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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputades.

I.6) Pregunta RGE núm. 10613/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudi de capacitat
màxima de càrrega humana a Balears.

I.10) Pregunta RGE núm. 10618/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a límits en matèria
d’habitatge.

I.11) Pregunta RGE núm. 10619/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Illes Balears com a
destinació turística.

Abans de començar la sessió, els he d'informar que el
Govern ha sol·licitat mitjançant l'escrit RGE núm. 11378/22,
amb motiu de l'absència del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, l'ajornament de les preguntes RGE núm.
10613/22, relativa a estudi de capacitat màxima de càrrega
humana a Balears, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos; la RGE núm.
10618/22, relativa a límits en matèria d'habitatge, presentada
pel diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, i la RGE núm. 10619/22, relativa a Illes Balears com
a destinació turística, presentada per la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. 

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. 9848/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dificultats dels ajuntaments i les famílies per fer front al
cost de les escoletes.

Primera pregunta, RGE núm. 9848/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a dificultats dels ajuntaments i les famílies per
fer front al cost de les escoletes, que formula la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats.

27 de juliol, la presidenta Armengol va anunciar la gratuïtat
de l'educació infantil en l'etapa 2-3 anys i, com sempre,
posteriorment a la propaganda, ve el "xasco": no és gratuïta
l'etapa 2-3 anys, perquè es tracta justament d'una subvenció de
250 euros per plaça i, sobretot, no és per a tothom, ja que just
hi poden accedir el 30% de les famílies que ja tenien concedida
una plaça a un centre públic o a un centre de la xarxa pública.

Però, a més, fins a dia d'avui, la càrrega d'avançar el
pagament de les escoletes públiques i no cobrar-ho a les
famílies cau sobre les espatlles dels consells i dels ajuntaments,

no de tots. I en el cas dels centres d'educació de la xarxa
pública les famílies segueixen pagant. És a dir, vostès varen fer
l'anunci, però els qui desembutxaquen, des del mes de
setembre, són altres. Mentre, els ajuntaments, amb batles i
batlesses del Partit Popular, han assumit el cost amb informes
d'Intervenció en contra i amb una dura càrrega per a les seves
arques municipals. 

Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de les dificultats
dels ajuntaments i les famílies per fer front al cost de les
escoletes? Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
moltes gràcies per aquesta magnífica pregunta, sobretot tenint
en compte que vostès varen deixar a l'any 2015 totes les
escoletes tremolant, tremolant.

Li explicaré una dada, una escoleta d'un municipi concret,
2015, a punt de tancar, zero euros de subvenció del senyors...,
del senyor, evidentment, de la Sra. Núria Riera, del Sr. Costa,
de la Sra. Prohens, que no varen ser capaços d'això.

(Remor de veus)

Evidentment, nosaltres des del 2015 hem fet un procés de
reconstruir el que vostès varen deixar de fer. Miri, vàrem posar,
tornar reconstruir l'IEPI; vàrem començar a donar ajuts de
sosteniment; ajuts de menjador; vàrem crear la xarxa
complementària, no la xarxa pública -vostè s'ha equivocat-, la
xarxa complementària per a les escoletes privades; vàrem
començar a donar subvencions, 3.000 euros, en principi, i
6.000 euros; i ara, realment, la subvenció és de 45.000 euros
per al nivell de 2-3 i de 10.000 euros de 0-1 i 1-2.

Evidentment que encara no hem pagat, treballam amb els
ajuntaments i amb la xarxa complementària, però ho pagarem
tot fins al mes de desembre i després pagarem dos mesos per
avançat. 

Per tant, Sra. Durán, a mi m'agradaria que deixin de fer
demagògia, perquè quan vostès governen l'etapa de 0-3 queda
realment tocada en tots els sentits, des del punt de vista
educatiu i de finançament.

L’important en aquesta vida són els fets que exerceixen els
mestres, i quan vostès governen podem començar a tremolar
que l'etapa educativa 0-3 comença a tenir molts de problemes
de poder subsistir. 

Per tant, Sra. Durán, moltes gràcies per la seva preocupació,
però comencin a fer feina de veritat si volen realment tenir
credibilitat en tots els aspectes. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210613
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210618
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210619
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202211378
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209848
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. March, cada anunci d'una mesura estrella del Govern
s'ha de posar en quarantena, perquè sempre va acompanyada de
falta de planificació, d'improvisació i darrera hi ha lletra petita.
I a la lletra petita hi trobam, entre d'altres, el sectarisme
d’aquest govern d'esquerres que, en aquest cas, deixa fora,
deixa tirades el 70% de les famílies a les Illes Balears. I què
han fet malament aquest 70% de les famílies que tenen nins de
2 a 3 anys?

Doncs, jo li diré: moltes s'han quedat en llista d'espera per
una plaça a un centre públic o, senzillament, amb llibertat, cosa
que a vostès els espanta, han triat la que consideren la millor
opció per al seu fill o la seva filla, ja sigui a un centre
d'educació infantil o ja sigui a una guarderia. 

És a dir, vostès de manera arbitrària i sectària, sense
posar-se vermells, exclouen d'una subvenció de 250 euros un
70% dels nins de 2 a 3 anys d'aquesta comunitat autònoma, que
resulta ser un càstig perquè no varen triar el seu model ideal.

Però, i els nins de 0 a 2 anys, Sr. Conseller, quan fa comptes
posar-ho en marxa? Perquè vàrem presentar aquí una proposta,
fa quinze dies, de resolució per posar-ho en marxa l'any que ve
i varen votar-hi tots vostès en contra. I a tots aquests nins que
vostès han deixat fora què els diem, davant aquesta inflació i
davant aquesta crisi de preus?

Miri, vostès perden la raó quan han de recórrer a l'any 2015,
perquè han fet ben poquet en aquesta legislatura. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, vostès, quants
d’ajuts varen donar a les escoles privades? Zero, zero ajuts a
les escoletes privades, zero ajuts a les escoletes privades...

(Alguns aplaudiments)

..., zero ajuts a les escoletes privades. Nosaltres hem creat la
xarxa complementària, són 50 escoletes que firmaran el
conveni aquest de finançament de 2-3.

I de 0-1 i 1-2, 10.000 euros a les escoletes públiques i 5.000
a les escoletes de la xarxa complementària.

I li diré més coses, en aquest moment nosaltres hem creat,
crearem 2.400 places, vostès no en varen crear cap, de
guarderies, que vostès tot ho mesclen; el Consell de Mallorca
va aprovar l'altre dia 1 milió d'euros per a les guarderies, per al
reglament de guarderies. A Eivissa encara no se sabe ni
contesta, i realment també ajudaran aquelles escoletes que es
troben en procés de reconversió cap a escoletes de la xarxa.

Fet...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 10620/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca d’actuacions per
defensar la propietat privada i evitar l’ocupació il·legal
d’habitatges.

Segona pregunta, RGE núm. 10620/22, relativa a manca
d'actuacions per defensar la propietat privada i evitar l'ocupació
il·legal d'habitatges, 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. Marí, como usted sabe, no
soy el primer diputado que le pregunta en esta cámara por el
tema de la ocupación ilegal, ustedes siempre han minimizado
este tema e incluso han llegado a afirmar que esta problemática
no existe. 

Sr. Conseller, escuche, por favor, atentamente estas
declaraciones en un medio de comunicación escrito: “El
problema de la ocupación es real, hay un problema de patada
en la puerta, de mafias organizadas que obedecen a un negocio
lucrativo y, por tanto, una situación de desprotección de los
ciudadanos. Y hablamos de pequeños propietarios que a veces
necesitan contar con el alquiler de una vivienda para
complementar su pensión o para gastos extraordinarios que
todos podemos tener. Por ello, hay que poner una solución.
Firmado, Raquel Sánchez, ministra del Partido Socialista
Obrero Español.”

(Petit aldarull i remor de veus)

Bienvenidos a la realidad, señores del PSOE, aunque sea
tarde, aunque sea mal, de corazón, bienvenidos. 

Por ello le pregunto, Sr. Conseller, ¿qué actuaciones lleva
a cabo su conselleria para defender la propiedad privada y
luchar contra la ocupación ilegal? Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210620
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, bon dia. Sr. Fuster, veig que el Partit Popular també
s'ha sumat a aquest anunci agressiu cap al tema de les
ocupacions, fins ara n’havien dut la bandera altres grups, vostès
es veu que no volen quedar-se endarrera.

(Remor de veus) 

El que fa el Govern de les Illes Balears per aquest tema és
seguir treballant per garantir l'accés...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... a l'habitatge digne per als ciutadans de les Illes Balears que
ho necessitin.

A més, li diré un parell de coses més. Com vostè sap molt
bé, el Govern de les Illes Balears no és l'òrgan competent per
exercir el poder judicial, són els tribunals els que recullen les
qüestions del Codi Penal i són els encarregats de gestionar
aquest tipus de situacions.

Però, a més a més, alguna cosa més li puc dir, hi ha dos
supòsits claríssims en el que vostè em planteja: un, és la
violació de domicili, que està absolutament garantit que és un
delicte i, per tant, hi ha una actuació immediata en aquest tema.
I vostès mesclen tot això amb altres possibles casos que es
donen, tal vegada d'edificis desocupats o d’usurpació
d'immobles. Però, en qualsevol cas, el que es qualifica com a
realment denúncies, els fiscals ho qualifiquen, és molt poc de
totes les denúncies que es presenten. 

Miri, es varen presentar 9.700 procediments, però només un
2% va ser qualificat pels fiscals com a tals denúncies per la
Fiscalia. Per tant, és una xifra realment en el conjunt baixa. 

Jo no dic que no hi hagi aquesta incidència, no dic que no
s'hagi de perseguir, però realment aquesta és una incidència que
es controla, que s’hi fa feina i, en tot cas, que el Govern en el
que fa feina és perquè no es produeixin aquestes situacions.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, agresivo lo que
pasó este fin de semana en el barrio de San Fernando de Palma
con los "okupas", eso sí que fue agresivo y una vergüenza.

Sr. Conseller, dicho esto, desde el Partido Popular
directamente le proponemos...

(Remor de veus)

... desalojo de los "okupas" en el plazo máximo de 24 horas
desde el requerimiento.

Le proponemos desalojo inmediato en caso de flagrante
delito.

Le proponemos reforzar las penas por delito de usurpación
con hasta 3 años de cárcel.

Le proponemos mejorar la protección jurídica frente a la
actuación de las mafias.

Le proponemos considerar nula la inscripción de un
ocupante ilegal en el padrón municipal.

Le proponemos prohibir que un inmueble ocupado tenga la
consideración de morada o domicilio.

Le proponemos devolver al propietario lo abonado en el IBI
e impuesto sobre el patrimonio...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

... en el periodo de la ocupación. 

Sr. Conseller, esta réplica que le hago no es una crítica, esto
es una propuesta para luchar contra la ocupación ilegal.

Sean valientes, Sr. Conseller, suelten el lastre del
extremismo, defiendan el sentido común y la legalidad y, sobre
todo, presionen al Sr. Sánchez para que les implemente como
ya hizo con el IVA reducido en el tema de la factura de la luz. 

Sr. Conseller, nunca es tarde si la dicha es buena.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. He escoltat el seu discurs, idò molt
bé, vostè ha vengut aquí a fer una manifestació i em sembla
correcta. No sé quina pregunta exactament m’ha volgut
formular.

Però li diré una cosa, la legislació del nostre país no ha
canviat en els darrers quinze anys, és la mateixa llei que s'ha
aplicat per governs del Partit Popular, quan vostès han tengut
majoria absoluta, i tampoc no l’han canviada, i la que aplica ara
aquest partit.

I, per tant,...

(Remor de veus)

... no hi ha hagut cap modificació legislativa que afavoreixi el
que vostè diu.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Quin fet hi ha que culpi aquest govern o aquestes illes que
passi tot això que diu? El Codi Penal és el mateix. 

Per tant, menys demagògia, menys discursos incendiaris... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 10607/22, presentada per la
diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou hospital de pacients crònics de Felanitx.

Tercera pregunta, RGE núm. 10607/22, relativa a nou
hospital de pacients crònics de Felanitx, que formula la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup P arlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sr. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Tots som conscients que cada vegada tenim gent més
major i amb més qualitat de vida. El fenomen de la cronicitat
està produït, en part, per aquest augment de l'esperança de vida
i, en part, per l’envelliment cada vegada més gran de la
població. 

És evident que s'han d'adaptar les actuacions tradicionals en
salut per tenir en compte totes aquestes casuístiques. Volem

una gent gran amb les millors atencions possibles i, per això,
Sra. Consellera, ens agradaria saber en quin estat es troba la
construcció del nou hospital de pacients crònics de Felanitx.

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, a veure, tenim juntament amb Son Dureta, diria, no?,
que a l'illa de Mallorca es tracta de dos projectes que permetran
atendre molt millor tota aquesta gent gran que vostè deia, que,
efectivament, preveiem que d'aquí 10 anys poden ser 30.000
persones a la comarca de Llevant de més de 65 anys.

Les passes que ha fet la Conselleria de Salut són, en primer
lloc, fer el pla funcional, que ja està fet, per decidir quines són,
quin és la grandària que ha de tenir l'hospital, les places, les
funcions, el personal, etc. Després, treure el concurs del
projecte arquitectònic, que també ja està fet, el projecte
arquitectònic està entregat. 

Darrerament el que hem fet ha estat, per part de l'Oficina
tècnica del Servei de Salut, supervisar aquest projecte tècnic,
que és correcte, per tant, es podrà presentar aviat.

I pensam que aquestes instal·lacions que s'han dissenyat
amb aproximadament 9.000 m2, 100 habitacions, milloraran de
manera notable l'assistència a aquestes persones amb malalties
cròniques. 

Les infraestructures són una part només de l’Estratègia
d'atenció a la cronicitat, que també suposa noves formes
d'atendre la gent gran que s'implementen en aquesta comunitat
autònoma des de l'any 2015.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, vostè em parla de
projectes i m'agradaria repassar els fets o, més ben dit, les
paraules.

Setembre de 2018: “Els vull anunciar que des d'aquest
govern, juntament amb l'Ajuntament de Felanitx, construirem
un nou hospital sociosanitari a la comarca del Llevant de
Mallorca”. Aquestes varen ser les paraules de la presidenta
durant el seu discurs en el debat de política general d’aquell
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2018. En aquell moment estudiaven ja la viabilitat de la
ubicació. Ens agradà escoltar aquella notícia.

Maig del 2020: “El projecte podria estar finalitzat a finals
d'any. Per tant, dins el 2021 es podrien licitar les obres i
executar-les entre el 2022 i el 2023". Ja teníem el calendari de
les obres de 100 habitacions per a pacients crònics de més de
9 pobles: Campos Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí,
Artà, Son Servera, Sant Llorenç i Vilafranca.

Maig del 2021: “El Consell de Govern declara avui com a
inversió d'interès autonòmic la construcció del nou hospital
d'atenció de malalts crònics a Felanitx”, es redacta el projecte,
tendrà una superfície -com vostè ha dit- d’uns 9.000 m2, amb
habitacions per garantir el benestar i el confort dels usuaris.
Aquesta comarca actualment té una població de 140.000
persones on el 17% és major de 65 anys.

Si m'ha de dir que no hi ha dotació de serveis feta, jo li diria
que aquesta dotació es podria fer de manera paral·lela al
projecte. Però, bé, aquesta setmana som conscients que el
projecte de la dotació estarà aprovada de manera definitiva i,
per tant, es licitarà ja.

Si em diu que hem tengut una pandèmia durant dos anys i
que s'han hagut de redistribuir els esforços a un altre lloc, li puc
dir que és cert, però també dins el 2020 i 2021, en plena
pandèmia, ha seguit fent anuncis des de la conselleria de la
posada en marxa d'aquest hospital de crònics.

Per això, Sra. Consellera, li deman: per a quan aquests
ciutadans, que en el 2029 poden suposar -com vostè ha dit-
30.000 persones, tendran aquest hospital de crònics a Felanitx?
Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, efectivament ha dit una
sèrie de coses que li anava a dir, perquè la responsabilitat no és
exclusiva de la Conselleria de Salut, l'Ajuntament ha de fer
paral·lelament el Pla de serveis, estic molt contenta que
finalment hi sigui. El Consell de Mallorca també té la seva part
de carreteres, fins i tot el Ministeri d'Indústria, per tant, hi
intervenen altres administracions.

El que li puc dir és que, com totes les grans infraestructures
-es tracta d'una gran infraestructura- necessita d'uns terminis i
necessita d’unes passes prèvies administratives que, com veu i
vostè mateixa em diu, es fan, i jo me n'alegr, perquè el que és
responsabilitat de la Conselleria de Salut -com li he dit- està
fet, està absolutament fet; la resta, s'ha de fer tota la resta per
poder treure el concurs d'obra, en qualsevol cas, no?

Però continuarem fent feina de manera conjunta, seguim
fent feina perquè sigui una realitat el més aviat possible, com
ho és l'Hospital de Manacor, com ho és la reforma d’Inca, com

ho és la reforma de Son Dureta i com ho són totes les grans
infraestructures que aquest govern ha estat capaç de posar en
marxa.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 10617/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a sector agrari, després del
certamen de fotografia per empoderar les dones del camp.

Quarta pregunta, RGE núm. 10617/22, relativa a sector
agrari, després del certamen de fotografia per empoderar les
dones del camp, que formula la diputada Idoia Ribas i Marino
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días. Gracias, presidente. Sra. De la Concha,
¿puede explicarnos en qué ha mejorado el sector agrario con la
celebración de un certamen de fotografía para empoderar a las
mujeres en el campo?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Ribas, me va a perdonar que le dé la espalda. Pues todo
lo que... Gracias, president, bon dia a tothom. Todo lo que se
haga por visibilizar el trabajo de las mujeres, todo lo que sea
reunir a mujeres, hacer intercambio de experiencias de mujeres,
hacer red de mujeres, poner en común problemas e iniciativas
de mujeres, todo ello, es positivo.

Con lo cual, lo que hemos hecho en ese certamen, dentro
del Día de la jornada de la mujer rural, me parece muy positivo.
Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Mire, Sra. De la Concha, esta vez ha sido un concurso de
fotografía para dar visibilidad a la mujer rural y, cuando no, es
una mesa redonda, una jornada, la edición de cuadernillos o
cualquier otro dispendio público para seguir hablando del sexo
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de la gente que se dedica al campo, en vez de abordar los
verdaderos problemas de la gente que se dedica al campo.

