que
l'any 2010, perquè no és cert. Parlam d’un 35 més, hem passat
de 2.209 professionals sanitaris, sanitaris, a 2.997. Això suposa
202 metges més, 461 entre infermeres, físios, comares -no ho
tenc diferenciat ara mateix-, 8 tècnics i 116 tècnics auxiliars en
cures d'infermeria.

Com he dit de vegades en seu parlamentària, durant la
pandèmia el sistema sanitari públic balear ha demostrat la seva
capacitat d'adaptar-se de manera immediata. Permetin-me que
faci un breu resum de les adaptacions que ha fet l'atenció
primària, perquè hem de ser conscients del que suposa una
pandèmia.
En primer lloc, l’establiment de dobles circuïts als centres
sanitaris per atendre patologia respiratòria i no respiratòria;
consulta telefònica que s'ha potenciat i és molt més còmode.
Vostè em diu “es manté”, clar, s'ha de mantenir perquè és molt
més còmode per a molts de pacients, i fins i tot també
mitjançant xarxes socials o telemedicina.
En segon lloc, la posada en marxa de les unitats volants
d'atenció al coronavirus a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, a
totes les illes. Pioneres a Espanya, les UVAC han estat equips
de metges, infermeres i tècnics que es desplaçaven a prendre
mostres o es desplacen, i fer seguiment domiciliari dels malalts
de COVID. Ja dic, pioner a tot Espanya. Ho dic per això de la
manca de previsió i aquestes coses de què ens acusen, que
solen ser falses.
En tercer lloc, la creació de la central de coordinació amb
un nombre de rastrejadors que s'ha incrementat al llarg del
temps. Vàrem començar amb 30 a l'inici de la pandèmia. Hem
arribat a tenir més de 450 persones contractades a la central de
coordinació COVID. A partir de la central de coordinació
s'han creat InfoCOVID, turisme COVID, EduCOVID, Kid
Covid, Infovacuna, COVID-express. S'han creat molts de
serveis per donar una resposta específica. Quant el Kid Covid,
a més, ha permès l'atenció diferenciada dels infants amb
patologia respiratòria, que hi ha hagut dos centres Kid Covid,
sobretot durant les anteriors onades, únic a tot Espanya. No hi
ha cap lloc d'Espanya que ha tengut aquesta atenció, centres
específics dedicats als infants. S'han fet més de vint cribratges
poblacionals massius. S'ha coordinat l'atenció als hotels;
juntament amb Canàries som la única comunitat autònoma que
ha posat -i diria país del món- a disposició hotels per a les
persones que no podien garantir l'aïllament o no disposaven de
domicili.

Des de l'any 2015, Sra. Diputada, l'atenció primària és una
prioritat per a aquest govern. No només és la porta d'entrada,
som molt conscients que és el lloc on es resolen el 80% de
problemes de la salut de la població; per tant, és l'eix
vertebrador de tota l'atenció sanitària.

El Pla d'estabilitat de recursos humans preveu reduir un
38% els llocs de feina eventuals. A l'Atenció Primària de
Mallorca s'han atorgat 90 interinitats a metges de família, s'han
estabilitzat eventual, ... deia, eventuals a interines 180
infermeres, han pres possessió amb les oposicions -aquestes
oposicions que només es fan quan governa un pacte de progrés,
perquè sinó no es fan oposicions a aquesta comunitat
autònoma- han pres possessió 105 metges de família i 155
infermeres.
També treballam per millorar les seves retribucions. L'any
passat vàrem multiplicar per cinc la productivitat pactada
inicialment de 2 milions d'euros a 10 milions d'euros. S’ha
augmentat el preu de l'atenció continuada. S'han creat els
mòduls d'atenció continuada els horabaixes perquè poguessin
cobrar les hores extraordinàries els horabaixes, que això també
molt poques comunitats autònomes ho fan; és molt just, i, per
tant, cobren entre un 10 i un 15% més. Hem recuperat la IT el
cent per cent des del cinquè dia, aquella IT que vostès, quan
governaven, feien treballar a les persones des del primer dia
per..., si estaven malaltes, perquè si no, perdien els doblers.
Hem actualitzat els complements de fidelització. S'ha
incrementat el nombre de personal, de professionals en
formació; afortunadament ha reconegut que hem doblat la
quantitat de metges especialistes.
No em digui, Sra. Diputada, perquè és una petició que fan
totes les comunitats autònomes, que es reconeix també a nivell
del ministeri, la necessitat d'incrementar les places en formació.
I vostè em parla d'improvisació. Per l’amor de Déu! Hem
augmentat any rere any el nombre de places en formació, i sí,
l'any passat tenim el doble de metges de família que es formen
perquè és una especialitat molt necessària. També de pediatres
i d’infermeres especialistes.
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Continuam fent feina per unes condicions laborals
adequades. Tenim un pressupost de 2.010 milions d'euros i,
com he dit abans, un de cada dos euros és destinat a la gestió de
les persones i a la contractació de les persones. Contractam
més, estabilitzam més i fidelitzam més.
També volem dignificar els espais de feina i d'atenció
assistencial i hem construït, ara li ho dic no, no només una
unitat de pediatria a Pere Garau, un nou centre de salut a Can
Misses, allò que vostès varen desinvertir per no fer la reforma
de l'edifici J. Doncs, ara ja té un nou centre de salut. Hem
reformat el centre de salut d'Es Viver. S'ha ampliat la unitat
bàsica de Jesús, a Eivissa. S'ha ampliat el centre de salut de
Santa Ponça, amb una inversió important. S'ha construït una
nova unitat bàsica de salut a Calonge, a Mallorca, i també la
unitat de pediatria a Pere Garau, però també estam en la
construcció de nou nous centres de salut, dels quals hem parlat
moltes vegades. La construcció beneficiarà més de 100.000
persones, però continuam tenint aquesta actualització, aquesta
renovació de les infraestructures.
Sra. Diputada, en aquesta legislatura també treurem el
concurs d'idees de Pere Garau, del PAC de La Soledat de
Palma, de l'ampliació del Centre de Salut de La Vileta, del
Centre de Salut de Llucmajor, de Campos, de Bunyola, de
Manacor, la nova Unitat Bàsica de Son Ferrer, el Centre de
Salut d'Alaior a Menorca, el Centre de Salut de Santa Eulària,
la Unitat Bàsica de Puig d'En Valls a Eivissa, la licitació i
ampliació del Centre de Salut de Santa Maria a Mallorca, els
projectes de Canal Salat i (...) de Maó a Menorca i l'ampliació
de l'àrea de rehabilitació de la Unitat Bàsica de Salut de
Mercadal, també a Menorca.
Les inversions en infraestructures estan acompanyades
d'inversions tecnològiques, i no sé, vostè té aquesta dada, 1.200
i busques d’ecografies que s'han fet. Probablement són pacients
COVID, probablement se n'han fet moltes més a domicili,
perquè tenim també ecògrafs portàtils, que duen els metges de
les UVAC. I tot està acompanyat de més serveis i incorporarem
la figura del psicòleg d'Atenció Primària aquest mateix mes, i
a partir d'aquí es contracten 7 o 8 psicòlegs clínics a Atenció
Primària.
El ministeri i les comunitats autònomes estam en això, amb
la millora de l'Atenció Primària, perquè sabem que només així
podrem donar resposta a les necessitats de salut. Properament
presentarem el Pla estratègic d'Atenció Primària, està fet, està
en revisió, està entregat a més al ministeri i el presentarem en
breu. El pla es configura en sis estratègies, sostenibilitat,
centralitat comunitat, atenció, transformació digital i
desenvolupament professional. I cada una d'elles consta
d’objectius i accions concretes que podran ser avaluades.
L'Atenció Primària forma part de l'acció estratègica del
Govern de les Illes Balears i de la Conselleria de Salut. Crec
que els fets es demostren així, demostren que és així. Hem
treballat intensament per enfortir l'Atenció Primària, per fer-la
més accessible, polivalent, eficient, resolutiva i de qualitat, i ara
qued a la disposició per si queden dubtes que em pugui
plantejar.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica donam la
paraula a la Sra. Borràs.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president. Consellera, parlam del nou pla i la
política general d'Atenció Primària, no del que hem fet. El que
hem fet ho hem sentit tantes i tantes vegades, que fa quatre
mesos que som aquí i tot el dia ens ho conta. És una prioritat
l'Atenció Primària, clar que és una prioritat, no és la porta
d'entrada, jo sempre he comparat l'Atenció Primària com una
orquestra, tota la sanitat és una orquestra, i l'Atenció Primària
és el director d’orquestra. I vostès la segueixen considerant que
la porta, no és un porter, és el director d'aquesta orquestra.
(Alguns aplaudiments)
Quan li feim esmenes, no és perquè no volem aquests
doblers a Atenció Primària, és que els voldrem dedicar d’una
manera millor i els volem gestionar millor del que pensam que
els gestionen vostès.
El tema de les plantilles orgàniques, és veritat que diu que
ha augmentat molts de professionals, potser, però les plantilles
orgàniques segueixen exactament igual que el 2016,
exactament igual. Vostè ens va respondre a una pregunta del
nombre de professionals que hi havia d’Atenció Primària,
d'infermeria i auxiliars administratius a Menorca i Eivissa i són
exactament els mateixos, exactament els mateixos que el 2018,
desembre del 2021.
Si han augmentat tant les retribucions, per què no
augmenten el plus d’insularitat? I no em digui que no varen
improvisar amb els residents, perquè sí que és veritat.
No sé per què, si estabilitzen més, si contracten més, serà
que es queden amb menys, perquè seguim amb més demora de
la que hi havia el 2019, molta més demora i molta més llista
d’espera.
Allò de què estan construint els nou nous centres de salut
tampoc és veritat, perquè està aturat. El concurs d'idees que
m'ha dit ara fa un moment, ja estava en els pressuposts de l'any
19, ja feien un concurs d'idees.
El tema de les dades dels ecògrafs, no és que les tengui jo,
me les ha donades vostè, ho ha de tenir clar. Les 1.538
ecografies me les ha donades vostè, perquè li ho vaig demanar,
però les hi vaig demanar per mes i per centre de salut i m’ha
donat una xifra aleatòria, em va dir que hi havia 122 ecògrafs
i 1.538 ecografies. Si feim el compte, ens surten a 12 per mes.
Li demanàvem sobre el pla, si és al ministeri i nosaltres en
aquesta cambra no el tenim i poca cosa podem fer. I en aquest
Pla d'Atenció Primària que vostès estan elaborant, el que
probablement hi ha i ho inclouen, són mesures, però mesures
que, com sempre, han estat més que demanades. I el que no
volíem són mesures i declaracions d'intencions, volem que
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l’Atenció Primària se solucioni, que els nostres professionals
quedin, que sigui més atractiva, que els equiparem amb els de
Canàries i així en vendran més. Ara, a més, els han posat un
requisit, el requisit del català, perquè venguin i per això no fan
oposicions, no fan oposicions perquè els demanen el català,
però és que a més, per si de cas no ens quedava gens clar, si
algú vol venir aquí a construir una família, també haurà
d’escolaritzar els seus nins en català, sí o sí.
La nostra Atenció Primària necessita d'una reorientació molt
profunda, un canvi de model, perquè el model que tenim ja fa
més de quaranta anys, era (...) dels anys 80. I han fet un marc
i no és hora de fer un marc, és hora de concretar partides
pressupostàries, quin percentatge hi dedicaran i quina despesa
sanitària per càpita volem. Si vostès no diuen quin nombre,
com els han demanat abans, avui matí li ho han demanat, si
vostè no duen el nombre que augmentaran d'infermeria, de
medicina de família, si no diuen el nombre i quin pressupost hi
dedicaran, no podem anar enlloc, perquè fan falta treballadors,
però també ha de reconèixer que falten condicions adequades
i atractives de contractació. I és urgent que hem de combatre
aquesta inestabilitat i aquesta precarietat laboral. Han de
reconèixer el nivell de carrera i el desenvolupament
professional i la feina d'aquestes places i proporcionar
contractes laborals de durada mínima via anual als metges i a
les infermeres residents. Les remuneracions són baixes i els
hem de augmentar.
Res més, consellera. Esper que aquest pla tengui tots els
encerts del món.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borràs. En torn de contrarèplica per part del
Govern, té la paraula la consellera de Salut i Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Ai, Sra. Diputada!, la veritat és que em sorprèn moltíssim.
O sigui, avui la notícia a la SER, si posa la SER nacional, la
notícia primera notícia que jo he pogut sentir és: “Madrid, el
60% de los sanitarios contratados como refuerzos, se irán a la
calle...

primària, i aquest Govern hi destina la major partida
pressupostària de tot el Govern de les Illes Balears.
Per tant, la pandèmia ens va agafar en plena reconstrucció
de l'Atenció Primària, sí, és així, però era una reconstrucció
necessària perquè el seu partit a la darrera legislatura va
enfonsar absolutament l'Atenció Primària. Acomiadaren
metges, infermers, auxiliars, tancaren els centres de salut els
horabaixes, es varen perdre molts de drets laborals. Destruir és
molt fàcil, Sra. Diputada, amb una ordre, amb una resolució a
Consell de Govern és molt fàcil destruir, però construir
requereix temps, requereix molts d'anys, molta voluntat i molta
inversió.
(Alguns aplaudiments)
Fins i tot, mirin la seva visió de l'Atenció Primària, mirin
vostès la visió de l'Atenció Primària del Partit Popular, que es
varen carregar la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, es
varen encarregar la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca,
aquesta és l'estima que tenen vostès a l'Atenció Primària.
Jo li diré en què no estam d'acord, no estam d'acord amb les
retallades, no estam d'acord amb aquesta forma de fer que fa el
Partit Popular, sinó amb una gestió eficient dels recursos. I li he
donat molts exemples a la primera part de la meva intervenció,
crec que no es pot dubtar que la salut per a aquest govern és
una autèntica prioritat. Que l'Atenció Primària necessita
millores?, sí, que en aquests moments tenim demores altes? Sí,
clar que sí, Sra. Diputada, i jo ho reconec i necessitam fer feina
perquè vivim una pandèmia, una pandèmia la qual, a més, ha
suposat per als professionals d'Atenció Primària veure fins a
6.000 malalts de COVID diaris, fins a 6.000, posar 2,3 milions
de vacunes. La sisena onada ha estat duríssima i ha afectat de
manera molt forta la salut de la ciutadania i molt forta també
l'activitat dels centres de salut.
I en aquest sentit, quan veiem aquesta afectació es fan
canvis immediats, s'han canviat les tècniques, les estratègies de
testeig, de rastreig; es varen posar eines telemàtiques perquè les
persones es puguin autogestionar; s'han fet convenis amb el
Col·legi de Farmacèutics; hem reforçat la Inspecció Mèdica,
som de les poques comunitats autònomes on les baixes les fa la
Inspecció Mèdica.
I, Sra. Borràs, sincerament, després d'escoltar-la, no ha fet
ni una sola proposta, jo esper que després...

(Alguns aplaudiments)
(Se senten veus de fons que diuen: “ooohhh!”)
De 9.900 contratos, 5.963, el 60% se irán a la calle”. No,
vostè m’acusa de tenir el pitjor clima d’Europa. Vostè ha vist
la manifestació que hi va haver a Madrid? Ha vist la que hi ha
hagut a Andalusia, que ha sortit tota l’Atenció Primària en bloc,
tant a un lloc com a l’altre?
(Alguns aplaudiments)
Per tant, no tracti d’enganar els ciutadans d’aquesta terra,
Sra. Diputada. Hi ha molta feina a fer, però la gran diferència
és que nosaltres venim d'Atenció Primària, estimam l’Atenció
Primària, coneixem l'Atenció Primària, reforçam l'Atenció

... -no, crítica, crítica, crítica destructiva de la qual la meitat no
és certa-, esper que a la moció facin alguna proposta més,...
(Remor de veus)
... però tenen poca credibilitat en la defensa de l'Atenció
Primària.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

de les nostres illes, en concret en els punts cinquè, sisè, setè i
vuitè.

Varen votar en contra dels pressuposts més socials de la
història, d'una partida, ja li dic, 497 milions d'euros, la més alta
per a Atenció Primària, per tant, perden la coherència quan
parlen d'Atenció Primària, són el partit del no.

Vull remarcar que incidim en aquesta qüestió perquè no té
cap sentit tenir competència i legislació pròpia i no aplicar-la.

I nosaltres sabem el que no volem, i li ho he dit abans: no
volem retallades, ni reducció en el pressupost de salut, no
volem menys professionals ni que perdin drets aconseguits; no
volem plantilles justes a Atenció Primària, ni manca de
tecnologia.
I i ja li dic, malgrat aquest govern ha estat al costat de
l'Atenció Primària, no hem aturat de millorar-la, no hem aturat
de millorar-la, i del seu partit no esperam mai res, però, per
descomptat, estam tots sols amb vostès a l'oposició, en aquest
sentit; però els professionals d'Atenció Primària saben que no
estan tot sols i saben que tenen aquest govern que està amb ells.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
III. Moció RGE núm. 2060/22, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política en matèria
d’habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 380/22.
A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 2060/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política en matèria
d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
380/22.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. La moció que
avui debatem és llarga, perquè consta de 10 punts, i és per açò
que els demanem perdó per la llargària, que són aquells punts
que o bé la resposta del Sr. Conseller no ens va satisfer o bé
aquelles qüestions a les quals les volem donar més empenta.
És per açò que la moció està dividida en tres grups. I una
darrera petició, com l'hem organitzada?
Primer bloc, sobre la regulació de preus de lloguer, en
concret, els punts primer i segon.
Segon bloc, aspectes sobre l'IBAVI, en els punts tercer,
quart i novè.
Tercer bloc, en aquest bloc seguim insistint en el necessari,
i afegiria, fins i tot, obligat acompliment de la Llei d'habitatge

El darrer punt és per elaborar un informe sobre les segones
residències. En aquest sentit, és d'agrair que la presidenta fes
esment d’aquesta problemàtica en una resposta al portaveu de
MÉS per Menorca, al Sr. Castells, li agafem el guant i
proposam un grup de treball que elabori un informe que analitzi
les normes que impedeixen limitar la compra de propietats
immobles per part d'estrangers a les Illes Balears, proposi
alternatives per modificar-les, estudiï els casos i experiències
que existeixen a l'àmbit europeu i internacional en aquesta
matèria, i n’extregui les conclusions aplicables a la
problemàtica de les Illes Balears.
Fixi’s que aquest darrer punt és molt detallat, heus ací la
rellevància que donam a aquesta petició en aquesta qüestió! i
que ja sabem que té moltes repercussions entre la nostra
ciutadania, concretament en el jovent.
Abans de continuar, hem de demanar una rectificació del
punt sisè, perquè ens vam equivocar i no volíem parlar de
l'article 38 sobre el Registre d'habitatges desocupats, sinó de
l'article 71, sobre el Registre d'habitatge protegit, així que, amb
el permís de la presidència, demanaríem rectificar aquesta
errada.
L'aspecte d'aquesta moció que pot incomodar més, en som
conscients, és la regulació de preus, i és per açò, precisament,
que volen que es posicionin. Com ja vaig dir a la interpel·lació,
parlar d'habitatge ens obliga a posicionar-nos ideològicament
i només hi ha dues opcions: aquells que creiem que l'habitatge
és un dret humà i aquells que pensen que és una mercaderia. És
evident que el model de mercaderia s'ha d'oposar frontalment
a la limitació de preus, i ja els ho dic ara mateix, no cal que
m'expliquin tots aquells exemples que no han funcionat, perquè
nosaltres també els podem explicar aquells que sí que han
funcionat. Però és igual els exemples que posin, no hi ha debat
possible quan parlam d'un dels drets humans més bàsics que pot
existir, no hi ha debat possible quan parlam del futur dels
nostres infants.
L'afirmació és ben categòrica: l'habitatge és un dret humà,
i, si no coincideixen en aquest posicionament, abastament
compartit per la legislació internacional, poc tenim a parlar! Sí,
és un enunciat contundent, però que respon al cansament
generalitzat de la ciutadania, al desencís del nostre jovent. I
MÉS per Menorca té claríssim que no vol seguir desenganant
la nostra gent, perquè quan l’habitatge es converteix en el més
gran de tots els problemes és que s'han fet molt malament les
coses, no, l'habitatge no és un bé amb el qual especular, i no, no
ens convenceran!
Jo vull poder mirar els meus nebots i dir-los: sí que hem
lluitat perquè puguin tenir un futur, el mateix futur que ens van
dir que tendríem, però amb la diferència que jo vaig poder
albirar una mica aquest futur, i jo crec que els nostres, els meus
nebots en concret ho tenen molt difícil.
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Aquesta moció, a banda de cercar, evidentment, els suports
necessaris per aprovar-la, també cerca que aquest parlament i
els seus grups es posicionin ideològicament, clarament, per a si
algú encara els queda cap dubte d'on som.
S'han presentat 12 esmenes, les quals respondré un cop hagi
escoltat la seva defensa per part dels grups parlamentaris.
Gràcies per la seva atenció.

caràcter informatiu, però no tendria un caràcter vinculant. Per
això, nosaltres a l'esmena demanam és que tan bon punt sigui
aprovada la llei estatal d'habitatge s'implementi immediatament
aquest índex estatal de referència de preus per tal que puguem
aplicar-ho després a l'hora de procedir en el control de preus de
lloguers i fent, a més, que les Illes Balears a la seva totalitat
siguem declarades com a zona tensionada en termes
d'habitatge, de necessitats d'habitatge, i que puguem aplicar
immediatament, però sempre parlam d'un índex estatal, que és
el que directament emana de la llei.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Començam les intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat esmenes, intervenció, en
primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Ferrer, són les esmenes de la RGE núm. 2224/22 a la 2228/22.

Al punt quart nosaltres hem presentat també una esmena,
consideram que s’ha fet moltíssima feina a l'illa de Menorca en
la construcció d'habitatge públic protegit, s'han construït o estan
en construcció 161 habitatges, després se li han de sumar 8
habitatges agafats d’expropiacions temporals i 5 habitatges de
tanteig i retracte. Fan un total de 174 habitatges públics
protegits. Per tant, consideram i coincidim amb la moció
original que hem d'anar per aquest camí.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Efectivament,
nosaltres constatam la coincidència del nostre grup
parlamentari amb l'exposat per la portaveu del Grup Mixt,
nosaltres també veiem l'habitatge com una qüestió social, no el
veiem com un bé especulatiu i per aquesta manera, des del
nostre grup parlamentari, també des del nostre partit, es fa feina
justament per acabar amb aquesta visió i per dur-la precisament
cap a la visió social que consideram que ha de tenir. Per tot
plegat, hem presentat una sèrie d'esmenes que nosaltres creiem
que milloren el text original i que l'adeqüen també al marc
competencial en el qual nosaltres volem moure'ns per evitar
després disfuncions.
A la primera esmena que presentam al punt 1, nosaltres fem
incís que ha de ser una combinació de la normativa estatal recordem l'avantprojecte de llei que va presentar el Govern
d'Espanya en el sentit de regular els preus dels lloguers en
determinades situacions-, un cop sigui aprovada aquesta
normativa, nosaltres volem que sigui a través del marc
competencial de les nostres illes que sigui aplicada i, en
qualsevol cas, sempre tenint en compte el respecte a la
jerarquia normativa. Així ho vàrem manifestar quan es va
aprovar aquest avantprojecte de llei d'habitatge, per part del
Govern d'Espanya, i que va generar moltíssimes crítiques,
sobretot per part de la dreta, perquè ja sabem precisament que
la dreta no considerarà mai l'habitatge com a un bé social, no
el considerarà mai com una necessitat dels nostres joves, i
únicament ho veuen com una qüestió especulativa. I ja vàrem
dir clarament i rotundament que les comunitats autònomes i els
ajuntaments on governàs el Partit Popular no aplicarien la Llei
de regulació de preus de lloguer d'habitatges. Per tant, és un
missatge que varen deixar claríssim cap a la ciutadania i varen
dir claríssimament on es posicionaven, en contra de la
ciutadania novament. Nosaltres no estam en aquesta línia, i
nosaltres estam en la línia en la qual nosaltres hem presentat
l'esmena.
Al punt 2 presentam també una esmena, perquè consideram
que l'únic índex de referència de preus d'habitatge, que ha de
ser després desenvolupat a la Llei d'habitatge, és el de la llei
estatal. Si féssim un índex autonòmic tendria més aviat un

Al punt 6, que la diputada ha expressat la modificació del
text original, hi estaríem a favor.
Després, al punt 9, pel que fa a establir, a restablir l'atenció
presencial de l'IBAVI a la ciutat de Ciutadella, nosaltres estam
d'acord amb aquesta línia. De fet, la diputada ens ha repartit a
tots una transaccional, estam completament d'acord amb el text,
perquè nosaltres ja ens havíem manifestat a favor de recuperar
aquest servei, que consideram un servei essencial, i, a més, té
tota la raó i a això no hem de perdre mai de vista, la gent que
acudeix a l'IBAVI és una ciutadania que normalment té una
sèrie de necessitats i el que hem de fer és posar-los el millor
possible aquest accés. No debades el Govern balear va aprovar
més de 9 milions d'euros en aquest pressupost de l’any 2022
per a ajudes a lloguer. Hem de tenim, per tant, la finestreta
oberta. Nosaltres sempre deim que quan governava el Partit
Popular, que no repartia cap mena de subvenció, la finestreta
sempre estava baixada, no hi havia ningú, ni tan sols que si hi
hagués algú. Per tant, nosaltres volem la finestreta oberta per
tal que es puguin demanar aquestes subvencions.
Finalment, al punt 10, nosaltres estam d'acord també amb la
transaccional que s'ha presentat per part del grup autor, perquè
estam d'acord amb la generació d'aquest informe, estam d'acord
amb la necessitat de generar aquest debat, però el que no volem
és saltar-nos aquesta jerarquia normativa; consideram que ha de
ser primer a través d'un grup de feina conjunta amb el Govern
de l'Estat, que és el que té les competències exteriors, que pugui
analitzar tots els punts que s'especifiquen a aquesta moció, amb
els quals estan rotundament d'acord. I en el cas que aquest grup
de feina no es constituís, que pugui ser el Govern de les Illes
Balears qui lideri de manera unilateral la constitució del grup,
la realització de tots els informes que es detallen aquí per
determinar com podem fer per controlar la venda de propietats
a persones de l'àmbit europeu i no per evitar-ne precisament
l'especulació, i més en un temps ara malauradament d'actualitat
que fins i tot ens hem de qüestionar encara més les vises d’or
que es donen a determinats magnats que pel fet de poder
adquirir un habitatge i poder-hi especular encara a més
obtenien el visat de residència.
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Per tant, estam completament d'acord amb la transacció
formulada i esperam que la resta de grups...
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Ferrer, ha de terminar.
EL SR. FERRER I RIPOLL.
... -sí, ja acab-, esperam que la resta de grups s’avenguin també
a aquestes qüestions formulades. La resta de punts -no ho he
dit- però hi votarem a favor.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara el torn és d’Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Hola, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom. La moción
que hoy debatimos, presentada por MÉS per Menorca,
reflexiona sobre el problema de la vivienda, un problema
enquistado en las Balears, pero también en el conjunto del
Estado.
Desde nuestro grupo hemos manifestado repetidas veces
nuestra posición al respecto, recordando la génesis de este
problema desde que se decidió a finales de los 80 y principios
de los 90 hacer de la vivienda un negocio.
Fundamentalmente hemos contestado al Partido Popular en
sus intervenciones al respecto. En estas contestaciones han
salido de manifiesto dos modelos contrapuestos: uno, el que
prioriza actuaciones relativas a compra de vivienda, bajada de
impuestos, bonificaciones y la intervención del mercado como
elemento autorregulador del ámbito de la vivienda; y otro, el
que defiende nuestro grupo, el que defiende la iniciativa
pública, la promoción de vivienda pública de alquiler social, la
regulación de los precios de alquiler o la declaración de zonas
tensionadas que recogerá, o así al menos lo esperamos, la
futura ley estatal de vivienda, además de la utilización,
mediante fórmulas contempladas en la Ley balear de la
vivienda, de los pisos vacíos, de poder contrarrestar la
brutalidad social de los fondos de inversión y de la gran banca.
Sabemos, y también lo hemos dicho unas cuantas veces, que
incluso habría que ser mucho más incisivos en estas políticas de
vivienda, como por ejemplo, y citando solo algunos,
controlando el alquiler turístico ilegal, limitando al máximo el
planificado y reduciéndolo en la medida de lo posible,
exigiendo a la Sareb la movilización de su parque de vivienda,
porque ya no tiene sentido, después del rapapolvo de Europa,
que siga en manos de quien está, viviendas que deben cederse
ya a la Administración.
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También es necesario revisar la fiscalidad sobre la vivienda,
especialmente sobre las sociedades patrimoniales, incluidas las
SOCIMI, o reducir a cinco el número de viviendas para ser
considerado gran tenedor y sumando propiedades del conjunto
del Estado y no solo de Baleares. Con respecto a la ley balear
vigente, impulsando su desarrollo reglamentario integral para
implementar su potencial normativo.
Esto de alguna forma tiene mucha relación con lo que
propone MÉS per Menorca en su moción. Ahora no estamos
enfrentando dos modelos, estamos reflexionando
conjuntamente del mejor o de los mejores caminos a seguir
para lograr un objetivo que creemos que es común, que es
facilitar el acceso a una vivienda digna al conjunto de la
población.
Por todo ello, vamos a apoyar la mayor parte de sus
propuestas y ofrecerles algunas enmiendas para su
consideración esperando que las acepten en este esfuerzo
común de trabajar en la misma línea. Estas enmiendas las
hemos presentado conjuntamente con el Partido Socialista, y
brevemente me refiero un poco lo que ya se ha comentado.
En el punto 1 tratamos de adaptarnos a la realidad de una
ley estatal aún no aprobada y que queremos mejorar en su
tramitación, pero que de cualquier forma contempla la
posibilidad de regular los precios y que sean las comunidades
autónomas las que determinen la manera de hacerlo. Nuestro
grupo parlamentario defiende esa ley estatal y creemos que en
una nueva ley autonómica no serviría, en este momento, ... más
adelante, para estos objetivos.
En el segundo punto también hay una voluntad en la ley
estatal de crear ese índice de referencia al que aluden, por lo
que habría que esperar a su aprobación para fijarlo. Creemos
que debería ser así, no hacerlo de manera previa.
Estas enmiendas si no se aceptan estas..., perdón, si no se
aceptan estas enmiendas, nos abstendríamos este sentido.
En el punto 3 estamos de acuerdo con lo que dicen de las
VPO de San Luis y Es Castell.
En el punto 4 creemos que hay que hablar de aumentar más
que de cuatriplicar o triplicar.
En el punto 5 estamos de acuerdo. Todo lo que sea
desarrollo reglamentario lo compartimos, como ya hemos dicho
hace un momento, lo que queremos en realidad es el desarrollo
reglamentario de esta ley balear.
En el punto 6, bueno, ya ha habido esa corrección de
artículo, del 38 al 71, por lo tanto, estamos de acuerdo.
Estamos a favor de los puntos 7 y 8, relativos a la
inspección de registros de grandes tenedores y a continuar
presionando para poner a disposición de la población viviendas
desocupadas. Por eso hablábamos o lo que hemos comentado
hace un momento, en relación con poner a disposición los pisos
de la Sareb de la administración balear.
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Con respecto al 9, entendemos, hemos planteado una
enmienda, pero, bueno, se ha hecho una transacción y estamos
de acuerdo tal como se plantea con respecto a esta plaza del
IBAVI en Ciutadella.
Y con respecto al 10, estamos de acuerdo con la petición
del informe con respecto a la venta de inmuebles o viviendas a
personas extranjeras. No estamos en contra de la venta de
vivienda a quien quiera adquirirla, sean residentes, peninsulares
o extranjeros, pero sí en cuanto al uso al que se destinen y al
origen del capital para adquirirlas, porque estamos observando
en los últimos tiempos movimientos de capitales extranjeros
para la adquisición de vivienda que producen desbarajustes en
el precio medio de la vivienda en Baleares, y detrás de ello hay
movimientos especulativos que ven en el sector inmobiliario
balear la posibilidad de un buen negocio.
Nuestro grupo está en contra de la especulación, porque si
seguimos creyendo en la función social de la vivienda, y
sabemos que gran parte del mercado de la vivienda balear que
se mueve en Europa tiene un trasfondo especulativo, que
repercute en el precio medio, al que no llega la mayor parte de
la población, solo hacemos o hemos hecho una matización, a
través de una enmienda, pero, como han hecho ustedes una
transacción, la aceptamos tal como está planteada.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. El
primer que voldria fer és una referència a la futura llei estatal
d'habitatge, crec que avui s'hi dóna i és important, i explicaré
després per què. Primer de tot, ha estat una llei molt
demandada i molt esperada, i és important que totes les
administracions entrem en aquest debat normatiu, no sols
d'habitatge, sinó de totes aquestes qüestions tan emergents i que
tant ens preocupen. Ahir mateix, vàrem conèixer que el Consell
de Ministres va donar llum verda a la llei de mobilitat
sostenible, però també hem vist en els darrers anys altres
impulsos en qüestions importants: habitatge, energia, canvi
climàtic, residus, per posar uns exemples. I és que vivim
envoltats d'emergències, la sanitària, l’energètica, la
d’habitatge, la climàtica i la de densitat poblacional, també la
social i l’habitacional, per suposat, i no són un bon indicador de
la gestió pública de les darreres dècades.
És, per tant, d'agrair que les administracions centrin una
línia política en les qüestions emergents, però també és just
reconèixer que les autoritats polítiques, com les Illes Balears i
les institucions pròpies de les Illes Balears anam un pas per
endavant, i que cal ser vigilants perquè aquestes normes estatals
i supraestatals no siguin una marxa enrere per a aquelles
polítiques que les Illes Balears ja hem engegat. Les normatives
de les administracions estatals i europees han de ser un impuls

també a les polítiques pioneres que diverses administracions
locals i regionals han engegat en aquest món de bojos, un
impuls a un acompanyament, però en cap cas un vent en contra
que no necessitam per a res en aquesta travessia, ja de per si
difícil.
Per això cal fer una referència a la llei estatal d'habitatge i
cal esmentar que, a banda de tenir aspectes positius, perquè
partíem del no-res, caldria també millorar el seu text en distints
aspectes. El primer de tots ja no té solució, que es el retard en
la seva aprovació i que ha provocat la pròrroga de la moratòria
dels desnonaments.
La segona qüestió, i que ens preocupa i que ens afecta la
moció d'avui, per això ho dic, és poder resoldre qüestions
competencials, aclarir qüestions competencials que crec que
són importants i que tots els grups d'aquesta cambra agrairíem,
agrairíem, línies clares sobre què pertoca a l'administració
autonòmica i què pertoca a l'Estat, malgrat que, després, cada
grup tengui les aspiracions que tengui en aquest sentit.
Una altra qüestió, en el text de la llei hi manquen mesures
per l’alternativa d’habitatge per a col·lectius vulnerables en risc
de desnonament. Tampoc no hi ha cap esment a la recuperació
de 65.000 milions d'euros públics del rescat de la banca a la
crisi del 2017, uns doblers que podrien ser usats per ampliar el
parc d'habitatge públic.
Tampoc la llei estatal no reconeix, i és important dir-ho,
encara que sigui simbòlic, el dret subjectiu a l'habitatge, com sí
fa la llei autonòmica, té una part simbòlica, però també té una
part pràctica. No proposa tampoc mesures per resoldre el
col·lapse que tenen les administracions locals per tal de fer
front a polítiques d’habitatge, no tan sols ja la qüestió
competencial, sinó també aquesta relació amb les
administracions locals les quals són les que es troben amb la
problemàtica que han de donar resposta a la seva ciutadania.
Un exemple, el tenim aquí, l'Ajuntament de Palma, que ha fet
una feina, una inversió en aquest sentit, aquests darrers anys,
molt important.
Respecte del contingut de la moció, és d'agrair aquest debat,
i més avui que coneixem que el preu de l’habitatge usat a
Balears continua essent altíssim, Balears continua essent la
regió més cara, amb un preu mitjà de 3.350 euros per metre
quadrat, després d'experimentar una pujada anual del 7,9%,
segons l’últim índex de preus immobiliaris de l’Idealista.
I Balears, amb 3.351 euros el metre quadrat, torna ser la
l'autonomia més cara, seguida després per la Comunitat de
Madrid.
Respecte dels punts de la moció, nosaltres donarem suport
majoritari als punts de la moció presentada. Hem presentat
diverses esmenes amb els altres grups, i voldria centrar-me en
tres qüestions.
Primer, en el punt un 1 el punt 2, el punt 1 fa referència al
règim de regulació i limitació de preus de lloguers d'habitatge
a les Illes Balears, i el punt 2 fa referència a l’índex de
referència dels preus d'habitatge. Hem presentat esmenes en el
sentit que creiem que el marc competencial aquí apunta a
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l'Estat, i així ho determinen els nostres analistes de MÉS, per
Mallorca, la nostra sectorial, però acceptam, podem acceptar el
dubte, i nosaltres no farem una oposició per a aquest punt. Per
tant, davant el dubte... i si no s'accepta l'esmena, no hi votarem
en contra.
Respecte del punt 10, sí que volia fer una referència, primer
de tot, perquè creiem que és important, i així ho manifestam a
l'esmena, que el Govern de les Illes Balears i l'Estat s'asseguin,
s’asseguin per tal de resoldre aquestes qüestions. I aquesta,
específicament la del punt número 10, creiem que és important,
donar l'oportunitat a l'Estat d’asseure’s, fer seure l'Estat a una
taula i intentar arribar a acords.
I, per últim, dins aquest mateix punt es fa referència a la
limitació de compra de propietats immobiliàries per part
d'estrangers. Des de MÉS per Mallorca hem presentat diverses
iniciatives en aquest sentit, de restricció de vendes d'habitatges
a no-residents, sol·licitàrem per segona vegada la derogació de
la normativa també que incentiva la residència temporal, o els
que aspiren a una residència temporal la compra d'habitatges
superiors a 500.000 euros per part d'estrangers, una mesura que
no sols és perjudicial per als residents,...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Ferrà, termine, por favor.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
... -vaig acabant, Sra. Vicepresidenta, gràcies-, una mesura que
no sols és perjudicial per als residents que pateixen la crisi
d'habitatge, sinó que a ulls del món és terriblement classista,
terriblement classista.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Popular para defender las enmiendas de la RGE
núm. 2247/22 a 2253/22, tiene la palabra el Sr. Camps.
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Per tant, amb aquesta moció que ens ha presentat MÉS per
Menorca, hi ha una sèrie de punts que hi estam d'acord i hi
votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera: que sigui
una realitat l'habitatge a Sant Lluís i a Santa Anna, a Es Castell;
esforçar-se més quant a la construcció arran de les de les llistes
interminables de ciutadans, que, per desgràcia, han de fer cua
a aquestes llistes de l'IBAVI; quant a la reglamentació, no s’ha
d’oblidar que duen quatre anys, a punt de complir el mes de
juny, que s’hauria de posar en marxa una sèrie de reglaments,
i no estan posats en marxa. Per tant, hi ha una sèrie de punts
que sí votarem d'acord.
Amb el que no estam tant d'acord és, un poc, amb aquesta
defensa tant que fan MÉS per Menorca com el representant del
Partit Socialista, el Sr. Ferrer, que ens volen fer tornar a l'any
64 amb aquesta Llei d'arrendaments urbans, de 40/1964, que
defensava l’intervencionisme de l'Estat en el mercat de lloguer.
Així ens va anar, i així vostès ens volen tornar dur, per la seva
incapacitat de donar resposta a les circumstàncies en el present
i el futur que tenim d'aquestes illes.
Per tant, el Partit Popular ha presentat una bateria
d'al·legacions a aquesta moció per donar sortida a centenars de
les places d'aparcaments; aquests recursos, si estiguessin en
mans dels ciutadans, idò perfectament es podrien destinar al
manteniment, a rehabilitació, a construir nous habitatges..., i no
entenem com, el Govern de la Sra. Armengol, no s’avengui a
poder fer aquest tipus de difusió pública, perquè els ciutadans
no estan -com es poden imaginar tots vostès- tot el dia a les
webs de les administracions, cercant, a veure si hi ha alguna
cosa que els pugui encaixar o pugui ser del seu interès, per tirar
endavant el dia a dia o la seva família.
Per tant, també volem un compromís en els pressupostos de
l'any 2023, per poder acabar aquests locals comercials que
tenen, sense acabar, a les diferents illes; una sortida eficient a
aquest locals comercials i que negociïn, ja sabem que la
competència són dels ajuntaments, però que el Govern negociï
amb aquests municipis que disposen d'aquests locals sense
acabar, i tots aquells locals que puguin ser subjecte i puguin
tenir unes dimensions mínimes d'habitabilitat, idò que puguin
posar-se a disposició dels ciutadans i que no estiguin com ara,
tancats i sense acabar, per tant, una mala gestió pública.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Està clar que els dos
models contraposats que hi ha en aquesta cambra dels partits
que gestionen en aquest moment dels partits d'esquerra amb els
plantejaments i amb la visió que té el Partit Popular.
Per tant, amb aquesta moció la problemàtica de l'habitatge,
com és més que conegut, és un tema que, hi tornaré insistir, Sr.
Conseller, ja que ens acompanya, el Partit Popular no tinc res
en contra d'aquesta construcció i d’aquest esforç que es fa per
part del Govern en la construcció de l'habitatge públic, el Partit
Popular el que té, i intenta fer veure a aquest govern, és que ja
ha d’apostar de forma molt més decidida cap al model privat,
que també ajudaria a resoldre la problemàtica i a reduir i
minimitzar les llistes d'espera.

També a Eivissa, Sr. Conseller. A Eivissa tenim aquestes
qüestions tècniques que amb el Ministeri d’Interior seria
interessant poder resoldre; si vostès no són capaços d'arribar a
un acord, almenys facilitin, desbloquegin, la situació i que es
pugui tirar endavant des d’una altra administració.
Dur a terme les actuacions necessàries per a rehabilitació
dels habitatges buits de titularitat de l'IBAVI, a Camp Redó, Sr.
Conseller. També seria interessant que donin suport tots els
grups que formam aquest parlament, perquè Camp Redó sigui
una realitat, i no haver de disposar recursos públics en alarmes,
en seguretat, i tenir aquests habitatges tancats, com estan a dia
d'avui.
També seria interessant donar resposta a aquesta unanimitat
que va tenir una PNL, dia 25 de setembre de 2019, a la
Comissió de Medi Ambient, per cedir els terrenys de Son
Busquets per fer-hi habitatges públics i equipaments. Açò és un
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compromís que té aquest equip de govern que hi ha en aquest
parlament. També és un compromís que té l'equip de govern
que hi ha a Cort. Per tant, seria un bon favor que farien als
ciutadans de les Illes Balears que vostès donessin compliment
als seus compromisos.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Camps. Obrim el torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, vicepresidenta. Diputades i diputats, bon dia.
Robert Graves, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Joseph
Fiennes -el protagonista de Shakespeare in love-, Annie
Lennox, Niki Lauda, Nico Rosberg, Claudia Schiffer, Boris
Becker, Richard Branson, Zinedine Zidane, Elle McPherson,
la mare...
(Xivarri)

(Se sent una veu de fons que diu: ”Toni Cantó!”)
Parlem d'estrangers.
Vegem. Limitar la compra d'immobles a estrangers xoca,
clarament, amb les directrius de la Unió Europea i és contrari
a l'esperit de la lliure circulació. Quin missatge volem donar als
residents comunitaris o als estrangers en general, i no només als
estrangers, recordem que el Sr. Castells, de MÉS per Mallorca,
en el Ple del dia 8 de febrer ja va justificar el decreixement del
sistema turístic amb aquest argument, com més treballadors de
fora han de venir, més apuja el preu de l'habitatge. De veritat
considera que els treballadors que vénen a fer feina són
culpables dels preus de l'habitatge? Amb aquest missatge volem
que les Illes Balears siguin un pol d'atracció de talent?
La Sra. Font demana posició ideològica en aquest debat. Jo
li mostraré la posició ideològica del Grup Parlamentari
Ciutadans. Com s'impulsen les noves construccions d'habitatges
assequibles? S'impulsen amb col·laboració publicoprivada per
a habitatge assequible per als nostres joves, amb convenis de
col·laboració, com diu precisament el Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, en el seu dictamen núm. 5/2020,
sobre la perspectiva econòmica, social i mediambiental de les
societats de les Illes Balears a l'horitzó, 2030. I permetin-me
que llegeixi determinats acords que hi ha en el punt 3.3,
“Necessitat de prioritzar les polítiques d'habitatge”:

Els fa riure, això...?
La mare d’Elton John, Mike Oldfield, el bateria de Deep
Purple -Ian Paice-, fins i tot Shakira, són noms d'estrangers que
tenen, o han tingut, immoble de propietat a les Illes Balears o
les seves famílies. I en aquesta moció plantegen limitar la
compra de propietats immobles per part d'estrangers.
La moció de MÉS per Menorca m'ha fet recordar que, en
època franquista, perquè els estrangers poguessin comprar un
immoble a les Illes Balears, havien d'obtenir un permís militar
que, ara per ara, encara es requereix per a les finques rústiques
per a compradors no comunitaris, com diuen els diputats de
MÉS.
Segurament, MÉS per Menorca -MÉS per Menorca- no
veuria malament substituir aquell permís militar per un permís
del Govern amb determinats criteris. D'entrada, tots sabem que
si el permís d'autorització de compra a estrangers el donés el
Govern del pacte, tardaria entre un any i un any i mig de
tramitació, no? A això ho tenim clar, segur que hauria de passar
per Recursos Hídrics, per enredar més el tema. I tenim la
seguretat que tots els noms que he anomenat, haguessin tingut
permís concedit?, tots? Bé, permetin-me que ho dubti.
Segur que a qualque nom dels que he citat se li denegaria el
permís per comprar un immoble a les Illes Balears per
qualsevol causa burocràtica, i això seria una desgràcia per a
tots. Ara bé, política ficció: i si el permís de compra per a
estrangers, el demanés Nicolás Maduro o el seu fill?
(Remor de veus)
I si el demanés -el permís de compra d'immobles estrangersRaül Castro?

“Primer acord, desplegar una política d'habitatge per a la
inadequació per l'oferta de pisos amb dimensions inadequades
-entorn dels 100 m2- a la demanda, que cada vegada demanarà
pisos més petits, entorn dels 60 metres, i per la manca de parc
suficient d'habitatges públics; estudiar, així mateix, la viabilitat
de la construcció d'habitatges dotacionals -els que compten
amb espais comuns-, destinats preferentment a determinats
col·lectius, com ara joves o tercera edat”. Això ho diu el CES.
“Promoure una política d'habitatge realista orientada cap a
usos de les edificacions existents, ús residencial i turístic, que
no comporti augment en la pressió urbanística del nostre
territori.” Subscrivim també aquest acord.
“Establir programes d'habitatge a llarg termini per ajustar la
demanda actual, que té greus mancances per ser atesa, és un
problema sobrevingut que s’ha anat aguditzant els darrers anys
i que ja té greus inconvenients per l'activitat econòmica i, per
descomptat, pel consum de la societat.
Consolidar un parc públic d'habitatges.” Això és evident.
I el darrer punt, “Fomentar la inversió privada en sòl urbà
i urbanitzable, i amb sostenibilitat mediambiental, a preus
assequibles -entre 150.000 i 250.000 euros-, per pal·liar
l'escassetat d'habitatge digne i assequible. Aquests projectes
han de tenir una aprovació no superior a tres mesos des de la
seva presentació en l'àmbit de la col·laboració publicoprivada”.
Document del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Pérez-Ribas, tiene que terminar, por favor.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, Sra. Vicepresidenta, señoras y señores diputados,
muy buenos días. Tal y como mi grupo viene manifestando
cada vez que hablamos sobre los problemas de acceso a la
vivienda, nosotros somos muy conscientes y estamos de
acuerdo en que existe un desajuste entre la demanda y la oferta
de vivienda en Baleares. Y si nos centramos en la vivienda de
alquiler, los precios están por encima de lo que sería aceptable
en proporción a los salarios que perciben la mayoría de los
trabajadores de Baleares.
Pero la solución que ustedes pretenden, que consiste en
limitar por ley el precio del alquiler de las viviendas, nos
llevará a una situación aún peor. Esa es una falsa solución, que
responde a una visión simplista del problema. Un alquiler
consiste en un contrato entre dos partes y es absolutamente
necesario que haya un acuerdo entre ambas partes: el
propietario y el inquilino. Si no hay acuerdo, no hay contrato,
y si el Estado, o la comunidad autónoma, limita la autonomía
del propietario a la hora de decidir por cuánto está dispuesto a
alquilar su vivienda o en qué condiciones puede alquilar su
vivienda, lo que conseguirán es que ese propietario no alquile
su vivienda, si no está de acuerdo con ese precio o con esas
condiciones. Y ¿cuál es su estupendo plan para obligar al
propietario a alquilar su vivienda en condiciones que no le
compensan? Pues amenazarle y coaccionarle con una subida de
impuestos si la vivienda está vacía o incluso con una
expropiación.
Otra solución, simplista e ineficaz, porque antes de perder
poder adquisitivo, antes de no obtener la rentabilidad esperada,
lo que hará el propietario de esa vivienda será ponerla a la
venta. Y ¿qué ocurre con las viviendas que se ponen a la venta
en Baleares? Pues que el mercado lo están copando ciudadanos
extranjeros, que tienen un poder adquisitivo muy superior a la
media de los ciudadanos de Baleares y están dispuestos a pagar
precios más altos y además tienen todo el derecho a hacerlo
porque en eso consiste, entre otras cosas y aunque parezca que
no les guste, estar integrado en la Unión Europea.
Por tanto, con su genial forma de intentar arreglar los
problemas a golpe de boletín oficial, lo único que consiguen es
empeorarlas más. Para que baje el precio del alquiler y haya
suficiente vivienda, hay que incentivar a las familias
propietarias a que alquilen sus viviendas y no a que las vendan
y acaben cambiando de manos para convertirse en la segunda
residencia de algún comprador extranjero, que es lo que está
pasando. Lo que tendrían que hacer es todo lo contrario de lo
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que pretenden hacer ahora con esa nueva ley de vivienda. Lo
que deberían hacer es promover una reforma en la Ley de
arrendamientos urbanos para otorgar mayores garantías
jurídicas a los propietarios y entonces aflorarían las miles de
viviendas vacías que no se incorporan al mercado del alquiler,
simplemente porque los propietarios no están dispuestos a
correr el riesgo de impago, con largos y costosos
procedimientos judiciales para recuperar sus viviendas, que en
el mejor de los casos recuperan en un estado lamentable, con el
coste que supone después su rehabilitación.
Pero ustedes, en vez de rectificar una legislación que se ha
demostrado ineficaz, lo que hacen es ahondar más aún en su
error. Siguen con la venda ideológica en los ojos, empeñados
en demonizar a los propietarios de todos los problemas en el
acceso a la vivienda. Intervenir al mercado inmobiliario a la
brava, para forzar un ajuste de los precios, cuando el problema
es la falta de oferta, es una auténtica irresponsabilidad, porque
ignoran deliberadamente el resto de variables económicas que
hacen que su plan haga aguas por todas partes. Su discurso
demagógico, cargando sobre los hombros de los propietarios el
problema de acceso a la vivienda, en realidad lo que oculta es
su inutilidad para solucionarlo. Llevamos una década sin
apenas inversión en vivienda social por parte del Gobierno
autonómico, que está más pendiente de gastarse el dinero
público en propaganda ideológica, en política de gestos y en
regalar los oídos a sus afines y a ellos mismos, que en trabajar
para arreglar los problemas de los ciudadanos.
Nosotros ya solicitamos en noviembre del 19, en otra
iniciativa que se debatió en este mismo pleno, que se revisase
la Ley de arrendamientos urbanos, para que los propietarios
tengan mayores garantías y protección ante los incumplimientos
en los contratos de alquiler. Por supuesto, nuestra iniciativa no
prosperó y más de dos años después la situación no ha hecho
más que empeorar. ¿O acaso el teatrillo que montó la Sra.
Armengol, expropiando viviendas a lo que ustedes llaman
“fondos buitre”, ha tenido algún impacto? Ninguno, seguimos
igual.
Nosotros creemos que tanto el Gobierno nacional como los
regionales, deben abandonar su fracasada política
intervencionista en el mercado inmobiliario, para permitir un
aumento en la oferta de viviendas de alquiler, además de
proveer de vivienda social a quienes lo necesitan y respaldar
mediante ayudas directas a las personas más vulnerables, que
deben tener el respaldo de las administraciones públicas para
poder acceder a una vivienda digna.
Por todo lo que he comentado, votaremos a favor de los
puntos 2, 3, 4, 5 y 9 y en contra del resto. En caso de aceptarse
la enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno de la Sra.
Armengol que modifica el apartado 2, entonces también
votaríamos en contra del mismo. Muchas gracias.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. L’habitatge
és una problemàtica que en parlam un dia sí, un dia també i
realment és perquè no s’acaba d’arreglar.
Sra. Font, ha estat vostè molt taxativa quan ha dit que o bé
l’habitatge és un dret, un dret humà, o és una mercaderia, i que
si en el punt 1 votàssim que no, és clar que consideraríem que
és una mercaderia. Nosaltres pensam que no és així i pensam
que, clar, que l'habitatge és un dret, però també pensam que
l'administració té l'obligació de posar a l'abast d’aquell ciutadà
que té més dificultats, habitatges perquè hi pugui accedir. Es va
fer la Llei d'habitatge i el Govern en aquell moment va agafar
uns compromisos, uns compromisos amb unes construccions de
1.800 habitatges de protecció oficial, que encara no s’han
complert aquests compromisos.
Des d’El Pi hem posat damunt la taula possibles millores
per ampliar aquest parc d'habitatges públics, amb canvis d'usos
d’edificis turístics obsolets o, fins i tot, hem parlat un pic i un
altre del preu màxim. Pensam que són bones propostes que
ajudarien la comunitat a tenir més habitatge.
En referència a aquests punts que vostè parla a la moció, al
punt 1 no votarem a favor. És una manera molt general i
sincerament no ho veim. Per ventura en determinats àmbits es
podria regular, però pensam que abans d'això hi ha moltes
altres actuacions i propostes que s'haurien de fer per part del
Govern, perquè hi hagi -com dic- més habitatge a preu
assequible. Què podria passar -i ara s’ha dit- amb aquesta llei?
Que el propietari no tregui el seu habitatge a llogar, per què?,
perquè no se’n fiarà. Ja ens va passar en limitar el lloguer
turístic. En aquell moment es va dir que hi hauria més lloguer
a preu assequible i que el ciutadà tendria més oportunitats de
llogar a un preu més assequible. Va ser així?, no, a l'inrevés,
durant aquests anys què ens ha passat? Que l'habitatge -i ho
hem dit-, els lloguers cada vegada s'han encarit més.
Per tant, nosaltres, com dic, no donarem suport a aquest
punt 1, perquè no ho veim clar. En canvi, als altres sí que els
donarem suport, a la resta de punts. Pensam que és important
per part del Govern que tenguin tota la informació possible,
que hi hagi aquest índex de referència dels preus d'habitatges,
per tenir aquesta informació, que tant a Sant Lluís, com els
esforços en la construcció d'habitatges a Menorca i en general,
a totes les illes, evidentment vostès es preocupen o estan més
enfocats a Menorca, però que millorin i posin més recursos
perquè es millorin aquests habitatges, que les situacions, els
habitatges que marquen la llei que es va fer el 2018, tant el
registre d'habitatges desocupats com el manteniment es tengui
aquesta informació i s’estudiï per saber com s'ha de fer, que es
reforci la inspecció a aquells habitatges desocupats, els dels
grans tenidors, i també que es restableixi de manera immediata
-vostè crec que ens ha passat una transacció amb el tema de
IBAVI a Ciutadella, del personal de l’IBAVI a Ciutadella, que
seran tres mesos, i no ho veim malament.
Per acabar, al punt 4, al punt 10, que també..., bé, se n'ha
parlat molt sobre el tema de limitar la compra a propietaris
estrangers aquí a les Illes. Aquí es parla d'un estudi, que hi hagi
unes dades. Nosaltres sí que li donarem suport, perquè pensam