Me puede explicar ¿qué dificultades tiene una mujer para
montar una explotación agraria o para trabajar en una
explotación agraria que no tenga también un hombre? A ver si
se enteran, de una vez, que las mujeres en España son libres
para trabajar en lo que quieran, y si no hay más mujeres
trabajando en el campo es porque la inmensa mayoría, si puede,
prefiere trabajar en otras cosas, sobre todo, teniendo en cuenta
que hoy en día el campo es una ruina gracias a las políticas
globalistas y al ecologismo de salón que ustedes aplican, y que
hacen inviables las explotaciones. Mientras, los productos
extranjeros -que no sufren esas restricciones- son más baratos
de fabricar y están inundando nuestro mercado.

Y, por cierto, la próxima vez que en unas jornadas
neofeministas de las que usted organiza se diga -como llegaron
a afirmar- que hay mujeres jóvenes agricultoras que no tienen
cuenta corriente a su nombre y que los maridos se quedan con
las ayudas que les tocan a las mujeres, les puede decir -de mi
parte- que las mujeres en España hace décadas que nos abrimos
cuentas corrientes, y que el FOGAIBA solo ingresa las ayudas
en la cuenta corriente del titular, y si el titular es una mujer la
administración pública no puede ingresar la ayuda en la cuenta
del marido.

¿Hasta dónde piensan llegar con su discurso victimista y
falsario, para seguir viviendo del cuento y despilfarrando
dinero público en problemas que no existen?

Nos dijeron que tardarían cinco días en autorizar las quemas
de residuos vegetales que ahora están prohibidas por culpa de
una ley absurda, pero los residuos se están acumulando en las
explotaciones y se están infectando de plagas y enfermedades
que están extendiéndose a las plantaciones, con los problemas
sanitarios que eso conlleva.

La demora en el FOGAIBA para pagar las ayudas a los
agricultores es una vergüenza: ellos han adelantado el dinero de
las inversiones y ustedes están resolviendo ahora los
expedientes del año 2019, de hace 3 años.

¿Cuánto nos cuestan sus paripés feministas cada año, Sra.
Consejera? Dedíquese a gestionar la consejería y deje de freír
a impuestos a los ciudadanos para pagar sus caprichos
ideológicos, porque mientras lo hace, el campo en Baleares,
desaparece. 

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Tengo muchas dudas sobre cuál es su
pregunta, como tengo muchas dudas de qué es en realidad lo

que ustedes proponen y a quién representan ustedes, porque
tengo la impresión de que no representan absolutamente a
nadie.

Hoy es el 45 aniversario de los Pactos de La Moncloa,
donde se despenalizaron cosas como el adulterio y la venta de
anticonceptivos, por ejemplo. Gracias a estas cosas nosotras
estamos ahora aquí y tenemos que seguir con ese trabajo,
porque una cosa de siglos no se soluciona en décadas.

Ustedes dicen cosas tales como que..., llaman que es
desenterrar odios a hacer justicia; hoy hay un homenaje aquí a
la memoria democrática, a Aurora Picornell, en el que ustedes
no participan. Querría saber qué hubieran votado ustedes en los
Pactos de la Moncloa, porque tengo mucha sospecha de que
hubieran votado que no.

Ustedes vienen aquí a criticar un concurso de fotografía que
se ha hecho con todo cariño, que luego se utiliza para hacer un
calendario, que es de gran utilidad -como nos ha dicho
muchísima gente-, pero, claro, ustedes son más de carnavales,
son más de jugoncillos, de capuchones, de parches en los ojos,
ustedes son más de “Viva 22". Y me va a decir también usted,
¿cómo se queda la población española, en qué beneficia a la
población española todo este despliegue de disfraces?

Y me gustaría saber de qué están ustedes disfrazados, en un
parlamento demócrata, en el que siempre se quedan fuera,
porque a lo mejor ni siquiera son lo que dicen.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 10611/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projectes estratègics a càrrec
del fons Next Generation per a l’illa de Formentera.

Cinquena pregunta, RGE núm. 10611/22, relativa a
projectes estratègics a càrrec del fons Next Generation per a
l'illa de Formentera, 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. Ara fa
més d'un any que vam veure com l'Estratègia 2030 per a les
Illes Balears es va consolidar en un recull de projectes que van
ser modificats, la primera relació, amb 39 d’ells, el 4 d'octubre
de l'any passat; la segona relació de projectes es varen afegir,
19 d'ells, el 23 de maig d'aquest any; i el 10 d'octubre es varen
afegir 22 projectes més.

Aquesta estratègia, amb 4 eixos i 12 estratègies, també
incloïa alguns dels projectes de Formentera, però sí que és cert
que quan ha sortit tota la relació de projectes, no sempre hem
vist clarament quins projectes eren exactament per a
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Formentera. Sí que es va veure, per exemple, en el segon recull
de projectes, l’habitatge per a menors a Formentera, que ja està
en construcció -està en licitació ara mateix-, i també en els 22
que s'acaben d’afegir ara, també trobam la potenciació de zones
turístiques amb projectes com la solarització de pàrquings, i
també la potenciació de Formentera.Eco, que ja sortia dins les
estratègies de les quals s’havia parlat. També a les estratègies
sortien aigües regenerades, sortien HPO sostenibles,
descarbonitzar la línia d'Eivissa i Formentera, qüestions que es
fan.

Però sí, Sr. Conseller, el que li deman és: quin és el recull
de projectes a càrrec dels fons Next Generation que es faran a
l’any 2023 a l'illa de Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus Universitat i Cultura.

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

Moltes gràcies, president, bon dia, diputats i diputades.
Gràcies Sr. Diputat. Primer de tot una clarificació, que crec que
és important, l'Estratègia d'inversions Balears 2030, que es va
treballar i es va aprovar amb el consens de pràcticament tot
l'arc polític, alguns no hi van voler participar, ni hi són ni se’ls
espera, però sí que amb molt bona part de partits del Govern i
també de l'oposició, i també de consells insulars, ajuntaments
i diferents representacions, patronals i sindicats; aquella
estratègia es va redactar per tal de recollir tots aquells projectes
que fossin iniciatives tant del Govern com de les diferents
administracions públiques o privades per tal de dur endavant
d'aquí a l'any 2030. 

Molt bé, dit açò, i aprovada aquesta estratègia, es van
aprovar, després, projectes estratègics dins el Consell de
Govern, tal com marca la llei aprovada en aquest Parlament,
per tal d'agilitar i prioritzar totes aquestes inversions. Dins
aquestes línies, aquests projectes són els que ja tenen d'alguna
manera compromesos fons europeus per a la seva execució. I,
com molt bé vostè ha dit, hi ha línies, com per exemple
l’augment de dotació de places i recursos d'atenció a menors i
joves en situació de desprotecció, la modernització d'entorns,
productes i serveis públics per garantir l'accessibilitat, ajuts que
van dirigits a l'administració local i que n’és beneficiària
Formentera, impuls de l'escolarització en el primer cicle
d'educació infantil 0-3, programes de formació i ocupació,
habitatge públic, modernització dels sistemes de reg d'aigües
regenerades, on es preveuen cinc actuacions a l'illa de
Formentera, i la convocatòria d'ajudes per a la millora en la
gestió de residus. De totes aquestes línies, Formentera n'és
beneficiària i ja estan declarades estratègiques.

Ara bé, a la darrera aprovació de projectes estratègics, on
s'hi van incloure 12 projectes nous, s'hi inclou el Pla de
sostenibilitat turística amb destinacions a Formentera, per valor
de 2 milions d’euros. Per tant, el que li he comentat abans són
línies globals, on Formentera hi participa com a beneficiària, i

en aquest cas, en aquest darrer projecte és un projecte estratègic
declarat específicament per a l'illa de Formentera.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Exactament, Sr. Conseller, en
aquests..., he dit 22, té raó, són 12 a la darrera actualització, he
fet un càlcul erroni en aquest llistat.

Sí que és cert que es potencia a Formentera Eco, es
potencien les TIC i la salut també, que també afecten
Formentera a llocs com un indret petit.

També hem vist que hi ha projectes, el que li volia també
demanar, aprofitant aquesta pregunta parlamentària, és que els
projectes que venguin més endavant, plantejar també el tema de
residus. Saben que a Formentera, amb el conseller Mir n’hem
parlat moltes vegades, hi ha una qüestió dels residus a
Formentera, a la part tal vegada de les plantes de compostatge,
que plantegem en el futur a properes convocatòries, sigui 2023,
sigui 2024, que sigui estratègic el tractament dels residus a
Formentera. Per quin motiu? Perquè a l’illa de Formentera, tot
i que sí que veiem que hi ha projectes que van encaminats, per
exemple, a Ca Na Puxa, la planta de Ca Na Puxa també tracta
els residus de Formentera, també és cert que és necessari tractar
alguns residus en origen, perquè és més senzill tractar-los en
origen i no haver de desplaçar-los fora per poder tractar-los.

Tot i això, aquests 2 milions d’euros que sí que serviran per
fer una transició energètica real a Formentera, per fer una zona
turística que sí que sigui adequada al futur, que crec que és
l’objectiu, és important per a Formentera. Li agraesc que
tinguin en compte el que li vam demanar, que ho continuen
tenint en compte dins de les necessitats, que sí que estem dins.
I sí que és cert que estaria bé que tots els grups polítics hi
donessin suport, ja que no li van donar suport de principi, que
ho continuïn d’ara endavant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Bàsicament
reafirmar el compromís d’aquest Govern amb l'illa de
Formentera. Dins l'Estratègia 2030 hi ha projectes per valor de
pràcticament 7 milions d'euros, dels quals ja es van declarant
estratègics, tant com es presenten els projectes i tenen un
finançament garantit, en part o total amb els fons europeus.
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Per tant, seguirem treballant conjuntament, i no quedi dubte
que aconseguirem assolir la fita de l'Estratègia d'inversions
2030 també per a Formentera 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, president

(Alguns aplaudiments)

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. La sisena pregunta RGE núm. 10613
queda ajornada, com hem anunciat al principi, per l’escrit RGE
núm. 11378, presentat pel Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 10615/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a places disponibles per
a l’accés al grau de medicina de la facultat de la UIB.

Setena pregunta RGE núm. 10615/22, relativa a places
disponibles per a l'accés al grau de medicina de la facultat de
la UIB, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Conseller, la
Facultat de Medicina, després de 6 anys de posada en marxa a
les illes, la seva primera promoció rep els darrers anys més de
2.000 sol·licituds per a 60 places d’admissió i que suposa
actualment una comunitat de 360 alumnes. Alumnes que durant
6 anys de dura carrera, accedeixen amb una nota de tall de 0 a
10, per tenir un referent de 9,4.

Vull aprofitar en nom del nostre grup parlamentari per
reconèixer la tasca de rectors, d’acadèmics i dels estudiants per
fer possible aquesta fita de la primera promoció també
d’estudiants, dels quals ens sentim ben orgullosos.

A Ciutadans, al nostre grup parlamentari i a molts
d’estudiants de les illes, ens interessa saber si el Govern de les
Illes Balears té previst incrementar en el proper curs acadèmics,
ja serà el 2023-2024, perquè no ha pogut ser aquest 2022-23,
aquestes 20 places d’accés a la Facultat de Medicina de la
nostra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat i també
agraït per les paraules que ha dedicat també a tot el sistema, a
tota la cadena de valor que ha fet possible aquest grau de
medicina. I en primera persona, em permetrà també que feliciti
el Govern que ho va fer possible en aquell moment, en
aglutinar totes les voluntats i les necessitats que hi havia en
aquest grau de medicina. I si som aquí, precisament, és per açò,

perquè en aquell moment es va impulsar i ara celebram aquesta
fita. 

Com vostè ha dit, 60 alumnes, 49 dones, 11 homes,
graduats el passat mes de juny, gràcies a l'esforç conjunt entre
aquest Govern i la Universitat de les Illes Balears.

I com molt bé vostè també ha dit, en aquest moment el que
marca els numerus clausus és el ministeri, per tant, per a l'any
2022-2023 aquest número està topat, no hi ha hagut una petició
expressa de la Universitat d'augmentar, però sí que treballam ja
en aquest Govern, juntament la Conselleria de Salut amb la
Conselleria d'Universitats i la Universitat de les Illes Balears,
per treballar en l'ampliació de places per al 2023-2024 amb la
Universitat de les Illes Balears, ja que el ministre va fer saber
que hi hauria la possibilitat d'un augment de places per a l'any
que ve. 

Per tant, aquest Govern segueix impulsant aquest grau i farà
possible, evidentment, que sigui ampliable i tenir més
oportunitats per a tots els estudiants de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, li faig aquesta reflexió i pregunta, li faré un seguit de
peticions conseller, arran de la situació que tenim a les Illes
Balears de manca de professionals sanitaris, concretament de
facultatius, especialment d’algunes especialitats.

I en aquest context, la compareixença del rector..., del degà
de la facultat, va assistir a la compareixença a la Comissió de
Salut i va constatar un seguit de qüestions. Primera qüestió que
va constatar: estam disposats immediatament a assolir una xifra
d’aquest mateix curs acadèmic que ha començat del 10%, és a
dir, de 60 a 66 places. No s’ha fet.

Però va dir, a més, que es va sorprendre perquè el Pla
director inicial de la Facultat de Medicina era de 70 i que es va
passar a 60. Per tant, entenem la necessitat i la possibilitat, i ho
va acreditar ell així, que pugui arribar al 70% el següent curs.

Però és que, a més a més, nosaltres vàrem insistir en la
possibilitat de quin seria el mapa i el sostre màxim de places,
i és de 80 places.

Per tant, li dic al que nosaltres l’instam conseller, perquè
vostè ho pugui demanar al ministeri i evidentment amb
qualificació de qui té la competència, en aquest sentit
l’ANECA; i és, primer, finançament adequat, el que pertoca.
Segon, que li qualifiquin i reconeguin les places, fins a 80.
Tercer, que posi vostè en marxa l’acord al qual va arribar la
Comissió de Salut, per unanimitat, en donar suport,
sensibilització i especialment promoció per als eivissencs i
formenterers, perquè puguin matricular-se i que també siguin

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202210615


8416 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 138 / 25 d'octubre de 2022 

metges i metgesses d’aquesta facultat. I sobretot també, que es
puguin fidelitzar aquests alumnes, un cop realitzin el MIR, que
es demani les places de MIR especialitzats on tenim més
deficiències. I sobretot que la comunitat educativa,
especialment els docents, tenguin la retribució corresponent,
efectivament, per poder motivar i fidelitzar que siguin els
millors acadèmics per a la nostra universitat.

Tot això li demanam, vostè té un any, té una oportunitat de
pressupost i nosaltres donarem suport a aquestes línies que li
hem esmentat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Gómez. Bé, com
ja li he dit abans, la nostra voluntat és màxima de poder ampliar
aquest grau de medicina i, per tant, ja treballam, com he dit,
amb la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Universitats i
també la Universitat de les Illes Balears en aquesta ampliació,
que serà possible el 23-24, perquè el ministeri així ho ha
clarificat i almanco ha donat l’oportunitat de pujar un
percentatge dins el proper curs.

Per tant, totes les peticions que vostè fa nosaltres les
compartim, veurà millores en aquestes línies.

I, evidentment, reivindicar, una vegada més i deixar clar,
que si som aquí és gràcies a la valentia, al rigor, al lideratge que
va demostrar aquest Govern de les Illes Balears en posar en
marxa aquest grau, malgrat molta gent, però que vam tenir la
determinació de poder-ho dur endavant, i amb una feina
conjunta que s’ha de fer, com he dit també, amb la Conselleria
de Salut i també amb el sistema, perquè puguin absorbir totes
les pràctiques i totes les places i sigui sostenible, no tengui cap
dubte que assolirem les fites que vostè ens reclama i que
compartim.

Per tant, seguim treballant i per al 2023-2024 hi haurà
millores en el grau de medicina, que podem avui celebrar que
per fi Balears ja té. Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 10621/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renúncia als convenis de
carreteres dels consells insulars a canvi del factor
d’insularitat.

Vuitena pregunta, RGE núm. 10621/22, relativa a renúncia
als convenis de carreteres dels consells insulars a canvi del

factor d'insularitat, que formula la diputada Maria Assumpció
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. El setembre de l'any passat, el Govern Armengol va
renunciar a Raixa als convenis de carreteres, però ni els
pressuposts generals de l'Estat ni el fons d'insularitat destinen
ni un euro a aquestes obres.

Per què deixen perdre un mínim de 300 milions d'euros per
a carreteres? Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Sra. Pons, jo
crec que s’equivoca com planteja la pregunta, li agraesc que em
parli del factor d'insularitat i així podem posar en valor un
finançament estructural per a aquesta comunitat autònoma, que
el primer quinquenni seran més de 600 milions d'euros, per
compensar les Illes Balears per la manca d'inversions de l'Estat
en el nostre territori, per fer inversions que estan involucrades
amb la insularitat i alineades amb el Pla estratègic d’inversions,
per ser més competitius, per ser més sostenibles, per
diversificar la nostra economia, per fomentar la cohesió social.

Això forma, el paquet del Règim especial de les Illes
Balears, com bé saben, amb les ajudes al transport de persones
i de mercaderies, amb el règim energètic, per tenir els mateixos
preus d'energia que a la península, amb la part fiscal del règim
especial, que s'inclou en els pressuposts de l'Estat per primera
vegada en el 2023, i amb el factor d'insularitat. Òbviament, cap
d'aquestes qüestions, ni el Règim especial de les Illes Balears
balear s’ha negociat en contra dels convenis que tenien els
consells insulars amb l'Estat en matèria de carreteres els quals,
per inoperància del Partit Popular, no es varen acabar
d’executar,...

(Remor de veus)

... i ara continuen en negociació amb el ministeri corresponent
per recuperar aquelles quantitats que es varen perdre quan
vostès varen decidir aturar les màquines dels consells insulars.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Consellera, vostè és experta en parlar
molt, però aclarir, aclarir, ben poca cosa.

Miri, el factor d'insularitat no preveu ni un euro per
executar les obres incloses en aquest conveni. Ens enganen amb
les inversions estatutàries, que no s’executen; ens enganen amb
el REB, que no compensa els sobrecosts d'insularitat; ens
enganen amb les mesures fiscals del règim especial, no
beneficien ni a PIME ni a famílies; ens enganen amb la nova
PAC, perquè les exigències europees redueixen les ajudes del
camp per a Balears; ens enganen amb els fons europeus Next
Generation, que només empra l’administració per als seus
projectes; i ara ens enganen amb el conveni de carreteres, que
ni paga ni l'Estat ni apareix en el fons d'insularitat.

Ja està bé, consellera!, ja està bé! Estam cansats de patir una
presidenta que es defineix com una gran federalista, però que
deixa tirats els consells: sense recursos per a carreteres, perquè
les presidentes Armengol, Cladera i Mora sempre acoten el cap
davant Pedro Sánchez.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I, per cert, consellera, el PSOE votarà a favor de l'esmena
que presenta el PP per firmar nous convenis de carreteres,
Estat-consells insulars, si o no? Li deman, per favor, una
resposta. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. La meva pregunta és si la seva
diputada en el Congrés dels Diputats votarà a favor dels
pressuposts generals de l'Estat,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que inclouen el Règim especial de les Illes Balears en la seva
plenitud.

El compromís d’aquest govern amb els consells insulars és
indiscutible, des del 2015 s'ha incrementat el finançament dels
consells insulars un 104%, mentre el del Govern s'incrementava
el sostre de despesa un 77%. Això ha permès als consells
insulars desenvolupar les seves competències autonòmiques,
d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, amb absoluta solvència; han
sanejat els seus comptes; no tenen endeutament, tots els
consells insulars tenen superàvit i romanent de tresoreria. Així
podran afrontar el 2023 amb 30% més de finançament
autonòmic, desenvolupat cap a aquests, com ja anuncien, per
acompanyar la ciutadania en aquests moments de crisi de preus;

haurem d'aflorar els romanents de tresoreria, perquè
probablement el 2024 tornarem a tenir regles d'estabilitat
pressupostària, i aquests doblers no es poden quedar als bancs.

I, a diferència de quan vostès governaven i aturaven
màquines, les institucions autonòmiques amb aquest govern
funcionen amb absoluta normalitat, amb absoluta potència, per
sostenir les famílies davant de situacions molt complicades i
per millorar la vida dels ciutadans de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 10622/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cobertura vacunal de les
Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 10622/22, relativa a cobertura
vacunal de les Illes Balears...

(Remor de veus)

... -silenci, per favor.

Novena pregunta, RGE núm. 10622/22, relativa a cobertura
vacunal de les Illes Balears, que formula la diputada Isabel
Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies president, bon dia diputats i diputades. Bon dia,
consellera. Ara, que ha començat la vacunació contra la grip,
quina és la valoració que fa de les cobertures vacunals de les
Illes Balears? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

La veritat és que per fer balanç haurem d'esperar que la
campanya acabi, però he de dir-li que és una campanya
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combinada amb la segona dosi de reforç de la COVID,
juntament amb la grip, que des d'aquesta setmana també poden
demanar cita les persones que només s’han de vacunar de la
grip, com són els cossos d'emergències o el personal de les
escoletes, per exemple.

Que és una campanya complexa en la qual estan cridades
400.000 persones en aquesta comunitat autònoma, on s'ha fet
un desplegament de mitjans molt important, tant a nivell de
professionals, d'infraestructures, de campanyes de comunicació,
d'assessorament, de telefonades individuals, és a dir, s’intenta
donar tot tipus de facilitats.

Sabem que la a l'hemisferi sud, la grip ha tengut prou
conseqüències, conseqüències per al sistema sanitari i per a la
població, per tant, el que fem és cridar la població, i aprofit
aquest moment, per vacunar-se el més aviat possible.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Consellera, les dades que avui li donaré
les he tretes d’una pàgina del ministeri, de vacunes del
ministeri, i de la pàgina web de la Conselleria de Salut.

Cregui’m quan li dic que em sap greu, molt de greu, veure
aquestes dades que tenim. Ara, un any més, ha començat la
campanya de vacunació de la grip sense cap novetat per la seva
part. Consellera, des de la COVID sabem que no som referent
en vacunació en res, ni en COVID, ni en grip, ni en grip per a
persones majors, ni en grip per a embarassades, ni en grip per
a professionals sanitaris.

Però també ara ho sabem, en totes les malalties, en totes,
consellera, en totes les malalties que es poden prevenir amb
vacunes, som els pitjors en nins, en adults, en embarassades, en
la pòlio, en pneumònia, en hepatitis, en la diftèria, en la tos
ferina per als nins i per a embarassades de la rosa.

La diftèria i les galteres ens han dit que és alarmant i
preocupant i que hem de fer-hi front i posar-nos a fer feina.

Les famílies de Balears són les úniques que paguen els
rotavirus, que és una greu causa de diarrea en el lactant.

Com bé vostè sap, un dels camps més importants en salut
pública és la prevenció de malalties infeccioses amb vacuna, i
les passes enrere aquí són perilloses. Les vacunes són un
termòmetre de la confiança de la població en les autoritats
sanitàries, i vostès suspenen.

Les vacunes són saludables perquè fan que la gent
convisqui en entorns segurs; són solidàries perquè en tenir
bones cobertures es beneficia tothom; són sostenibles perquè

eviten ingressos hospitalaris i malalties greus; són, en
definitiva, segures i eficaces. 

Veiem des del Partit Popular, amb molta preocupació, que
encara no s'hagi posat en marxa l'Agència de Salut Pública,
perquè s'hauria d'encarregar d'aquestes polítiques. En  vacunes
tenim les persones, tenim el pressupost, tenim infermeres, tenim
vacunes, ens falta gestió. 

Consellera, des del Partit Popular ens comprometem que
farem anualment campanyes específiques de vacunació. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Supòs que vostè mira els diaris
habitualment i veurà que fem campanyes de vacunació cada
any, cada temporada i de qualsevol de les vacunes, vàrem
començar un poc més tard.

Crec que no ha de dir incerteses, Sra. Borrás, jo estic prou
cansada d'aquestes incerteses permanents en el Parlament.
Aquesta comunitat autònoma no és l’única que no administra
el rotavirus, el rotavirus no està inclòs en el calendari vacunal
acordat pel ministeri i totes les comunitats autònomes, no està
inclòs.

I ja m'imaginava que, a part de la crítica destructiva, poques
coses més podríem esperar del Partit Popular, perquè no diuen
què  faran. Una campanya? Campanyes ja en fem habitualment. 

Reconec que aquesta comunitat autònoma ha tengut
històricament una cobertura més baixa que altres comunitats
autònomes, pot ser perquè té un clima més càlid, pot ser perquè
el pic de la grip arriba més tard. En qualsevol cas, no es tracta
d'excuses perquè no les hem de cercar, ningú no les ha de
cercar. Hem de posar tots els recursos disponibles i li puc
assegurar que aquesta conselleria ha posat i posa tots els
recursos disponibles: telèfons específics per demanar cita; app
específiques per demanar cita; centres de vacunació massiva
perquè les persones puguin anar-hi sense cita; els centres de
salut telefonen els majors de 80 anys per recordar-los que s'han
de vacunar i donar-los tot tipus d'explicacions; s'envien
missatges d’SMS a tota la població candidata a vacunar-se. Ja
li dic, prou més que una campanya que vostès proposen.

Proposen manco pressupost i manco feina de la que fem
nosaltres. 

Jo esperava que el PP no aprofitàs la campanya de la grip
per fer crítica destructiva, però, com sempre, és esperar massa
de vostès. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. La desena i onzena preguntes,
RGE núm. 10618/22 i 10619/22, queden ajornades, com hem
anunciat a l'inici, per l'escrit RGE núm. 11378/22  presentat pel
Govern. 

I.12) Pregunta RGE núm. 10623/22, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres dels
habitatges de Can Escandell i Son Busquets.

Dotzena pregunta, RGE núm. 10623/22, relativa a inici de
les obres dels habitatges de Can Escandell i Son Busquets, que
formula la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Març del 2021: “El ministro firma un convenio con
Baleares para promover vivienda social”. Maig 2022: “Raquel
Sánchez anuncia en Palma la firma de un convenio que
facilitará el acceso a la vivienda”. Juliol 2022: “Bolaños
anuncia el desbloqueo de la construcción de viviendas
protegidas”. Setembre 2022: “Sánchez firma con Robles un
protocolo para construir 800 viviendas”.

Fa anys que firmen protocols i convenis, cada dos mesos
tenim notícies de Son Busquets i Can Escandell o visites de
ministres que anuncien que falta poc, que és imminent, que és
una realitat l’inici de la construcció de centenars d'habitatges de
protecció oficial. Ja n'hi ha prou d'anuncis i de titulars, és hora
de passar als fets!

Sr. Conseller, quin dia, quin dia comencen les obres de Can
Escandell i Son Busquets? Gràcies,

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, sé que no la té molt
ocupada, però li recomanaria que no ocupàs l'agenda les
pròximes setmanes perquè tal vegada l’avisam ja per a aquest
tema, no es preocupi, per anar a la inauguració. 

(Remor de veus)

Miri, vostè, vostè...

(Remor de veus)

... tranquils, tranquils...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... tranquils, tranquils. Vostè tracta d'una manera, jo diria, molt
lleugera aquest tema per referir-se a dos projectes
importantíssims per a aquesta comunitat, i segurament
enrabiada perquè nosaltres, aquest govern i el Govern central,
hem avançat moltíssim en aquests dos projectes, essent que
anteriors governs feien paraules, però no firmaven res.
Nosaltres almenys hem avançat. 

Hem avançat en la firma dels protocols, Can Escandell ja fa
molt de temps que és del SEPES i el SEPES redacta el
projecte, el SEPES ha tramitat el pla especial davant la
comissió especial que vàrem fer en virtut de la nova aprovació
del pla general i, per tant, vàrem fer una comissió especial, tot
i que el projecte de Can Escandell també està recollit dins el
Pla general de Vila.

Disposam ja de la majoria dels informes sectorials que han
d’anar adjuntats a aquest pla especial i després, quan tinguem
tots els informes sectorials, ja podrem dur-ho a Consell de
Govern per aprovar el pla. 

Per tant, el SEPES és el promotor, el SEPES ha de fer la
urbanització i s'han de construir les cases. Tenim previst que
dins els inicis de l'any 23 puguem veure obres a Can Escandell.
Per tant, crec que aquí és una resposta concreta i bona i
definitiva de tota la feina que s'ha fet.

I a Son Busquets, efectivament, es va treure ja de la venda
que tenia el Ministeri de Defensa i està en mans ja també del
MITMA per passar al SEPES, que es va firmar també un acord
a l'octubre al Consell de Ministres, perquè pugui començar ja
tots els tràmits d’aquest  desenvolupament importantíssim
d'habitatges a les Illes Balears. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, s'ocupi de gestionar la
seva conselleria que jo ja m’ocuparé de ser-hi el dia que em
citi, que encara no m'ha dit quin dia comencen les obres.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, els ciutadans de Balears estan embafats
d'anuncis. És evident que la política d'habitatge del govern
d'Armengol ha fracassat. És evident que la seva política
d'habitatge no ha millorat ni ha ajudat les famílies d'aquestes
illes els darrers anys. 
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Hi ha habitatge de protecció oficial? Sí, però, de quina
manera? A Eivissa pisos amb  deficiències, sense lloc per
instal·lar electrodomèstics. A la promoció d'Inca s’han hagut de
perimetrar els carrers per seguretat perquè cauen les finestres,
Sr. Conseller. A Maó els habitatges lliurats no tenen
subministrament elèctric.

Varen prometre accés a un habitatge digne, però han
aconseguit ser la comunitat autònoma amb els preus més cars
del país. Van prometre la construcció de 1.800 pisos, després
de 1.000 i a dia d'avui no arriben ni a 500. 

Ens expliqui, com pensa complir en vuit mesos els
compromisos adquirits en matèria d'habitatge que no ha complit
en vuit anys? Fa uns mesos es va presentar el projecte de Can
Escandell, amb la necessitat de set informes previs i vinculants
per part de les administracions, quin informe falta? Del retard
en la construcció d’HPO a la comissaria de Vila només sabem
que el conveni caduca en tres mesos, de moment cap habitatge
nou.

Mentre les seves polítiques s’enfonsen els ciutadans són els
afectats, les víctimes directes del fracàs en matèria d'habitatge
del seu govern. Posin en marxa Son Busquets i executin ja Can
Escandell!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Seguim fent feina amb Can Escandell. Amb Son Busquets
ho farem possible, i vostès estan enrabiats perquè vàrem lliurar
19 claus a Eivissa, que en lliurarem 24 més i que en tenim 42
més per lliurar a Eivissa...

(Remor de veus i alguns aplaudiments i ) 

... i en fem 62 més.

Per cert, per cert, tots, tots a l'Ajuntament d'Eivissa.
Digui’m ajuntaments del partit que vostè representa quants
solars han lliurat al Govern per fer habitatges de protecció
oficial. Digui’n-m'ho. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 10624/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a seguretat en el transport públic de
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Tretzena pregunta, RGE núm. 10624/22, relativa a seguretat
en el transport públic de Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
formula el diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular creu i aposta pel
transport públic ferroviari, el que ens preocupa, i molt, són els
casos reiterats de violència...

(Remor de veus)

... tant dins les mateixes instal·lacions...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

..., principalment l'Estació Intermodal, com a les pròpies línies,
ja que cada vegada aquests episodis d'agressions són molt més
freqüents, perillosos i violents, la qual cosa demostra i posa en
risc la seguretat, tant dels usuaris com del personal. 

Sr. Conseller, continua pensant que són casos aïllats? Que
el servei de seguretat privada, contractat per Serveis
Ferroviaris, és suficient i proporcionat a les necessitats reals del
servei?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Camps, per mantenir-me
actiu aquí en aquest..., el Partit Popular per mantenir-me actiu
en el Parlament. 

No em cansaré de repetir que la seguretat està absolutament
garantida tant a l'Estació Intermodal com a les línies de tren i
metro, hi destinam tots els recursos necessaris, hem fet reforços
d'agents, tant a les estacions, com a les dàrsenes, com a les
andanes. Hi ha 5 efectius dins les línies, a la Universitat durant
tot el dia, a Sa Pobla, durant la tarda. 

Hem fet una bona quantitat d’agents, garantim amb més
gent i amb més efectius, i no s'han produït incidències malgrat
el gran augment de gent que utilitza el transport públic en
aquesta illa i que passa per l'Estació Intermodal. És veritat que
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pot haver-hi alguns fets puntuals que han generat alguna
incidència, però que s'han resolt d'una manera efectiva.

I crec que el que no es pot fer és venir aquí a posar en dubte
la seguretat de tantes persones que passen per l'Estació
Intermodal cada dia i que crec que no reflecteix això que vostè
diu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. Conseller, em preocupen les afirmacions que acab de
sentir per la seva boca.

Ara, amb la bonificació i gratuïtat del transport públic, el
servei ha incrementat, i de molt, i ens n’alegram, i no pot tenir
aquesta manca de previsió i de seguretat constant perquè
demostra, una vegada més, la seva incapacitat de prevenir i la
falta d'anticipació per protegir els ciutadans i els empleats per
fer un transport públic segur.

Així és impossible poder fidelitzar els serveis públics, si no
són capaços de fer del transport públic un servei còmode,
alternatiu, atractiu, fiable i segur, perquè vostès no li donen la
importància que té la seguretat de les persones i treballadors a
Balears. 

Sr. Conseller, sense seguretat és impossible poder
consolidar un servei ferroviari que funcioni, i vostès en tot fan
igual, han permès generar un dèficit aquests darrers vuit anys
de 400 policies locals; són incapaços de poder reivindicar d'una
forma enèrgica 700 professionals dels serveis de forces i cossos
de seguretat de l'Estat a Balears. 

Veiem el que passa amb les ocupacions, falta de seguretat,
falta de viure la realitat a les Illes Balears d'aquest govern de la
Sra. Armengol, perquè digui-ho als vigilants i als ciutadans que
van ser amenaçats fa un parell de setmanes amb un ganivet a
l'Estació Intermodal;...

(Remor de veus)

... digui-ho als ciutadans que anaven d'Inca a Sineu que van ser
increpats per aquells joves que bevien alcohol i fumaven
drogues dins el tren, digui’ls-ho, si vostè troba que açò són
casos puntuals.

Sr. Conseller, una vegada més reiter -reiter- la seva falta de
transparència i responsabilitat amb donar resposta a l’oposició
en temps i forma, però és que a vostès no donen importància als
temes de seguretat. Jo, fa mesos..., des del mes d’abril i maig,
hem enregistrat una bateria de preguntes per saber el nombre de
denúncies, les queixes dels usuaris, dels treballadors, del
personal, del comitè d'empresa, i vostès amaguen.

Què és el que amaga, Sr. Conseller? Vostè troba que no ho
sabrem nosaltres el que amaguen?

Les pròximes setmanes, en què tindrem l'oportunitat de
poder debatre, li ho diré

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Efectius, Sr. Camps, els dies laborables:
els matins 14; les tardes, 15; les nits 6. Els dies festius: els
matins 12; les tardes 12; les nits, també 6.

Coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat, exemple: Setmana Santa, Policia Nacional estan els
elements mòbils dins els trens; 370 càmeres de vigilància
connectades amb l'empresa de seguretat 24 hores al dia, 365
dies l'any. 

35.000 passatgers diaris dins l'estació, quasi 13 milions de
persones que passen a l’any per l'Estació Intermodal, i vostè ve
aquí a reflectir algunes coses..., però, miri, el mateix que fan
amb l’habitatge, la política d'habitatge i la política de transport
són polítiques bones, efectives per a la gent d'aquesta
comunitat, i vostès només s'esforcen a venir aquí a deteriorar,
a dir alguna cosa que no vagi bé en això per posar en dubte si
tenim seguretat o no, i crec que això és absolutament injust. 

I abans d'acabar, vull felicitar i vull donar les gràcies a tots
els funcionaris i personal contractat de l'estació... de Serveis
Ferroviaris de l'Estació Intermodal per la gran feina que fan en
defensa d'un transport públic bo i efectiu per a la gent d'aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 10625/22, presentada per la
diputada María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de
l’Estat per al 2023.

Catorzena pregunta, RGE núm. 10625/22, relativa a
pressuposts generals de l'Estat per al 2023, que formula la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Sánchez, el Govern de l'Estat ja ha
presentat el projecte de llei de pressuposts del 2023 i nosaltres
veiem que no té en compte la realitat de les nostres illes: inclou
un règim fiscal per a Balears, amb data de caducitat; ens deixa
per sota de la mitjana en inversions; suposa la renúncia -com li
hem dit- als convenis de carreteres, que són aquells convenis
que necessiten els consells per fer les obres a les Illes; i s'oblida
d'una partida suficient per als funcionaris de l'Estat que vulguin
venir a fer feina a Balears i que necessiten un plus per viure de
forma digna.

I d’entre tots aquests motius, jo li vull demanar ara per la
part fiscal del REB, que està destinada a compensar fiscalment
les empreses per mor de la insularitat, perquè això era una
reclamació històrica dels ciutadans de les Illes i el Sr. Pedro
Sánchez va venir a anunciar-ho fa un parell de setmanes. Vostè
mateixa ens va dir a una roda de premsa que això suposaria el
reconeixement que hem de tenir un tractament diferent per la
insularitat en el moment que s’incloïa als pressuposts de l'Estat.