que és important que es tenguin totes les dades i que després ja
es prendrà una decisió, sigui la que sigui, i es podrà analitzar i
segur que hi haurà coses amb les quals estarem en contra i
coses amb les quals estarem a favor, però el que és important
en aquest punt, i a molts d'altres, és que hi hagi dades i que hi
hagi estudis per poder saber a què ens hem d'atendre. Res més.
Gràcies, president.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Ara donam la paraula, al Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Bé, gràcies a tothom per la seva intervenció, per les seves
aportacions. Vaig directe a dirimir les esmenes com queden.
Nosaltres no podem acceptar les esmenes del punt primer
i segon. Nosaltres seguim reivindicant les nostres
competències, el 30.3 de l'Estatut d'Autonomia. Ens preocupa
aquest voler anar-se’n sempre cap a la llei estatal, una llei que
encara no està aprovada, i amb una aplicació que tardarà molt
de temps a posar-se en marxa. I tenim una urgència, crec que ha
quedat clar en aquest parlament que tots coincidim amb la
urgència d'aquesta problemàtica, però, sobretot, si el que els
preocupa és una qüestió més d’àmbit legal, de possibles
recursos d'inconstitucionalitat, nosaltres tenim presentada una
proposició de llei, precisament, de modificació de l'article 17
de la LAU per atorgar aquestes competències a les comunitats
autònomes per limitar els graus. Vull dir, aquí tenen una altra
proposta, una altra via per intentar limitar aquests escalada boja
de preus que tenim.
Un sí a l'esmena del quart punt. I com ja han fet referència
els diferents portaveus, les transaccions que han presentat per
als punts novè i desè.
Respecte de les esmenes del PP no les podem acceptar,
pensam que surten de l'objectiu d'aquesta moció i que algunes
de les qüestions que ens plantegen creim que són
específicament de l'àmbit municipal.
Sí que volíem agrair la bona voluntat dels grups que han
presentat aquestes esmenes per arribar a acords, especialment
als grups del govern, i pel que fa especialment al desè punt,
perquè pensam que és el rovell de l'ou d'aquesta moció en
realitat. I exacte, demanam un estudi, un estudi, per veure quin
impacte té aquesta segona residència.
Hem acceptat aquesta esmena amb la transacció perquè
entenem la necessària implicació del Govern de l'Estat en
política internacional, però també és cert que nosaltres
necessitàvem que ens aportessin algun tipus de termini per
sentir que, d'alguna manera, es garantia aquest impuls d’aquest
estudi per part del Govern i que aquest informe es farà sí o sí.
Sr. Pérez-Ribas, jo li he de dir que m'ha decebut la seva
intervenció sobre segones residències, perquè és que crec que
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fins i tot ha pecat una mica de frívol tractant aquest tema.
Parlam de conèixer l'abast de l'impacte, no de començar a
prohibir, no de donar permisos. Res, un estudi que ens aporti,
com ha dit la Sra. Sureda, dades, informació per valorar, per
valorar. Li record, Sr. Pérez-Ribas que no som l'únic territori
que tenim aquesta problemàtica, Còrsega també fa estudis, les
Illes Canàries també volen fer estudis, els Pirineus també es
troben en una greu problemàtica amb aquesta qüestió de
segones residències. Llavors, jo crec que l'impacte que té és
evident i cal estudiar-ho. A més, no puc entendre quin
problema hi ha a fer aquest estudi i plantejar alternatives. No
ho puc entendre. Ho torn a dir, nosaltres no hem donat cap
solució definitiva. Nosaltres no donam permisos, però volem
conèixer l'impacte.
Jo sí, jo hi tornaré a insistir, és que l'habitatge és per viure,
no per especular. Aquesta premissa ha de ser bàsica a qualsevol
política d'habitatge. L’habitatge és per viure, no per especular.
Torno a agrair la bona voluntat dels diferents grups i, bé, i
gràcies per les seves aportacions. Sí, perdó, votació separada
sense cap problema.
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació separada.
En primer lloc, votam el punt número 1. Votam.
2 sí, 22 no, 30 abstencions.
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Ara votam el punt número 9 que té una transacció, que crec
que coneixen tots vostès. Ningú no s'hi oposa? Doncs, votam
el punt número 9 amb l'esmena i la transacció incorporada.
Votam.
54 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 10, si ningú no s’hi oposa,
coneixen vostès la transacció lliurada, per tant, l'esmena es
modifica. Ningú no s'hi oposa? Doncs, votam.
34 sí, 20 no, cap abstenció.
IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per
a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes
Balears, RGE núm. 1388/22.
Passam al quart punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació sobre la validació o derogació del Decret Llei
3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.
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. Donam la paraula al conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Ara votarem el punt número 2. Votam.
8 sí, 4 no, 42 abstencions.
Ara votam el punt número 3. Votam.
54 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 4, amb l’esmena 2226
incorporada. Votam.
54 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 5. Votam.
53 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 6. He de demanar si cap grup no
s'oposa a canviar article 38 per article 71. Ningú no s'hi oposa.
Passam a votar. Votam.
35 sí, 6 no, 13 abstencions.
Ara passam a votar el punt número 7. Votam.
35 sí, 19 no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 8. Votam.
34 sí, 20 no, cap abstenció.

Muchas gracias, presidente, diputados, diputadas. Desde
luego hoy quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que
supone explicar el contenido y los motivos de este decreto ley,
que esperemos se convierta en el Proyecto de ley de
sostenibilidad y circularidad en el turismo, que comienza el
camino en esta Cámara parlamentaria; agradecer, en primer
lugar, a todos mis compañeros y compañeras de Gobierno, a
todo el trabajo conjunto que se ha realizado desde
Vicepresidencia, Conselleria de Medio Ambiente y Conselleria
de Agricultura, y resto de compañeros por todas las
aportaciones que se han realizado.
También agradecer todo el trabajo que ha hecho la
Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y, sobre
todo, y si me lo permiten, de forma especial, agradecer el papel
que han tenido y que han desarrollado los agentes económicos
y sociales de nuestra comunidad autónoma, gracias por todas
las aportaciones, por el consenso que demuestran
permanentemente ellos, que, al final, son los que consensuan
las normas y el Gobierno aplica esos consensos, pero gracias
por siempre hacer ese esfuerzo por el consenso. Gracias, por
tanto, a UGT, Comisiones Obreras, CAEB, PYME, pero,
también, de forma particular, a las organizaciones sectoriales,
gracias a María Frontera, que hoy no puede estar, estando,
justamente aprovechando para explicar cómo es ese modelo de
turismo por el que apostamos desde los países nórdicos, gracias
a María José Aguiló, gracias a Luis Casals, gracias Ana
Gordillo, gracias a Gabriel Llobera, y gracias, por tanto,
también a las organizaciones sindicales, a sus federaciones,
gracias a José García, gracias a Silvia Motejano, por todo el
trabajo realizado durante todos estos meses; unos meses de
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trabajo intenso, de trabajo de fondo, porque cuando hablamos
del turismo hablamos de nuestro motor económico y por tanto
hablamos también de una ley que quiere ir al fondo de los
principales problemas que tiene nuestro sector y, por tanto,
proponer soluciones para mejorar el propio sector, soluciones
de futuro y soluciones de fondo y de calado.
Porque, más allá de lo que hoy escuchemos aquí, de lo que
cada uno pueda decir, lo que es incuestionable es que esta ley
va al fondo de los principales ejes de lo que tiene que ir una ley
de turismo, va al fondo de los problemas que se han detectado
y que han detectado los agentes sociales durante estos años, y
lo aborda desde tres ejes fundamentales, que deben además ser
complementarios para que una economía funcione: por tanto,
un eje económico, un eje social, un eje medioambiental, que
tiene que incluir, de forma obligatoria también, el debate
territorial.
Estamos en unas islas, unas islas frágiles que tienen que
protegerse porque su principal valor precisamente es esa
protección del territorio, del que hacemos siempre gala, y
cuando hablamos de soluciones hablamos de hacer propuestas
para mejorar nuestro modelo turístico; no son propuestas para
poder señalar o para poder decir: queremos un modelo
sostenible o queremos un modelo social y apostamos por ello,
no, hay que proponer soluciones para que lo sea, un modelo no
será social si no hay soluciones sociales, un modelo no será
medioambiental si no hay soluciones medioambientales, un
modelo no protegerá nuestro territorio si no pone sobre la mesa
medidas de protección del territorio; decir simplemente
eslóganes de que la ley que sí apuestan por la sostenibilidad sin
poner medidas, no puede ser; decir que tenemos medidas
sociales, si no ponemos medidas sociales, no puede ser.
Es un modelo, por tanto, que va más allá de lo que teníamos
hasta ahora en nuestras normativas turísticas, porque incorpora
la perspectiva laboral, porque incorpora la perspectiva
medioambiental, porque incorpora la perspectiva territorial y
lo hace poniendo el foco en la calidad, en la calidad desde
todos los prismas, la calidad del trabajo, la calidad turística y
la calidad medioambiental, después de un acuerdo amplio con
los agentes sociales, después de haber escuchado a los
principales economistas de nuestras islas, escuchar que no
tenemos que basarnos en la intensidad, que el margen de
mejora de nuestro sector turístico precisamente está en mejorar
la competitividad y productividad, no en la intensidad, no en el
volumen de plazas que se tienen que crear, sino en incorporar
mecanismos de circularidad en las empresas, ea mejorar la
calidad del empleo, eso es lo que nos dicen los expertos que
tenemos que hacer, eso es lo que hace esta ley, incorpora esos
elementos para que nuestra economía sea más productiva, más
competitiva, pero sobre todo para que el crecimiento sea más
sostenible, redistributivo y justo.
Ese es el modelo por el que apostamos, un modelo que tiene
que ir modificando esa apuesta por el turismo de masas, por un
modelo de calidad medioambiental, social y económico; un
modelo, además, discutido, trabajado con los principales
agentes del sector.
Y, por tanto, vayamos al fondo de los problemas. Esta
Cámara tiene la oportunidad, si valida el decreto ley, de

proponer soluciones de fondo en esas cuestiones, no en decir
un no por el no, sino decir sí, decir sí a cómo queremos que sea
nuestro modelo turístico, a decir sí a cómo queremos que sea
nuestro modelo económico, cómo queremos que sea nuestro
modelo social, ese es el fondo de lo que queremos hacer.
Y claro que hay que agradecer todo el diálogo constante
que ha habido en estas en estos días, porque si algo hemos
aprendido es que no solo se suma lo que uno quiere aportar,
sino también lo que uno quiere ceder, en incorporar
reivindicaciones y cesiones en un trabajo conjunto que nos
lleva a presentar un texto, desde luego, del que tenemos que
estar todos, y yo espero que todos y todas, cada vez más
orgullosos; orgullosos por la forma de trabajar y orgullosos por
el fondo de la cuestión.
Y llevamos además muchos años trabajando de esta manera,
llevamos siete años trabajando de forma constante en la mejora
de nuestro sector y los agentes sociales llevan esos siete años
impulsando grandes medidas en nuestras islas. Han hecho un
convenio colectivo de hostelería del cual hoy nos sentimos
todos orgullosos, han limitado la externalización de servicios
en el sector, han hecho las mejores subidas salariales de nuestra
historia, han trabajado con el Gobierno en establecer un marco
de ERTE y proteger a nuestros fijos discontinuos, han
gestionado 855 millones de euros de forma consensuada. Por
tanto, esa es la forma de trabajar de este Gobierno y los agentes
sociales: diálogo, trabajo y resultados de forma clara con lo que
hoy presentamos.
Y además estamos convencidos de que en el fondo el
contenido hará que las dudas que hayan podido surgir devengan
el motivo de orgullo, cada vez que una entidad, una comunidad
autónoma o un país o el propio turista nos pongan de ejemplo,
reconozcan el trabajo que se hace en estas islas, como ya se
está haciendo, reconozcan la lucha de estas islas por luchar
contra el cambio climático, por la situación en la que nos
encontramos, que reconozcan que venir aquí desde luego
aporta más valor añadido porque también nuestros trabajadores
tienen un mejor trabajo, que se cumplen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que se incorpora la circularidad y que
seremos el primer destino circular del mundo.
Eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos cuando
aprobemos esta ley y cuando desde fuera pongan en valor las
medidas de esta ley, porque fuera hay menos ruido que aquí,
fuera se escuchan las propuestas, escuchen las propuestas,
escuchen el fondo de las cuestiones, vayan al fondo de los
problemas, no se queden en clichés, no se queden en el no,...
(Alguns aplaudiments)
..., trabajen desde la mejora, trabajen desde el sí.
Y en el caso que nos ocupa, el objetivo final de esa
responsabilidad es, desde luego, ser más fuertes ante amenazas
externas, y para ello estamos obligados a consolidar un marco
que nos permita continuar siendo líderes, líderes en tener una
experiencia única, no solo para descansar y para disfrutar;
también líderes porque venir a nuestras islas sean unas islas que
protejan mejor el territorio que ningún otro destino y que
cuando un turista venga aquí sepa que está protegiendo el
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territorio; y líderes, también, en ofrecer prosperidad a los
trabajadores y trabajadoras del sector. Ese es el fondo de lo que
hoy se debate, eso es a lo que dirán que no los que se quieran
oponer. Se opondrán a un modelo de calidad, se opondrán a la
mejora social en nuestras islas. Y eso es lo que nos gustaría,
que ya que se va tramitar parlamentariamente, digan que sí.
Den una oportunidad al sí, den una oportunidad al debate
constante, al progreso constante, porque desde luego es lo que
nos ha permitido avanzar durante siete años, siete años en los
que se han consolidado bases sólidas de mejora y de
distribución y que ahora hay que seguir apostando por ello. Es
la hoja de ruta para el futuro de nuestras islas en materia
turística.
Hoy se sientan las bases para esa mejora de nuestro modelo
económico basada en la fortaleza de nuestro principal sector,
del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Queremos
seguir siendo un turismo líder y de futuro que apueste
definitivamente por la calidad y no por la intensidad, por un
modelo cualitativo y no cuantitativo, pero que lo haga en los
hechos, que lo haga con propuestas. No vale decir que
queremos 13 millones, como dice el Sr. Costa hace poco, sin
ofrecer soluciones. No vale decir, como acaban de decir hoy
por la mañana, que claro que están a favor de los trabajadores
y trabajadoras, pero no proponer soluciones o votar en contra.
Claro que va de esto, va del fondo de los asuntos, va del fondo
de nuestro modelo y qué soluciones se quieren plantear para
mejorarlo. Escuchen los consensos de los agentes económicos
y sociales. No escuchen, si quieren, al Gobierno. Escúchenlos
a ellos. Escuchen las propuestas que se han hecho para mejorar.
Una nueva ley que gira alrededor de cuatro ejes u objetivos
principales: sostenibilidad social, medioambiental, territorial y
simplificación y modernización administrativa; una ley turística
que por primera vez integra a los trabajadores y trabajadoras
del sector. Sólo por eso merece la pena esta ley. Sólo por eso
merece la pena todo el trabajo que hemos realizado estos años,
porque nuestra ley turística incorpora a los trabajadores y
trabajadoras del sector, porque dignifica y pone cara a las
trabajadores y trabajadores del sector que tanto han hecho por
construir estas islas como las tenemos ahora, porque pone cara
desde luego a Sara o a Rosa que hoy están aquí o también a
José Luis, a José, a Antonio, a tanta gente que ha dado lo mejor
de sí por construir estas islas y que hoy se incorporan a nuestra
ley turística. Por tanto, una ley que basa la calidad del sector no
solo en la experiencia del turista sino sobre todo para las
personas que trabajan en él. Sólo por eso merece la pena la
aprobación del decreto ley.
(Alguns aplaudiments)
Una ley que, efectivamente, obliga a sustituir todas las
camas convencionales por además elevables. Y hoy
escucharemos que están a favor algunos de los que están aquí,
pero no que sea una obligación. Les dirán a ellas que no sea
una obligación y les pueden decir también que existen desde
hace 20 años y que por eso nos han instalado. Sí, señor, hay
que pactar obligaciones, hay que pactar obligaciones entre
empresarios y trabajadores porque, no lo olviden, es una
obligación pactada entre empresarios y trabajadores para
beneficiar, en este caso, a las trabajadoras, a las camareras de
piso, que tantas lesiones han padecido. Y dirán que la solución
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es la jubilación anticipada, y puede ser que sea necesaria, pero
más necesario es que no padezcan enfermedades profesionales
o accidentes de trabajo a lo largo de su vida laboral. Eso es lo
verdaderamente necesario que hay que evitar...
(Alguns aplaudiments)
... y cuando digan que no, cuando digan que no quieren eso,
explíquenles los años de dolencias que tienen que padecer y
cuando vean fuera de nuestras islas que se valora precisamente
esta apuesta social, estaremos nosotros orgullosos de haber
votado que sí y estará orgullosa nuestra sociedad que pone en
valor a las trabajadoras y trabajadores del sector, a que se
dignifica, a que se va a hacer un estudio de cargas de una forma
rigurosa, a que vamos a medir cuáles son esas soluciones una
vez que se establezcan mecanismos que nos permitan evaluar
realmente las cargas que se pueden absorber en nuestros
centros de trabajo. Créanme, no es una solución revolucionaria
sustituir las camas o medir las cargas, es lo propio de un sector
puntero, de una industria puntera que se quiera calificar como
tal. Una industria no puede mirar sólo el servicio que da al
consumidor, una industria que se quiere calificar como tal,
nuestra principal industria, la industria turística, el valor
añadido que tiene que tener, se basa fundamentalmente también
en la calidad que dé a los trabajadores y trabajadoras del sector.
Eso es lo que hace realmente a la industria ser industria, cómo
son las condiciones de trabajo. Por tanto, pedir que las camas
sean elevables o que se midan las cargas o que se midan las
temperaturas no es revolucionario, es dignificar, es una
solución justa, es una solución ecuánime a la que nadie se
debería poder oponer. Y lamentamos que voten que no, a eso.
Lamentamos profundamente que no puedan decir que sí a
dignificar las condiciones del sector.
Como también lo es, como también lo es incorporar la
circularidad. Efectivamente, hay muchísimas de nuestras
empresas que ya están siendo punteras. Hemos aprendido del
sector a la hora de incorporar según qué soluciones. Hemos
aprendido de nuestras empresas que incorporan soluciones
como algunas ya las camas elevables y otras en materia de
circularidad, que es lo que perseguimos. Pero lo que
perseguimos es homogeneizarlo, establecer un estándar para
que nuestras islas sean como destino un destino circular, por
eso hablamos de cosas como prohibir el gasoil en nuestras
calderas, que es lo que más CO2 emite.
Por eso, desde Energía, desde Vicepresidencia, se está
haciendo un trabajo precisamente en solarizar, en sustituir
energías fósiles por energías más sostenibles, que hoy,
precisamente hoy, está más de actualidad que nunca. Tenemos
que ser autónomos energéticamente. Tenemos, por tanto, que
incorporar soluciones, y es lo que se hace, como se incorporan
también soluciones en materia de gestión de residuos. Yo aquí
agradecer de forma especial tanto el trabajo de Medio
Ambiente como de vicepresidencia para aportar soluciones en
estas materias, como de la Fundación Impulsa, que ha trabajado
de forma directa incorporando cuatro pilares como son: el agua,
la energía, la gestión de materiales y residuos y alimentación
para poder hacer, desde luego, esa incorporación de la
circularidad, no sólo como un deseo sino introducirlo en el
sistema de producción de nuestras empresas.
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Cuando decimos que se haga un plan de circularidad es
introducir la circularidad a la hora de organizar y producir. Por
tanto, incorpora un elemento estratégico. Cuando nos
comprometemos a hacer un plan estratégico como destino
circular desde luego estamos posicionándonos en soluciones de
futuro, avanzándonos, adelantándonos para ser el primer
destino del mundo que lo incorpore como uno de sus aspectos
troncales a la hora de producir, porque en las islas, en las islas
el modelo circular es más necesario que nunca. Por eso se
incorpora y se incorpora desde el consenso y desde el diálogo,
aceptando todo lo que se nos ha solicitado en esta materia,
dando plazos para poder hacerlo.
Seremos unas islas, una vez más, avanzadas en esta materia
y no se nieguen a ello, no se nieguen otra vez. Se negaron a la
Ley de cambio climático, hoy no la cuestionan y votaron que
no a la ley de cambio climático. Votaron que no a la Ley de
Residuos, votaron que no a los plásticos de un solo uso,
votaron que no a las obligaciones de la Ley de residuos. Por
tanto, tienen una oportunidad ahora para votar que sí. No voten
que no a la Ley de Cambio Climático, no a la Ley de residuos,
no a la limitación del alquiler vacacional, no a la Ley turística
ahora. Sitúense de una vez en el sí, hagan propuestas en
positivo, escuchen a la sociedad, escuchen a los agentes
sociales, escuchen a las fundaciones económicas que digan que
hay que introducir esa perspectiva a la hora de planificar
nuestras empresas. Hagan algo positivo y voten por una vez
que sí a algo, voten a una apuesta realmente social y sostenible.
Desde luego esta ley va a dar -y tiene que dar- el debate de
fondo sobre el crecimiento en nuestras islas. Desde luego
nosotros apostamos por un modelo que no tiene que basarse en
la intensidad a la hora de crecer en plazas turísticas, tiene que
basarse en calidad y, por supuesto, hemos bloqueado la venta
de cerca de 18.718 plazas turísticas. Sí creemos que es el
momento de hacerlo. No creemos en un crecimiento económico
basado en esa intensidad y en el ladrillo y el cemento, que
algunos proponen. Ya tenemos las plazas que consideramos
más que suficientes para tener un modelo de crecimiento justo
en nuestras islas.
Nos gustaría que no se debatiese o intentaríamos que no se
debatiese sobre ese freno, o sobre ese freno de inversión,
porque ustedes dirán que se frena la inversión y dirán que el
modelo económico ya tendería a reducirse en plazas, lo cual es
inconsistente e incongruente en lo mucho de lo que dirán a
partir de ahora. A lo mejor es más eficiente, económicamente
hablando, invertir en las 443.705 plazas que existen en nuestras
islas. Ésa es la apuesta del Gobierno. El Gobierno y los agentes
económicos y sociales apuestan por invertir en las 443.705
plazas. Eso da mucho más margen de crecimiento económico,
de diversificación económica, de apuesta por otros sectores que
construir 18.718 plazas...
(Alguns aplaudiments)
... si el debate de fondo de hoy, si el debate de fondo de hoy es
un bloqueo de 18.718 plazas, digan también que tenemos
443.705 y no confundan a la ciudadanía económicamente, es
mucho más rentable económicamente invertir sobre 443.000,
que sobre 18.000 no creadas, que sigan consumiendo territorio
y que sigan, desde luego, poniendo unos límites cada vez más

difícil en materia de sostenibilidad. Ese es el futuro por el que
nosotros desde luego apostamos y apuesta gran parte del sector.
Por eso no hay una oposición frontal de nadie a esta ley, salvo
de ustedes. Por eso no hay una posición ni una crítica de nadie,
salvo de ustedes, porque al final, prácticamente todo el
consenso adoptado, parte de que tenemos que mejorar nuestro
modelo existente, todos estamos de acuerdo en mejorar nuestro
modelo.
No necesitamos muchas más plazas y será mucho más
eficiente económicamente, será mucho más eficiente introducir
al sector de las renovables en las empresas, en nuestras
empresas hoteleras. Será más eficiente instalar depuración de
aguas grises, placas fotovoltaicas, adaptar los edificios para que
sean eficientes energéticamente, introducir ingenierías. Eso será
mucho más eficiente y moverá mucho más nuestro modelo
económico y mejorará y diversificara mejor y más nuestra
economía. Generará más empleo, más riqueza y más valor
añadido, pulsando sobre el principal sector de actividad, porque
cuando uno trabaja sobre el principal sector de actividad,
mejora el resto, como mejorará también nuestro sector
primario, porque incorporamos por primera vez, la
potenciación del sector primario dentro no sólo de la
clasificación, sino también de los principios de la circularidad.
Por tanto, es una ley que escuchando al conjunto de actores
económicos, escuchando los consensos que han adoptado, los
incorpora y yo creo y les pedimos sinceramente que digan que
sí, que digan que sí a esta a esta ley, que digan que sí a esta
norma. Es una oportunidad también después de todos los no,
que ya le he dicho que han señalado recientemente incluso a
una Ley de educación que incorpora la Formación Profesional,
como uno de los pilares básicos, también para nuestro principal
sector de actividad.
(Remor de veus)
No hagan aspavientos, es que se oponen a todo, es que se
han opuesto a cada una de las leyes que han aportado progreso
a esta comunidad autónoma en los últimos siete años.
(Alguns aplaudiments)
Ha aportado -tendrá su momento para tendrá su momento
para hablar-, pero yo creo que esta norma busca desde luego
esa senda de crecimiento que hemos adoptado de forma
permanente. Hoy hemos presentado los datos de paro y de
afiliación del mes de febrero, unos datos que consolidan
nuestra apuesta por la incorporación de los fijos discontinuos
y un modelo de mayor calidad, como el que hoy se ha podido
ver con las estadísticas. Por tanto, este Gobierno lo que ha
hecho es apuntalar el crecimiento y hacerlo sobre bases más
sólidas y por una base de más calidad.
Por tanto, les pedimos que si van a decir que están de
acuerdo en muchos puntos, voten que sí, es más sencillo decir
votar que sí cuando uno dice, “estoy de acuerdo en esto, en esto
y en esto”, pues voten que sí. Y luego voten que no a esos
artículos concretos cuando se tramite aquí, sería lo sencillo. Si
no son excusas de mal pagador, parece que en este sentido les
pediría voten que sí, si van a decir que sí a muchas de las cosas
que estén en la norma.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Y desde luego, y desde luego, y desde luego...

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

En contra.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
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EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari El Pi?

..., y desde luego, si esta norma integra las aportaciones
consensuadas de los agentes económicos y sociales, deberían,
por respeto también al diálogo social, decir que sí, que sí a un
acuerdo como agentes sociales económicos. Sí a la circularidad
y a la reducción del consumo de recursos clave. Sí a la
sostenibilidad y a la protección de nuestro territorio. Sí a la
calidad del turismo. Sí a un turismo concebido como una
experiencia agradable, no sólo para que nos visite, sino también
para los trabajadores y residentes. Sí a la mejora del modelo
económico. Sí al trabajo de calidad. Sí al medio ambiente. Sí
a la circularidad de nuestra principal economía. Sí a la
diversificación. Sí a la protección del entorno. Un sí, en
definitiva, a una mirada ambiciosa para el futuro de nuestras
islas y de nuestro principal sector económico, porque el turismo
no es patrimonio exclusivo de nadie y ha quedado claro que no
es patrimonio de nadie, es de todos porque es nuestro principal
sector.

EL SR. MELIÀ I QUES:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Mixt?
EL SR. SANZ I IGUAL:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Unidas Podemos?
EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Por tanto, no hablen de turismo de esa forma, no es
patrimonio exclusivo de nadie y hoy hacemos una apuesta por
un sí al turismo, un sí a un turismo social, a un turismo
medioambiental y que sea nuestra principal fuente de riqueza.
Se introducen las herramientas para conseguirlo, se introducen
las mejoras para hacerlo. Les pedimos, por tanto, un voto
favorable para poder emprender, de una vez, la solución que
nos reclama la sociedad.

A favor.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Muchísimas gracias.

A favor.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

Produïda la intervenció del conseller de Model Econòmic
Turisme i Treball, he de demanar als diferents grups
parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor, en el torn en
contra o en la fixació de posicions.

LA SRA. COSTA I SERRA:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Popular?
EL SR. COSTA I COSTA:

Idò començam les intervencions dels grups parlamentaris en
torn a favor. I començam pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos. Té la paraula la Sra. Martín.

En contra, president.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari VOX?
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
En contra.

Gràcies, president. No, Sr. Conseller, la oposición no le va
a votar a favor, esto lo podríamos suponer ya con las preguntas
de control que se han hecho esta mañana, repletas de
falsedades, sobre la situación de nuestras islas. Hoy es un día
bueno para las Illes Balears, es un día positivo para nuestra
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ciudadanía, para el sector turístico, para los trabajadores y las
trabajadoras, pero también para el empresariado.
Hoy vamos a aprobar un decreto ley, que se tramitará como
ley, que contiene un montón de medidas positivas para el
avance del sector, para el crecimiento, para la redistribución de
la riqueza. Vamos a avanzar en un modelo diferente que vamos
a ser capaces de exportar a otros territorios y a otros países,
alejado de aquella balearización como modelo simplemente de
explotación del territorio, con la destrucción absoluta de todo
lugar y paraje que valiese la pena ser visto, con la instalación
de hoteles y de establecimientos turísticos. Hoy damos un paso,
un paso decidido, un paso insuficiente. Hay que seguir
apretando, hay que seguir avanzando, hay que ir a por más.
Estos días se ha abierto la mayoría de la planta turística de
nuestras islas. En la ciudad de Palma, por ejemplo, ya tenemos
el 85% y en un par de semanas ya alcanzaremos el 100%. El
turismo en las Illes Balears se ha levantado gracias al esfuerzo
de miles de trabajadores y trabajadoras. Sus manos, sus
columnas, sus rodillas lo atestiguan, trabajo intenso, trabajo
extenuante, trabajo a partir del cual se han generado inmensas
fortunas.
La derecha hoy está enfadada y realmente lo lamento,
lamento el tono del debate y pido disculpas al público aquí
presente hoy, porque realmente es lamentable ver un debate en
estas condiciones, deberíamos tener un debate de...,
(Remor de veus)
Vamos a ver, muchas horas invertidas en colegios de pago,
pero muy poca educación.
(Remor de veus)

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. Igualmente desde Unidas Podemos, les
tendemos la mano y estamos abiertos a escuchar sus
propuestas, que van a poder ser incorporadas en esta
tramitación como proyecto de ley en los próximos meses,
exactamente igual que la hemos tenido abierta siempre.
Desde Unidas Podemos conseguimos resultados favorables
para nuestras islas, desde el Gobierno estatal y también desde
aquí. La aplicación de los ERTE han permitido salvar miles y
miles de puestos de trabajo. Justo ayer, el Consejo de Ministros
ha aprobado la equiparación del acceso del colectivo de fijos
discontinuos con actividades intermitentes a los subsidios por
desempleo, en las mismas condiciones y con los mismos
derechos que se aplican al resto de asalariados del régimen
general de la Seguridad Social que están protegidos por la
contingencia de desempleo. Con este cambio normativo el
contrato fijo discontinuo será compatible con la protección
asistencial por desempleo de quienes perciban el subsidio, para
personas desempleadas mayores de 52 años; hasta ahora ven
extinguido sus subsidios en cuanto acceden a una relación
laboral de este tipo.
Esto va a cambiar, más derechos, más protección, mejor
sociedad, al final estamos hablando de eso, estamos hablando
de que tengamos una mejor sociedad, donde nadie quede atrás,
donde todo el mundo esté protegido. Y en unas islas como las
nuestras, donde los fijos discontinuos son absolutamente
mayoritarios, exista más protección.
Esto nunca pasó con el Partido Popular, se quejan de lo de
las camas, nunca les hemos oído hablar ni decir absolutamente
ninguna propuesta en ninguna comisión, en ningún plenario,
ninguna medida de mejora de los trabajadores y trabajadoras,
absolutamente ninguna.

Lo siento, lo siento, ya está bien.
(Alguns aplaudiments)
Están ustedes enfadados y me están enfadando a mí. Ya se
lo dije la semana pasada, que en tema de turismo no iba con
bromas.
Vamos a ver. Hoy ponemos freno a la forma de legislar en
turismo que tenía el Partido Popular. Revertimos la situación,
solamente se miraba por el urbanismo. Hoy vamos a aprobar
una norma que tiene y recoge mejoras para los trabajadores y
trabajadoras, mejoras en medio ambiente, en sostenibilidad, en
circularidad y en la disminución de la huella de carbono.
Quiero dar la bienvenida a todas las organizaciones
sindicales que hoy nos acompañan y que van a seguir el debate
junto a nosotras y lamentar la ausencia también de gran parte
del empresariado. Insisto, es una medida positiva y nos gustaría
mucho que estuviesen hoy aquí participando de este debate.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor!

El estrés térmico se pone por primera vez aquí sobre la
mesa, ustedes nunca dijeron nada, a lo mejor ahora se les
ocurran propuestas, bienvenidas sean.
La incorporación, como decía, de las camas elevables y
móviles hará que ya no haya más mujeres que dejen sus
cervicales, manos y hombros destruidos por su trabajo, aquí
tenemos sentadas algunas de ellas.
Los estudios de cargas de trabajo que va a hacer el
IBASSAL permitirán poner negro sobre blanco el sufrimiento
que conlleva trabajar en el turismo: cocinas, comedores, en
todos y cada uno de sus departamentos.
Y abierto el melón de la ley, hemos incorporado medidas de
sostenibilidad. El Pleno pasado les invite a entrar en una
habitación de turismo de borrachera, cuando el aire
acondicionado lleva más de 2 horas apagado; la derecha
pontifica sobre turismo, nos dicen que ellos saben, pero
solamente han ido a los establecimientos como clientes. Deben
saber, en cuanto a sostenibilidad, no cabe, se lo hemos dicho y
repetido, hay un montón de estudios de la Universitat de les
Illes Balears, de todo tipo y colectivo, no caben más turistas en
las islas, tenemos que apostar por la calidad, por la calidad, no
por el crecimiento desmesurado; si por la derecha fuera, la
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Serra de Tramuntana estaría cimentada de arriba abajo, no
quedaría una encina y no quedaría un almendro...
(Remor de veus)
..., es que no quedaría nada para ver, pero si hasta nos querían
poner una ópera encima del mar, si ustedes cimentarían el mar,
si es que no dejarían absolutamente nada.
(Remor de veus)
Entonces, no podemos seguir creciendo desmesuradamente,
no podemos generar residuos desmesuradamente, no podemos
consumir energías desmesuradamente, el más, más, más lleva
al final al hundimiento de las islas. Ustedes lo que quieren es
hundir el turismo, si hay alguien aquí antiturismo son ustedes,
son ustedes.
Mejoras en cuanto a la inclusión del Plan de circularidad,
evaluable, renovable de acuerdo a las necesidades, pero el
sector turístico no puede ser circular por sí solo, necesita el
apoyo de otras industrias y con ellas estamos trabajando. El
vicepresidente Yllanes se lo ha explicado en multitud de
ocasiones.
Debemos avanzar hacia los objetivos 20-30, este decreto
obliga, entre otras medidas, a sustituir las calderas de fueloil de
los alojamientos turísticos, que son la principal fuente de
emisión del efecto invernadero, antes de finalizar el 2026, esto
supondrá un ahorro de 57 toneladas de CO2 anuales, con esta
única medida, y hay muchas otras.
¿Nosotros tenemos medidas para mejorar e incorporar a
esta ley, una vez aprobado este decreto? Sí, lo he comentado
antes, es una primera medida, es un primer paso, pero no es
suficiente, tenemos que seguir apretando. Les puedo adelantar
algunas de ellas, se las hemos comentado estos días, los beach
clubs en Eivissa están generando enormes problemas a los
vecinos, con música todo volumen que no les deja descansar,
incluso viviendo a varios quilómetros, hay que poner límite a
eso, se acabó el torturar a la gente que no está de fiesta, hay
gente que vive de fiesta que está allí y hay otros que están
residiendo y que necesitan descansar, no tienen por qué ver su
vida alterada por un sector económico.
En Menorca también tenemos una problemática muy
importante respecto al acceso a la vivienda del personal
turístico, hay establecimientos que van a tener serios problemas
para empezar la temporada porque no encuentran vivienda sus
trabajadores y trabajadoras, también ahí tenemos que poner
remedio.
Y para acabar, los estudios de carga de trabajo del
IBASSAL deben ser específicos y visibilizar la realidad, lo que
está pasando, y deben ser específicos no por categorías, sino
específicos de cada centro, de cada establecimiento, no todos
los hoteles de 3 estrellas son iguales, no todos los de 5 son
iguales, no todos los aparthoteles son iguales.
He empezado mi intervención diciendo que la planta
hotelera abre, que estamos al 85% en Palma, que dentro de
pocos días ya la tendremos en absoluto pleno rendimiento,
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estas empresas deben contratar el personal que hace falta, no se
puede hacer lo mismo con menos manos, hay que contratar. Si
las perspectivas son buenas y las reservas están aumentando, si
va a haber ocupación tiene que haber contratación.
En definitiva, desde nuestra formación diremos sí rotundo
a esta normativa que viene a mejorar el sector y que viene a
mejorar nuestras islas.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president, diputades, diputats, convidats siau
benvinguts i gaudiu del debat, confiem que gaudireu del debat,
al cap i a la si sou vosaltres els protagonistes, per tant, és ben
hora que tots tenguem en compte qui són aquests protagonistes.
El turisme es configura com el principal motor econòmic i
social de les Illes Balears, representa més del 45% del PIB,
ofereix feina a més de 200.000 persones treballadores i
econòmicament ha suposat en els darrers anys uns ingressos
anuals superiors als 16.000 milions d'euros.
El nostre territori ha estat pioner en el desenvolupament del
turisme des dels anys 60, quan s'inicià el desenvolupament del
producte de sol i platja, i ha comptat també amb el suport dels
operadors turístics i que al nostre arxipèlag continua liderant
dins l'arc mediterrani. El fet de ser un territori amb un elevat
dinamisme econòmic i elevades quotes de benestar ha implicat
un augment de la població, que ha suposat en 40 anys passar de
642.780 habitants a 1.210.725 al 2020. A més, els darrers 20
anys les Illes han atret un 48,2% més de turistes, i ha passat de
l’11,1 milions del 2000 als 16,4 de l'any 2019.
La irrupció de la pandèmia associada a la COVID-19
provocà a l’any 2020 una aturada mundial de l'activitat, i a
escala global les megatendències acceleraven la transformació
del turisme a la recerca d'una major creació de valor econòmic,
social i ambiental. No és escrit meu, això és el primer punt del
preàmbul del decret llei que avui du el Govern a convalidar. El
que hi hauríem d'afegir és que els darrers 20 anys tots els
indicadors ens diuen que més turistes no vol dir més riquesa,
ans el contrari, vol dir això que hem de renunciar al sector? No,
de cap de les maneres. Vol dir això que hem de canviar la
manera com ens relacionam amb el turisme com a sector
econòmic? Sí, seguríssim.
Aquest decret recull l'esperit de feina començada la
legislatura passada, amb la modificació de la Llei de turisme
del 2017, la Llei de canvi climàtic, la Llei de residus i la
recuperació del diàleg social. En aquest mateix sentit, el
setembre del 2016, 135 entitats de la societat civil de les Illes
Balears varen impulsar el manifest Sense límits no hi ha futur,
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una obvietat que no tots els governants del nostre país han
entès, i així estam, així ens trobam!
Recollint aquest plantejament segueix treballant el Govern
aquesta legislatura, una feina que es fa des de la necessitat que
tenim com a país de posar al capdavant de tot la qualitat de
vida de les persones que hi vivim. Si volem una economia
equilibrada i competitiva, la circularitat, la sostenibilitat i els
drets laborals han de ser la base sobre la qual s’assenti no
només el sector turístic, sinó tota l'economia del país; la
circularitat és la fórmula per enfortir la resta de sectors
econòmics. Darrere qualsevol establiment turístic sempre hi ha
hagut indústria i sector primari, però no sempre hi ha hagut un
govern disposat a legislar a favor de posar en valor el seu
paper.
I sí, efectivament, hem d'aprofitar aquesta llei per reforçar
el paper del producte local als establiments hotelers; ja hi ha
referències en el decret -articles 100 i 102-, però no basta, i al
llarg de la tramitació parlamentària hem de millorar aquesta
qüestió.
Al marge d'això, és important no cremar el concepte
circularitat, com hem fet amb altres conceptes. Per això, si
volem ser la primera destinació turística circular del món i que
això sigui un valor afegit, és necessari no fer abús del terme i
que només el puguin fer servir aquells que de veres el
practiquin. Això és el que fa, també, aquest decret.
Quant a la sostenibilitat, ja a la legislatura passada es va
començar el camí amb la Llei de canvi climàtic i la Llei de
residus. Seguim caminant en la mateixa direcció, l'emergència
climàtica no ens deixa altre remei.
Els drets laborals són l'altra pota damunt la que s’assenta
aquest decret. Ja era ben hora que la normativa turística tengués
en compte treballadores i treballadors; sense elles, a dia d'avui,
no hi hauria el sector i s’hi deixen la salut, dia a dia.
Com hem dit abans, sense límits no hi ha futur. Per això era
necessari fer un téntol, i això fa aquest decret; ens aturam, ens
ho pensam, ens ho estudiam, ho discutim entre totes i tots,
perquè aquesta decisió és massa important, la congelació de les
borses de places, per tal que qui és competent -en aquest cas els
consells- marquin aquests límits que ens han de dur al futur, és
imprescindible, com imprescindible també és que aquests límits
estiguin per davall del que tenim ara.
A més, des del nostre grup pensam que al llarg de la
tramitació parlamentària podem millorar aquesta qüestió,
sempre que no toquem l'horitzó de decreixement damunt el que
s’assenta la idea.
Totes aquestes mesures no haurien estat possibles sense la
recuperació del diàleg social, només establint complicitats es
poden plantejar grans consensos per seguir avançant, i aquest
decret n'és un bon exemple. Aquest decret que tramitarem,
discutirem i millorarem com a llei, no és un capritx d'aquest
govern, i no ho és perquè la prioritat de qualsevol govern ha de
ser posar les ciutadanes i els ciutadans del país al capdavant; si
volem que l'economia del país sigui equilibrada i competitiva,

hi ha d’haver de qualitat laboral, mediambiental i social. Amb
aquest decret feim una passa més per aconseguir-ho.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, i, en primer lloc, intervendrà el Sr. Castells,
per un temps de set minuts i mig.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. I bé, a l'hora de fixar la
posició de MÉS per Menorca respecte d'aquest decret llei,
evidentment, primer hem de fer una referència a la forma, no?,
a la forma d'aquesta norma: la forma de decret llei.
I ja em perdonaran la immodèstia, però crec que ho puc fer
amb certa autoritat perquè saben que pocs portaveus com jo -o
tants com jo, eh?, tampoc no em vull posar unes medalles més
enllà de les que em pertoquen- han combatut l'abús de l'ús del
decret llei quan no està justificat.
I, en canvi, avui votarem a favor de la validació d'aquest
decret llei i pels següents motius, perquè vostès saben que quan
el Govern va començar a llançar..., no sé si dir-ne globus
sonda, dient que volia fer una llei de turisme, i anar desvetllant
alguns dels elements, presentant-ho a Madrid..., nosaltres ho
seguíem amb una certa curiositat i astorament, no?, aquesta
forma una mica especial de començar a comunicar públicament
que volia que hi hagués aquesta norma. Nosaltres vam voler
fixar la nostra posició. Nosaltres vam dir, nosaltres només
donarem suport a una modificació de la Llei turística que
prevegi una moratòria, una suspensió de llicències de nova
activitat turística. Bàsicament, perquè creiem que és la manera
de treballar per al progrés de les Illes Balears, i després
m'allargaré en aquesta idea.
Continuant amb el tema de la forma. Per tant, quan el
Govern ens va cridar i ens va emplaçar a donar suport a aquesta
modificació, el Govern ja sabia quina era la nostra condició i
el Govern doncs va incorporar en aquesta norma aquesta
limitació, que és una limitació que, d'una banda, considero que
és la mesura més important, més transformadora i amb més
abast del decret llei, i a la vegada, és la figura que justifica l'ús
d'aquesta figura.
Per tant, sent com som un grup, que havíem posat com a
condició per donar suport a aquesta modificació de la Llei de
turisme, que es fes una suspensió de llicències, incorporada
aquesta condició, i em sembla que és indiscutible..., i si hi ha
algú que està disposat a discutir-ho, doncs m'agradaria que fos
objecte de debat, una mesura que només es pot implementar via
decret llei. Evidentment, no es pot posar en marxa una
moratòria turística sense fer-ho d'una forma immediata, amb
una entrada en vigor immediata.
Per tant, aquest és el motiu perquè nosaltres donam suport
a la validació d'aquest decret llei. Per què? Perquè la mesura
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més agosarada, més important, més transformadora, que conté
és una mesura que nosaltres hem demanat i que, a més a més,
justifica l'adopció de la forma de decret llei.
Que moltes d'aquestes mesures que preveu aquest decret llei
podrien no haver anat via decret llei? Sí, correcte. Però també
em reconeixeran que hagués estat un poc estrany que el
Govern, una vegada estàs fent un projecte de llei per modificar
la Llei de turisme i després, a la vegada, estàs fent un decret
llei. A mi em sembla que si hi havia damunt de la taula la
possibilitat de fer un decret llei, era lògic que s'acumulàs tot en
un únic decret llei.
Però fixin-se, quina va ser l'altra condició que nosaltres vam
posar el Govern per donar suport a aquest decret llei?, que es
tramités com a projecte de llei. És a dir, vam posar aquesta
condició. Aquesta condició també s’ha complert. Des del
primer moment, el Govern ha manifestat que votaria a favor
que es tramités com a projecte de llei. Per tant, les reserves que
podíem tenir per a la resta del decret llei, queden compensades
també per aquesta disponibilitat, que es tramiti com a projecte
de llei.
Per tant, nosaltres feim una valoració global d'aquesta
negociació, d’aquest canvi d'impressions que hem tingut amb
el Govern, i consideram que és coherent, que és lògic, votar-hi
a favor. Això, pel que fa a la forma.
Pel que fa al fons, i anant a la pertinència, a la necessitat,
absolutament justificada que per a nosaltres té en aquests
moments establir una moratòria o una suspensió de noves
activitats turístiques, i ho he dit clarament, creiem que és una
mesura que apunta cap a la prosperitat de les Illes Balears.
Hi ha qui confon decreixement turístic amb decreixement
econòmic. No té res a veure, és que és tot el contrari. Nosaltres
volem el decreixement turístic perquè volem el creixement
econòmic, perquè s'ha demostrat -en els últims vint anys- que
el creixement turístic ens ha aportat el decreixement econòmic,
perquè ens ha portat a una disminució de la competitivitat de
les Illes Balears, a una disminució de la renda per càpita de les
Illes Balears i, per tant, a un empobriment relatiu de la població
de les Illes Balears, perquè està més que estudiat.
És a dir, hi ha hagut un moment a partir del qual l’evolució
de l'activitat turística, seguint un model invariable d'activitat
turística, ha portat a una disminució de la competitivitat i de la
productivitat. I, per tant, calia aturar aquest model, que és el
model -diguem-ne- amb tot el respecte, evidentment, per a tota
la gent del món de l'empresa, perquè el món de l'empresa mai
no és fàcil, però amb un model fàcil, que era continuar fent el
mateix sense canviar de fons el model.
I, fins i tot el conseller ho va citar un dia -ara el Sr. Costa no
hi és, no?-, va citar un dia una manifestació que va fer el Sr.
Costa, d'una forma molt solemne, en aquest mateix lloc on estic
jo, que va dir, ja ens aniria bé abaixar 3 milions de turistes, no?
És a dir, quan tothom està dient... Em sembla que va dir, tenim
16 milions... -ah!, sí que el veig. Perdó, Sr. Costa, com que està
amagat, no el veia- ...que va dir, tenim 16 milions, bé, ja
firmem passar a 13 milions, no? Per tant, què vull dir amb
això? Ara no és que vulgui agafar el rave per les fulles, Sr.
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Costa, però tothom veu que estem en una espiral negativa, de
d’anar creixent més en quantitat, en quantitat, en quantitat... ara
el conseller diu intensitat, la nova paraula, el nou marc és la
intensitat -ja no sé si és que ja la quantitat, ja..., els spin doctors
han decidit que és una paraula negativa, però jo crec que és
molt clara, no?., és a dir, la quantitat porta a un empobriment
relatiu; porta a una renda per càpita cada cop més baixa.
I ara també aprofitaré per replicar, precisament, a una
manipulació -diguem- que ha fet el Sr. Pérez-Ribas, que el Sr.
Pérez-Ribas, no?, que ha citat una pregunta meva, que ha dit
que jo donava la culpa de l’apujada de preus a la gent que ve de
fora. Això és una demagògia com una casa de pagès. Jo li don
la culpa a una cosa que vostè, com a liberal, suposo que no
haurà derogat, que no s'haurà derogat encara, que és la llei de
l'oferta i la demanda. Quan puja l'oferta o quan puja la demanda
i no hi ha prou oferta, evidentment pugen els preus. Jo no
culpabilitzo ningú, simplement dic una cosa evident, tan
evident com la llei de la gravetat, és a dir, si..., a més a més,
encara diré més, jo he defensat aquí a l’últim debat de l'estat de
la comunitat ho vaig dir, vaig dir, escolti, perdoni, és que quan
ve un treballador de fora aquí, a banda d'un contracte de treball,
li hem de garantir tota una sèrie de coses, li hem de garantir un
habitatge, li hem de garantir una educació, li hem de garantir
una salut.
Per tant, la veritat és que va molt mal encaminat si intenta
vostè insinuar que jo estic culpabilitzant els treballadors que
vénen de fora de res, no els culpabilitzo de res, l'únic que dic és
que els enganyem perquè vénen aquí amb un contracte de
treball i després es troben en unes condicions de vida i que
aquelles condicions laborals no els permeten suplir les altres
necessitats vitals que tenen. Per tant, crec que aquest és un
problema, és un problema que preocupa al meu grup polític i
per això el meu grup polític crida l'atenció sobre aquesta
problemàtica.
Crec que la limitació de places turístiques dóna una bona
resposta a aquesta problemàtica, perquè, com deia l'altre dia a
una pregunta que li vaig fer a la presidenta, la moratòria no
destrueix ni un únic lloc de treball, perquè evidentment
l'activitat que es fa es podrà continuar fent, els projectes que
estan presentats es podran continuar desenvolupant i, a més a
més, no només d'ampliar i créixer dins la construcció sinó
també de reformar, modificar, reduir també, per tant, fins i tot
també el món de la construcció no s'ha de veure preocupat o
alterat per aquesta moratòria.
Se m'acaba el temps, espero poder replicar als grups que
estan en contra del decret llei a la propera intervenció.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara la segona intervenció per
part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Sanz, per set minuts i
mig.
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EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, diputades i diputats.
Debatem un decret que no ha estat exempt de polèmiques,
notícies molt diverses i contradictòries. També és cert que crec
que hem d’ampliar el marc de debat i no només parlar de les
formes sinó també del fons.
Les preguntes que s'han formulat avui sobre el consens la
mancança a la majoria d'elles era d'esperit, el que volia
expressar, i ho duré a la part de la qual som el representant, és
que a Formentera tenim clar que la saturació és un problema
real i que se li ha de posar algunes limitacions a la majoria dels
casos. En aquest marc tenim clar quin és el posicionament
respecte de la saturació.
A Formentera ja es va aconseguir mitjançant un mandat, es
va fer un mandat al plenari del Consell de Formentera, l'acord
del 20 de desembre de 2017 per unanimitat, mitjançant el qual
es va elevar al Govern la necessitat de la Llei 7/2019, per a la
sostenibilitat ambiental i econòmica per a l'illa de Formentera,
sostenibilitat, una paraula que moltes vegades està buida, com
bé ha dit el conseller, però avui l'emplenem de sentit. En aquest
cas, a aquesta llei, està ben plena de sentit.
Aquesta llei permetia, mitjançant l'article 47.2 de l'Estatut
d'Autonomia, regular el trànsit, millor dit, la càrrega de vehicles
que pot haver-hi a la nostra illa i poder establir un sostre de
vehicles que definiria la saturació màxima de circulació a
aquesta illa. El 2019 es va establir que eren 22.382 cotxes vehicles, millor dit-, i el Consell d'Entitats, entitat de màxima
representativitat del Consell de Formentera, va decidir que
aquesta reducció de vehicles fos d’un 4% cada anys fins 2023
per arribar a una baixada d’un 16%, o el que és el mateix,
18.800 vehicles com a màxim en el període que s’estimàs.
Com he dit, aquesta llei ha permès que el Consell d'Entitats
revisi periòdicament aquest sostre de vehicles, revisi la pressió
que tenim, analitzi les xifres que hem tingut i es pugui decidir
cada any si és vol o no reduir el nombre de vehicles. També
amb resolucions sorgides de la unanimitat dels grups polítics
que hi ha a Formentera, curiosament aquí no pensen el mateix
els mateixos grups polítics, s'ha decidit que hi hagi una
regulació de fondeigs al voltant de tota l'illa de Formentera o,
el que és el mateix, que hi ha una saturació també al litoral de
Formentera.
També es treballa ... els programes electorals de tots els
grups polítics que són a Formentera, també varen portar com a
projecte la regulació de l’Estany d’Es Peix. Per a qui no ho
sàpiguen, un indret que duu més de vint anys tractant de ser
regulat i que ara mateix duu endavant el desenvolupament d'un
projecte per poder regular la quantitat màxima de barques que
hi ha fondejades i que es pugui recuperar aquest indret per a
tothom.
I per què s'ha recuperat per a tothom? Per què parlam de la
saturació? Faré meves unes paraules que justament ahir la
presidenta del Consell Insular de Formentera va dir al seu
discurs del Dia de les Illes Balears: “si els efectes d'aquesta
saturació rompen l'equilibri social entre turistes i residents i
provoquen problemes, com per exemple l'accés a l'habitatge o