Però quan hem vist el document, hem vist el detall del
projecte de pressuposts, hem descobert que aquest règim fiscal
té data de caducitat, el 2028, sense tenir cap garantia de si
després es renovarà o no. I, per molt que ens vulguin dir que és
un èxit, realment això és un engany. Si es volia que es revisàs
d'aquí a un parell d'anys, n’hi havia prou a fer-lo indefinit i
posar una clàusula que s'actualitzaria en el moment que fos
necessari. 

Per això, des del Partit Popular ja li hem anunciat que
presentarem en el Congrés dels Diputats una esmena als
pressuposts estatals perquè aquest règim fiscal sigui indefinit,
perquè és una qüestió de dignitat i de defensar la nostra terra.
I volem saber si vostè, com a consellera d'Hisenda, s’oposarà
també a aquest pressupost de l'Estat i defensarà aquesta esmena
del Partit Popular per reclamar que el règim fiscal sigui
indefinit. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, m'estranya molt que no
s'haguessin llegit el text del règim especial fiscal que havien
defensat des del consens els partits polítics i els agents socials
que incloïa exactament el text que figura a l'avantprojecte de
pressuposts del 2023 de l'Estat...

(Alguns aplaudiments)

... M'estranya que arribin a data d'avui a plantejar qüestions que
duim tres anys fent-hi feina tota la societat en conjunt.

I no m'estranyen les declaracions que fan sobre el règim
especial perquè el Partit Popular ja ha presentat una esmena a
la totalitat dels pressuposts generals de l'Estat. Ja ha presentat
una esmena a la totalitat dels pressuposts generals de l'Estat que
significaria que aquest règim especial el qual hem reivindicat
des del consens social, tots els agents socials i tots els partits
polítics caiguessin, i no entrassin en vigor dia 1 de gener del
2023; un règim especial que significa un tractament especial
per a les Illes Balears en matèria fiscal, amb incentius a la
inversió que signifiquen més del 90% de la base imposable per
fer inversions de benefici fiscal, 80% en cas dels autònoms; que
signifiquen incentius a la diversificació, amb un descompte de
la base imposable del 10% si mantens l’ocupació en indústria
o al sector primari, o del 25% si l’incrementen.

I a tot això la Sra. Prohens hi votarà en contra, i a tot això
votarà a favor de l'esmena a la totalitat que ha presentat el Partit
Popular perquè no surti endavant una qüestió construïda amb
moltíssima feina i des del consens en aquesta terra.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no m'ha contestat si
donarà suport a la nostra esmena per defensar aquesta terra o
no,...

(Petit aldarull i remor de veus)

..., donarà suport o no? Perquè això és important per a les
nostres illes...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i no cerqui excuses per no contestar. Pedro Sánchez ens ha
promès un règim fiscal temporal i necessitam un règim fiscal
indefinit, perquè Balears continuarà tenint problemes
d'insularitat...

(Remor de veus)

... sempre i necessitam compensacions sempre.

Miri, els empresaris de les Illes precisament fa un parell de
dies han dit que necessitam aquest règim fiscal indefinit i ho
reclamen, igual que ho reclama la nostra presidenta Marga
Prohens.

Per tant, Sra. Consellera, vostè és la responsable d'Hisenda
i vostè té la responsabilitat de posicionar-se: dirà als diputats
socialistes que votin a favor de la nostra esmena, sí o no?
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sra. Riera. La que vota en el Congrés dels Diputats
és la Sra. Prohens i és la que vostès presenten com a cap de
llista a les seves llistes electorals, i és ella la que votarà en
contra d'aquest règim especial fiscal de les Illes Balears, que
significa un tractament específic en matèria fiscal per a aquesta
terra que havíem reclamat des de l'Estatut d'Autonomia del
2007. I això és una qüestió bastant greu.

Els Pressuposts Generals de l'Estat de 2023 són els millors
pressuposts que ha tengut aquesta comunitat autònoma, els
millors pressuposts de l'Estat que ha tengut aquesta comunitat
autònoma, amb un desplegament absolut del règim especial que
havíem defensat des de l'Estatut d'Autonomia de 2007: amb el
descompte de residents, amb el descompte del transport de
mercaderies, amb compensació dels preus de l'energia, perquè
pagam el mateix aquí que en el continent, amb el factor
d'insularitat per compensar les Illes Balears de les inversions
que no ha fet l'Estat al nostre territori, amb un tractament
específic fiscal per a les nostres empreses..., i a tot això, hi
votaran en contra.

Nosaltres continuarem fent feina, a pesar seu, a favor dels
interessos dels nostres conciutadans. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 10612/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a suport econòmic a malalts i acompanyants
que es desplacen a Mallorca.

Quinzena pregunta, RGE núm. 10612/22, relativa a suport
econòmic a malalts i acompanyants que es desplacen a
Mallorca, 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. Consellera, com vostè recordarà o sap perfectament, la
darrera actualització de dietes que es va fer per als malalts i per
als acompanyants que s'han de desplaçar des de les illes que no
són Mallorca a l'Hospital de Son Espases, es va fer en els
pressuposts de 2020, arran d’una esmena de MÉS per Menorca,
que va sortir endavant miraculosament -podríem dir- en contra
del parer del Govern. Jo crec, no sé, de les poques o tal vegada

l'única esmena que s’ha aconseguit incloure en uns pressuposts
de la comunitat autònoma en contra del parer del Govern.

En aquella ocasió vàrem aconseguir actualitzar una dieta,
Sra. Consellera, com vostè recordarà, que era de 40 euros per
pernoctar a Palma; estam parlant d’ara farà just tres anys.
Aquestes dietes es varen aconseguir actualitzar, evidentment,
tot i que només són tres anys, en tres anys poden canviar moltes
coses, i jo li deman la seva valoració de la situació actual de les
dietes que es paguen a malalts i acompanyants que han de
desplaçar-se a Son Espases. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat. A veure, jo crec
que és un fet clar que aquest govern ha lluitat i està lluitant i
continuarà lluitant per millorar l'accessibilitat dels serveis, i es
fa de moltes formes.

Una d'elles és crear nous serveis perquè les persones no
s'hagin de desplaçar, i apropar, també, els professionals a l'illa
de Menorca, perquè els ciutadans no s'hagin... o els pacients no
s'hagin de desplaçar, que, aprofit per agrair, perquè sempre hi
ha una voluntat positiva dels professionals per desplaçar-se. Si
ho recorda també, a principi de la legislatura,  aquestes coses
a què ens tenia acostumats el Partit Popular, de posar
copagaments: vàrem llevar el copagament de Can Granada;
després es va decidir construir una residència dins l'Hospital de
Son Espases, que va acabar sent dues hostatgeries, perquè va
quedar la que era provisional, per tant ara tenim 19 habitacions
per a pacients i familiars.

Per una altra banda, tenim acords renovats també amb
ASPANOB i ADAA, associacions que disposen de pisos, i
nosaltres pagam aquestes estades; i és cert, quan el pacient s'ha
de desplaçar, hem d’anar actualitzant els preus, crec que és de
justícia: ho hem fet dues vegades durant aquests set anys, a
aquestes actualitzacions. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, moltes d'aquestes mesures
que vostè ha relatat també han estat impulsades per MÉS per
Menorca, com el tema de l’hostatgeria, lògicament, no?,
representam -igual que altres forces que hi ha en aquest
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parlament- ciutadans que, tots ells, quan han de fer ús d'aquests
serveis de Son Espases, han de desplaçar-se. 

A banda de tots els dispositius que vostè ha esmentat i que
són meritoris i que, evidentment, s’ha de reconèixer aquesta
sensibilitat, nosaltres també creiem que si es pot evitar el
desplaçament dels malalts, molt millor, però moltes vegades
això no és així, no?

Per tant, nosaltres creiem que caldria avançar en diverses
línies. Una d'elles seria actualitzar els imports, perquè aquests
imports quan vàrem aconseguir actualitzar-los en els
pressuposts de 2020, ja eren justs i, per tant, tal com han
evolucionat els preus -no només amb aquesta inflació
desbocada que tenim ara, sinó tal com han evolucionat els
preus-, és obvi que requereixen una actualització.

Després, també hi ha altres circumstàncies que no s’hi
preveuen. Per exemple, a vegades hi ha malalts que no poden
tornar a la seva illa d'origen en avió, han de tornar-hi en vaixell,
la qual cosa vol dir que els que van cap a Menorca moltes
vegades s’han de desplaçar fins al Port d'Alcúdia, i el
desplaçament fins a Alcúdia, per exemple, no hi està inclòs. Per
tant, aquesta seria una altra circumstància que caldria tenir
prevista en tot l'operatiu per donar suport als malalts.

I també, fins i tot, a vegades, s’ha de tenir en compte la
necessitat d’un segon acompanyant, en casos molt concrets,
molt justificats, per exemple: infants afectats per una malaltia
oncològica, o tot el contrari, pacients molt grans que el seu
acompanyant també és molt gran i que, per tant, necessitarien
un suport addicional... Són diferents elements que permetrien
que el suport que donem als pacients que es desplacen encara
fos millor. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. És cert que s'han fet certes diferències,
que a vegades no és fàcil, però, per exemple, als desplaçaments
des de Formentera s’abona més que si ha de ser des d'Eivissa
o des de Menorca, també es té en compte si un ha d'anar a la
península i, al final, tenim un nombre de desplaçaments
considerable: són uns 6.000 pacients d'Eivissa l'any passat, uns
300 de Formentera, 7.500 de Menorca -són més, és evident-, i
després de les Illes Balears a la península, uns 4.000; suposa
aproximadament 18.000 desplaçaments amb un import, una
inversió anual, que hi destinam, de 2,5 de milions d'euros.

Estam oberts a continuar estudiant aquestes situacions que
vostè plantejava. Crec que hem de millorar l'accessibilitat en
general i, en particular, oferir els..., no només els millors
serveis, sinó la manera d'accedir-hi i, per tant, continuarem -

estic segura- fent feina, hem anat incrementant aquest import de
les dietes i, si hi ha altres mesures, evidentment, les tendrem en
compte.

Moltes gràcies.

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.16) Pregunta RGE núm. 9845/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a importància de la
mobilitat aèria i marítima de la ciutadania de les Illes
Balears.

Setzena pregunta, RGE núm. 9845/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a importància de la mobilitat aèria i marítima
de la ciutadania de les Illes Balears, que formula el diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, de nou. Bon dia, Sra.
Presidenta. Bé, com vostè sap, els temes de connectivitat
sempre estan a l'ordre del dia de MÉS per Menorca, i voldria
pensar que també estan a l'ordre del dia del Govern, no en tinc
cap dubte, però tenim la sensació que hi ha temes que repetim,
hi insistim, i a vegades sembla que es facin uns petits avanços
però mai no s'acaben de concretar.

Vostè sap que la nostra doctrina és que els temes de
connectivitat de les Illes Balears no es poden tractar de forma
uniforme perquè les problemàtiques de connectivitat de
cadascuna de les illes són diferents. I vostè sap que,
especialment, nosaltres estam molt vigilants amb la connexió
de Menorca amb la península, bàsicament, amb l'aeroport amb
el qual hi ha més relació i una intensitat de trànsit més gran,
que és l'aeroport de Barcelona. I, per tant, estem sempre darrera
d’avançar en la possibilitat d'establir una obligació de servei
públic entre Menorca i Barcelona.

Fa un any llarg, ja, la conselleria, arran de tota aquesta feina
d'impuls de MÉS per Menorca, i conjuntament amb el Govern,
va trametre una proposta al ministeri de Madrid per proposar-li
una prova pilot per assajar aquesta obligació de servei públic.
No n'hem sabut res més i volia..., si vostè em podia actualitzar
alguna cosa sobre aquesta qüestió.

I, a banda, tenim altres temes de connectivitat: hem tengut
ocasió de polemitzar alguna vegada amb el conseller Marí amb
els temes de connectivitat marítima entre Mallorca i Menorca
i sembla que aquí no hi estam gaire d'acord perquè, tot i que hi
hem insistit, sembla que les nostres queixes no han tingut
acollida per part del Govern i, per tant, considerem que cal
encara millorar la connectivitat marítima, sobretot, per donar
resposta, a les necessitats dels residents a Menorca, que es
podrien desplaçar per a alguns usos, per a algunes necessitats,
en vaixell a Mallorca, i també altres qüestions com, per
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exemple, que s'apliqués el descompte de resident al cotxe
particular que -evidentment- volem reduir l'ús del cotxe
particular, però als ciutadans de les Illes Balears també tenim
dret a utilitzar el cotxe particular, almenys tant com l’utilitzen
els ciutadans de la península.

Un poc, volia saber totes aquestes qüestions, quina prioritat
mereixen en aquests moments per part del Govern.

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. Evidentment,
per part del Govern de les Illes Balears, sens dubte, la
connectivitat dels ciutadans i les ciutadanes d'aquesta comunitat
autònoma, tant entre illes com entre illes i la península, és un
repte absolutament fonamental, perquè no només ens preocupa,
sinó que ens ocupa, i, a més, hem fet avanços molt importants
des que governam en aquesta comunitat autònoma i sempre, a
més, d'acord amb moltes peticions que ha fet MÉS per
Menorca. I per tant, jo crec que d’aquesta col·laboració han
sortit i sortiran bons resultats, sens dubte, per a la ciutadania. 

El primer i el més important, tal vegada, abans parlava la
consellera d’Hisenda, del repte assolit amb el règim especial
per a les Illes Balears, consolidar el 75% de descompte per a la
ciutadania ha estat un repte molt important i crec que a vegades
no som prou conscients del que hem aconseguit i el que suposa
això, ja que a tothom li agrada mirar els números del que ve del
pressuposts generals de l'Estat cap a aquesta comunitat
autònoma, del que suposa per a suport a la insularitat que
pateixen els ciutadans d'aquestes illes. 

Nosaltres som súper conscients, a més, que cada illa -com
vostè deia- té uns reptes diferents en termes de connectivitat i
òbviament ens preocupam molt més per la connectivitat de
Menorca, Eivissa i Formentera, que és la que té més dificultats,
sobretot a la temporada baixa.

Seguim treballant en l’OSP Maó-Barcelona, intensament.
És veritat que encara no tenc cap solució que li pugui traslladar
i de seguida que ho puguem fer, així ho comentarem amb
vostès també, sense cap mena de dubte. Respecte de l’OSP
Maó-Madrid, que crec que vostè no l'ha anomenada avui, som
conscients també, i des del Govern hem treballat intensament
des de la direcció general, que hi ha hagut una sèrie de queixes
de molts de ciutadans, que durant la temporada diríem que no
hi ha l’OSP, hi ha problemes per poder anar i tornar el mateix
dia. Nosaltres hem traslladat aquestes queixes al ministeri, hem
demanat que a la comissió mixta es pugui tornar treballar
aquesta qüestió, per tal de fer possible que en els mesos que no
actua l’OSP, que sap vostè que és d’1 de novembre a 30
d’abril, per tant, tots els altres mesos de temporada alta, sí que
hi ha al mercat lliure diríem i que per tant, hi ha aquestes
dificultats en aquest mes ara d'octubre, que començarà 1 de

novembre ja amb l’OSP una altra vegada en marxa, el març es
torna a licitar. 

Per tant, ara estam en el moment, i ja han demanat al
Consell de Menorca les aportacions i a diferents entitats de
Menorca, que sempre han estat molt mobilitzades en aquesta
qüestió, de si hem de fer algun canvi a l’OSP Maó-Madrid a
partir del març que és quan es licita la nova, si hem de tornar
allargar o no, perquè el Consell de Mallorca ens va demanar fa
quatre anys que s’escurçassin els mesos de l’OSP. I en tota
aquesta línia hi continuarem treballant.

Quant al transport marítim, per primera vegada hem
aconseguit base a Ciutadella i que poden sortir a primera hora
des de Ciutadella, amb un preu de 17 euros amb cotxe inclòs.
Per tant, creim que es va millorant. I tot seguit li dic que hem
de seguir treballant en aquesta línia. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Castells, té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta,
Sra. Presidenta. Bé, demanar que es continuï insistint, tenim
aquest tema pendent de l’Obligació de Servei Públic amb
Barcelona. Crec que  cal insistir-hi, cal reclamar una resposta
a l'Estat. 

Del tema de computar el descompte al 75%, com un ingrés
que ens fa l'Estat a les Illes Balears, n’hem de parlar amb més
calma, perquè crec que les grans beneficiades són les
companyies aèries.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells.

I.17) Pregunta RGE núm. 9839/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a compliment de la proposta de resolució, per fer
una licitació per a cadascun dels sis edificis de Son Dureta. 

Passam a la dissetena pregunta RGE núm. 9839/22,
ajornada de la sessió anterior, relativa a compliment de la
proposta de resolució, per fer una licitació per a cadascun dels
sis edificis de Son Dureta, 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, El Pi té molt clar que la contractació pública és un
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instrument de política econòmica, un instrument important,
perquè si aconseguíssim, per exemple, que aquests 4.640
milions del seu pla d'inversions fossin per a les empreses de les
Illes Balears, evidentment, això ajudaria moltíssimes famílies
i moltíssims treballadors. 

Per tant, hem d'aconseguir -així ho considera El Pi- que la
immensa majoria de les licitacions d'obra pública quedin, dins
la legalitat, per a les empreses de les Illes Balears. No ha de ser
un objectiu del Govern de les Illes Balears que les obres
públiques de les Illes Balears se les quedin els grans operadors
de fora. 

Per tant, nosaltres en el debat de política general vàrem
presentar una proposta de resolució perquè l’instrument que
dóna la normativa de contractació per aconseguir afavorir
aquestes empreses, és fer lots petits, fer contractacions petites,
que impedeixen que els grans operadors tenguin aquesta
posició de domini. Per això vàrem considerar que havíem de
presentar una proposta de resolució, perquè per a cada un dels
edificis de Son Dureta es fes una licitació individual i així
aconseguir la màxima participació de les empreses de les Illes
Balears. 

Li demanam: el Govern de les Illes Balears complirà l'acord
adoptat per aquest parlament al respecte? 

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. A veure, vostè
em parla d’una part, sens dubte important, de la inversió
pública, que és qui executa l’obra. Jo li parlaré del fons de la
inversió pública. Vostè no diu ni una paraula de la necessitat i
de la urgència o no de tenir un hospital de crònics a l'illa de
Mallorca de referència, com és l'antic edifici de Son Dureta.
Avui la Sra. Sureda ha demanat per Felanitx i ens ha dit que
facem via. Ens hauríem de posar d'acord, és important o no fer
Son Dureta?, és important o no tirar endavant aquesta obra? És
una gran obra, sens dubte. Sr. Melià, són dos edificis, deixin de
dir sis edificis, són dos edificis, dues licitacions en dos lots. Un
edifici que té sis pastilles, però són dos edificis, que preveu un
centre de salut, que preveu malalts de llarga durada, que preveu
inversions absolutament necessàries, per atendre millor la
ciutadania d'aquesta comunitat autònoma. 