d’amenaces al nostre ecosistema, entenc que hem d'aturar, hem
d'analitzar i hem d'actuar per poder intentar revertir aquest
problema. Cercar solucions a aquests problemes és el nostre
mandat com a representants polítics”, o el que és el mateix,
hem de pensar que és obligació nostra fer aquestes qüestions.
També es fa un canvi a l'ordenació del port de Formentera.
També es va establir la Llei 8/2019, de residus i sòls
contaminants, que també afectaria justament la Llei turística o
el decret llei que es convertirà en nova llei turística avui mateix
debatent-lo; també la Llei, de 2019, de canvi climàtic. Tot que
hi hagi escèptics sobre el canvi climàtic, a Formentera tenim
ben clar que és una realitat i que pot fer que un dels majors
béns que tenim a Formentera, que la posidònia, pugui
desaparèixer i llavor pot deixar de tenir sentit una llei turística
perquè no tindríem un atractiu turístic per ser visitats.
Hem d'aturar i repensar, a Formentera el PTI ja va establir
el 2010 a la primera revisió i després el 2019 ja es va definir un
sostre de places turístiques, 20.585 places. D'aquestes places
avui en dia, amb tots els efectes de la saturació que acabr
d'exposar, encara queden prop de 3.700 sense adjudicar, sense
reservar i sense utilitzar. Què vol dir? Estem saturats i encara
queden places que no s'han emprat, per la qual cosa, una
moratòria en aquestes que no s'han emprat és positiva, perquè,
torn al que acabe de dir abans, hem d'aturar i repensar, hem de
poder decidir. I aquest decret llei, tal com està redactat, perquè
sí que es va parlar amb el Consell de Formentera i es va tenir
el consens necessari, disposa de les disposicions addicionals
necessàries que diuen, en primer lloc, que Formentera podrà
tenir en el cas de les dispenses urbanístiques, en el cas que es
donassin, haurà de passar la declaració responsable per la
Comissió d'Ordenació Turística del Consell Insular de
Formentera. En segon lloc, si ha d’haver-hi un creixement fins
el 15% s’ha de decidir en els terminis que tenim ara mateix,
però si no es decideix res serà el mateix que ja es va establir
amb la Llei 2/2020, o el que és el mateix, a Formentera ja es va
decidir, ja se sabia pel que acabe de dir de la saturació, que es
volia un creixement zero.
També hem de pensar que hem de tenir un marc en el qual
treballar, hem de tenir un marc regulatori que digui el que s’ha
de poder fer. I aquesta llei, amb les disposicions que tenim, no
afecta aquells que han començat el tràmit. Una persona que
hagués reservat una plaça, aquesta plaça continua el seu tràmit
fins que es pugui desenvolupar. Si una persona ha fet la
despesa, ha comprat unes places turístiques a l'operador que
sigui a cadascun dels consells, aquestes places continuen
endavant. Si té iniciat un tràmit per construir-hi un hotel,
continuen endavant. Llavors, què ha afectat? Queden afectades
aquelles que potser estiguessin al cap d'algú que volgués
especular amb els problemes que tenim, però que no estan avui
en dia a cap projecte formal, i són les quals no són, i vaig una
passa més enllà, el mateix decret llei diu que si els consells
insulars modifiquen el seu pla territorial insular en els propers
quatre anys definint si volen o no volen, poden mantenir
aquestes places actives. O el el mateix, ens permet -torn a
repetir- pensar el futur que volem per als nostres illes, i en el
cas de Formentera pensar si aquestes 3.700 places són
necessàries.
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No voldria acabar sense dir que la pandèmia ens va posar
de manifest a Formentera també la fragilitat de la societat. El
turisme és el motor econòmic i quan la pandèmia va aturar
aquest motor econòmic, va haver-hi prop de mil famílies que no
tenien ni tan sols per menjar, varen haver d'acudir a Benestar
Social per rebre vals de menjar durant uns mesos. Hem de
pensar si aquest és el model econòmic que volem per a la
nostra illa. Si no hi hagués hagut escut social, els ERTO, les
ajudes a empreses, 13 milions d'euros en el cas de Formentera,
184 empreses, no haguessin pogut passar aquesta crisi que
acabam de passar.
També posar en relleu que el dia que es va aprovar aquest
decret llei, que es va comunicar que s’aprovava aquest decret
llei, se’ns va comunicar directament també que, com ha dit el
company de MÉS per Menorca, el Sr. Castells, que es
tramitaria com a projecte de llei, per què? Perquè hi puguin ser
incloses totes les demandes que poden sorgir d’aquí, poden
venir per part d'entitats o podien venir per part de les entitats
socials.
I, finalment, una part molt important, la part de protegir els
treballadors, incloure una llei que justament estableixi que s'han
de ficar mesures millors per als treballadors, i aquestes
mesures, que en els discursos que he dit al principi, justament
al començament d'aquest parlament, que eren mesures que
havien d'arribar a consens, el que diuen aquestes mesures és
que han de ser graduals, i també els costaran menys temps o
han de costar menys temps a aquells establiments que sí que
tinguin més capacitat econòmica, i aquells que tinguin menys
tenen un temps més adequat.
Se m'ha acabat ja el temps, així que, com crec que ha quedat
clar amb l’exposat, donam suport a aquest decret llei.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears, una norma equilibrada i centrada;
un decret molt important perquè implica un canvi de rumb de
la nostra economia, un canvi que serà positiu, tant a curt com
a llarg termini, perquè, tal com ha comentat el conseller
Negueruela, s'aposta per la qualitat en lloc de la quantitat,
apostam per la sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
Això implica que aquesta norma va encaminada a
progressar d'una manera equitativa i no implica, senyors i
senyores del Partit Popular, de cap manera, un decreixement,
sinó el contrari, implica un creixement de manera sostenible en
el temps i de forma ordenada, i també una redistribució de la
renda més equitativa.
El Govern du treballant des del diàleg des de l'anterior
legislatura i no podia presentar un text sense haver-ho treballat
amb els sindicats, les patronals i les administracions locals.
Aprofit per donar la benvinguda als representants sindicals, tant
de Comissions Obreres com d’UGT, a les representants de les
kellys, al personal de la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears, i els vull agrair tant a tots vostès, com als
representants de les patronals, la feina que han fet per dur a
terme aquest decret llei tan important per a les nostres illes i per
a la nostra societat. Gràcies a tots vosaltres.
(Alguns aplaudiments)
Per això, deman altesa de mires als partits de l'oposició,
perquè respectin els acords aconseguits amb les parts i treballin
el projecte de llei de forma positiva, amb l'objectiu de
millorar-lo, això implica que deixin aparcat el no, aquest no
que és habitual en vostès, i se sumin al diàleg, aquest diàleg que
mai no han exercit,...
(Remor de veus)
... i obrin els ulls per veure les externalitats positives per a les
nostres illes amb l'aprovació d'aquest decret llei.

EL SR. PRESIDENT:

És molt trist, és molt trist que un país o, millor dit, que el
governant d'un país, de forma unilateral, hagi atacat un país
d'Europa i hagi amenaçat altres països que representen valors
democràtics que sustenten l'Europa d'avui en dia i que han
permès dècades de prosperitat, de pau i de llibertat.

El text que debatem avui, fruit del treball conjunt, com ja he
comentat, implica, incorpora les recomanacions dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible inclosos a l’Agenda 20-30,
emparats sota el paraigua de la sostenibilitat social, ambiental
i econòmica. Aquest decret llei inclou el concepte de turisme
sostenible, dictat la Resolució 75/229 de l'Assemblea General
de les Nacions Unides, la qual, entre d’altres aspectes, convida
els governants i parts interessades a promoure i donar suport a
un model de turisme més sostenible, basat en la inclusió social
i la reducció de desigualtats de conservació i protecció del
medi ambient, la gestió responsable de residus, la formació dels
treballadors i les treballadores, i, entre d'altres aspectes, també
el respecte a la cultura i el territori. En definitiva, l'aposta
d'aquest decret pel turisme sostenible, a més de ser creador de
riquesa, ha de contribuir a conservar i a protegir els recursos
del nostre territori, però també ha de contribuir i promoure la
diversitat cultural i el benestar de les persones residents a les
Illes Balears, i generar treball de qualitat i donar suport a les
economies locals.

Avui aquí ens reunim per debatre i per aprovar la validació
i la tramitació com a projecte de llei del Decret Llei 3/2022, de

La sostenibilitat i la qualitat són aspectes que cada vegada
més valoren els turismes que vénen a l'hora d'escollir la seva

Gràcies, Sr. Sanz. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Sansó.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Permeti’m que les
meves primeres paraules, i en nom del Grup Parlamentari
Socialista, siguin de record de totes les persones víctimes de
conflictes bèl·lics i, en especial, avui en dia, per al poble
ucraïnès.
(Alguns aplaudiments)
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destinació, cada vegada vénen més persones que cerquen
destinacions que integrin les seves cultures locals, protegeixin
el seu territori i siguin socialment responsables.
Els que van tenir el plaer d’assistir, dijous passat, al míting
de la Fundación Impulsa van poder escoltar el doctor Riera,
que va dir: “Hem arribat al límit de l'èxit en l'actual model
turístic, les nostres fortaleses com l'entorn, la qualitat dels
establiments turístics, la connectivitat, les nostres
infraestructures i els nostres serveis públics, entre d'altres, ens
han situat en un dels llocs més alts en el rànquing de lideratge
turístic, i ens han permès obtenir un rèdits que ja són
impossibles de superar. Si es vol seguir mantenint, -va dir, va
mantenir el Sr. Riera- si es vol seguir mantenint una situació
rellevant en el rànquing de lideratge turístic, va destacar la
importància de desenvolupar un turisme i impulsar la
incorporació de la sostenibilitat com a palanca activa de la
competitivitat, entre d’altres aspectes”.
En aquest context de circularitat és la palanca del canvi cap
al progrés, tenint en compte tots els objectius de sostenibilitat
indicats anteriorment. D’aquí la introducció d’un nou títol
cinquè a la Llei turística, on s'estableixen les mesures que han
d'aplicar els allotjaments hotelers, apartaments turístics i
allotjaments de turisme rural per elaborar l'estratègia de
circularitat. Vull destacar, en aquest títol cinquè, l'article
102.2.b), en el que s'han d'indicar de manera diferenciada a la
carta o menús els productes de marisc o peix que tenguin
origen balear; aquesta indicació també s'ha de fer per als
productes balears amb denominació d'origen, indicadors
geogràfiques protegides, entre d'altres mesures que donen a
conèixer la qualitat dels nostres productes, així com potencien
el sector primari i la indústria agroalimentària de les nostres
illes.
Aquest decret llei també té un vessant molt social, ja ho han
comentat les persones que m'han precedit, ja que incorpora, per
primera vegada, elements beneficiosos per als treballadors del
sector turístic de les nostres illes, beneficis com els que disposa
l'article 37.b), que inclou l'obligatorietat de disposar de llits
elevables per millorar la feina dels treballadors i de les
treballadores dels establiments turístics. També inclou
l’exigència de mantenir unes instal·lacions tècniques que
assegurin el benestar i el confort de tots els usuaris dels
establiments turístics, incloent, per suposat, els treballadors i
les treballadores.
Senyores i senyors diputats, per tal de fer una transició real
i efectiva cap a la circularitat i la sostenibilitat del sector
turístic, no es pot seguir creixent, creixent i creixent de forma
desmesurada, com ha fet la dreta quan governa, que relaciona
quantitat amb qualitat,...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... i això no va així, la qualitat no implica quantitat. Per això,
perquè és moment de créixer de forma sostenible és necessària
una suspensió temporal de l'adquisició de places i es dóna un
termini màxim de 4 anys perquè els consells insulars revisin els
seus respectius PIAT o PTI i puguin avaluar la capacitat de
càrrega a cada una de les Illes.

És moment d'aturar, de repensar el model que volem i
d’ordenar cap a un model turístic sostenible. Sense aquesta
darrera mesura, que justifica plenament l'aprovació d'aquesta
norma com un decret llei, no es podria fer el canvi cap a aquest
nou model de turisme, que consideram que és positiu. L'aposta
per la qualitat enfront de la quantitat, implica
desestacionalitzar, ja que es ven com a destinació sostenible
durant tot l'any i permet la diversificació econòmica,
redistribuint recursos cap a la indústria lligada a la circularitat
i altres sectors relacionats amb les noves tecnologies, així com
l'aposta que es fa pel sector primari i la indústria
agroalimentària de les nostres illes.
Per tant, que les Illes Balears siguin destinació circular
implica ser més competitius, més competitius de cara a
l’exterior i de cara a les nostres illes, competitivitat que s'ha
d’adequar al creixement sostenible. Per això demanam a la
dreta, estenem la mà als partits de l'oposició, perquè puguem
arribar a acords durant la seva tramitació com a projecte de llei,
sempre i quan ...
(Remor de veus)
... respectin la normativa que han aprovat les parts implicades
i la feina que han fet els sindicats i patronals d'aquestes illes.
Sra. Riera, si vol venir a debatre aquí estaria encantada de
debatre amb vostè...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sansó, no entri en debats.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Ja acab, ja acab. Ja acab, Sr. President. I permetin-me,
senyores i senyors diputats, que acabi la meva intervenció amb
algunes de les paraules que va dir la presidenta Armengol -si
m’ho permet, Sra. Presidenta- durant el discurs de lliurament
dels Premis Ramon Llull i Medalla d'Or. Va dir la presidenta
que el 2022 és l'any de la recuperació, l'any de construir junts
dècades de prosperitat per a tothom, l'any de les nostres illes.
I crec sincerament que així és, perquè la nostra societat
treballa de valent perquè així sigui i el Govern d'aquestes illes
estableix la base legislativa perquè pugui ser: Llei de residus i
Llei d'energia durant l'anterior legislatura, la Llei d'educació la
setmana passada i avui el Decret Llei 3/2022, d’11 de febrer,
de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sansó. Ara començam les intervencions dels
grups parlamentaris en torn en contra i començam pel Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Buenos días, señoras y señores diputados. Damos la
bienvenida también a las entidades y asociaciones que nos
acompañan e intentaré hacerme entender, en cuanto al por qué
de nuestro posicionamiento de voto.
Se trae hoy a debate la validación o no del Decreto ley
3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la
sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas
Baleares, una norma que se ha constituido en sí misma como
una gran decepción, una gran decepción por las formas y por el
fondo; una gran decepción por el engaño y la manipulación por
la imposición y la falta de consenso, por la deslealtad, por el
intervencionismo y por la invasión de competencias.
(Alguns aplaudiments)
Una gran decepción por las expectativas que todos
teníamos, ante la posibilidad de que nuestra comunidad
autónoma contara con una buena herramienta jurídica que
ayudará a abordar los retos del turismo postpandemia, una
oportunidad perdida, ante la llegada de fondos europeos para
una verdadera transformación. Una ley que empezó mal, muy
mal y que hoy constatamos que no podía haberse hecho peor.
Ustedes no pueden vender debate y consenso político y
sacarse una ley de la chistera. No pueden vender acuerdos y
consenso y hacer creer a la gente que están formando parte de
un proyecto para luego traicionarles y utilizarles de coartada.
Ustedes no pueden manipular a la gente, haciéndoles creer que
sus sacrificios servirán para algo bueno y utilizarla para que
ustedes puedan mantener sus pactos de gobierno radicales e
ideológicos. Ustedes no pueden actuar de manera desleal con
los consejos insulares, interviniendo sus competencias, su
modelo turístico y territorial y pretender que se callen.
No han podido hacerlo peor, una ley producto del
marketing, de la que nadie sabía nada de su existencia en
Baleares y se va a Madrid a presentarla y luego continúan con
su turné por Valencia y Barcelona. Una ley que no existía más
allá de unas notas, como reconoció la Sra. Armengol y que el
Sr. Negueruela intentó dar carpetazo, dictando que la oposición
tendría su momento y que por supuesto, esperaban críticas
constructivas, en otra manifestación de prepotencia y chulería,
momento que para la oposición nunca llegó por cierto.
Y mientras la oposición y los sectores afectados por la ley
pedían la letra pequeña para saber a qué se enfrentaban, el Sr.
Negueruela seguía dando largas y afeaba públicamente y con
desprecio, esas justas reivindicaciones. Decía no entenderlo y
decía que lo importante era el fondo, un fondo que nadie
conocía y que continuaba generando preocupación, un fondo
que luego hemos visto que venía con trampa: mientras ustedes
vendían circularidad, sostenibilidad y camas elevables, lo cual
todos valorábamos positivamente, a la vez con nocturnidad y
alevosía, planteaban su moratoria, para entrarla por la puerta de
atrás en una burda maniobra para blanquearla.
(Alguns aplaudiments)
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Y lo han aprobado por decreto ley de manera totalmente
injustificada, ni urgente necesidad en la aplicación de medidas
de sostenibilidad y circularidad, puesto que son cuestiones que
los establecimientos de alojamiento turístico en su mayoría ya
están aplicando por propia voluntad, sin necesidad de una ley
y, además, medidas de crecimiento y de moratoria, que
tampoco responden a ningún criterio objetivo. Le preguntamos
la semana pasada, por qué lo hacía y no nos contestó, ahora
tampoco. En realidad no hay presión inversora turística, porque
cayó en picado con ustedes.
Han mentido desde el principio, la Sra. Armengol dijo que
esta ley sería objeto de un intenso debate, falso. Y se pongan
como se pongan y presionen a quien presionen, consenso cero.
Un problema de malas formas, que en el fondo lo que refleja es
que les importa muy poco llegar a acuerdos reales de fondo.
Malas formas en lo sectorial, en lo social y en lo institucional.
Las patronales, asociaciones empresariales, colegios rechazan
esta moratoria, el decrecimiento y el intervencionismo. Hablan
ustedes de consenso con los hoteleros, con los de Mallorca,
olvidando que deja de lado Menorca e Ibiza, que siguen fieles
a su posicionamiento en contra y que no se sienten
representados por ustedes, olvidando a Habtur, olvidando que
las viviendas de Ibiza y Menorca siguen en contra, que PIMEM
y PIME siguen en contra, que CAE Menorca Constructores,
colegios de Arquitectos, Aparejadores, asociaciones agrarias,
... todos los demás siguen en contra.
Un consenso con hoteleros de Mallorca, que ha sufrido
sonados vaivenes y que ha acabado con un nuevo chantaje al
arco parlamentario, pidiendo desde la conselleria con la FEHM
y cadenas, altura de miras y apoyo a la ley, en base a no
sabemos qué acuerdos posteriores en la tramitación de la ley.
(Alguns aplaudiments)
Y el Sr. Negueruela en su intervención y en su discurso
tampoco lo ha aclarado. ¿Pero esto qué es? ¿Quieren que el
Parlamento se vaya a casa? ¿Quieren quedarse usted y la Sra.
Armengol gestionando Baleares como si fuera un cortijo, que
votemos en contra de nuestros principios y que nos fiemos de
usted para arreglarlo? ¿Ustedes, que no son de fiar, que no
respetan los acuerdos tomados en sede parlamentaria, como la
Ley de educación y se los (...) contradicciones? No, Sr.
Conseller y Sra. Armengol. Todo esto hubiera sido muy fácil,
si el Govern hubiera elegido tramitarlo desde el principio como
proyecto de ley de manera transparente y participativa, pero no,
decidió ir por el camino del manejo bajo, juntando la moratoria
a la parte de la circularidad y obligando a la oposición a votar
en contra de este decreto ley. Y esa es la realidad.
Definitivamente la altura de miras habríamos de pedírsela a
este gobierno.
Desde el Partido Popular queremos que quede claro -y lo
diremos por enésima vez-, decimos sí a la circularidad, a un
crecimiento sostenible, al medio ambiente y a la mejora de la
calidad del empleo, las camas, la mejora de todos los
elementos, por supuesto que sí, pero desde las medidas
incentivadoras, facilitadoras.
Decimos no a la imposición, al intervencionismo, al
decrecimiento...
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(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... para que nadie se confunda. Pero es que tampoco hemos
visto que hayan convocado ustedes, órganos específicos para
el debate de temas cruciales, como es esta ley, como el Consejo
Asesor de Turismo de Baleares, la Comisión
Interdepartamental de Turismo, la Mesa de alcaldes por el
turismo, como también se han saltado en la Comisión General
de Consejos Insulares, consenso y participación. La Sra.
Armengol dijo “una ley que todos vendrán detrás”. De
momento están bastante solos, pero lo realmente grave es que
se trata de una ley que afectará al primer motor económico de
nuestras islas y que, por tanto, habría que ser una norma
consensuada, participada y de futuro para dar estabilidad
económica, social y política. Pero nada de eso, han conseguido
poner en contra a la gran mayoría, generar un clima de
crispación y enfrentamiento calculado, porque ya se sabe
aquello de divide y vencerás, y sorprende, más si cabe, porque
el comienzo de la exposición de motivos de su ley dice que el
turismo es el principal motor económico y social, con 45% del
PIB, 200.000 empleos, con ingresos anuales superiores a
16.000 millones, para a continuación utilizar las 12 páginas
siguientes para intentar justificar por qué esa parte se carga lo
más importante de nuestra economía, lo que nos da de comer,
cuando estábamos todavía saliendo de dos años de pandemia,
con un quebranto muy importante, no solo en vidas y en salud,
sino en pérdida de tejido productivo, de puestos de trabajo, de
caída del PIB, que todavía no se ha recuperado, con ERTE
renovados solo un mes, inflación, nuevas ZEPA, la invasión
rusa a Ucrania.

Miren quién puso las bases de la sostenibilidad y de la
política medioambiental en Baleares fue el Partido Popular,
quien puso las bases de la gestión del turismo con criterios de
calidad fue el Partido Popular, las dos leyes turísticas, tanto la
2/1999, como la 8/2012, ya impulsaban el intercambio de
plazas obsoletas, la contratación de trabajadores fijos, el
turismo sostenible y la modernización con la que se produjo el
mayor salto cualitativo en décadas, sin destrucción de territorio
ni incremento de plazas. Miren ustedes los datos del IBESTAT.

No facilitan ustedes las cosas sino que las complican, y eso
va en contra de los empresarios, de los trabajadores y con
perjuicios ya generados.

Una ley con afán recaudatorio y sancionador con elevadas
multas por incumplimientos sobrevenidos; una ley que limita la
libertad de empresa y la libre competencia; que perjudica
especialmente a pequeños y medianos empresarios, a
emprendedores, que es el grueso de nuestra economía, que ya
se sabe y ya se han visto gravemente afectados; una ley que no
establece sistemas de agilización administrativa ni establece
avances tecnológicos en la gestión, sino que burocratiza aún
más los procedimientos y supone nuevos costes.

Además lo dice el CES, pero no solo el CES, el progreso y
la prosperidad no pueden implicar decrecimiento, se ha de
crecer de manera sostenible, medioambiental y socialmente con
una buena gestión, hasta ustedes lo dicen en su exposición de
motivos, citan a las Naciones Unidas, a la OMT, que defiende
un crecimiento sostenible, no el decrecimiento.
La Comisión Europea, el Plan de acción de economía
circular Europea, o la Estrategia española de economía circular,
hablan de crecimiento económico y desarrollo sostenible,
inclusión social y uso eficiente de los recursos.
Miren, en abril de 2020, el Partido Popular, en el Congreso
de los Diputados, presentó una proposición no de ley para
aprobar una Estrategia española de economía circular, de la que
el Gobierno Sánchez carecía, y vemos que MÉS per Mallorca
y MÉS per Menorca son sinceros, hablan de que esta ley sí que
va a producir un decrecimiento, porque, según ellos, sobra
gente, y, por lo que se ve, según la Sra. Armengol también, y
no quieren que venga gente a trabajar, no quieren que venga
gente aquí a dejar su dinero y lo que quieren es incrementar la
renta per cápita a costa de que venga a menos gente, muy raro.
Y le voy a decir una cosa, la Ley de espacios naturales fue
cosa del PP, las DOT fueron cosa del PP, la Reserva de la
Biosfera de Menorca fue cosa del PP.

Y a su decreto ley le falta perspectiva integral, se centra en
los hoteleros, pero no entra a solucionar sus problemas ni los de
ningún otro colectivo; no recoge una visión de toda la cadena
de valor turística; una ley que no aborda temas como la
ordenación de los flujos de turistas, la planificación de
servicios para abordar los cambios o la competitividad; una ley
que nos quisieron vender como tal, pero que al final solo se ha
constituido en una modificación de la 8/2012, y que tampoco
supone ese modelo económico, ni turístico, ni de paradigma;
una ley con moratoria incluida por el decrecimiento, que es una
medida anticuada que no ayudará a la recuperación ni al
incremento de la calidad; una medida superada, y que requiere
que el Govern recapacite.
La reducción de plazas obsoletas, sí, pero con incentivos y
estudiando cada caso, y no con penalizaciones a quienes
quieren mejorar e incrementar la calidad de sus
establecimientos, reduciéndoles las plazas en un 5%.