És un pressupost alt?, sí, perquè és una obra important,
rellevant per a les Illes Balears. Això vol dir que s’exclou a les
empreses de les Illes Balears?, en absolut. Nosaltres preferim
que guanyin empreses de les Illes Balears?, clar que sí. Que es
presenten als concursos i en guanyen molts?, clar que sí. I què
fa aquest Govern, Sr. Melià, a diferència de molts altres?, en
moments de crisi hem fet més obra pública que mai. 

Miri, des de gener fins a juliol, estam en licitació d'obra
pública per valor de 254 milions d'euros en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, hi ha moltíssimes constructores que estan
fent feina gràcies a obra pública, que l’està licitant el Govern

de les Illes Balears. I el sector de la construcció a les Illes
Balears Sr. Melià, no té cap problema ni un. La previsió de
creixement d'enguany és d'un 5,3% del sector de la construcció.
La de l'any que ve és del 6,3% de la construcció. I molt
d'aquest creixement de la construcció, de creació de llocs de
treball i de suport a les empreses, és gràcies a l'obra pública que
fa el Govern de les Illes Balears. 

Per tant, no facem demagògia amb coses tan importants.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, el Tribunal de Recursos Administratius de
Contractació ja els va estirar les orelles i ja els va tirar a baix la
contractació en un únic bloc dels centres de salut. Això no és
demagògia, això és compliment de la legalitat, que vostès no
volen fer perquè tenen un argument fals i pervers, que és que
fer les licitacions per blocs és més lent que fer-les en bloc. I
això no és veritat i per tant, nosaltres no podem acceptar això.
El que diu la Llei de contractació és que hem de procurar fer
els màxims de lots, per donar el màxim de participació. I vostès
el que fan és resistir-s’hi. 

La nostra pregunta és totalment adient, perquè tots, la
majoria d’aquest parlament, és a dir, la majoria democràtica ha
acordat que es faci una licitació per a cadascun dels edificis,
per als sis edificis. Això és el que diu la proposta de resolució
votada. Per tant, vostès estan incomplint clarament la voluntat
d'aquest parlament i la voluntat democràtica d'aquestes illes. 

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. A veure si ho
torn explicar bé. Són dos edificis, dues licitacions, dos lots. Un
edifici té sis pastilles?, sí però és un edifici, Sr. Melià. Per tant,
hi ha dues licitacions, una per a cada edifici, amb la necessitat
de fer Son Dureta, que és l’important, atendre els malalts
crònics de la nostra comunitat autònoma i nosaltres posam per
davant de tot l'interès general de tota la societat, dels
constructors i de tots els altres, Sr. Melià, i això és el que
nosaltres feim com a govern, i crec que és el que pertoca. 

L’obra pública que estam licitant, és la que és. A més, hem
incorporat les clàusules socials a l’obra pública, a l'IBAVI
estam fent un plantejament que totes les noves promocions
tenguin aquestes clàusules socials i ho estendrem a tota la
contractació. 

Les empreses es presenten i les empreses de Balears es
presenten, en UTE normalment. La demolició de Son Dureta
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l'ha fet una UTE liderada per l'empresa Melchor Mascaró, que
és mallorquina. Per tant, no deixi malament les empreses de les
Illes Balears perquè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 9857/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
assistència del vicepresident del Govern als actes oficials. 

Divuitena pregunta RGE núm. 9857/22, ajornada de la
sessió anterior, relativa a assistència del vicepresident del
Govern als actes oficials, que formula el diputat Jorge Campos
i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, en reiteradas
ocasiones el vicepresidente del Gobierno, el Sr. Yllanes, no le
sustituye en actos oficiales, ¿por qué? No me valdrá una
respuesta suya alegando poca querencia por el trabajo, porque
de todos es conocido que le afecta tanto a su vicepresidente
como a usted, pero es que desempeña un cargo institucional
que debe estar por encima de sus filias y fobias y debería acudir
a los actos; que a lo mejor -todo hay que decirlo- como
dirigente de Podemos le ocasionan urticaria, como pasó el
pasado 12 de octubre el día de la fiesta nacional en Palma,
donde tampoco acudió, y es a usted, Sra. Armengol, a quién
sustituye. ¿Por qué no sucede esta sustitución cuando es su
obligación? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, em permetrà, però és
que quan l’escoltava dic, és que aquest home està totalment
absent de la realitat de les Illes Balears. Vostè creu que això és
el que preocupa la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma?...

(Alguns aplaudiments)

... vostè creu que aquest és el problema? És que és surrealista!
Després, parli’ns vostè de feiners que no va ni a les comissions
del Parlament, per la qual cosa cobra bastant més del que
cobren molts de membres del meu govern. Per tant, Sr.
Campos, en fi, cadascú es coneix perfectament i cadascú sap la
seva pròpia història. 

I, clar, com que no fa feina de diputat, no coneix la Llei del
Govern de les Illes Balears, que diu clarament que jo puc
delegar en qualsevol conseller qualsevol representació d'actes
oficials o de qualsevol tipus i ho fem des de l'acord moltes
vegades d’agenda, de les persones que tenen més relació amb
un acte. En fi..., com que nosaltres som un govern que ens
entenem, que funciona, que està preocupat per l'interès general,
no tenim cap mena de dubte en absolutament res. 

El dia de festa nacional, que a vostè li preocupa tot això
perquè al final li preocupen quatre cosetes, el que li passa a la
gent no li preocupa gens, només les seves quatres cosetes, ...
Bé, idò, el dia de la festa nacional jo vaig ser als actes que es
feien a Madrid i aquí hi havia una representació important de
les diferents illes, de membres del Govern de les Illes Balears.
Hi havia la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, i la
consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez.

Què li passa? El Govern no està ben representat quan hi ha
dues conselleres que són dones a un acte com aquest? És aquest
el problema?

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra Armengol, lo pasa es que a
usted le fastidia que nosotros abramos debates que a ustedes no
les interesan.

(Algunes rialles)

Mire, por cierto, en la Comisión de Asuntos Institucionales
aún la están esperando. 

Mire, Sra. Armengol, artículo 7 de la Ley del Gobierno de
las Islas Baleares, precisamente, “ausencias temporales y
suplencia en la presidencia. En los casos de ausencia,
enfermedad u otro impedimento temporal del presidente será
sustituido por el vicepresidente o, si no lo hubiera...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... por el miembro de gobierno que el presidente haya
designado a estos efectos”. ¡Pero sí lo hay! Está ahí sentado a
su izquierda, Sra. Armengol. 

Miren, ustedes tienen el deber de representarnos
institucionalmente a todos. Pero, claro, yo lo entiendo, si sus
socios de Gobierno son los comunistas de Podemos por una
parte, y los separatistas de MÉS por otra, pues pasa que llega
el 12 de octubre y su vicepresidente no le sustituye. Claro, Sra.
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Armengol, es que usted gobierna con los señores de Podemos,
donde importantes cargos, como la vicepresidenta de este
parlamento, dice públicamente que España es un estado fascista
o que este 12 de octubre no hay nada que celebrar. O también
gobierna con los señores de MÉS, los amigos de Bildu, donde
diputados, como el Sr. Joan Mas, insulta públicamente a todos
los españoles con un “puta España” y lo deja, además, 
públicamente reflejado también con motivo del Día de la
Hispanidad. 

Mire, Sra. Armengol, usted preside el gobierno más
radical...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... de la historia de Baleares, y eso sí que preocupa a los
ciudadanos. Eso sí, todos estos no faltan a la hora de cobrar de
esa España a la que insultan, Sra. Armengol. Usted es la
máxima representante de un gobierno...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... que falta al respeto a la mayoría de los ciudadanos, que
incumplen no solo la ley sino los más elementales códigos
éticos y democráticos. Típic del feixisme, Sra. Armengol.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

La Llei del Govern diu -i si ho ha llegit i crec que ho ha
llegit i ho hauria d'entendre, perquè no només és llegir, ho
hauria d'entendre-, representació no és el mateix que per funció
en substitució. Quan jo no hi som per funcions, òbviament em
substitueix el vicepresident, i estic encantada perquè estic molt
ben substituïda quan em substitueix el Sr. Juan Pedro Yllanes.
Per representació puc delegar en qui vulgui, com vulgui i amb
les característiques de cada un dels actes. Per tant, crec que està
més que explicat i crec que vostè intenta, com sempre, anar al
que va, anar al que va.

Jo li diré una cosa que em preocupa molt més. Miri, avui
hem tengut, abans d'entrar aquí, un acte de reconeixement a
totes les víctimes de la Guerra Civil, del cop d'Estat, de la

dictadura, de la repressió. Vostès no hi han participat. Un
diputat que es diu demòcrata i no condemna un cop franquista,
no condemna 40 anys de dictadura, no condemna la repressió,
no condemna els assassinats, no condemna les tortures...

(Alguns aplaudiments)

... no està content que recuperem els cossos de les víctimes, Sr.
Campos, no es pot dir demòcrata. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 9855/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
previsions per a la protecció de les famílies, els autònoms,
les PIME i els professionals. 

La dinovena pregunta, RGE núm. 9855/22, ajornada a la
sessió anterior, els he de comentar que ha tengut entrada un
escrit avui, el RGE núm. 11399/22, de la portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp, que ens manifesta que
no pot assistir avui a la sessió per un motiu justificat i sol·licita
l'ajornament d'aquesta pregunta per a una propera sessió.

Per tant, he de demanar als portaveus dels grups
parlamentaris si qualcú s'oposa a aquest ajornament. Si no s’hi
oposa ningú, queda ajornada per a la propera setmana.

I.20) Pregunta RGE núm. 9853/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
d'imposts per a 2023. 

Passam a la vintena pregunta, RGE núm. 9853/22, ajornada
a la sessió anterior, relativa a baixada d'imposts per a 2023, que
formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bon
dia, Sra. Armengol. Sra.  Armengol, fa just dues setmanes
vostès varen aprovar el sostre de despesa per a l'any 2023 amb
un increment de despesa de 770 milions d'euros, quasi 6.000
milions d'euros de sostre de despesa; un increment del 15%. El
major de la història. 

Ahir mateix, el Sr. Ximo Puig, a València, va baixar l’IRPF
als ciutadans de la Comunitat Valenciana. Altres presidents
socialistes i també, evidentment, el Partit Popular han baixat els
imposts. Portugal, Alemanya, Itàlia, França, Grècia i molts
altres països de la Unió Europea han baixat els imposts. 
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Sra. Armengol, si vostè mateixa ens diu que podem
gastar-nos 770 milions d'euros més i altres baixen els imposts,
ens pot explicar per què vostè no ho pot fer?

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. Gràcies, Sr. Costa, per aquesta
pregunta, que em pensava que retiraria perquè, clar, després del
que ha passat a Regne Unit, després que... en fi, que tothom
entengui...

(Alguns aplaudiments)

... que això que vostès proposen no va enlloc, el veig que
segueixen entestats en les propostes que no funcionen.

Davant una situació com la que tenim es demostra que la
solució és la socialdemòcrata, Sr. Costa. No sé si ho ha entès i,
per tant, li intentaré explicar. Nosaltres, què feim a aquesta
comunitat autònoma? Efectivament, tenim el millor pressupost
de la història per al 23... 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... gràcies a un rigor pressupostari que mai no tenim quan
governa la dreta; perquè gestionam l’economia molt millor des
de les forces progressistes que el que varen fer vostès. És
bastant indiscutible i totes les dades ens avalen, totes les dades.

(Alguns aplaudiments)

Tenim un bon pressupost perquè l’hem lluitat. A aquest
pressupost no tornarem a pujar, com no hem fet cap any, els
imposts a les classes mitjanes i treballadores d'aquesta terra.
Ara, els pujarem, sí, a la compra d'habitatges de luxe i als que
més tenen. Perquè creim que és just que en aquests moments
pagui més qui més té. I, què feim? Ens adequam a les Illes
Balears, Sr. Costa. Nosaltres no anam a cop d'argumentari. Ara
Madrid et diuen has de parlar d'imposts, d'imposts. Ara Madrid
et diuen tal, que és el que fa vostè. No, no. 

Nosaltres anam a la realitat d'aquestes illes. Hem pactat amb
sindicats i empresaris un escut social potent per a aquestes illes.
Quan necessiten les ajudes d'aquesta comunitat autònoma els
ciutadans, ara, a l’hivern, o quan facin la declaració d'hisenda?
Nosaltres entenem que ara. Per això hi ha mesures aquest
hivern, ajudes directes als treballadors i treballadores de la
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... ajudes directes a les famílies de la nostra comunitat
autònoma, perquè és el problema que tendrem el gener, febrer
i març. En la declaració d'hisenda hi haurà deduccions fiscals,
moltíssimes, més que mai en la història d'aquestes illes, per a
les rendes de menys de 33.000 euros en individual i per a les
rendes de menys de 52.800 euros si és declaració
complementària amb aquelles ajudes que són importants per a
les Illes. Sense cap mena de dubte aquesta és la nostra
proposta, ajudar els ciutadans en les solucions, en les seves
problemàtiques, no fer un còmput global de tothom com si tot
fos igual perquè no tothom és igual, Sr. Costa.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, tots els presidents del Partit Socialista,
pràcticament tots, i del Partit Popular han baixat els imposts,
pràcticament tots els països de la Unió Europea han baixat els
imposts, queden vostè i el Sr. Sánchez per baixar els imposts a
les rendes mitjanes i baixes. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Deixin de fer el ridícul amb aquest raonament que fan.

Sra. Armengol, segons les seves previsions, de cara a 2023
vostè recaptarà de les butxaques dels ciutadans de les Illes
Balears prop de 1.000 milions d'euros. 

Mentre els salaris dels ciutadans perden poder adquisitiu,
vostè recaptarà 47 milions d'euros més d’IRPF, però no hi ha
forma que vostè baixi l’IRPF als ciutadans de les Illes Balears.

Mentre els preus que paguen els ciutadans per a productes
bàsics s'incrementen exponencialment, vostè recaptarà 463
milions d'euros més d’IVA de cara a 2023, però no hi ha forma
que vostè baixi els imposts per pal·liar aquesta situació. 

Mentre els preus de l’habitatge es disparen, vostè recaptarà
més de 300 milions d'euros més de l’impost de transmissions
patrimonials, però no hi ha forma que vostè elimini l'impost de
transmissions patrimonials per a la compra del primer habitatge
per a joves.

Mentre els ciutadans de Balears amb rendes mitjanes i
baixes s’empobreixen, vostès continua escurant-los les
butxaques sense cap tipus de compassió.

Sra. Armengol, vostè, a diferència del que fan -com li he
dit- la resta de presidents autonòmics socialistes i del Partit
Popular, prefereix gastar a palades, exactament igual que ho fa
el Sr. Sánchez, i que siguin els ciutadans els que els paguin a
vostès les campanyes electorals.
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Però els ciutadans de les Illes Balears han de saber que hi
ha una alternativa millor, una alternativa que baixaria els
imposts a les rendes mitjanes i baixes, una alternativa que
incrementaria...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

...les prestacions..., una alternativa que incrementaria les
prestacions als més vulnerables i una alternativa que sanejaria
els comptes públics. Vostè no ho farà. Marga Prohens ho farà
a partir del mes de maig de 2023.

(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. Només un exemple: baixam l’ITP
per a les compres d'habitatges de més de 270.000 euros, el
pujam per a les de més d’1 milió. Aquesta és la política
progressista que fa aquest govern de les Illes Balears. 

(Alguns aplaudiments)

No és cert que tothom baixi imposts. Qui els està baixant de
forma majoritària ha hagut de dimitir, la primera ministra del
Regne Unit, per tenir un exemple. 

La seva proposta...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...baixar en IRPF 52 euros a les rendes de més de 16.000 euros.
Nosaltres proposta: 600 euros per a les persones que tenen
aquesta problemàtica els mesos d'hivern. Crec que, sens dubte,
hi ha una diferència enorme, Sr. Costa...

(Alguns aplaudiments) 

No em diguin el que faran, ja hem vist el que varen fer.
Vostè va ser director general de Pressuposts, va pujar tots els
imposts a tota la classe mitjana i treballadora, ens va augmentar
el deute públic 3.500 milions d'euros en quatre anys, va fer més
retallades que ningú i va acomiadar més gent que ningú
durant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 10606/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licitud de no
aplicació de la Llei Orgànica de modificació de la Llei
Orgànica d'Educació, LOMLOE, el curs 2022-2023. 

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 10606/22, relativa a
sol·licitud de no aplicació de la Llei Orgànica de modificació
de la Llei Orgànica d'Educació, LOMLOE, el curs 2022-2023,
que formula el diputat Sr. 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 de nou. La darrera
llei estatal d'educació, anomenada LOMLOE, com sol passar,
té coses bones i coses no tan bones.

Des d'El Pi voldríem que aquesta llei incentivàs més la
cultura de l'esforç, que els currículums tenguessin més
continguts. Voldríem que hi hagués més capacitat de repetició
de curs per a aquells alumnes que no arriben al nivell exigit pel
sistema, perquè si no, el que feim és davallar el nivell del
sistema, i això no és positiu; o voldríem que no hi hagués
aquesta càrrega excessiva burocràtica als professors i als
mestres. 

Però la pregunta que li faig és sobre la implantació, no
sobre el fons de la LOMLOE, i la pregunta que li faig és si no
considera absolutament precipitada la seva aplicació, si no està
sent un desgavell aquesta aplicació, perquè no hi havia temps
material per tenir una planificació i una formació adequades
dels mestres i si el Govern de les Illes Balears, veient com el
calendari es tirava damunt de mestres i professors i la
comunitat educativa, va demanar al Govern de l'Estat suspendre
per a aquest curs l'aplicació de la LOMLOE.

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, que és repetitiva perquè altres grups parlamentaris
l’han fet en diferents temes, però crec que és un tema d'una llei
molt important per a aquesta comunitat autònoma i per a tot
Espanya i que, sens dubte, val la pena tornar-ne parlar.

Primer de tot, nosaltres consideram que la LOMLOE és una
molt bona llei educativa i que, sens dubte, donarà molt bons
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resultats al sistema educatiu espanyol i d'una forma molt clara
també a la nostra comunitat autònoma. 

Efectivament, i crec que el conseller Martí March ho ha
explicat en moltíssimes ocasions, nosaltres hem traslladat al
ministeri, no ara, perquè nosaltres no ens despertam ara,
nosaltres fem feina tot el temps i, és clar, nosaltres durant tot el
temps quan hi va haver el reial decret de desenvolupament de
la LOMLOE nosaltres ja els vàrem avisar que el temps era curt
i, per tant, vàrem demanar rapidesa i està a les nostres les
peticions i estan fetes per escrit.

Dit això, què  hi ha en aquests moments, Sr. Melià? Vostè
ho sap perfectament, una llei orgànica, s'ha d'aplicar, per tant,
s'aplica com a totes les altres comunitats autònomes espanyoles
i el que fem nosaltres des de la Conselleria d'Educació, amb un
bon treball, és fer una tasca de flexibilització al màxim de
l'aplicació, que vostè sap a quins cursos ha començat i a quins
no. Estam fent la nostra tasca com a Conselleria d'Educació de
flexibilització i de formació a tots els centres educatius, als
directius i als docents de la nostra comunitat autònoma per
aprovar-la en les millors condicions possibles. 

I vull dir-li que estic convençuda que ho aconseguírem i que
sortirà una bona aplicació de la LOMLOE, perquè jo tenc una
fe cega en la comunitat educativa d'aquestes illes. Moltíssimes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Pi també té una fe cega en
la comunitat educativa d'aquestes illes, i per això l'escoltam i
per això sentim la seva queixa i la seva petició de suspensió de
l'aplicació de la LOMLOE, però vostès, evidentment, no fan ni
cas. Em dirà que és una qüestió d'aplicar la legalitat, però
aquesta aplicació és un desgavell absolut, i la queixa és
continuada per part dels mestres i els professors.

I resulta que la LOMLOE planteja l’avaluació continuada
de l’alumne i, per tant, l’avaluació des del minut zero, des del
començament de curs el setembre de 2022, però vostès fan
formació que acabarà per Pasqua, és a dir, els mestres no
estaran preparats per fer l’avaluació continuada fins d'aquí a set
o vuit mesos i l'han de fer a partir de setembre. Si això no és un
caos i això no és un despropòsit, ja em dirà què és. 

Jo crec que les coses s’haurien de fer d'una altra manera, i
vostès han de tenir marge de maniobra per així fer-les. Gràcies.

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): 

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Jo puc
entendre tot el que m’està dient i segons quines crítiques que he
sentit, ara jo també li he de dir les coses com són.

Des del mes de març es coneix l'esborrany de les
instruccions d'avaluació, des de..., els directors des del principi
de juliol a 1 d’agost nosaltres la vàrem publicar, moltes altres
comunitats autònomes... n'hi ha alguna que encara no ha
publicat els criteris d'avaluacions. Aquesta és la realitat. 

Aquest govern, que és el que a mi em demana -supòs- la
responsabilitat d’aquest govern, aquest govern fa feina en
temps i forma. Estam fent més de 200 reunions de formació per
al professorat d'aquestes illes i per als directius. Hem aplicat la
màxima flexibilització en l'aplicació de la LOMLOE.

Ara, Sr. Melià, jo no sé on vol anar amb tot això. Nosaltres
ja... Jo ja aquí he sentit un debat d'altres grups polítics, quan hi
havia la LOMCE, que em deien que no l'havíem d'aplicar. I
nosaltres, malgrat que no hi estàvem d'acord, la vàrem aplicar.
Bé, idò... i s’ha d’aplicar. És que una llei orgànica s'ha
d'aplicar. I aquesta llei és una bona llei, i donarem la garantia
de la màxima flexibilitat a tota la comunitat educativa, que és
el que estam fent, i farem feina perquè sigui l’aplicació el més
correcte possible, que és el que ens toca fer com a Conselleria
d'Educació. 

I jo crec que, en lloc d'intentar posar pals a les rodes,
haurien de remar a favor que les coses funcionin bé. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.22) Pregunta RGE núm. 10616/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a règim sancionador amb
motiu de la COVID-19. 

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 10616/22, relativa a
règim sancionador amb motiu de la COVID-19, que formula el
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, con la excusa de la
pandemia usted ha aprobado abundante normativa para
perseguir, controlar y restringir las libertades de los
ciudadanos. Ha sido una de las más claras demostraciones de
su talante antidemocrático que siempre se ha encontrado con la
oposición de VOX, quienes hemos acudido incluso al Tribunal
Constitucional para salvaguardar los derechos de los
ciudadanos, que usted ha pisoteado con una normativa que
poco tenía que ver con la protección de la salud y mucho tenía
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que ver con la ruina, la división y el autoritarismo del
socialismo.

Ahora hemos conocido la millonaria propuesta de sanción
que su gobierno le exige a más de un centenar de jóvenes por
incumplir sus restricciones: casi 7 millones de euros. Algunas
familias afectadas, por cierto, están presentes hoy aquí.

Sra. Armengol: ¿sigue defendiendo ese régimen
sancionador que aprobó su gobierno?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta, però és que em sorprèn moltíssim. M’ha dit que hem
pres mesures antidemocràtiques des del Govern de les Illes
Balears per protegir la salut pública d'aquesta comunitat
autònoma, de forma antidemocràtica, Sr. Campos? No. 

Nosaltres vàrem fer un decret llei el mes de juliol, el vàrem
dur a validació d’aquest parlament, aquest parlament el va
aprovar i, per cert, vàrem tenir les ratificacions cada 15 dies -
perquè li he de recordar que aquell moment no era d'estat
d'alarma-, una ratificació cada 15 dies, per part del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears. Això és falta de
democràcia?, Govern, Parlament, Tribunal Superior de
Justícia...? A quin món viu? En quin estat democràtic viu
vostè?, o quin s’imagina, Sr. Campos, que és?

Clar que les defensam! És una norma que vàrem fer per
protegir la població i ha funcionat. O no sap que aquesta
comunitat autònoma és a la que hem tengut menys letalitat de
tot Espanya?, o s'estimaria més que estiguéssim en la situació
de Madrid, on va morir moltíssima més gent que a aquesta
comunitat autònoma? Crec que ho hem defensat i ho hem
defensat amb nota, no nosaltres, tota la societat d’aquesta
comunitat autònoma, i clar que sí que ho defensam!

I, sap que em sap greu, Sr. Campos, quan parla vostè
d'això? Avui, aquí, per una festa de Son Vida, per defensar uns
concrets, perquè a totes les altres sancions, no l'he vist, no li he
sentit obrir la boca.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Oiga, Sra. Armengol, y esa norma por la que sanciona con
60.000 euros a cada chaval, ¿se la aplicaron a usted? Porque
usted, unos meses antes, vulneró esa misma normativa

restrictiva, yéndose de copas, con la mitad de su gobierno y con
algún periodista, al ya famoso Hat Bar fuera del horario
permitido.

(Se senten de fons cops sobre els escons)

¿Tuvo las mismas instrucciones la policía en su caso, que
con los jóvenes? No lo parece. ¿Cómo se sancionó al Hat Bar?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

¿Puede que llegara a proponerse una multa de 750 euros,
que ni tan siquiera pagó? Mire, después de todo esto, ¿qué
autoridad tiene usted para exigir una sanción de 6,8 millones,
cuando usted misma se salta la normativa?¿A usted la han
sancionado? Seguro que no... No, porque ya tendría que haber
dimitido, si encima le sancionan, imagínese...

En cambio, ¿cuántos ciudadanos y bares han sido
sancionados mientras usted se saltaba su propia normativa e
intentaba ocultarlo? Sra. Armengol, usted ha hecho..., mejor
dicho: usted ha dado por hecho que la democracia desapareció
con la pandemia y le daba derecho a convertirse en la Maduro
de las islas bolívares, pero se ha topado con VOX y hemos
recurrido al Constitucional...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... la normativa, hemos recurrido al Constitucional la normativa
con la que usted ha aumentado las sanciones, la vacunación
obligatoria y el confinamiento forzoso.

Mire, Sra. Armengol, ya falta menos para devolver la
credibilidad a las instituciones, y ya falta menos para recuperar
la libertad perdida.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, deixi de mentir d'una
vegada per totes en aquesta cambra parlamentària. Deixi de
mentir, perquè continua falsejant la realitat.

Segona qüestió, aquest règim sancionador, totalment
garantista per a la ciutadania d'aquestes illes, tenen fins a la
possibilitat de tres recursos; les faltes molt greus de 60 a
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600.000 euros, estan interposant 60.000, amb un descompte del
40%, i és un reglament absolutament garantista per a la
ciutadania d'aquestes illes.

Vostè, què troba, que hem de protegir la gent davant un cas
de salut pública, d'afectació de salut pública, o no? Nosaltres
trobam que sí, Sr. Campos. Aquesta norma, a més -li diré
perquè veig que no fa feina ni llegeix tampoc les seves pròpies
intervencions-, vostès no l'han recorreguda en el Tribunal, a
aquesta norma, però és que li diré més: és que no la varen votar
en contra. Vostès es varen abstenir el dia del decret llei, ni tan
sols la varen votar en contra!

Per tant, una llei que s'aprova aquí i que vostès ni tan sols
la voten en contra, ara em diuen que no l'apliqui.

(Alguns aplaudiments)

Diuen als funcionaris públics que una llei que hem
aprovada, que no l'apliquem. Està dient als funcionaris públics
que no apliquin la llei que s’ha aprovat al Parlament de les Illes
Balears, amb la seva abstenció, Sr. Campos-. Aquesta és la
realitat. Per tant, deixin de mentir. 

Vostès només es preocupen quan tocam -quan hi ha la
sanció per a algunes persones concretes d'una festa concreta de
Son Vida... Es preocuparen quan eren uns joves que varen
venir al Bellver perquè alguns tenien alguna relació amb VOX
i, en canvi, em diuen “mà dura contra els immigrants, fins i tot
per damunt de la llei”. A vostè se li veu totalment el plumero.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.23) Pregunta RGE núm. 10614/22, rectificada amb
l'escrit RGE núm. 10641/22, presentada per la diputada
Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a racionalització de la despesa pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La vint-i-tresena pregunta, RGE núm. 10614/22, rectificada
amb l'escrit RGE núm. 10641/22, que corresponia a la Sra.
Guasp, ha estat retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 11372/22.

I.24) Pregunta RGE núm. 10626/22, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés a un habitatge per part dels
ciutadans amb les rendes mitjanes i baixes.

Passam, idò, a la vint-i-quatrena pregunta, RGE núm.
10626/22, relativa a accés a un habitatge per part dels ciutadans
amb les rendes mitjanes i baixes, que formula el diputat Antoni
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, des que vostè és presidenta -el mes de juny de 2015-
i ens anunciàs que la política d'habitatge o l'accés a l'habitatge
era una gran prioritat per a vostè, han succeït els fets següents:
el preu del m2 a Balears de l’habitatge ha crescut, segons dades
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, un
40%, altres estadístiques el situen en un 45% de pujada, i
alguns portals immobiliaris, en un 70% de pujada; els preus a
Palma s'han disparat un 58,5%, a Eivissa un 80%; els preus dels
lloguers, en la mesura que mostren correlació amb els preus de
l’habitatge, també s'han disparat més d'un 40%.

Segons les dades que vostè té penjades a l'Observatori del
Treball, el cost salarial per treballador ha crescut a les Illes
Balears -des de 2015 fins a 2022- 10% i, si llevàssim la
inflació, hauríem crescut zero euros. 

Sra. Armengol, considera que les seves polítiques
d'habitatge han estat eficaces? 

(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. Gràcies, Sr. Costa. Coincidim en una
cosa: el tema de l'habitatge és un repte fonamental per a la
comunitat autònoma i una necessitat de molts de ciutadans
d'aquestes illes.

Ara, jo li diré, des que jo som presidenta d'aquestes illes,
han passat unes coses en aquesta comunitat autònoma en
política d'habitatge: tenim la primera llei d'habitatge de la
història democràtica d'aquestes illes; acabarem aquesta
legislatura amb un 72% més -un 72% més- de parc públic
d'habitatge a la nostra comunitat autònoma; aquest habitatge de
protecció oficial ja sempre serà de protecció oficial, perquè
quan vostès governaven, als 30 anys caducava aquesta
condició; s'han multiplicat per set les ajudes al lloguer per als
ciutadans que necessiten ajudes en aquestes illes; hem fet un
acord amb els promotors perquè puguin tirar endavant 14.000
habitatges a preu taxat per poder fer possible que molta gent de
classe mitjana pugui accedir a la compra d'aquests habitatges;
hem fet possible aquest bo lloguer jove per als ciutadans més
joves, perquè puguin accedir a l'habitatge; hem millorat..., hem
recuperat, totes les deduccions fiscals -millor dit- que vostè va
eliminar, Sr. Costa, quan era director general de Pressupost; hi
ha la rebaixa de l’ITP per la compra d'habitatge habitual de fins
a 270.000 euros; hem ampliat la deducció fiscal per al lloguer
de fins a quasi 400 euros; hem incrementat el 10% de la base
imposable màxima per poder aplicar les deduccions
autonòmiques d’IRPF...

En definitiva, hem fet política d'habitatge públic, perquè
vàrem començar, no de zero, li he dit moltes vegades: vostès
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ens varen deixar un balanç de menys u en política d'habitatge
públic a les Illes Balears. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, vostè viu a una realitat paral·lela. És vostè
conscient que les Illes Balears és la comunitat autònoma en què
més ha crescut el preu de l’habitatge, de tot Espanya? És vostè
conscient que, a dia d'avui, s'han superat a Balears els nivells
de preus de la bombolla immobiliària? Sap vostè que els
ciutadans de Balears són els que destinen una major part del
seu salari a pagar un habitatge, i que són els que tarden més a
pagar el seu habitatge?

Li han explicat que, fora del búnquer, els joves!, no es
poden emancipar o formar una família perquè no tenen un
sostre on viure? És conscient que els ciutadans amb rendes
mitjanes i baixes d'aquestes illes ja no tenen accés a l'habitatge,
i hi ha una impossibilitat total i absoluta? Li han dit que molts
de funcionaris no poden venir a les Illes Balears perquè no es
poden pagar un sostre?, molts de treballadors d'aquestes illes
no venen a les Illes Balears a fer feina perquè no es poden
pagar un sostre.

Ens pot explicar per què va prometre 1.800 habitatges a
principi de 2015 i en vuit anys no arribarà ni a 500 habitatges? 

Sra. Armengol, les seves polítiques d'habitatge són un
autèntic fracàs. El que vostè ha aconseguit és empitjorar la
situació, Sra. Armengol. La seva gran promesa, com li dic, és
el seu gran fracàs. Les polítiques d'habitatge en aquestes illes
necessiten un canvi. Vostè no farà el canvi, però Franci...,
perdó, Marga Prohens...

(Algunes rialles i remor de veus) 

... sí, Marga Prohens...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... sí que farà aquest canvi a les Illes Balears. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Silenci, per favor. Té la paraula la
presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President, el subconscient l’ha traït...

(Rialles de la intervinent)

... ho entenc, ho entenc, perquè hi ha coses prou evidents.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Costa, hi ha moltes coses en què no ens poden donar cap
lliçó. En política d'habitatge, jo, de veritat, val més no parlar-ne
per part del Partit Popular. 

Nosaltres tot això, vostè em fa...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... una diagnosi, vostè em fa una diagnosi i em diu, vostè sap
que això ha encarit? Vostè..., clar, en quin món es pensa que
visc? No és que ho sé, és que fem polítiques per solucionar-ho.
Per això...

(Alguns aplaudiments)

... fem aquesta política d'habitatge que vostès no feren. Per això
aquest hivern hi ha ajudes especialment per a l’habitatge. Per
això som l'única comunitat autònoma que farà deduccions
fiscals per als interessos de les hipoteques que han pujat. Per
això fem tota aquesta política d'habitatge que no es fa a molts
altres llocs. I per això s'està millorant. 

Vostè, Sr. Costa, hauria de saber una cosa, el lloc on ha
pujat més l'habitatge és a  Madrid...

(Se sent una veu de fons que diu: “a Balears”)

... no, la ciutat de Madrid és on ha pujat més.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

Sap què li passa? Que a més no tenen cap ajuda de les que
nosaltres donam des de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Aquesta és la realitat. L'aposta que vostès fan ara veig
que posen una taula rodona del Partit Popular per parlar
d'habitatge. Ara la fan, no és veritat? Qui hi posen de ponent?
Un que era regidor de Santa Eulària d'Urbanisme, regidor Santa
Eulària d'Urbanisme que mai no ha donat cap sòl públic per
poder fer habitatge...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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

... de promoció pública a les Illes Balears.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 780/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de sanejament i depuració d'aigües
residuals. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 780/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria de
sanejament i depuració d'aigües residuals. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Bonet.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats. Bon dia, conseller
Mir. Avui farem una interpel·lació que vàrem introduir fa quasi
nou mesos i segurament tant les nostres preguntes com les
seves respostes siguin molt semblants a les que haguéssim fet
el mes de febrer, i això crec que no és del tot bo per a les Illes
Balears, però com que el millor en aquests casos és sortir-ne de
dubtes jo li faré una sèrie de consultes en matèria de
sanejament i depuració d'aigües residuals en particular del
municipi de Palma.

La situació a la badia de Palma és insostenible, i crec que
en això estam d'acord tots els assistents. Pot ser que uns donin
la culpa als que varen governar quatre anys, de 2011 a 2015, i
d'altres donin la culpa als que han governat dotze anys dels
darrers setze anys a aquesta comunitat. Vist així, pareix que els
partits que han pogut fer més o que haurien pogut fer més en
aquesta matèria són els que més temps han estat governant i els
que any rere any han tengut els pressuposts més elevats,
històrics, com solen dir vostè. Però la realitat és que cada any
hi ha una mitjana de 78 abocaments d'aigües brutes a la mar,
que fan desaparèixer el 37,8% de la pradera de posidonia, i el
risc de danys a la salut dels banyistes s’ha catalogat com a alt. 

Tal com vàrem poder llegir fa un parell de mesos, l’Instituto
Geológico y Minero de España va a constatar que hi ha “altos
índices de metales pesados en aguas de la bahía de Palma,
concretamente 8,2 kilómetros de lecho marino se han visto
afectados con estos metales pesados, lo que comporta una
situación muy peligrosa para la salud -i continua-,  existe

evidencia más que suficiente como para afirmar que los
vertidos de aguas residuales de los emisarios que vierten en la
bahía de Palma están implicados en el profundo deterioro
demostrado por el hábitat en la zona de estudio -afirmen
aquests científics-, los investigadores plantean la necesidad
urgente de adoptar todo tipo de medidas que mitiguen y
eliminen la influencia de los vertidos de aguas residuales en la
bahía de Palma”.

Per tant, li he de demanar, Sr. Conseller, com valora aquest
informe relatiu a la qualitat de l’aigua a la badia de Palma i
quina opinió té la Conselleria de Medi Ambient sobre aquest
informe. 