Una ley que no incorpora una herramienta útil para
fomentar el incremento de la calidad de categoría y la
reconversión asimilable a la disposición adicional cuarta.
Una ley que no aborda los problemas reales que los
consejos y el sector turístico vienen reclamando, incluyendo
únicamente meros pactos ideológicos entre socios de gobierno.
De hecho, ni el Sr. Negueruela ni la Sra. Armengol han
escuchado al Consell Insular d’Eivissa cuando les reclamaba
herramientas jurídicas para poder luchar contra el intrusismo y
las actividades ilegales que generan en gran medida la
saturación, sin embargo,...
(Alguns aplaudiments)
... siguen machacando a los pequeños y medianos empresarios,
autónomos, que cumplen con la legalidad y pagan sus
impuestos. Pero tampoco han aprovechado para atender las
necesidades, por ejemplo, que le piden desde las asociaciones
de alquiler turístico.
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Una ley que genera una gran inseguridad jurídica,
interviniendo los modelos territoriales de los consejos
insulares, que ostentan las competencias tanto en territorio
como de ordenación turística, y que ya disponen de
mecanismos de control y de techo de plazas, pero que les
obliga a la revisión de sus PIAT, su PTI y su bolsa de plazas en
un periodo máximo de 4 años, con la amenaza de la extinción
de esas plazas si no se hace; y a la que se le suma la obligación
de reducir plazas existentes y futuras en esa revisión.
Y eso lo imponen cuando el Consell de Mallorca aprobó su
PIAT hace un año y medio, y ya decidió cuántas plazas quería
tener; cuando Menorca tiene una reciente aprobación inicial y
revisión del PTI, con su techo de plazas turísticas establecido
ya ahora; cuando Eivissa tiene su PTI con el techo de plazas
turísticas que necesita, aunque el Sr. Negueruela dijera la
semana pasada, y desconocía, lógicamente, que no tenía PTI
Eivissa;...
(Alguns aplaudiments)
... cuando Formentera tiene su PTI revisado en 2019, también
con su techo de plazas, que, de hecho, el mismo consejo
defendía que ya se contemplaba la posibilidad de regularizar
las actividades existentes, al igual que el alquiler turístico que
cada cinco años se puede revisar, y que no hacía falta entrar a
invadir ninguna competencia.

que lo puso difícil porque ya mintió el 1 de febrero, asegurando
a mi grupo parlamentario que iba a publicar un anteproyecto de
ley, y yo le creí y le creímos muchos, porque los que seguimos
creyendo que otra forma de hacer política es posible, por eso
estoy hoy aquí y estoy en Ciudadanos.
Y, mire, vaya por delante que esto no va de turismo sí o
turismo no, esto no va de crecimiento sí o turismo y
crecimiento no, y no manipule, no manipulen con esto. Hoy ha
dicho, ha vuelto a mentir en esta tribuna, asegurando que tiene
el consenso de todos los agentes sociales y económicos de estas
islas, y esto es rotundamente falso. Yo sí me he reunido con la
PIME de Menorca, me he reunido con HABTUR, me he
reunido con VITURME, me he reunido con ABATUR, con la
Federación Hotelera de Eivissa y de Menorca, con la
Asociación Hotelera de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, he
estado sentada con ellos, y le puedo asegurar y constato que no
está de acuerdo con su (...)
Me dice que los sindicatos, yo, agradecer a Lorenzo, a José
Luís que hoy estén aquí, los secretarios generales de
Comisiones Obreras y de UGT, la Asociación de Kellys, por
supuesto, pero es que este decreto tiene un artículo, 77 páginas,
un sólo artículo habla de sostenibilitat laboral, que por supuesto
que estamos en Ciudadanos de acuerdo.
Pero mire, y estar a la altura...

Por tanto, nos da la sensación de que el Govern, que el Sr.
Negueruela desconoce esta realidad, que no ha escuchado a los
consejos, ni sabe la compleja situación en que los deja.

EL SR. PRESIDENT:

Sus experimentos limitadores prohibicionistas han salido
muy caros a los ciudadanos, con sentencias espectaculares en
las islas, mira, el otro día salía en prensa Cesgarden, otra vez,
con la firma precisamente del PSOE.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

(Remor de veus)
Finalmente, decir que el Partido Popular ha trabajado
siempre por la protección, por la defensa de nuestro territorio
y por la sostenibilidad, una defensa de nuestra tierra ligada al
turismo, nuestro principal sector económico, a la generación de
empleo de calidad, riqueza y bienestar para los ciudadanos,
conceptos que han de permanecer unidos para tener un
desarrollo sostenible.
Por tanto, como ya hemos venido anunciando desde mi
partido, el Partido Popular votará en contra de este decreto.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Hoy debo lamentar que he visto el perfil
más demagogo del conseller Negueruela en esta Cámara, y mira
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Silenci, per favor.

... usted nos ha pedido, el conseller nos ha pedido aquí, ya lo
hizo en un comunicado bochornoso el jueves desde la
conselleria y hoy nos lo pide, pero desde el Parlamento, el
ejecutivo pidiendo al legislativo que votemos a favor y
claudiquemos ante su “hágase la voluntad del ejecutivo”. Pero,
¿cuándo? Cuando ustedes ya han roto todo tipo de puentes de
acuerdo, de consenso, de diálogo, no con todos nosotros sino
con muchos de los sectores. A quien tiene que pedirle que esté
a la altura es a sus socios, a esos que votaron ayer en contra en
el Parlamento Europeo, en contra de otorgarle la condición de
estado miembro en el Parlamento Europeo. A esos socios, a
esos socios que van a dinamitar y quieren dinamitar este
decretazo cuando se tramite como proyecto, como ley, como
tramitación parlamentaria. A esos, a sus socios, a Podemos y
a MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca pídales altura de
miras, no a la oposición.
Hoy, de verdad, he visto el perfil más demagogo del
conseller Negueruela en esta tribuna. Yo le quería dedicar una
de mis citas preferidas de Orwell "no es mantenerse vivo sino
que hay que mantenerse humano". Y yo, desde aquí, se lo pido
y se lo reitero, porque yo creo que sí que se puede llegar a
acuerdos con usted, y lo sabemos nosotros, se puede llegar a
acuerdos. Por eso, por eso le estoy recomendado esta cita. Lo
tendría que demostrar retirando hoy este decretazo, presentando
un anteproyecto como se comprometió aquí el 1 de febrero y
así poder llegar a consensos y a acuerdos con todos, no venir a
pedirnos un voto a favor hoy mismo.
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Este decretazo se olvida de las especificidades de nuestras
islas, de Mallorca, de..., pero sobre todo de Menorca, de Ibiza
y de Formentera. Se olvida de ellas, les da la espalda, no ha
querido contar con el Consejo de Ibiza. Por tanto, no puede
venir aquí a hablarnos de consenso.
Tampoco quiero ni le voy a admitir que dé lecciones
cuando detrás de la sostenibilidad laboral se esconde que
somos la región en la posición 235 en el ámbito de mano de
obra cualificada, la 235. Y estamos en la posición 127 en el
pilar tecnológico. Por tanto, lecciones, tampoco. Y es lo que
debería estar trabajando el Govern, en lo que debería estar
trabajando ahora mismo es en equilibrar nuestro potencial
turístico en un plan de desarrollo regional integral, porque la
solución no pasa por un adelgazamiento. Esto va también por
la Sra. Sansó. Esto es lo que dijo realmente, he citado, comillas,
el doctor Riera el jueves pasado en la Fundación Impulsa en la
que yo también estuve, "no pasa la solución por un
adelgazamiento", se lo dijo y el conseller estaba presente.
Dejen de instrumentalizar ya a todo el mundo, dejénlo porque
ya se están pasando, sinceramente.
Desde Ciudadanos estamos en contra de las formas de este
decretazo, pero también en gran parte de su contenido.
Denunciamos ese falso relato, como he dicho, que se ha podido
constatar que no existe, no existe ese consenso del que usted
hace gala.
También le quería decir, es que yo a usted le prefiero en el
papel del lunes, este lunes, cuando reconoció que había
tiranteces, pero luego dijo que ya estaban superadas. Se lo dije
a la presidenta en el debate, en mi intervención de política
general, a este govern le falta humildad y la gente está harta,
harta, créame.
También asegura que esta norma está pactada letra a letra,
coma a coma. ¿Cómo puede afirmar esto? ¿Cómo puede
afirmar esto si hay entidades que nombra, patronales, que desde
la versión 4 a la versión 18 no han recibido nada? 18 versiones
que han ido pululando entre las instituciones y estos agentes
sociales que usted dice. Además, ¿dónde está justificada la
urgente y extraordinaria necesidad de este decreto ley?
Francamente, hoy discrepo con usted, Sr. Castells.
Considero que un decretazo que tiene 77 páginas, 77 páginas,
se justifica solamente con una hoja que es la disposición
adicional primera que tiene y que recoge esta, esta..., y una
disposición. Todo el articulado debería haberse tramitado como
anteproyecto y haber dado voz, con luz y taquígrafos -con luz
y taquígrafos-, no este consenso de oscurantismo que se ha
llevado a cabo. Y una sola disposición no puede justificar
legalmente y jurídicamente la figura del decreto ley.
Una de las cosas sobre la que más han mentido durante
estos días y siguen reiterándolo hoy, que este gobierno no ha
lanzado el mensaje de decrecimiento. Hoy, bueno, pues sus
socios, tanto el Sr. Castells como el Sr. Mas lo han ratificado
aquí. De hecho, ha admitido el Sr. Castells que fue una
imposición suya para votar a favor hoy y que, por tanto, lo que
demuestra es que este gobierno y el Partido Socialista ha
cedido de nuevo a las imposiciones de sus socios.

Y claro que han hablado ustedes de decrecimiento, claro
que lo han hecho y lo han desmentido tanto en sede
parlamentaria como en entrevistas. Es que la nota del Consejo
de Gobierno, del 11 de febrero, en la que comunican el
acuerdo, con nocturnidad y alevosía, que aprueba este
decretazo dice textualmente, abro comillas: "aquesta nova
normativa preveu, per tant, un decreixement de places, un fet
que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha definit
durant la presentació del decret llei". Acuerdo del Consejo de
Gobierno publicado en la web. Por tanto, no sigan mintiendo,
es que siguen mintiendo con su falso relato. Sí hay
decrecimiento y sí lo han dicho ustedes.
Miren, desde Ciudadanos decimos no a la reforma de la Ley
turística vía decretazo, con un marcado sesgo ideológico y
poniendo el foco sobre los de siempre. Decimos no a la
moratoria que suspende las plazas porque decimos no al
decrecimiento turístico vía imposición y vía prohibición. Y
estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor Riera: "hay que dejar
de hablar del cuánto más, pero también del cuánto menos",
cierro comillas.
Decimos no a que la solución del fracaso de las políticas de
la administración sea la prohibición y la improvisación en
forma de moratoria y de suspensión de plazas turísticas, tanto
hoteleras como vacacionales.
Decimos no a las imposiciones intervencionistas que
atentan contra la libertad de empresa.
Decimos no a un régimen sancionador desproporcionado,
excesivo y no equilibrado, del que nadie ha hecho mención hoy
aquí.
Decimos no a que sólo se señale al hotelero, al propietario
de una vivienda vacacional.
Decimos no al freno que supone para la modernización que
la condicionen a reducir al 5% las plazas turísticas.
Decrecimiento.
Decimos sí a la sostenibilidad, pero no como eslogan sino
como palanca de crecimiento.
Decimos sí a la sostenibilidad laboral, económica y
medioambiental.
Decimos sí a las medidas laborales que se contienen en esta
ley, a los requisitos de ahorro y reutilización del agua,
eficiencia energética y consumo del producto.
Decimos sí a la dosificación -dosificación- del crecimiento
turístico sin limitar o suspender, porque así se ordena, a través
de los planes territoriales insulares, que ustedes han insultado
a los consejos insulares con este decretazo.
Decimos sí a la economía circular como vía de progreso.
Y decimos sí a ser líderes como destino circular, como vía
para aumentar nuestra competitividad. Si es que mi grupo
parlamentario lleva trayendo propuestas a esta cámara sobre
circularidad desde hace más de un año.
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Decimos sí a un crecimiento responsable, sostenible e
inteligente, como dice el CES y la OMT.
Decimos sí a reinterpretar más eficientemente y de manera
más sostenible nuestro turismo.
Y sí, decimos sí a reflexionar y a pensar, pero es que
ustedes con este decretazo han dinamitado ese camino
conjunto.
Decimos sí a la transformación y a la modernización desde
el consenso y contando con el compromiso de toda la sociedad
balear. Porque sí estoy de acuerdo con usted y con el conseller,
que no puedo interpelarle directamente, estoy de acuerdo en
una cosa, que el turismo no es cosa de unos, el turismo es una
cuestión de la sociedad balear en su conjunto, no solo del
sector hotelero sino de toda la sociedad.
Y en cuanto al fondo, se lo he dicho, el régimen
sancionador completamente desproporcionado y ¿con qué
recursos, de qué recursos va a dotar a los consejos insulares
para que puedan inspeccionar y controlar? Porque, por
ejemplo, el Consell d’Eivissa tiene cinco inspectores, no sé
cómo va a inspeccionar el Consell d’Eivissa todas estas
imposiciones y obligaciones que vienen recogidas en el
decretazo.
Tampoco estamos de acuerdo en el aumento de burocracia,
en lugar de simplificar la carga administrativa lo que hacen es
aumentarla, y así no vamos a ser más competitivos.
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Y ustedes ya le están poniendo todavía más trabas, llevan
desde hace siete años poniendo trabas y obstaculizando este
emprendimiento de los propietarios de viviendas vacacionales,
es que ya había un tope de dos años, ya había un tope, había
una bolsa de plazas, pero ustedes no han respetado ni los PTI
de los consejos insulares.
Y estamos en contra de que estas medidas y obligaciones se
impongan a estas medianas y pequeñas, también a las grandes,
que se les imponga hacer una gran inversión, y todavía tenemos
muchísimas dudas en cómo se va a financiar, por qué del
impuesto del turismo sostenible no le hemos oído hablar, parte
de la recaudación del impuesto del turismo sostenible debería
ir a financiar todas estas medidas de sostenibilidad Pero, claro,
ustedes se lo gastan en cuadrar las cuentas y no para lo que de
verdad se creó.
Y una gran omisión que hay en este decretazo, la lucha
contra la oferta ilegal, dígame dónde está, si ustedes quieren
realmente cambiar el modelo turístico, ¿dónde hay medidas en
este decretazo que se ponga el foco en controlar el intrusismo,
la competencia desleal o la oferta ilegal? Es una gran omisión,
y se lo han pedido desde Eivissa la Federación Hotelera,
también VITURME, los propios de vivienda...,
(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Guasp, hauria d’acabar.

Y lo que hacen es abocar a los pequeños y medianos
emprendedores y establecimientos, como siempre, y estamos en
contra de que impongan y condicionen, como hacen en la
disposición final primera, la modernización a un decrecimiento
de plazas del 5%. En lo que se debería estar gastando,
invirtiendo los fondos Next Generation es en formación, en
capacitación, en digitalización, para eso sirven los fondos Next
Generation y deberían ir destinados.
Y también se ha olvidado usted de mencionar a los
propietarios de viviendas vacacionales que se comercializan de
manera turística, es que siempre, además, ponen el foco en los
mismos de siempre, y les hacen responsables de esa
masificación que ustedes lo traen como si fuese la base para
haber construido este decretazo, pero es que se mueven a base
de sensaciones, ¿dónde está el informe que diga qué es
masificación y cuánto? No hay un informe que los constate, son
todo sensaciones, y estamos ya acostumbrados.
Y claro que hay un decrecimiento económico, Sr. Castells,
hay un decrecimiento económico porque la riqueza que se
queda en la economía local y los servicios de mantenimiento,
todos empresas pequeñas locales, que da gracias a la vivienda
vacacional, hoy salía un informe diciendo que 80 millones de
euros al año se quedan en nuestros comercios, en los
supermercados, en las tiendas de decoración, en los servicios
de mantenimiento, economía local completamente. No sé si
otros podrán decir que sus servicios de mantenimiento son de
empresas locales, pero les aseguro que todos los de la vivienda
vacacional sí.

LA SRA. GUASP I BARRERO:
... -sí, acabo-, se lo han pedido, que pongan todas las
herramientas para controlar esa oferta ilegal.
Y ustedes, además, con esta reducción, esta suspensión de
plazas lo que están fomentando es el intrusismo y la economía
sumergida y que la gente lo vaya a hacer fuera del mercado.
Como digo, la gran incógnita de los fondos europeos. Y,
como saben, vuelvo a repetir, creo sinceramente que con el Sr.
Negueruela hemos podido llegar a acuerdos, a consensos,
porque yo creo que un consenso no es una derrota ideológica,
sino que es una obligación y no es una opción para un partido
político.
Hay que pensar en los intereses de los ciudadanos, nosotros
hoy, evidentemente, votaremos con las dos manos en contra de
este decretazo, pero trabajaremos en presentar enmiendas para
mejorarlo, aunque ya se haya dicho que no se van a aceptar y
que no se va a modificar absolutamente nada.
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX tiene la palabra el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Mi saludo al público
asistente, yo también espero que estén disfrutando y sigan
disfrutando del debate.
Me uno a lo dicho por la Sra. Sansó, nuestra solidaridad con
el pueblo de Ucrania ante esta invasión propiciada por el Sr.
Putin y la guerra que se ha desencadenado. También nuestra
solidaridad con nuestros compatriotas de Melilla, que acaban
de sufrir un nuevo asalto a la valla por más de 2.000
inmigrantes ilegales, lanzados por Marruecos.
En primer lugar, y centrándonos en el debate de este decreto
ley, en primer lugar, hay que decir, una vez más, que no se
aprecian criterios de extraordinaria y urgente necesidad en la
mayoría de los preceptos del decreto, estamos ante un nuevo
abuso del decreto ley, este es el Gobierno, Sra. Armengol,
aprovechando que está aquí, este es el Gobierno de los
decretazos, ya se lo he dicho esta mañana.
Desde VOX estamos de acuerdo en que Baleares seamos
los pioneros de la evolución de un sistema turístico que atraiga
la inversión e impulse el desarrollo empresarial, y todo ello por
supuesto en entornos de trabajo adecuados, proporcionados por
empresas solventes que generan riqueza y mejoran los salarios
de los trabajadores.
También estamos de acuerdo en que el modelo turístico de
Baleares sea sostenible, por supuesto, lo cual favorece el medio
ambiente y la economía.

La transición hacia la circularidad y sostenibilidad del
sector turístico requiere también la adopción de una medida de
suspensión temporal de la posibilidad de adquirir plazas
turísticas, para presentar nuevas declaraciones responsables de
inicio de actividad turística o comunicaciones de ampliación en
las Baleares, tal y como se recoge en la disposición adicional
primera, y esta medida tiene como objetivo establecer un
período en el cual las administraciones, ya sea mediante los
planes de intervención en ámbito turístico, los PIAT, o los PTI,
puedan evaluar la capacidad de carga de la isla respectiva para
determinar el número total de plazas turísticas.
Este periodo es de hasta cuatro años de moratorias, no más
plazas.
Las reconversiones hoteleras tampoco supondrán un
aumento de alturas, solo el volumen del edificio se podrá
aumentar un 15% y siempre que se reduzcan las plazas un 5%,
y se eliminan también ventajas para las reformas integrales.
Pero, por si esto fuera poco, suma y sigue con el artículo 37
bis, sobre modernización e innovación en la higiene y en la
limpieza de los establecimientos de alojamiento, que ordena
que los hoteles de ciudad, aparthoteles, hoteles rurales, así
como el resto de establecimientos de alojamiento que
voluntariamente hayan obtenido una clasificación de estrellas,
tienen la obligación de que la totalidad de las camas del
establecimiento, salvo las supletorias, sean elevables
mecánicamente, de tal manera que permitan una mejor limpieza
del suelo de la habitación o de los elementos sobre los cuales
se asienta la cama.

Pero veamos cómo atiende estas loables pretensiones la
nueva ley, en aplicación de las políticas incluidas en la Agenda
2030. Entre las modificaciones de la Ley 8/2012 destaca la
integración de la estrategia de circularidad de los alojamientos
hoteleros, de turismo rural, apartamentos turísticos, que tienen
que elaborar un plan de circularidad -aquí lo circular se repite
hasta la saciedad-; esto es, el Plan de circularidad, el
documento que recoge las acciones que tiene que llevar a cabo
una empresa para integrar pautas de planificación, consumo,
producción y compromiso circular en su estrategia de negocio,
sus procesos internos y las relaciones con sus principales
grupos de interés.

Permítanme una pequeña reflexión sobre este punto, que se
ha vendido como una mejora para el trabajo de las camareras
de pisos, comúnmente conocidas como kellys, que, por
supuesto, deseamos todas las mejoras posibles y apoyamos que
tengan las mejores condiciones, pero piensen lo siguiente: si
para hacer la cama basta con apretar un botón, el esfuerzo se
reduce, lo que es una suerte para quien tiene este trabajo, pero
si el esfuerzo se reduce, el tiempo dedicado a cada cama será
menor. Si el tiempo dedicado a hacer cada cama es menor,
habrá que hacer más camas en cada turno.

Para fijar un marco común sobre la circularidad en el sector
turístico se fija la obligación de que todas las empresas
turísticas de alojamiento de Baleares, que quieran
comercializarse o anunciarse como empresa circular, que aplica
estrategias de economía circular, tienen que disponer de una
certificación emitida debidamente acreditada para otorgarla.
Por ejemplo, se establece qué establecimientos turísticos,
incluida la restauración y el ocio, tienen que disponer de
dispositivos de ahorro de agua en los grifos de los lavabos,
bañeras y duchas, así como las cisternas de los váteres y,
además, se dispone una obligación genérica relativa al hecho de
que no se pueden poner a disposición de los clientes artículos
de gentileza de baño desechables, excepto a petición individual
del cliente, y siempre que los recipientes, los embalajes, los
componentes y los productos sean reutilizables, reciclables,
biodegradables o compostables. Vamos sumando costes y
trabas.

Por tanto, si una misma persona puede hacer más camas en
un mismo turno, el resultado será menos trabajadores para el
hotel.

(Remor de veus)

(Remor de veus)
Esta, esta, sí señores, esta, probablemente, sea una de las
consecuencias de los 60 millones de euros que el Gobierno de
Baleares ha anunciado que entregará a los hoteleros para que
automaticen las camas, en cumplimiento de esta ley.
¿Qué puede pasar? Pues que con los impuestos de todos
vamos a financiar la reducción de plantilla de los hoteles de
Baleares, esto es lo que puede pasar.
Señores diputados, de nada sirve querer ser el ejemplo
mundial de calidad turística super-circular si la Administración
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pública no cumple con su deber de calidad en la gestión de los
servicios públicos, algo que ustedes se olvidan constantemente.
Ustedes, señores de la izquierda social-comunista, que
gobierna en las principales administraciones de Baleares, todas
tan circulares, su administración, cualquiera de las que
gobiernan, ¿se comprometen a que las calles estén limpias? ¿A
que no se viertan esos vertidos de aguas fecales de la
depuradora de la bahía de Palma? ¿Se comprometen a
adecentar aceras, parques y calles, a mantener las mínimas
condiciones de seguridad, que evitan excesos? O ¿a que
simplemente funcione la Administración a tiempo, sin los
eternos retrasos de licencias y permisos? Porque aquí todo es
decirle al sector privado lo que tiene que hacer, pero la
Administración que sostenemos todos no hacen absolutamente
nada, son un lastre para el desarrollo económico.
Ustedes imponen su circularidad imponiendo una carga y un
gasto económico inasumible para muchos pequeños
empresarios, mientras su Gobierno lo incumple todo. Esto es la
Agenda 2030, más burocracia, más estructura administrativa,
más personal público que certifique circularidades varias y más
perjuicio para PYME y autónomos.
(Remor de veus)
Señores diputados, señores del Gobierno balear, los
pequeños empresarios turísticos en estos momentos están más
concentrados en salir de la pandemia y sobrevivir a sus
obligaciones y préstamos que en volverse circulares en los años
venideros, porque a este paso van a ver más certificados de
cierre de actividad que de circularidad. Y no lo digo solo yo,
porque lo dicen la mayoría de los sectores afectados por este
decreto ley, demostración palpable del nulo consenso que han
conseguido ustedes.
Dejando al margen la Federación Hotelera de Mallorca, no
por nada, sino porque no sabemos si habrá un nuevo cambio de
opinión en los próximos días, los hoteleros menorquines e
ibicencos les acusan de no hablar con ellos y enterarse por la
prensa de la nueva normativa. La Asociación de viviendas de
alquiler turístico de Baleares, HABTUR, advierten que la ley
va a abocar a la desaparición, a medio y largo plazo, de unas
90.000 plazas de arrendamiento vacacional, el 75% de las
existentes en Mallorca.
Al respecto, hasta la PYMEM les ha dicho que no debía ser
un sector concreto, como es el caso de la oferta vacacional, el
que tenga que hacer el mayor esfuerzo, y la Agrupación de
Guías Turísticos ha afirmado precisamente que el cliente medio
del alquiler vacacional es el turista de calidad que,
supuestamente, se busca atraer con la nueva legislación.
Pero es que también la Asociación de Constructores de
Baleares ha expresado su rechazo y preocupación por la
moratoria durante 4 años de nuevas plazas turísticas, alertando
del grave perjuicio económico, sin justificación, que
compromete inversiones a presente y a futuro. Y también la
Asociación de Restauración ha lamentado que otra vez se ve
perjudicado un sector de PYME en beneficio de las grandes
hoteleras.
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Este es el consenso que ustedes han alcanzado. Ustedes solo
han conseguido el apoyo de las grandes multinacionales
hoteleras y de los sindicatos hoy aquí representados, UGT y
Comisiones Obreras, que, una vez más, se van a llevar millones
de euros en subvenciones, 22 por el momento, para formación,
una formación que ya se está haciendo, que ya hacen desde los
planes de FP, hasta la Escuela de Hostelería, la de Turismo, la
fundación tripartita, unos 22 millones más con los que estos
señores de Comisiones y UGT van a seguir manteniendo su
chiringuito, al margen de los trabajadores, que realmente serán
los perjudicados.
En resumen, ustedes, señores del Gobierno balear, Sra.
Armengol, Sr. Negueruela, han presentado esta ley como la
salvación de la humanidad, eso sí, a través de una obscena
manipulación mediática; ustedes engañan a la opinión pública
con premeditación y alevosía porque saben que la mayor parte
de los hoteleros ya habían puesto en prácticas políticas de
sostenibilidad medioambiental sin necesidad de esta nueva
regulación, que va a ocasionar más perjuicios que beneficios.
Y, finalmente, esta nueva legislación no va a solucionar
absolutamente nada esos momentos puntuales de masificación
que se puedan sufrir y que, por cierto, vista la actual situación
geopolítica y económica, ojalá se sufran en veranos venideros.
Miren, lo que necesitaba ahora el sector turístico eran
incentivos fiscales, seguridad jurídica, menos burocracia
administrativa y, sobre todo, menos prohibiciones, menos
restricciones y menos sanciones. Estamos ante una norma
negociada de forma opaca, sin transparencia alguna, que
perjudica al principal sector económico de Baleares en
beneficio de las grandes cadenas hoteleras, con plazas
consolidadas, a establecer la moratoria de las plazas turísticas
que he apuntado y que impiden la libre competencia y la
posibilidad de crear nuevos negocios turísticos. Es una norma,
como digo, que beneficia a esos grandes hoteleros y también a
los sindicatos subvencionados, Comisiones Obreras y UGT.
Por tanto, nuestro voto será no, y mil veces no a seguir
arruinando a nuestros pequeños y medianos empresarios,
trabajadores y autónomos, incluidos los de la oferta
complementaria, que no podrán hacer frente a las exigencias,
burocracias y coste económico impuesto por la Agenda 2030
que su socialismo globalista ha abrazado.
Muchas gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
També donam la benvinguda al públic assistent, als sindicats,
a les kellys, i també a l'Associació de lloguer turístic la qual
s'han oblidat de saludar, no sé si per casualitat o per un simple
oblit.
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El nostre grup parlamentari votarà negativament en aquest
tràmit la convalidació del decret llei, i ho farem per tres raons
essencials i fonamentals.

estava prohibida durant 25 anys a les Illes Balears. Si això no
és una contradicció flagrant, ja em diran què ho és! Això no té
ni cap ni peus!

Una primera part, per una raó de forma, l’abús del decret
llei. Una segona, perquè en el fons de la mesura estrella que
justifica el decret llei, que és la congelació de la borsa de
places, no estam d'acord amb el plantejament que s'hi fa. I, en
tercer lloc, perquè aquest decret llei ignora i no afronta un gran
debat per a nosaltres essencial a una modificació de la Llei
turística, com és el tema del canvi d'ús dels establiments
turístics obsolets i de baixa qualitat. Aquestes són les tres raons
fonamentals per les quals votarem negativament aquesta
convalidació.