Aquests investigadors, a més, varen reclamar mesures
urgents, millorar les estacions de depuració d'aigües residuals,
EDAR, de Palma, aplicar tractaments terciaris de depuració,
eliminar els vessaments d'aigües pluvials mesclades amb aigües
brutes a la badia i aplicar sistemes alternatius de vessaments
amb demostrada eficàcia per mitigar els efectes a l'ecosistema.
Per tant, què ha fet aquest govern de les Illes Balears amb
aquestes mesures urgents que varen proposar aquests tècnics?
Quines ja s'han fetes? Quines s'estan fent? I de quines encara no
han pogut fer res? 

L’Ajuntament de Palma, el Govern balear i el Ministerio de
Transición Ecológica varen pactar la construcció d'una nova
depuradora amb el doble de capacitat que hauria d'estar
acabada l'any 2026 i, segons les informacions que varen donar
també vostès, el passat estiu estava prevista la posada en
funcionament d'un depòsit i un col·lector per acumular l'aigua
de la pluja i evitar els abocaments directes a la mar; si bé no
hem tengut encara resultats d'això darrer. 

Per tant, li he de demanar una sèrie de coses: estarà acabada
l'any 2026 aquesta depuradora? Segur? Troben que governant
des de l'any 2015 amb informes de vessaments i amb uns
pressuposts més alts que mai, tant a Cort com al Govern de les
Illes Balears com al Govern espanyol, hem d'estar fins l'any
2026, finals de l'any 2026, en aquesta situació? 

I que la depuradora no estigui construïda en dos anys
ràpidament o estigui en no sé quants d'anys des de la primera
vegada que es va comentar que s’anava a construir una
depuradora és qüestió de doblers i de capacitat de gestió.
Evidentment, no és un problema de doblers perquè, com vostès
diuen, tenim uns pressuposts històrics any rere any, tenim els
pressuposts més alts de la història, i, per tant, no és un tema de
finançament. Per tant, aquí és un tema de falta de capacitat o de
mala gestió. 

Per tant, jo li he de demanar, qui ha fallat aquí? Va fallar
l'anterior presidenta d'EMAYA, la Sra. Neus Truyols? Falla
l'actual president d'EMAYA del PSOE? És la conselleria seva?
És el govern d’Armengol en general o és el govern del Sr.
Pedro Sánchez? Algú aquí ha fet malament la seva feina
aquests anys i Palma tendrà vessaments fins d'aquí quatre anys,
si tot va bé. Com hem dit, aquesta situació és insostenible,
quatre anys més no es pot aguantar. 

El passat gener d'enguany vostè va anar amb el batle de
Palma a fer una visita per la finalització de les tasques
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d'excavació del col·lector interceptor de recollida d'aigües
pluvials i residuals i varen prometre als mitjans de comunicació
allà presents, que l'Ajuntament de Palma acabaria amb el 90%
dels abocaments i tancament de platges per a aquest estiu
passat. 

El Sr. Hila va dir: “con esta infraestructura se da una
solución a un problema histórico otra vez, de nuestra ciudad
y esto para nosotros es lo más importante”, para nosotros
también lo sería”, però, ha estat així? S'ha acabat amb aquest
90% dels abocaments i tancaments de les platges a Palma amb
aquesta nova construcció que en teoria havia d'estar acabada
l'estiu passat?

També -i ja acab-, s'ha dit que en una segona fase
s’executarà un nou emissari que inclourà un tram submarí de
cinc quilòmetres, però no s'han donat moltes més explicacions
d'aquest nou emissari. Per tant, jo li deman si això és així com
s'ha dit i quan està prevista l’obra d'aquest emissari. 

Sr. Conseller, com ha vist jo no he volgut entrar ni en temes
penals ni en temes de justícia i he intentat tractar de la manera
més asèptica i més tècnica possible tota aquesta problemàtica
que té Palma i li he formulat vuit preguntes o conjunts de
preguntes que esperam ens pugui respondre. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Ara té la paraula el representant del
Govern, el conseller de Medi Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Bonet, a títol d’introducció, benvinguda aquesta interpel·lació,
li ho dic sincerament, i també li he de dir que benvinguda, i li
he dit algunes vegades ja en aquest parlament, aquesta
preocupació per part seva i també per part del Partit Popular,
perquè li dic i així ho pens, sembla que aquesta preocupació
que és compartida, vostès només la tenen quan són a l'oposició
i ho dic perquè crec que els fets així ho demostren i els fets als
representants públics queden manifestats per les polítiques que
s'impulsen, per les inversions que impulsen i per les
col·laboracions interadministratives que es desenvolupen per
solucionar un determinat problema.

 Jo també li he dit i sense voler entrar en reiteracions, però
d'una manera manifesta el Partit Popular ha suposat la major
xacra que hi ha hagut quant al medi ambient d'aquestes illes i,
molt concretament, a més d'una manera particularment
identificada, envers les polítiques d'aigua, amb tota una sèrie
d'accions que varen suposar un trasbals molt important per a la
conservació d'aquestes polítiques d'aigua. 

Hem de recordar que el Partit Popular va ser el partit que va
desmantellar, d'una manera totalment decidida, amb una decisió
política darrere, tot el que era la infraestructura de les
polítiques ambientals i, molt concretament, les polítiques del
cicle de l'aigua. S’ha de recordar que el Partit Popular, d'una

manera totalment decidida i totalment conscient, va decidir
eliminar el cànon de sanejament, però no eliminar-lo d'una
manera valenta, duent l'eliminació en aquest parlament, no, no,
no, no, no va modificar la normativa del cànon de sanejament,
sinó que, d'una manera totalment amb nocturnitat i traïdoria,
destinava el cànon de sanejament a polítiques públiques
lligades a la caixa comú, que per a mi és encara més greu,
perquè si el Partit Popular hagués defensat en aquesta cambra
eliminar el caràcter finalista del cànon de sanejament i hagués
guanyat aquesta votació, perfecte, era una decisió política
avalada per aquest parlament, però és que no ho va fer així. Per
tant, jo crec que això també és certament preocupant i greu. 

A més, no van deixar absolutament cap tipus de projecte, no
només de manteniment de les estacions de depuració, sinó molt
manco de noves depuradores projectades o ampliacions de
depuradores projectades. És que no en varen deixar cap
tampoc, de Palma. I a més, varen generar una autèntica
desesperació als municipis d'aquestes illes i no a municipis
governats per altres partits polítics, no, municipis governats pel
Partit Popular. Li record -sé que vostè ja deu estar cansat
d'aquesta afirmació, però si vostè em demana, efectivament, per
una mateixa cosa, jo li respondré la mateixa cosa- la carta del
gerent d'EMAYA és una carta del gerent d'EMAYA dirigida al
conseller Company, una carta de desesperació. Jo no sé si vostè
té una còpia d'aquesta carta, si no la té, jo la hi puc fer arribar,
perquè jo sí que la tenc. O ajuntaments del Partit Popular que
volien ... desfer-se de les depuradores, perquè demanaven
cànon de sanejament i no en teníem, zero euros. 

Vostè em ve aquí a fer una interpel·lació, en principi
genèrica, però vostè se centra en el cas de Palma. Això
m’indica dues coses: una, que no li importa gents la resta de les
Illes Balears; i dues, que em demana per un cas que
precisament el Govern de les Illes Balears no gestiona. Per tant,
la conclusió d’aquestes dues derivades per a mi és nítida, i és
que vostè ve aquí a fer política d'un tema que és greu, a fer
únicament i exclusivament política, perquè el cas de Palma,
com bé vostè sap, no depèn competencialment del Govern de
les Illes Balears.

Dit això, dit això, tot i no tenir les competències en
depuració i tot i no gestionar el cas de Palma, aquest govern ha
aconseguit, ha destinat, ha signat 91milions d'euros de cànon de
sanejament, per tant finalistes, específics a la ciutat de Palma,
i ha aconseguit -vostè ho banalitzava o així m'ho ha semblat- el
finançament de l’estació de depuració de la ciutat de Palma. 

Vostè subscriu que aquesta situació està únicament i
exclusivament lligada al Govern de les Illes Balears des de
l'any 2015. Jo em deman, vostès què varen fer quan governaven
Palma i quan estaven al Govern de les Illes Balears? Jo l'únic
que sé d'aquell període és la carta que va enviar el gerent
d'EMAYA al Govern de Balears. Quantes vegades vostès varen
tancar les platges? Quantes vegades vostès varen parlar de
vessaments?, quantes? Jo també li formul preguntes concretes:
quantes? I quina quantitat de recursos econòmics varen destinar
vostès a solucionar la problemàtica de depuració en el municipi
de Palma?, quants de recursos econòmics? Li ho traduesc d'una
manera més planera: quants d'euros van destinar vostès al
municipi de Palma? 
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Vostè fa referència a un informe, que aquest informe no ha
arribat de manera oficial a la Conselleria de Medi Ambient i
Territori. Per tant, bé, és una reflexió que també faig aquí en
veu alta. No obstant això, òbviament, de manera extraoficial,
tots podem tenir informació al respecte i vostè no ha dit que
aquest informe reconeix i diu que ja està fent feina per
solucionar aquest problema. 

Vostè em demana quan estarà construïda la nova estació de
depuració de Palma. Jo li dic que li està demanant a
l’interlocutor potser equivocat, perquè aquest interlocutor l'únic
que ha fet és, sense tenir-ne cap competència, treballar
intensament per aconseguir una cosa que no estava resolta, que
era el finançament de la depuradora de Palma, i això està
aconseguit, això està aconseguit. Ara bé, aquesta depuradora
està declarada d'interès general des dels anys noranta. 

Per tant, jo em deman, una altra vegada, què va fer el Partit
Popular perquè aquesta depuradora fos una realitat?, què va
fer? Quantes reunions va fer amb el ministeri per aconseguir
finançament o, millor dit, per aconseguir que el ministeri pagàs
aquesta depuradora, que -repetesc- és d'interès general i, per
tant, ha de pagar el ministeri? I quants de doblers va destinar el
Partit Popular, quan governava tant el Govern de les Illes
Balears com l'Ajuntament de Palma, per solucionar la xarxa de
sanejament complementària a la depuració? Quants d'euros va
destinar el Partit Popular?, quants? Jo li ho puc dir: 91 milions
d'euros des de 2015 a 2023, 91 milions d’euros, dels quals ja
estan en execució el tanc de tempestes, el col·lector, els
sobreeixidors, ... Tot això ja és una realitat, no és una propugna
d'aquest conseller en aquest faristol. Per tant, jo, en aquest
sentit, li faig aquestes preguntes també, perquè això és una
interpel·lació i, per tant, òbviament, també hi ha d'haver
aquesta bidireccionalitat, si volem que el debat que vostè
planteja al Govern avui, sigui un debat real, sigui un debat real. 

I acab. Vostè ha fet referència a qui té la culpa, qui ha fallat,
em demanava vostè, i em fa una referència a les gerències
d'EMAYA, tant l'actual com la de la passada legislatura, les
gerències, que -reincidesc i repetesc- han destinat i han
aconseguit mobilitzar més recursos econòmics que mai per la
causa que avui ens ocupa. Jo em deman..., vostè demanava què
han fet les gerències? Jo li torn a demanar què va fer la
gerència del Partit Popular. És que, si em permet, amb tots els
respectes cap a, òbviament, la llibertat i la legitimitat que vostè
té per presentar i per postular debats en aquest parlament, em
pareix agosarat que el Partit Popular plantegi un debat sobre
depuració i -aquesta sí que no me l’esperava- que el plantegi
sobre el cas concret de la Ciutat de Palma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ: 

Gràcies, president. Bé, gràcies en teoria per respostes, però
no me n'ha contestat gaire. Jo he acabat la meva intervenció

dient-li que no volia tocar temes penals i de justícia, però vostè
ha volgut seguir per aquest camí. 

Vostè avui tenia aquí dos camins: cercar culpables -que és
el que ha fet- o donar respostes i proposar solucions. Vostè,
evidentment, ha estat cercant culpables durant la meitat de la
seva intervenció, vostè ha donat la culpa a polítics del PP de fa
més de deu anys i no ha dir res dels seus, que duen ja dues
legislatures, vuit anys, però dels anteriors, que també ja en
duien vuit més. Per tant, hauria d'anar mirant un poc dins casa
seva els problemes.

L’informe de què hem parlat, li record que es va fer a
petició del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma en el marc
de la investigació penal per aquesta contaminació, on hi ha
imputada per delicte mediambiental la regidora de Palma de
MÉS Sra. Neus Truyols i candidata a Palma del seu partit. És
l'única que està imputada. 

Per tant, parlem de les preguntes que li he fet i no m'ha
contestat. Jo li he fet vuit preguntes o vuit grups de preguntes
i n'ha deixat sense contestar sis o set.

Em diu que a mi no m'importa o al Partit Popular no ens
importa en absolut el cicle de l'aigua, però això ja ho ha dit sis
o set vegades, deu ser que fa sis o set vegades que en parlam,
per tant, un poc sí que és ver que ens importa. De fet en els
darrers pressuposts, que són els únics als quals jo en particular
he fet esmenes, però el nostre partit n'hi ha fet durant
moltíssims d'anys, en els darrers vàrem presentar 55 esmenes
relacionades amb el cicle de l'aigua. Sap a quantes ens va fer
cas o va acceptar? Cap ni una. De fet, no va ni contestar les
meves propostes. 

Jo també li he de recordar que el Reglament d'aquest
parlament diu que les interpel·lacions, el grup que proposa la
interpel·lació fa les preguntes i el conseller en la sessió de
control ha de donar les respostes. Per tant, d'aquí a vuit mesos,
si vostè és encara diputat, podrà formular preguntes o
interpel·lacions al conseller de Medi Ambient que vengui. 

Jo li he demanat com valora aquest informe relatiu. Vostè
és el conseller de Medi Ambient de les Illes Balears i, per tant,
la capital és Palma..., i crec que és suficientment important i un
problema d'aquestes característiques amb una imputada del seu
partit és suficientment important com perquè vostè estigui atent
al que diu aquest informe i de les possibles solucions. 

Li he demanat què ha fet el Govern amb les propostes que
varen fer els tècnics, no ha contestat. Li he demanat qui les han
fet, evidentment si no m'ha contestat allò anterior, tampoc no
m’ha contestat tot això. 

Li he demanat si estarà acabada, segur, el 2026. Jo esper
que sí, però m'agradaria que hi estigués abans.

Li he demanat si no troba que amb tot aquest pressupost i
amb tots els doblers que hi ha,  tant a la comunitat com al
Govern...com aquí, als ajuntaments, com al Govern espanyol no
es podien avançar els terminis. No m'ha contestat.
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Jo li he demanat qui era el culpable de tot i m'ha dit que el
PP. Jo crec que hauria de mirar dins ca seva, ja li ho he dit
abans.

Li he demanat que si amb aquest col·lector que varen
presentar el passat febrer, varen dir que a partir de l'estiu estaria
ja construït, acabarien amb el 90% dels abocaments i tancament
de les platges. No m'ha contestat, però jo li he de dir: dia 25 de
maig es va tancar, dia 29 de juliol es va tancar, dia 27 d'agost
es va tancar la platja, dia 26 d'agost es va tancar la platja.
Quatre vegades que ha plogut, quatre vegades que s'han hagut
de tancar les platges perquè hi ha hagut vessaments. Per tant,
varen dir una mentida al febrer quan varen anar a presentar
aquest col·lector o és que no ha funcionat o és que no l'han
acabat? Per favor, si em pot informar d'això.

I també li he demanat pel nou emissari, quan està prevista
aquesta obra del nou emissari a què han fet referència en
qualque ocasió?

Vostès diuen que estan fent moltes coses -diuen-, però
convendrà amb mi que la situació és tan insostenible que la
situació... les solucions no poden arribar a l'any 2026. Un
termini de 48 mesos, 6 de redacció de projecte, 30 mesos de
execució i 12 de posada en marxa. Sap igual que jo que aquests
terminis es poden reduir, és qüestió de pressupost. Troba que
fins al mes d'abril de 2022 no es va firmar cap paper i, per tant,
no varen començar aquests terminis i ens anam a finals de
2026? Crec que el problema és evident des de fa molts d'anys
com per estar tants d'anys a posar-ho en marxa.

Duen set anys dient allò que tenen uns pressuposts històrics,
els més elevats de la història, etc., duen dues legislatures
governant, jo li he de fer una darrera pregunta: creu que ha fet
tot el que estava en les seves mans per solucionar aquest
problema? Ja li dic jo que no. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller de Medi Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Bonet, queda
gravat tot allò demanat i tot allò contestat. Per tant, que vostè
digui que jo li he contestat a res, bé, es podrà escoltar, es podrà
escoltar. 

Ara bé, vostè m'ha plantejat el debat d'una manera
covarda... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí... Sí, perquè vostè planteja una interpel·lació sobre
depuració i només em parla d'un cas que vostè sap que el
Govern de les Illes Balears l'únic que ha pogut fer és ajudar i
abocar 91 milions d'euros d'una manera totalment
extraordinària. Per tant, em vol dur a mi al  joc que jo

assumeixi, el Govern assumeixi coses que no li pertoquen i no
m'hi trobarà, en aquest joc. No m'hi trobarà perquè no aporta
res. 

I açò només té un nom i es diu demagògia. Es diu
demagògia i vostè, entenc i vull entendre, que ni és aquí ni va
ser elegit per venir aquí a fer demagògia. N’estic convençut...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, una cosa és voler plantejar un debat seriós i l'altra
és voler transitar contínuament per la línia de la demagògia i
aquí no ens hi trobarà, no ens hi trobarà. I repetesc: vostè diu,
clar, és que fa set vegades que li deman per depuració, no pot
dir vostè que el Partit Popular no està preocupat per la
depuració.

No, no, no, jo li dic: Vostè només demana de depuració
quan és a l'oposició. Jo li he fet o li he plantejat, retòricament
si vol, ja me les contestarà si és que les vol contestar, no li dic
que les contesti avui aquí...

(Remor de veus)

Li he plantejat set o vuit preguntes i no me n'ha contestada
cap tampoc, i no la contestarà el Partit Popular, no dic avui, no
dic avui, no dic aquí, no la contestarà. Per què? Perquè no sap
què ha de contestar. No té què contestar. Què ha de contestar
el Partit Popular?, que va destinar zero euros de cànon de
sanejament a Palma? És això que ha de contestar el Partit
Popular? És clar que no ho contestarà, és clar que no ho
contestarà. 

Llavors, jo crec que en aquest sentit és important subratllar
que vostès només demanen per sanejament quan són a
l'oposició; quan els toca governar, li ho repetesc, la major xacra
de les polítiques d'aigua d'aquesta comunitat autònoma varen
ser vostès governant. 