Per tant, nosaltres no podem entendre que un decret llei
hagi de tenir 70 pàgines de butlletí, en tot cas, hauria de tenir
dues pàgines pel tema de la borsa de places, la resta de mesures
haurien d'anar a un projecte de llei, tramitant-se com toca, amb
els tràmits d'informació pública que toca, perquè, vostès, que
són els reis de la participació es veu que en determinades coses
no la volen de cap manera. Perquè això dels llits elevables, una
de les grans mesures, segurament al que més temps ha dedicat
el conseller i que, evidentment, nosaltres suportam
absolutament, no entra vigor el 2022, és exigible a partir del
2023. Per tant, quina urgència hi havia que això fos un decret
llei? Cap ni una, aquesta mesura s'hagués pogut incloure
perfectament a un projecte de llei i fer les coses bé, però vostès
han optat per fer les coses malament.

La forma, Sr. Castells, són més de 70 pàgines de butlletí
oficial, més de 70 pàgines, és inconcebible que això sigui un
decret llei, no hi ha raons d'extraordinària i urgent necessitat.
Vostè em pot dir, vostès diuen, bé, és que la congelació de la
borsa de places només es podia fer per decret llei. Això,
primer, és fals, i li diré per què: perquè vostès, Sr. Castells, i
em referesc a vostè, especialment, perquè ha fet èmfasi en
aquesta qüestió, no per res més, i perquè li preocupa com al
nostre grup aquesta pràctica perversa del Govern de les Illes
Balears, vostè ha de saber que si el que preteníem era aturar la
borsa de places hi havia un altre mecanisme, molt més
respectuós amb els consells insulars, que vostè defensa, i aquest
mecanisme es diu norma territorial cautelar, perquè si del que
es tracta és de modificar un instrument d'ordenació territorial,
es digui Pla d'intervenció en àmbits turístics, o es digui Pla
Territorial de Mallorca, el mecanisme legalment previst per fer
una moratòria és una norma territorial cautelar, això és així!
Però vostès no han volgut utilitzar aquest instrument.
I el que em preocupa més és la inseguretat que vostès
generen. Perquè si en el fons de totes les seves intervencions
arribam a la conclusió que estam saturats, que ja no hi caben
més, que no podem créixer més places, reflexions amb les quals
puc estar d'acord, perquè hem d'esperar quatre anys? Per què
hem d'esperar quatre anys, si vostès ja saben el resultat? Si
vostès el que volen és eliminar les places que hi ha les borses,
facin-ho!, però no sotmetin la gent a aquesta inseguretat, a
aquesta incertesa, és que no té cap lògica ni una.
Com han dit altres portaveus, el Consell Insular de Mallorca
ha fet un Pla d'intervenció d'àmbits turístics fa un any i mig i ha
marcat un sostre, si vostès es volen desdir i volen esmenar el
que han fet vostès mateixos en el Consell Insular de Mallorca,
estan en el seu dret, però diguin-ho amb claredat i no amb
subterfugis absurds, perquè aquest Pla d'intervenció en àmbits
turístics, votat per les forces que avui convalidaran el decret
llei, marca un sostre de places, amb uns raonaments i unes
justificacions, amb unes memòries i uns informes.
Ara vostès consideren que això no és correcte, doncs si no
és correcte el que han de fer és eliminar les places i no marejar
la perdiu, que és al que vostès es dediquen.
Perquè el que ja és de traca és que, mentre ens diuen que no
podem créixer i que estam saturats, tramiten vostès mateixos
una modificació del Pla Territorial de Mallorca que permet
créixer a les zones turístiques per a usos residencials, cosa que

Per tant, el tema de forma, aquí, el diputat de Formentera ha
dit, bé, amb les formes..., no, les formes són molt importants en
democràcia, les formes són fonamentals, perquè no em cansaré
de dir-ho: el fi no justifica els mitjans, i per molt lloable que
sigui que entri en vigor determinada mesura, això no justifica
que vostès es botin la separació de poders i es votin les
funcions del poder legislatiu. I això és el que el que fa el
Govern, a través del decret llei, furtar, furtar les capacitats de
legislar d'aquest Parlament.
Segon motiu, no estam d'acord amb el plantejament de la
mesura estrella de les places turístiques, i no hi estam d'acord
perquè això cronifica les places turístiques a les Illes Balears,
i això no és bo, perquè li vaig dir a la presidenta, a una
pregunta que li vaig formular: a la vida hi ha coses que
comencen i coses que acaben i és necessari que es produeixi
aquesta evolució i que la normativa permeti la renovació. I això
no vol dir que vulguem créixer places, no ho vol dir, però sí
que volíem que existeixin mecanismes d'intercanvi que
permetin que aquelles persones que vulguin obrir noves
activitats turístics i adquirir places en el mercat, ho puguin fer
en eliminar aquestes places, sense, evidentment, créixer, ni tan
sols a través de la borsa, ni tan sols tocam les borses de places.
Perquè, a més, aquest plantejament que fa de congelació de
les borses perjudica especialment el lloguer turístic, perquè
s’acobla malament al canvi normatiu que es va fer el 2017,
perquè el 2017 aquí es va aprovar una llei que deia que
determinades places, la immensa majoria de les places es
donaven de baixa i no anaven a les borses, quan acabaven la
seva activitat. I això és molt important en el lloguer turístic, i
no tant en els establiments hotelers, per què? Perquè els
establiments hotelers tenen una continuïtat que no té el lloguer
turístic; en el lloguer turístic hi ha moltíssima més rotació de
cases dedicades a fer estada turística, i, per tant, hi ha molta
gent que comença una estada turística, dura aquesta estada
turística durant un període temporal concret, i després deixa
d’exercir-la perquè dedica el seu habitatge als seus fills, perquè
el ven, per mil raons, per tant, deixa de tenir aquest ús turístic.
Per això HABTUR llança un missatge d'alarma, que és que
es pot produir que moltes d'aquestes places desapareguin,
perquè en la rotació es donaran de baixa i, com que no hi ha
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capacitat de renovació, i vostès congelen la borsa, minvarà la
plaça turística. I el que no és just és que la càrrega d'aquest
possible decreixement que es planteja la llei, perquè això és un
fet que es planteja la llei, la majoria de portaveus, menys el
Partit Socialista, que intenta posar-se de perfil i no dir les coses
pel seu nom, la resta almanco ens parlam amb una certa
claredat, idò si plantegen un decreixement, aquest decreixement
ha de ser equitatiu en el conjunt de l'oferta turística existent a
les Illes Balears, i el que no és just és que es carregui tots el
decreixement o la immensa majoria del decreixement a les
esquenes d'un determinat producte que vostès, a la legislatura
de Bauzá varen mig defensar, però que han anat criminalitzant
amb totes les seves mesures i amb tots els seus discursos.
Nosaltres no, nosaltres estam a favor del manteniment del
lloguer turístic, tal com el coneixem, i en la quantia que el
coneixem i de quantitat, d'intensitat a què es referien abans.
Per tant, aquí fa falta replantejar clarament el tema de la
congelació de borses, la qual cosa no vol dir que aquestes
places s'hagin de consumir o que hagin d'entrar en el mercat,
vol dir que hem de permetre renovació i hem d'evitar la
cronificació d'aquestes places.
I el tercer motiu és que no s'afronta el canvi d'ús, i la
Federació Hotelera fa molts d'anys que diu i afirma que,
efectivament, hi ha un percentatge important de places
turístiques hoteleres a les Illes Balears que haurien de
desaparèixer, perquè són de baixa qualitat i han quedat
obsoletes, i hem de donar una sortida a aquests establiments. I
vostès són plenament conscients que aquí es va fer una llei, la
Llei 2/2020, que preveia la possibilitat del canvi d'ús, però,
com va dir la presidenta, també una resposta a una pregunta
formulada pel Grup Parlamentari El Pi, ha estat un fracàs
aquesta normativa, perquè cap establiment no s'hi ha acollit.
Per tant, cap establiment ha tengut viabilitat a través d'aquesta
normativa de fer aquest canvi d'ús.
Això també provocaria una sortida de determinades places
turístiques a les Illes Balears i podrien ajudar a fer front al tema
de l'accés a l'habitatge, un tema que ens ocupa, ens preocupa i
que hem fet multitud de propostes. Però aquesta qüestió que,
per cert, la presidenta va dir que s’abordaria a la Llei turística,
brilla per la seva absència absolutament. I aquest és un element
cabdal si volem realment modernitzar la nova oferta turística i
volem ser equitatius entre oferta hotelera i oferta de lloguer
turístic.
Al nostre grup, que hem reclamat amb insistència el tema de
la modernització turística, ens sap greu que al final això es
vengui a condicionar, amb un criteri absolutament generalista,
a un descens del 5% de les places turístiques, perquè és
evident, almanco per a nosaltres és evident, que no és el mateix
un establiment de 50 places que un establiment de 500 places,
i, per tant, posar el mateix percentatge a un establiment petit,
pot provocar que sigui absolutament inassumible perquè no
tengui la rendibilitat adequada per continuar la seva explotació.
I per això ja anunciï que plantejarem esmenes en relació amb
aquesta qüestió, a fi i efecte d'aconseguir que això es modula en
funció de les dimensions de cada establiment, perquè,
evidentment, no podem tractar situacions totalment desiguals
d'una manera igual. Això seria una injustícia.
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Vull fer una reflexió: les Illes Balears es fonamenten sobre
la indústria turística de masses, de masses, nosaltres no tenim
un producte turístic de xeics àrabs, que n'hi ha un petit sector,
un petit segment, però la immensa majoria del nostre sector
turístic és per a les classes mitjanes europees, això és el nostre
principal, i és un turisme de masses. Jo és que quan sent aquí
discursos com dir: quantitat no! Quantitat, sí, amb límits, no
volem creixement, però evidentment 443.000 places no són
dels més rics del món, sinó de classes mitjanes. I aquest és el
nostre producte turístic, i crec que l'hem d'estimar i l’hem de
valorar i l’hem de contextualitzar.
No volem -no, no, Sr. Marí, pot fer el que vulgui, però això
és així, perquè si no fem falsos relats, fem falsos relats-, aquest
motor econòmic es fonamenta sobre que vengui molta gent de
classes mitjanes, i nosaltres no estam a favor que hi hagi cap
creixement, ja els ho he dit, fins i tot podem assumir que les
borses es congelin, però sempre que no es cronifiquin les
places.
El diàleg. No vull acabar sense dir alguna cosa sobre el
diàleg, perquè, és clar, diu el conseller: sí al debat, que han
dialogat, respecte al pacte. El primer que els vull dir és que
nosaltres no acceptam, de fet, vostès mateixos no ho accepten,
perquè en això són contradictoris, diuen: votin que sí, perquè
ho hem consensuat amb els sectors socials. Si ho han
consensuat amb els sectors socials, no ho haurien de tramitar
com a projecte de llei, perquè, si ho tramitam com a projecte de
llei, vol dir que ho modificarem i, per tant, que el pacte assolit
amb els sectors socials no serà el que anirà a missa i acabarà
essent el que estigui en vigor, la qual no té cap sentit ni un.
Perquè en el fons, i això ja els ho vaig criticar en el tema de la
reforma laboral en el Congrés dels Diputats, evidentment, els
diputats representen els ciutadans, i només faltaria que
s'haguessin de subjectar a un pacte, amb tots els meus respectes
per al sector social, només faltaria, i per als sindicats i per als
empresaris, que ens haguéssim de subjectar i que no poguéssim
fer cap modificació a un text perquè ha estat consensuat. No,
això és inassumible, i això també seria contrari a la democràcia.
Però és que, a més a més, com s'ha constatat aquí per altres
portaveus, evidentment, això de que estigui molt consensuat,
diguem que, com a mínim, és prou discutible, perquè hi ha
molts sectors i molta gent que no ho veuen amb bons ulls.
Segurament, si vostès haguessin fet les coses com toca i ho
haguéssim tramitat com un projecte de llei, podrien haver
tengut temps i capacitat per assolir més pactes i abordar de bon
de veres un diàleg que fos fructífer.
Sí, conseller, sí a la circularitat, sí a les mesures socials, si
a la contenció de places, però no a aquesta forma d’actuar del
Govern de les Illes Balears.
Moltíssimes gràcies.
(Algun aplaudiment)
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Melià. Abrimos el turno de réplica de
los grupos que han intervenido a favor, por Unidas Podemos
interviene la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gracias, presidenta. La verdad es que el debate ha sido
pobre, y lo lamento, lo lamento, a las personas invitadas hoy...

tres días; eso significa hacer salidas, eso significa consumo
energético, significa consumo de agua, las habitaciones hay que
hacerlas completas, esa es la saturación.
Cuando hablamos de eso estamos hablando de todo eso, no
solamente de que se llenen las carreteras, no estamos hablando
de eso, estamos hablando de mucho más, de la repercusión en
la fuerza de trabajo de nuestras islas, representada por estos
sindicatos imprescindibles para la lucha obrera, imprescindibles
que los trabajadores y trabajadoras tengan voz, ¿cómo se les
ocurre llamarles chiringuitos, cómo se les ocurre?

(Remor de veus)
..., sí, bueno, esto en los colegios no les dejan a los críos,
¿verdad? Pues este es el nivel.
Vamos a ver, hemos oído toda una serie de quejas
infantiles, que si son 70 páginas! Vamos a ver, se habrán
herniado leyendo 70 páginas de un decreto ley, ¿se lo están
diciendo a las personas que están en el sector hostalero?
¡Díganselo a ellos, digánselo a ellos, 70 páginas!
(Remor de veus)
¡Madre mía, qué drama!
Sector turístico, se habla del sector turístico solamente de
uno de los elementos del sector turístico por parte de la
oposición, se han dejado los trabajadores, dicen, sí, les dan la
bienvenida, unos les llaman chiringuitos, el otro dice no sé qué,
pero, bueno, sin tenerles en cuenta sus aportaciones.
¡Qué por las camas elevables se va a despedir gente! Esta
ya es de traca, de traca, de traca, yo, lo de los silogismos, ¡de
verdad!
(Remor de veus)
Vamos a ver, con las camas elevables se va a conseguir que
tenga menos trabajo un colectivo, que es el de los
traumatólogos, ese es el único que va a tener menos trabajo,
porque va a haber menos hernias discales, porque va a haber
menos problemas de hombro, menos problemas de muñeca, de
túnel carpiano, de cadera, de rodilla, póngase y tire de 50
camas al día, y luego me lo cuenta, ¡luego me lo cuenta!
¡Qué no hay saturación, dice Ciudadanos! Pero, por favor,
y los estudios de la Universitat de les Illes Balears, entre otros,
qué dicen. Yo, de verdad.
Sabe cómo se ha conseguido ese turismo de masas que
comentábamos antes, el aumento de las visitas, ¿sabe cómo se
ha conseguido? Con estancias cortas, ¿sabe qué suponen las
estancias cortas? Pregúnteselo a las Kellys, pregúnteselo al
personal de restauración, pregúnteselo a los de reserves, mucho
más volumen de trabajo.
Antes las estancias eran de 15 días, yo las recuerdo, y de
clientes que venían temporada tras temporada, yo recuerdo una
señora en los años..., a principios de los setenta, que traía
incluso chocolatinas a los hijos de las camareras, cada año,
cada año venía. Eso ya no existe, son estancias de dos días, de

Sobre los vertidos de Playa de Palma, yo les invito a que...,
bueno, hay que trabajar, hay que trabajar para ser diputado, hay
que saber las cosas, les invito a visitar las obras del colector
que están haciendo y el depósito laminar de Palma...
(Remor de veus)
... Esa va a ser la solución, esa va a ser la solución, y está en
proceso y se paga con dinero de los impuestos, se paga con
dinero de los impuestos, para evitar esos vertidos, esos vertidos
que se tiene pues por un aumento de población y por una mala
planificación de la ciudad, donde no están separadas las
pluviales y las fecales, y esto el conseller Mir lo ha explicado
innumerables veces aquí, en del Parlamento.
Cuando se está hablando de que no hay que hacer una
imposición, y el tema del diálogo. Vamos a ver, se ha
consensuado en el seno del Gobierno, se ha consensuado con
agentes sociales y se abre a su...
(Remor de veus)
... tramitación como proyecto de ley, para que, de nuevo, todas
las entidades, todos los partidos políticos puedan aportar, para
que todos y todas podamos trabajar en ello, y aportar; entonces
la queja no se entiende, porque invitamos a que todo el mundo
trabaje, a lo mejor ese es el problema, a lo mejor ese es el
problema, decimos a los del turismo que ellos trabajen, pero los
de aquí, ya está, 70 páginas y estamos herniados todos.
En cuanto, claro, vamos a ver..., y en cuanto al tema de la
imposición, evidentemente tiene que haber leyes, tiene que
haber normas, se tienen que recoger esas mejoras. Cuando el
sector turístico, en su conjunto, que hay empresarios y
empresarias que lo están haciendo fenomenal, pero, en su
conjunto, ¿cuándo se ha movido en favor de mejoras de
sostenibilidad, de mejoras en las condiciones laborales, de
mejoras en circularidad, de disminución de la huella de CO2, en
su conjunto cuándo se ha movido? Es un gran bloque, ¿cuándo
se ha movido? Cando ha habido impulso legislativo, porque, si
no, no se va a mover. Y, luego, encima se quejan también
porque hay ayudas, es que ya es inaudito, inaudito. Se pone una
norma, se da un tiempo prudencial para que se puedan adaptar
a esa norma, y encima se está hablando de que va a haber
inversión.
Yo lo que creo es que son buenas ideas, son buenas
iniciativas y les sabe mal que no son suyas. Gracias.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies diputades i diputats. Bé, un poc quant al que ha dit
la Sra. Martín, de Podemos, a la seva primera intervenció dels
beach clubs i d’avançar més quant als drets laborals, dir-li que
nosaltres hi som i que durant la tramitació parlamentària
haurem de ... ho haurem de treballar i ho haurem de treballar
tots plegats, perquè és necessari. Són qüestions que són
necessàries.
Sra. Guasp, quant a la massificació, sincerament, o no viuen
en aquest món o no surten al carrer o no van a la mar -jo no és
que sigui molt d’anar a la mar, eh?-, però o no van a la mar a
qualsevol platja el mes d'agost o juliol, si no s'han temut de la
massificació o no llegeixen el diari, perquè jo, llegint el diari
aquest estiu passat, sí que em vaig adonar que la massificació
fins i tot va arribar a les platges menorquines que pareixia que
no hi havia d'arribar mai. Per tant, Sra. Guasp, massificació n’hi
ha, basta circular una mica pel món.
Millorar les condicions laborals dels treballadores i les
treballadors de qualsevol sector és innegociable i ha de ser un
objectiu de qualsevol govern, l'extrema dreta del galliner ha de
actualitzar el seu argumentari, per no pujar els llits dels hotels
ha donat el mateix argument que donaven els que no volien
suprimir l'esclavatge o passar a les 40 hores setmanals, ...
(Remor de veus)
... que llevaria llocs de feina; és espectacular, del segle XIX no
ha canviat l'argumentari aquest personal.
La clau passa pels límits, no hi ha altra opció. Avui mateix
hem discutit i aprovat una moció de MÉS per Menorca que
parla del dret a l'habitatge. En aquesta economia tot està
connectat pel que és bo i pel que és dolent, pel que és bo ho
hem de promoure i ho hem de, fins i tot, forçar un poquet, quan
parlam de circularitat per això parlam i posam en valor aquesta
qüestió, i pel que és dolent ho hem de limitar i ho hem de
regular.
I el tema de les places, la qüestió de les places, la
congelació de places, ja ho hem dit abans, durant la tramitació
parlamentària estam disposats a parlar-ne, a parlar-ne sempre
i quan es mantengui, com hem dit, l'objectiu principal, que és
el decreixement de places, que no és el decreixement econòmic,
ni a prop fer-hi, ni a prop fer-hi; i la demagògia d’aquells que
quan parlam de decreixement de places parlen de creixement
econòmic, és brutal o és demagògia o és no haver sabut llegir
allò que diu el decret i allò que diuen els economistes del tema,
que són els que en saben.
I ja per acabar, ja per acabar, des del sobiranisme, des de
l’internacionalisme, des de la solidaritat entre pobles, des de
l’antimilitarisme, no a la guerra, ni a Ucraïna ni a cap lloc del
món.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Mas. El Sr. Castells intervendrà por el
Grupo Mixto.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquest és un debat de totalitat,
al final. I crec que tots els grups, davant d'un debat de totalitat,
el que han de plantejar-se és quina valoració els mereix el
conjunt d'aquesta norma. I fixin-se que el tema que més rebuig
genera precisament és el que justifica que adopti la forma de
decret llei, ha quedat clar a la intervenció del PP, ha quedat clar
també a la intervenció de Ciutadans, el Pi ha tingut una
intervenció més moderada perquè, d'alguna manera, el Sr.
Melià acaba dient que estan a favor que hi hagi uns límits, però
ha justificat molt bé per què no està d'acord amb com s'han
imposat els límits.
Per tant, la mesura estrella, jo ho he començat dient, quan
ho he dit he pensat tal vegada algun em rebutjarà aquesta idea,
la mesura estrella, la mesura més agosarada, la que té més
incidència és la que justifica que s'adopti la forma de crèdit. I
jo puc entendre la crítica, concretament l’ha feta el Sr. Melià,
escolti, això té 70 pàgines i només justifica la forma de decret
llei a una o dues pàgines. Bé, jo he explicat quina és -la Sra.
Guasp també ho ha dit ara-, jo he explicat quina és la postura
del meu grup davant aquest debat de totalitat i quina és la
postura del meu grup?, que al Govern per negociar aquest
decret llei MÉS per Menorca ha posat dues condicions: una és
que hi hagi una moratòria, i dues, que es tramiti com a projecte
de llei. Per tant, complertes aquestes dues condicions, en el
debat de totalitat, tot i que hi ha aspectes que nosaltres
esmenarem també en el debat, nosaltres, la nostra postura i
supòs que vostès també l’entendran és votar-hi a favor.
Hi ha alguns aspectes a millorar, per exemple, la Sra.
Cabrera ha fet referència al tema de les competències que
poden vulnerar competències dels consells insulars. Nosaltres
ho esmenarem, igual que amb moltes lleis ho hem esmenat, no
impugnant el que diu la llei, però, per exemple, dir que alguns
paràmetres els hauran de determinar els consells insulars, i si
no els determinen els consells insulars, pot prevaler de forma
supletòria el que digui la llei. Nosaltres ho esmenarem, Sra.
Cabrera, espero i tinc curiositat per veure si el Partit Popular
donarà suport a les nostres esmenes, si realment en la
tramitació parlamentària vostès donaran suport a les esmenes
que nosaltres presentarem, defensant les competències dels
consells insulars.
També diu vostè que hi ha entitats que hi voten en contra,
que s’hi han manifestat en contra. És veritat, per exemple, anem
a les de Menorca, ASHOME va publicar una pàgina en el diari,
sincerament, totalment legítima, arguments de pes contra el
decret llei no n’hi ha, en el procediment d’ASHOME diu que
està en contra, però si vostè llegeix el seu posicionament, no hi
ha arguments de pes en contra; AGRAME, molt legítima
també, què diu?, que la falta de possibilitat de dedicar al sòl
rústic activitats hoteleres perjudica molt les perspectives
d’aquest sector. Clar, doncs molt bé, molt respectable, molt
legítim però nosaltres no hi estem d'acord perquè nosaltres
creiem que el sòl rústic ha de ser bàsicament per fer-hi activitat
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agrària i que la resta és una activitat complementària; per tant,
si una entitat agrària en aquest sentit, del que es queixa és de
que no es podrà fer una activitat que nosaltres crèiem que no
s'hauria de poder fer en sòl rústic, doncs evidentment, tot això
és coherent. També hi ha altres entitats, com, per exemple,
Unió de Pagesos, que s'hi ha manifestat a favor.
A més, Sra. Cabrera, vostè m'hauria d'explicar, com explica
vostè que amb 25 anys haguem passat de 4 milions de turistes
a 16, de 4 milions a 16 milions de turistes, i en aquests 25 anys
haguem passat de ser els més rics d'Espanya a ser ja els 8ès en
PIB per càpita. Vostè, que queda tan sorpresa de com podem
defensar que la limitació del creixement del turisme sigui més
riquesa, vostè expliqui’m com vostè explica que a més turisme
menys riquesa hi ha hagut. I això, Sra. Cabrera, que estaria
molt bé que m’ho pogués contestar a la seva intervenció, li diré
per què crec jo que ha passat això, doncs perquè cada vegada
hem anat perdent més productivitat i més valor afegit. I per
això ..., vostè diu, és que els partits del Govern ara volen
incrementar el PIB a base que hi hagi més valor afegit i hi hagi
menys feina poc qualificada i diu ... “es muy raro”, no, muy
raro no, escolti, és que les coses funcionen així, a més valor
afegit i més productivitat, hi ha més riquesa, i la riquesa,
evidentment, s'ha de mesurar en riquesa per càpita, no en
riquesa per als amics de determinades forces polítiques. Per
tant, aquesta és l'explicació.
I això també -i ara vaig a la Sra. Guasp- explica, Sra.
Guasp, que vostè s'ha posat les mans al cap que estiguem en el
lloc 235 en mà d'obra poc qualificada. Clar!, és que això és el
que volem revertir, és que, com que volem deixar de ser els
235è en mà d'obra poc qualificada, per això hem d'aturar una
activitat que de forma directa és intensiva en l'ús de mà d'obra
qualificada i de forma indirecta -i em refereixo a la construcciótambé és intensiva en l'ús de mà d'obra poc qualificada. Per
tant, si nosaltres continuam donant corda aquest model, la
propera al proper any no serem els 235, serem els 300 en mà
d'obra poc qualificada, i això és el que hem de lluitar.
Vostè d'alguna manera ha manipulat -suposo que de forma
involuntària- les meves paraules, quan ha dit que hem parlat de
decreixement. Clar, jo he parlat de decreixement turístic, i he
explicat que decreixement turístic pot significar creixement
econòmic en el sentit de més renda per càpita, més benestar i
més riquesa per als ciutadans de les Illes Balears.
Per tot això, espero haver rebatut la major part dels
arguments almenys amb el temps del que ha disposat, ens
mantenim en el nostre vot a favor d’aquest decret llei, la
tramitació com a projecte de llei i els emplaço a discutir les
esmenes que presentem tots plegats en aquesta tramitació.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrera, no hi ha més
prepotència que governar sense consensuar res i sense dialogar,
el seu darrer president era un expert, el seu darrer president que
ara ja no és al PP, sinó que és al grup veí seu, era un expert a
prendre decisions de forma unilateral, i aquí hi ha consellers i
exdiputats que varen assistir a aquestes preses de decisions i...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... varen aplaudir no sols amb les mans, sinó amb les orelles,
fins i tot la que ara és la seva líder.
Per tant, el que trob de vostès és que estan molt nerviosos
i un poc rabiosos i crec que el que els molesta, en realitat, és
que s'hagi arribat a acords amb patronals i sindicats, sobretot
amb patronals, i també amb els consells insulars. És vera que
de quatre consells insulars, tres han donat suport a aquesta
decret llei, i el tercer no s'ha posicionat a favor, i precisament
és el Consell d'Eivissa, que precisament no té ni PIAT ni un
PTI actualitzat.
Vostè diu que la moratòria va entrar per la porta de darrera,
què volia que es cuinàs la moratòria davant tothom?, amb tres
hores que hi va haver des de la presentació del decret llei fins
que es va publicar al butlletí, hi va haver 480 places
sol·licitades a Eivissa i 60 places sol·licitades a Mallorca.
I a les Illes Balears els record, i escoltin bé, tenim 430.000
places turístiques i d'aquestes, bé, i d'aquestes no, i se n'han
bloquejades 18.000, no d'aquestes, en tenim 430.000 places
actuals i 18.000 que s'han bloquejat, i això no implica
decreixement o frenar el creixement. El creixement econòmic
implica donar incentius a aquestes 430.000 places existents i
ajudar-les a ser més competitives.
I després vénen aquí vostès i tots els partits de l'oposició,
que estan d'acord amb la sostenibilitat, amb circularitat i amb
donar suport als treballadores, a treballadors i llevar càrrega
dels treballadors i treballadores del sector turístic. Però llavor
diuen que no, que no aproven el decret llei, no hi estan d'acord,
i no entenc aquesta negació, aquesta negativitat sempre, sempre
estan en contra de tot, sempre és no, no i no i no.
I una altra cosa, Sra. Cabrera, els decrets llei no han de
passar mai per la Comissió General de Consells Insulars, que
crec que vostè hi ha fet referència...
(Remor de veus)
..., per tant, mai no hi han de passar.

Moltes gràcies, Sr. President.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Sansó.

Sra. Guasp, és curiós que ara, que varen votar a favor d'un
decret llei, del Decret Llei de la reforma laboral, que estic molt
contenta que ho fessin, perquè és molt positiva i s’ha demostrat
a les Illes Balears que ja en un mes hem passat a 60.000 treballs
de fixos discontinus, i li vull... -perdó, de fixos-, però li he de
dir que m'estranya que votin en contra d'aquest decret llei quan
es tramitarà via parlamentari, i és quan els partits polítics poden
fer aportacions.
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I també pel que fa a la Fundació Impulsa, el doctor Riera
també va comentar que també les Illes Balears érem líders en
intensitat turística, i no ho va vendre com a una cosa positiva,
Sra. Guasp, no precisament era positiu.
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EL SR. PRESIDENT:
Sra. Sansó, vagi acabant, per favor.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

I també vostè diu que sí a tot, però després vota en contra.
... perquè presentin les esmenes en positiu.
Una altra cosa, els fons Next Generation també es destinen
canviar llits, per tant, creiem que també és necessari que
aquesta mesura, d'obligatorietat, perquè, si no, no es canviarien
tots els llits del sector del món turístic. Per tant, també s’ha
d'obligar a fer-ho i que tenen unes ajudes amb aquests fons,
perquè, si no, no es canviarien, o seria més difícil canviar-ho.
Sr. Campos, reduir càrregues és reduir la manipulació de
pesos de 60 quilos de mitjana per llit, més això multiplicat per
20 habitacions diàries, com a mínim, això multiplicat per cinc
a sis dies de treball i això multiplicat per tota una vida laboral,
això sí que és reduir càrregues amb aquesta mesura.
Després, referent al Sr. Melià, que ara no el veia, vostès
diuen que donam de baixa places turístiques del lloguer de
vacances; nosaltres no donam de baixa en aquest decret llei,
digui’m quin article dóna de baixa,...
(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)
... -no sé si s’ha explicat o no, perquè als mitjans de
comunicació tampoc no es va explicar gens bé-...
(Algunes rialles)
..., escolti’m, Sr. Melià, si una plaça turística, sigui de lloguer
de vacances, sigui d'establiment hotelers o sigui d'un
agroturisme, si es dóna de baixa, efectivament, està de baixa
amb aquesta normativa; però no fem discriminacions de lloguer
de vacances... -no, es fa discriminació, Sra. Sureda amb lloguer
de vacances i la resta d'establiments turístics.
I ja per acabar, el Govern de les Illes Balears no ha deixat
de banda cap partit polític. Ara, a partir d'avui, és el moment
que els partits polítics treballin aquesta normativa, els partits
que donam suport al Govern de les Illes Balears i els partits de
l'oposició, és el moment que es presentin esmenes, que ningú
no els ha dit que no en presentassin, tot el contrari, els estenem
la mà que presentin esmenes en positiu.
I sí que els agrairia que respectassin els acords acordats
amb els sindicats i amb les patronals, a qui vull tornar agrair la
feina que han fet per dur a terme aquest decret llei...
(Remor de veus)
..., i té les pàgines que té, crec que ho ha dit vostè, Sr. Melià,
els decrets llei tenen les pàgines que tenen segons les
necessitats i els argumentaris, la redacció que es considera a
cada moment, un decret llei no té perquè tenir dues pàgines
perquè vostè consideri que hagi de tenir dues pàgines.
Bé, estenem la mà a tots els partits de l’oposició...

Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sansó. Començam el torn de contrarèpliques
dels grups que han intervingut en contra, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Cabrera.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo quería insistir en un
tema, porque hemos visto que el Sr. Conseller, cuando ha
hecho el discurso, ha hecho un discurso grandilocuente,
mezclando muchos conceptos y hablando bastante poquito de
los temas que lleva este documento, y además sin incidir y sin
contestar en una cosa que le hemos preguntado la semana
pasada y en esta tribuna hace un rato: queríamos que aclarara,
y si hace falta, que suba aquí a la tribuna y que pida un turno
incidental, si procede, ¿a qué acuerdos ha llegado con el sector
hotelero? Que es lo que él nos dice para pedir el voto favorable
a este decreto ley. Necesitamos que, por transparencia,...
(Alguns aplaudiments)
..., por respeto a esta Cámara y a estos diputados, el Sr.
Negueruela haga transparente, explique en este faristol cuáles
son los acuerdos a los que usted ha llegado y a partir de los
cuales se supone que nosotros nos tenemos que fiar de lo que
usted vaya a hacer en el futuro.
Sr. Conseller, ¿qué cosas ha pactado o con qué cosas ha
amenazado? Necesitamos saberlo.
(Remor de veus)
Y dice también el Sr. Negueruela que pongamos, que no
hay que poner el foco en el tema de las plazas. Efectivamente,
usted no lo ha puesto, ha hablado 18 minutos de todo lo demás
y 2 minutos del tema de la moratoria, que usted sabe
perfectamente que es lo que concita el conflicto en este decreto
ley.
Porque, además, le diré otra cosa, hay que poner el foco
porque esto afecta a las personas y afecta a las personas ¡ya
está afectando! Pérdida de inversiones y de proyectos de
reforma de edificaciones y patrimonio, edificaciones y predios
y possessions que se caen de viejos, que las familias no lo
pueden mantener y que esta ley no les permitirá poder
destinarlo a un uso turístico de calidad, respetuoso con el
medio ambiente y manteniendo uno de nuestros mayores
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activos como es el campo y el sector primario, y esto no se lo
deja hacer la moratoria; y los perjuicios a pequeñas
propiedades y ciudadanos normales que preveían darlo de alta
para alquiler turístico y poder pagar así, por ejemplo, la
reforma o la hipoteca, reformas todas ellas que dan trabajo a
todos los sectores, como bien ha venido reivindicando la
Asociación HABTUR.
Decir también que consenso. Consenso, cero. Volvemos a
insistir, y una cosa, no es verdad que el Partido Popular votara
en contra de la Ley de residuos, votamos parcialmente en
contra, pero en el resto de la mayoría de los puntos votamos a
favor, no todos los consellers son incapaces de concitar
consensos, como usted, Sr. Negueruela.
Y vuelvo a insistir, este es un decreto ley que se basa en el
engaño, y vuelvo a insistir, sin consenso, y hacen ustedes el
discurso burdo, demagógico e infantil de que o estás a favor de
este decreto o estás en contra de los trabajadores, cosa
totalmente inaceptable e indigna de un partido como el PSOE.
Con estos comportamientos la verdad es que pierden ustedes
toda credibilidad.
De las 400.000 plazas de que hablan, 100.000 son de
ustedes, a ver si le echamos un poco de memoria al tema,
100.000 se han producido con sus siete años de gobierno, que
nosotros no nos parece mal, pero si ustedes quieren limitar esto,
si ustedes quieren ..., gestiónenlo, gestiónenlo y no hablen de
400.000 como si se les hubieran dado hechas.
Mire, esto es una normativa electoralista que ustedes están
acumulando otro saco de promesas que volverán a incumplir de
cara a llegar a las elecciones generando ilusión a los suyos, y
voy a insistir, Sra. Sansó, la moratoria la votamos en contra, el
decrecimiento lo votamos en contra, la circularidad y la
sostenibilidad, sí; pero si ustedes lo juntan en un mismo
documento, tenemos que votar en contra.
(Alguns aplaudiments)
Es muy facilito. Si realmente cree que con el decrecimiento,
señor de MÉS per Menorca, si usted cree realmente que el
decrecimiento és la solución, MÉS per Menorca, que es un
partido tan nacionalista que piden ustedes siempre
autogobierno, el menorquinismo, además están ustedes
gobernando en el Consell de Menorca, modifique el PTP, que
lo están ahora tramitando y bloquee el crecimiento de plazas en
absoluto. ¿A qué viene ...? Aquí no necesita al Govern, ustedes
pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Que piden al Govern que se
lo haga? Vaya autogobierno más curioso, vaya autogobierno
más curioso.
La Sra. Martín de Podemos dice “celebro que se vaya a
tramitar como proyecto de ley, porque vamos a presentar
enmiendas”, qué bien, vamos a ver esto lo que hace es certificar
que este documento llega sin consenso ni siquiera entre los
suyos, ustedes deberían de haber sido capaces ...
(Alguns aplaudiments)
... de presentar un documento que por lo menos los socios de
gobierno que parece que es un hito que entre los socios de

gobierno se lleven ustedes un documento conjunto, hubieran
podido ustedes pactarlo previamente. Es que no se entiende,
sinceramente.
Y habla de las estancias de 15 días. Anda que no hace
tiempo de esto, si usted lo que quiere son estancias de 15 días
o de semana, lo que quiere es turismo de “touroperación”, ¡ah,
no!, que ustedes tampoco quieren turisme de “touroperación”
porque es de masas. ¿Qué quieren ustedes? Es que no se
aclaran. Es bastante desesperante.
Hablan de medidas medioambientales. Mire, las empresas
hace tanto, hace tanto que incorporan prácticas
medioambientales en su gestión y hace tanto que pagan de su
bolsillo, sin ningún tipo de ayuda, certificaciones
medioambientales, que ustedes ni lo saben. Pero, claro, hay que
tenerlo en cuenta.
MÉS per Mallorca dice que se ha de seguir pensando ...
dice, Sr. Ensenyat, que se ha de seguir pensando en qué
modelo, qué modelo de turismo queremos para Baleares. Y por
eso valoraba positivamente este decreto ley, porque para poder
pensar ... Mire, usted, señores de MÉS, que ustedes digan este
en 2015, pase, pero que lo digan después de siete años de
gobernar ustedes, que han tenido tiempo de hacer y deshacer y
pensar y repensar es bastante ridículo. Parece que nos hacen
pasar por tontos, o simplemente es que les gusta lo que hay,
esto es lo que no sabemos.
Mire, la masificación en Menorca, señores de MÉS per
Mallorca, la masificación en Menorca es un mes y medio, el
resto bastante,
(Remor de veus)
... bastante triste, el sobrevivir en Menorca. Pero, claro, el
problema de este gobierno ... -¿cómo que qué dices?, se lo digo
... el programa de este gobierno es que no tiene una visión
global de lo que es Baleares, ese es el problema.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Cabrera, ha d’anar acabant.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Ya acabo, Sr. Presidente. Y al Sr. Sanz le pediría que nos
llamara especuladores a todas las personas que son valientes y
se ponen en marcha con un negocio del tipo que sea, ¿verdad
que no llama especulador a un zapatero, ni llama especulador
a uno que pone un supermercado? ¿Por qué tiene que llamar
especulador a uno que pone un negocio turístico? Y ese es el
problema de este gobierno. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup P arlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.
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Silenci per favor. Silenci, per favor. Sra. Guasp, comenci en
voler.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Moltes gràcies, president. Quiero agradecer al Sr. Castells
que haya reconocido en esta tribuna que la medida estrella de
este decretazo es, sin duda, el decrecimiento de plazas
turísticas, en lo que no se atreve el Sr. Negueruela. Y desde
Ciudadanos no decía que no sabe si nosotros estamos a favor
o no del decrecimiento. Yo lo he dicho en mi exposición,
estamos a favor de dosificar el crecimiento, y es que ya había
bolsas, ja había un tope con esas bolsas, ya había unos
requisitos inasumibles para los propietarios de viviendas
vacacionales, eso ya eran topes para, según ustedes, limitar.
Y mire, quien ha demostrado un nivel bajo es usted, Sra.
Martín, con su intervención, un mensaje sectario, demagogo y
simplista, simplista, diciendo que 77 páginas ..., si nos hubiera
escuchado al Sr. Melià y a mí, era porque no justifican un
decretazo, no porque tengamos que leernos 77 páginas, porque
yo soy jurista y estoy acostumbrada a leer estas normas. Y
mire, también ha hecho demagogia con la masificación, no sé
... usted ha hablado de saturación, yo he dicho masificación,
que es diferente y además yo lo he ligado al turismo vacacional,
he ligado a que ... ustedes siempre lo ligan y siempre se
escudan en la masificación para obstaculizar la vivienda
vacacional.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Ese ha sido mi discurso también, Sr. Mas, que se ha subido
al carro de la Sra. Martín para variar. Si escucharan ... y sí,
estoy de acuerdo, Sra. Martín, ese es el nivel de los diputados,
de muchos diputados de esta cámara, diferencien. He dicho que
no pueden culpar de la masificación a la vivienda vacacional en
ningún momento porque no hay informes que constaten eso. Y
hecho, Sr. Castells, lo que he dicho es que con el decrecimiento
de plazas turísticas sí que puede haber un decrecimiento
económico, y le puesto el ejemplo de que la vivienda
vacacional supone un crecimiento y una riqueza económica
para las empresas locales, y eso sí que está constatado.
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decrecimiento, porque se prohíbe y se suspende la permuta de
esa vivienda, y además también recomienda a los consejos que
hagan unos PTI en los que se contemple ese decrecimiento de
plazas. Por tanto, nosotros lo que vamos a pedir vía enmiendas
es que esa suspensión no prohíba ese intercambio de plazas y,
si se empeñan en prohibir esa permuta, que al menos vuelvan
a la bolsa de plazas turísticas porque, si no, sí que hay un
decrecimiento en detrimento del crecimiento sostenible e
inteligente.
En cuanto a la posición 235ª, a mí explíqueme, Sr. Castells,
cómo va revertir que estemos en esta posición el decrecimiento
turístico.
Y yo creo que hoy ha quedado claramente constatado aquí,
el subconsciente de la Sra. Sansó también le ha jugado una
mala pasada, porque ha dicho que los consejos habían apoyado,
no consensuado, ha dicho, es que los demás consellers excepto
el de Ibiza han apoyado, es que ustedes el apoyar a posteriori
es a lo que ustedes denominan diálogo y lo que usted
denominan consenso, pero no, hoy ha quedado muy constatado
y muy claro.
Y desde luego nos obligan a votar no a todo este decretazo.
Vamos a votar a favor, por supuesto, de que se tramite
como ley.
Y, Sra. Martín, es lo mismo, usted parece que... y siendo
diputada, que no diferencia entre un decreto ley, la tramitación
de un decreto ley diferenciada de una ley, si esto hubiera sido
una ley, un anteproyecto, primero, no hubiera entrado en vigor
el mismo día que promulgaba el ¡hágase mi voluntad!, hubieran
esperado a las alegaciones en un proceso deliberativo y público
de las entidades, no de los grupos parlamentarios, es que no
somos nosotros que tenemos que hablar en la tramitación de
una ley, son las entidades, los sindicatos, los representantes, las
patronales, todos los sectores, la vivienda vacacional, les han
negado, aprobando un decretazo, con nocturnidad y alevosía,
por supuesto que han negado y han saltado por los aires, se han
escaqueado de un proceso público y deliberativo, exposición
pública, se dice, anteproyecto de ley, se publica, y no entra en
vigor hasta que esté promulgado por el Parlamento de las Illes
Balears. Y no desde el minuto uno, desde el día 11, que ustedes
acometieron este atropello.
(Remor de veus)

Y luego, le recomiendo que también lo que tienen que hacer
es poner en valor, que no se ha puesto aquí, sí por parte de la
oposición, poner en valor que las empresas, los emprendedores
de Menorca, de Ibiza, de Mallorca, de Formentera llevan
muchos años de ventaja en esto de la circularidad, de la
sostenibilidad y de la calidad, son ellos los pioneros; es que
ustedes nos presentan este decretazo como si hubieran
descubierto la pólvora con la circularidad y la sostenibilidad,
y eso no se lo voy a permitir. Esto viene iniciado por las
empresas i los emprendedores de nuestras islas.
Y sobre la vivienda vacacional, la Sra. Sansó también ha
dicho que en ningún momento se dice que haya un
decrecimiento -me he dejado ahora el decreto, pero la
disposición adicional primera dice que sí va a haber tal

Y, por favor, no mientan, un diputado no puede mentir en
esta tribuna y decir que es lo mismo una tramitación como ley
un decretazo de una ley, ¡por favor!
Gracias.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Martín, de Podemos, Sra.
Sansó, del Partido Socialista, vamos a ver, yo he dicho desde
el principio que precisamente, y lo que hemos defendido desde
el minuto uno es la mejora de las condiciones laborales y de su
forma de trabajar de las camareras de pisos, eso lo hemos dicho
desde el principio. Aunque venga aquí la Sra. Martín y se
autoproclame representante de las kellys del mundo, que
nosotros también nos hemos reunido con ellas...
(Se sent de fons la Sra. Martín i Perdiz de manera
inintel·ligible)
..., nosotros nos hemos, -sí, usted es como la médico y madre,
usted lo mismo, pero con Kellys-,...
(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)
... nosotros también las defendemos y defendemos, por
supuesto, sus condiciones laborales, sus condiciones de trabajo,
lo que le he dicho es que reflexionen sobre una medida que les
vamos a pagar con dinero público a muchos hoteles y cambien
las camas, y eso se puede convertir en una reducción de los
trabajadores, porque puede pasar, porque en el sector privado,
cuando alguien puede hacer lo mismo con la mitad de tiempo,
pues uno se ahorra personal, eso pasa, los costes, sí, si, los
costes, beneficios, todo eso, pero, claro, es que también hablar
del sector privado cuando la mayoría de ustedes no han
trabajado ni un minuto nunca en el sector privado, pues
también es un poco difícil.
(Remor de veus)
Pero, bien, dicho esto, tampoco salgan aquí ustedes
hablando de... -incluso usted, Sra. Martín-, se ha atrevido a
hablar de las depuradoras, cuando la Fiscalía acaba de
responsabilizar a su Gobierno y a los anteriores que son
responsables de todos los vertidos de aguas fecales de la bahía
de Palma, y que ha contaminado la bahía de Palma, y sale usted
aquí a hablar de las depuradoras, ¡lo que tenían que hacer es
callarse y asumir sus responsabilidades!
Además, Sra. Sansó, ¡con quienes, con quien dialogan
ustedes, con quienes dialogan? Porque, de verdad, díganlo,
porque es que no lo sabemos, yo ya se lo dije en una ocasión,
yo creo que dialogan incluso en un sitio que puede ser un yate
de un gran hotelero, pero, aparte de dialogar ahí, aparte de
dialogar ahí, ¿con quienes dialogan ustedes?...
(Remo de veus)
Porque le he dicho que tienen al sector de la construcción
en contra, al del comercio turístico en contra, al del alquiler
vacacional en contra, a los hoteleros de Menorca y de Eivissa
en contra.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Oiga, pues si han dialogado con ellos dialogan muy mal,
porque no les han convencido en absoluto.

Miren, ustedes, señores del Gobierno de izquierdas,
ustedes, apuestan por el decrecimiento, pero es que es verdad,
que lo han dicho siempre, ahí tenemos al Sr. Yllanes y sus
declaraciones, diciendo que no tienen que repetirse las cifras de
visitantes del año 2019, claro que apuestan por el
decrecimiento; pero es que ese decrecimiento quienes van a
decrecer van a ser los pequeños y medianos empresarios, los
trabajadores, los autónomos, a quienes van a perjudicar va a ser
a los pequeños propietarios, que son los que alquilan
turísticamente sus viviendas. Esos sí que van a decrecer, en su
bolsillo y en sus negocios.
Por eso le resumo claramente el por qué nosotros votamos
que no a este decreto ley, primero, porque establece una
moratoria de plazas turísticas que, efectivamente, el Sr. Castells
lo ha dicho, esa es la medida estrella, ese es el objetivo de esta
regulación. Y con esa reducción de plazas turísticas lo que
están haciendo es impedir la libre competencia y la posibilidad
de crear nuevos negocios turísticos. Y ustedes lo que hacen es
beneficiar a las grandes cadenas hoteleras, que son las
primeras, por cierto, alguno de ellos que salieron enseguida a
aplaudirles.
Sra. Martín, somos nosotros los que defendemos a los
trabajadores, ustedes están en el negocio con las grandes
cadenas hoteleras, es que es al revés, es al revés, Sra. Martín,
¡no se quien quieren intentar engañar ustedes!
Ustedes perjudican al alquiler turístico vacacional y a las
PYME, que no van a poder hacer frente a las medidas en favor
de eso que llaman transición ecológica y que se incluyen en la
Agenda 2030, que arruinan a los pequeños y engrandecen a los
grandes, y engrandecen una gran administración pública que va
creando una vez más chiringuitos múltiples, más personal, más
certificados, más burocracia, eso es lo que hacen sus medidas.
Nosotros no estamos con eso, y por eso votaremos que no.
Muchas gracias.
(Remor de veus i algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Donam la paraula, pel Grup P
arlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, al Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Quan ha sortit la portaveu de
Podemos m’he preocupat, perquè he dit: em dec haver explicat
molt malament, però, és clar, i sé que el Sr. Castells ha sortit i
ha dit que ho ha entès perfectament, he dit: per ventura també
hi ha un problema de comprensió.
(Remor de veus i algunes rialles)
Perquè quan parlam de les 70 pàgines, el problema no és si
són 70 o 700, el problema és que la justificació del decret llei,
i això ha quedat avui demostrat d'una manera absolutament
palesa i clara, la justificació, i vostè ho ha dit, Sra. Sansó,
l'única justificació és la borsa de places, i això té dues pàgines,
això té dues pàgines, em sap greu! En podria tenir 50, en podria
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tenir 50, però en té dues en el decret llei. Per tant, les altres 68,
per dir-ho de qualque manera, és una caricatura, és una
caricatura, les altres 68 s'havien de tramitar com a projecte de
llei. Això és el que vostès no volen entendre, però és molt
simple!, perquè no hi ha extraordinària i urgent necessitat!
I ho he dit, si el tema dels llits elevables entrarà en vigor el
2023. Quina urgència tenen? Si em digués: és que entra en
vigor dia 1 d'abril, li diria, bé, està justificat el decret llei, però
no és així. I com que no és així, no està justificat el decret llei,
vostès el que fan és abusar absolutament d'una eina que, per
ventura, vostès ho desconeixen, però és una eina excepcional,
excepcional!, i vostès ho han convertit en ordinari, en el
normal, en com fan les lleis.
Si, de fet, el mateix conseller ha dit una causa que a mi em
crida l'atenció per la naturalitat, i diu: “Merece la pena esta ley,
merece la pena esta ley”. No!, no és una llei!, aquest és el
problema, que no merece la pena esta ley, en tot cas, merece la
pena este decreto ley. Vostès diran: això és una beneitura de
Pep Melià! Segurament, però això és molt important per a la
separació de poders i per a la democràcia. I, per tant, no és així!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Perquè, de fet, Sr. Castells, realment això és un debat de
convalidació, no és un debat de totalitat, és un debat de
convalidació d'un decret llei, on s'analitza la forma, on és molt
important... -no, la tramitació tampoc no és la mateixa, perquè
vostès s’entesten a dir una... i jo ho vaig dir en el debat que
vàrem tenir amb el Sr. Castells, amb la seva proposició de llei,
els terminis, els terminis d'un decret llei, tramitat com a
projecte de llei, es redueixen, per tant, la capacitat de feina i
aportació dels grups parlamentaris també es redueix. I vostès
d’això no en volen saber, es posen de perfil, però això també és
així, i és una gran realitat!
Per tant, vostès boicotegen a través de la tramitació com a
projecte de llei d’aquest decret llei, boicotegen la feina dels
diputats. I això és una constatació que s'ha de fer! I si els sap
greu, escoltin, posin-s’hi un floc!
La política moltes vegades s'ocupa de l'urgent i no de
l’important, i és vera que el tema de les places pot ser urgent,
però la resta de coses també són molt importants i, al final, no
els hem pogut prestar l'atenció que es mereixen en aquest debat
per com ha fet les coses el Govern de les Illes Balears.
Sra. Sansó, li puc tornar explicar, és molt fàcil: vostè no
entén que hi ha molta més rotació d'establiments, diguem-ho
així, d'edificis d'habitatges? No entén que hi ha molta més
rotació en el lloguer turístic que a un hotel? No entén que
l’hotel té una vocació de permanència molt més gran en el
mercat turístic que un lloguer turístic? No ho entén, això? No
entén que vostè tal vegada té un lloguer turístic, té dos fills, i
després els seus fills volen anar a viure a aquest habitatge, cosa
que no li passarà si té un hotel? No ho entén, això, és molt
difícil, no crec que sigui molt complicat.
La qüestió és que jo li he explicat aquest decrets llei, com
que s’acobla malament amb la legislació que vostès varen fer
el 2017 té un efecte que vostès poden tapar-se els ulls i dir no,
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no, això no existeix, que és el que estan fent, però això existeix,
això existeix; a qui perjudica d'una manera més clara aquest
decret llei és al lloguer turístic, perquè té una rotació i, per tant,
perquè les seves places es perdran i seran els que realment
tendran damunt la seva esquena el decreixement, perquè els
hotelers, els que vulguin fer modernització tal vegada aquest sí
que haurà de decréixer simplement, però si no vol fer
modernització, no l’afectarà per a res aquest nivell de
decreixement. I per això trobam escandalós que no hagin
afrontat el tema del canvi d'ús, perquè aquest és un tema clau
per al decreixement del 75% de les places hoteleres, de places
turístiques existents a les Illes Balears. Si haguessin estat
valents, haguessin afrontat el debat de bon de veres, però vostès
s'han estimat més perjudicar el petit, el lloguer turístic.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a la votació.
El president demana si el Ple valida o no el decret llei
debatut. Votam.
Vots presencials: 31 sí, 24 no i cap abstenció. Vot
telemàtic: 1 vot en contra. Total: 31 sí, 25 no i cap abstenció.
Un cop validat el decret llei, el president demana si algun
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei,
ha quedat clar en el debat i, per tant, sol·licitam que sigui
sotmès a consideració del Ple. Passam a la Votació Votam.
Vots presencials: 54 sí, cap no, cap abstenció Vot telemàtic:
1 vot a favor. Resultat global: 55 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
(Alguns aplaudiments)
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