(Remor de veus)

Jo no li llev importància a Palma, en absolut. Si llevàs
importància a Palma no hagués signat i destinat els recursos
que hem destinat al sistema de sanejament de Palma. El que
passa és que jo dic que el sistema de depuració va molt més
enllà que Palma i la preocupació per la conservació marina, en
el meu cas, va molt més enllà de la Ciutat de Palma i la Badia
de Palma, que també, és clar que em preocupa. El problema és
que a vostè no li preocupa ni la Badia de Palma ni la resta. 

Aquest és el problema, el que vostè utilitza aquí és un ham
per tal d'intentar que en aquest cas un conseller del Govern
entri dins un solc on no entrarà, no hi entrarà. El Govern
assumirà totes les seves competències, totes, les està assumint
i està assumint una inversió extraordinària en el cas de Palma,
que està manifestament acreditada, i això és el que farà i
seguirà fent, a partir d'aquí seguirà fent feina.

Vostè... m'ha semblat que també feia com una... com una
certa befa, no?, sempre diu: “No, és que vosaltres amb el
pressupost més elevat de la història”, bé, el pressupost més
elevat de la història es treballa i el pressupost més elevat de la
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història és un derivat directe de les polítiques que un govern
aplica. És a dir, el pressupost més elevat de la història no ha
caigut del cel -no ha caigut del cel- i jo també li dic, en el cas
d’aigua s’ha fet des del 2015 el major cicle inversor de la
història de les Illes Balears, el major, 395 milions d'euros en
depuració, es preveuen 24,6 milions d’euros encara d'inversió
i de manteniment per allò que falta d'avui al final de legislatura
i hi ha en planificació fins a l'any 2027, això significa projectes
-abans li comentava que no en vàrem trobar absolutament cap
de projecte del Sr. Company-, idò en projectes tenim una
planificació d'entre 80 i 100 milions d'euros fins a l'any 2027. 

Per tant, jo crec que, a part d'una mobilització
extraordinària de 20 milions d’euros per a l’any que ve per
ajudar als municipis en xarxes d’abastament d'aigua, que no és
competència d'aquest govern, però aquest govern vol assumir
ser devora les administracions, per tal de millorar aquest cicle
de l'aigua. 

Per tant, en aquest sentit, crec que és indiscutible Sr. Bonet,
i li ho dic sincerament, clar que vostè pot plantejar tots els
debats que vulgui, només faltaria aquesta, però és que hi ha
debats que no entenc com els plantegen. I li ho dic sincerament,
estic convençut que trobarien altres temàtiques on fer una
millor oposició, però és que és ridícul que el Partit Popular
plantegi certs debats, en aquest cas, sobre depuració. 

Per tant, acab com començava: benvinguda aquesta
preocupació, però és trist que només parli vostè -m'ha dit set
vegades- mentre és a l'oposició. Quan es governa és quan es
demostra quina importància i quin valor es donen a les coses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 9888/22, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a saturació i pressió humana a les Illes Balears, derivada de
la Interpel·lació RGE núm. 7226/22.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de la moció RGE núm. 9888/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
saturació i pressió humana a les Illes Balears, derivada de la
corresponent interpel·lació.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui El Pi, a través d'aquesta moció, intenta tornar posar
damunt la taula un dels grans debats que al nostre entendre té
plantejat la societat de les Illes Balears. Un debat de gran
transcendència i que afecta d'una manera molt directa la
qualitat de vida i els drets dels ciutadans de les Illes Balears. 

El Pi considera que les Illes Balears no poden créixer cada
quinze anys més de 300.000 habitants, no els poden créixer, i
aquesta és la previsió que fa l'Institut d'Estadística. Per tant,
hem de diagnosticar adequadament la situació i hem de
plantejar tractaments en aquesta situació. 

I la nostra moció -diguem-ho així- té dues parts per a
nosaltres bastant clares i bastant diferenciades. La primera part,
que són els quatre primers punts, el que intenta és constatar, és
a dir, diagnosticar, constatar una situació determinada, que al
nostre entendre, és bastant indiscutible, perquè respon a una
realitat absolutament palpable i constatable. 

El primer punt és constatar que no es pot mantenir el
creixement poblacional de les Illes Balears que hem viscut i
que tenim en projecció viure d'acord amb aquest estudi de
Institut d'Estadística. El segon punt és el creixement molt gran
que ha tengut el parc automobilístic i de cotxes de lloguer a les
Illes Balears. El tercer punt és constatar que la compra
d'habitatges per a no residents provoca un encariment molt
important dels preus i per tant, afecta de manera directa i
impacta en l’exercici del dret a un habitatge assequible per part
dels nostres joves i dels ciutadans de les Illes Balears. I el quart
punt, en aquesta part de diagnòstic, és constatar l’increment que
s'ha produït d'arribada d'immigració il·legal a les Illes Balears
els darrers 20 anys. 

Aquest és el diagnòstic que fa la nostra moció, amb els
quatre primers punts. A partir d'aquí intentam posar un
tractament, evidentment el tractament, com tota qüestió
complexa, és dificultós i segurament nosaltres hem posat una
sèrie de mesures, però n’hi ha moltes molt moltes més i molts
altres factors a tenir en compte. 

Vaig per ordre, la primera mesura que plantejam és que no
creixin les zones turístiques. Com és evident a les Illes Balears
-i es va constatar en el debat de la interpel·lació-, el creixement
poblacional té connexions molt directes amb el turisme i,
evidentment, on s'ha assentat sobretot el turisme a les Illes
Balears és a les zones costeres. Per tant, evitar el creixement de
les zones costeres sempre va ser un objectiu de la política
territorial a les Illes Balears, i això es va defensar durant anys
i una de les fites del Pla d'ordenació de l'oferta turística de l'any
95 va ser precisament impedir en el cas de Mallorca, el
creixement de les zones turístiques. Per tant, a nosaltres ens
pareix un error que els governs d'esquerres estiguin obrint la
mà perquè es pugui produir un creixement per a usos
residencials de zones turístiques. I, per tant, nosaltres, en aquest
punt intentam combatre aquesta política, que ens pareix errada. 

Al següent punt constatam que la política territorial i
urbanística de l'Ajuntament de Palma, gran focus de població
a les Illes Balears, és equivocada, perquè torna a incidir en un
creixement desorbitat, com demostren molt específicament
l'exemple de Son Sardina i la previsió que fa el Pla General al
respecte. 

El següent punt és el tema de la moratòria de places.
Nosaltres sempre hem defensat i ja ho vàrem defensar l'any
2017, que s’acabessin amb les exempcions que existien sobre
la possibilitat de fer noves places, com vostès saben si era un
hotel de 5 estrelles, si eren determinades categories, estaven
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exemptes de l’intercanvi de places; el 2017 es va acabar amb
totes aquestes exempcions, amb el suport d’El Pi, que hi estava
totalment d’acord. Per tant, nosaltres som uns grans defensors
de l’intercanvi de places, però no som uns defensors de la
moratòria perquè cronifica les places. Per tant, nosaltres, en
aquest punt el que deim és que s'eliminin les places de les
borses, que es mantengui l’intercanvi de les places existents. 

Vaig molt ràpid, perquè no tenc temps. Després tenim dues
mesures en relació amb els cotxes. Volem que s’estableixi una
normativa similar a la de Formentera a totes les illes i volem
que s'estableixi un sostre als cotxes de lloguer. 

També plantejam el tema del límit de compra, limitar la
compra d'habitatge per a no residents, perquè, si no, no hi ha
manera de lluitar contra aquesta encariment de l’habitatge. Per
tant, nosaltres entenem que també aquí hi ha d'haver un límit,
no una prohibició, però sí un límit a aquesta compra. 

El punt següent és el tema de lluitar contra la immigració
il·legal i això és lluitar contra les màfies que estan fent un
negoci amb el patiment d'aquestes persones i fer complir la
normativa d'estrangeria. 

Altres punts. El tema del canvi d'ús, ens pareix una eina
imprescindible que el Govern es resisteix a fer-ne ús, per
acabar amb la oferta turística obsoleta i de baixa qualitat i a
més a més, aprofitar-la per, sense consumir territori, fer
habitatge assequible. 

El tema de la gestió aeroportuària, mesures fiscals per
desincentivar els nous residents i que el model de finançament
incorpori nous elements molts específics de les Illes Balears, la
sobrepoblació, la població flotant, el cost de vida a cada
territori, ... 

I, finalment, instam que la Unió Europea estableixi un
règim especial per a tots els territoris insulars, ateses les seves
peculiaritats. 

Aquesta és la nostra moció -ja dic- amb moltes mesures,
però que consideram que és un debat imprescindible per a
aquesta societat. 

Gràcies. 

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Comienza ahora el turno de las
intervenciones de los grupos parlamentarios que han presentado
enmiendas. Por el Grupo Mixto, para defender la enmienda
RGE núm. 11380/22, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom altre cop.
I gràcies, Sr. Melià, per dur aquest debat aquí, que sap que és

un debat que al nostre grup polític ens és molt grat. Nosaltres
portem molt de temps denunciant coses com les que vostè ha
plasmat en aquesta moció i que per a nosaltres són d'extrema
preocupació i que hem vist que a vegades ens ha costat a alguns
partits d'esquerres, convèncer-los i fins fa quatre dies a tots els
partits de dretes. Veig que El Pi ha fet una reflexió i
benvinguda sigui i, com vaig fer la broma, quan vostè va
presentar això a la premsa, vaig dir que s’havia oblidat de dir
que havia fitxat per MÉS per Menorca, no?, perquè
precisament està fent un discurs que va molt en la línia del que
nosaltres hem defensat des de fa temps.

Abans d'entrar en els diferents punts, voldria assenyalar un
parell d’idees clau que, de fet, són constatacions, són
constatacions de fet, que són sobre les que es basa la postura de
MÉS per Menorca sobre aquest tema. I quines són aquestes
constatacions de fet? Una, que vostè ha apuntat com una simple
hipòtesi, que és que turisme i massificació o sobrepoblació
estan vinculats. Això és un fet. I l'altra, que nosaltres
assenyalem moltes vegades, que vostè no l'ha esmentada, que
és que turisme i disminució de riquesa, també està relacionat.

Per tant, a això ho vaig dir, vaig tenir ocasió de comentar-li
a la presidenta en el Debat de política general: turisme i
massificació, el turisme té o implica una massificació directa i
una massificació indirecta, perquè, a banda, que la massificació
directa és evident -el turisme fa venir molta gent-, i la indirecta
no és tan evident però, al final, és la que té un impacte més
gran, que és que la indústria del turisme, que fa un efecte crida
de treballadors que -molt legítimament- busquen les
possibilitats laborals que se’ls ofereixen, i això ens porta a una
saturació poblacional amb tota una problemàtica, no només de
pressió sobre els mitjans, sobre  els recursos, sinó també de
tensió dels serveis públics, ja siguin des del transport públic
fins a l'atenció sanitària. Per tant, aquest problema el tenim. I,
l'altre, turisme i disminució de riquesa, que són dades, que
canten, canten i canten! És a dir, hem passat en trenta anys de
ser els més rics d'Espanya a estar en el setè, molt a prop del
vuitè ja -i espera’t...!, com molt bé diu la Sra. Sureda.

Per tant, llavors, hi ha partits com el Partit Popular que
estan obsessionats a negar aquesta realitat evident, que està
relacionada amb la primera; evidentment, si tu tens una
indústria que és intensiva en portar gent, persones, treballadors,
amb una baixa qualificació professional i, per tant, amb uns
sous baixos, òbviament, la riquesa mitjana i la renda mitjana i
la del producte interior brut per càpita disminueix. I, per tant,
resulta que amb una miqueta més d'ingressos hem de fer front
a moltíssimes més despeses.

Jo crec que la dreta hauria de fer..., i ara el Sr. Pérez-Ribas,
no?, que amb aquests temes és molt precís i rigorós, haurien
d’adonar-se que hi ha aquest problema i alliberar-se d'algunes
servituds que tenen i veure que hem de trobar una solució, una
solució per limitar aquest problema, plantejar una solució per
limitar aquest problema. 

Entrant directament a la moció, Sr. Melià, evidentment,
després del que acabo de dir el nostre vot serà positiu en
gairebé tots els punts que vostè planteja, només amb dues
excepcions: una, és en els temes de la immigració, nosaltres
aquí no hi volem ni entrar, és que això no té res a veure, és a
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dir, mesclar la immigració econòmica, que ve en pasteres, amb
el problema que estam aquí comentant..., això no té res a veure,
o sigui, això és mesclar ous amb caragols. Per tant, nosaltres,
ni hi entram i votarem en contra d'aquests punts, perquè creiem
que desvia l'atenció. I, a més a més, li dona uns tints..., més
propis d'altres grups, a aquesta moció, del que m’hagués
agradat que fos per part d'El Pi.

I després, també, en un tema que, vostè m'ha sorprès,
perquè vostè ha criticat que els governs d'esquerres havien
potenciat un creixement en zones turístiques per a usos
residencials. Exactament això és el que a nosaltres no ens
agrada de la seva proposta de canvi d'ús; és a dir, tenim por que
el canvi d'ús precisament el que faci és que a zones turístiques
s'afavoreixi un ús residencial. Per tant, aquí veiem una
contradicció. Vostè ha denunciat que l'esquerra ha fet aquestes
polítiques..., a Menorca no l’ha feta l’esquerra a aquestes
polítiques, a Menorca, l'esquerra, ha fet una segregació molt
clara del que és una zona residencial i el que és una zona
turística, i per això veiem amb molta cautela i amb molta
previsió, les seves propostes de canvi d'ús perquè tenim por que
rompin aquest esquema tan clar.

Per tant, en aquest sentit, en principi -a l'espera d'altres
explicacions-, votaríem en contra també dels punts 7 i 12. Per
la resta, com li he dit, hi votaríem a favor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ahora es el turno del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca y Unidas Podemos para
defender las enmiendas RGE núm. 11382 a 11385/22.

En primer lugar, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Estam
davant un debat complex, un debat que també és global, que
també afecta el nostre entorn i també afecta les Illes Balears; el
nostre entorn, crec que en el Debat de política general ho vàrem
comentar, som a un territori -que és l'Estat espanyol- on hi ha
aquest abandonament del món rural, on hi ha aquesta Espanya
buidada, on hi ha aquest efecte de tracció de determinats
territoris amb beneficis fiscals, com pugui ser Madrid, no?,
aquesta vocació de la Sra. Ayuso per centrifugar el talent, les
empreses, persones físiques i també les jurídiques; i un debat
que ens és propi a les Illes Balears -és així- que s'ha vist
agreujat, és ver que hi ha formacions polítiques que fa estona
que en parlam, altres ens parlen ara, és ver que la saturació,
aquesta sensació o saturació real que hi ha hagut aquest estiu,
que ha despertat consciències, i aquest informe de l'Institut
Nacional d'Estadística, que diu que d'aquí a quinze anys hi
haurà 300.000 habitants més a les Illes Balears, han despertat
aquest debat de forma -diguéssim- unànime en el Parlament.
Però també creim que hi ha una responsabilitat o un debat, que
és global i que crec que s'ha de contextualitzar. 

Primer de tot, fa molt de temps que hi ha aquest debat sobre
l'augment de la població a nivell mundial, un augment de la
població que és constant i que no atura, malgrat a l'Estat
espanyol les previsions demogràfiques no siguin les que es
preveuen a nivell mundial, sí que aquest creixement a nivell
mundial hi és. 

També un increment de la mobilitat; hi ha hagut un
increment de la mobilitat que segueix en marxa, i això genera
també aquesta sensació, aquesta pressió humana a distints
territoris fràgils.

I també l'augment de desequilibris territorials: pobresa,
injustícia, guerres, misèria, manca de recursos naturals -com
l’aigua-, són una realitat que també provoquen aquest
desplaçament de part de la població del món cap a una altra.

Per tant, enfocar aquest debat i apuntar a possibles
solucions no és absolutament gens fàcil, però tothom haurà de
fer un esforç i no pot ser que la part més desenvolupada
econòmicament del món sols proposi constatar els fets o
endurir condicions d'entrada, quan aquesta part del món és qui
ha castigat i ha empobrit l'altra part del món. Les respostes
pacífiques a aquests reptes -que alguns experts han apuntat, no
jo- són: control de la natalitat mundial, racionalització de la
mobilitat i la redistribució de la riquesa, i totes elles són
difícils, no són senzilles ni a la teoria ni a la pràctica.

I amb això, sols vull dir que les Illes Balears  tenim un
paper, també, en aquest debat global i una part de
responsabilitat. Però sí, és un debat local. Des de MÉS per
Mallorca entenem que la tendència a les Illes Balears, diferent
als territoris del nostre entorn, es per mor de la nostra principal
activitat econòmica, que no és una altra que el turisme, i que
compartim alguns dels punts que s'exposen en aquesta moció,
però també pensam que hi ha alguns debats necessaris que no
s’hi veuen reflectits i que nosaltres hi volem introduir.

De fet, al Debat de política general -nosaltres i altres
formacions- vàrem demanar que aquest debat hi fos i que hi
hagués propostes de cara a l'estiu que ve, que no esperem un
any, dos anys, tres anys, sinó que facem front, ja, a aquest
problema. I el plantejament que feim és que no cal esperar
quinze anys, perquè ja fa anys que el nostre territori, els espais
i els recursos naturals estan amenaçats, i és aquesta la qüestió
que nosaltres també volem posar en aquesta moció: què feim
amb el nostre territori, quin és l’impacte, quina és la petjada i
com s'estan malmetent els recursos naturals.

Per això la feina de MÉS aquests anys a les institucions,
però hem demanat tenir aquest debat tan necessari dins el pacte
i en el Govern, abans d’aquest pròxim estiu -com he comentat-
i les propostes que nosaltres feim són les següents. 

Una, primer de tot, la defensa del territori. Com bé saben,
el Govern de les Illes Balears aprovà el Decret 9/2020, de
protecció de sòl rústic, i en aquesta moció el que incorporam és
que aquestes prescripcions -algunes d'aquestes prescripcions-
es generalitzin; també una qüestió important per a nosaltres,
que molts de partits ja han formulat en distintes ocasions, i crec
que va ser Unides Podem que va presentar en el Debat de
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política general com a proposta de resolució, que és l'estudi de
capacitat de càrrega.

L'estudi de capacitat de càrrega és imprescindible, és
necessari per, científicament, poder avaluar com els nostres
recursos, com el nostre territori pot fer front o no a la petjada
humana de la superpoblació dels visitants, d’aquesta població
flotant que tenim i com els nostres serveis públics poden o no
aguantar aquesta pressió també. 

Per tant, és necessari. Des de MÉS per Mallorca fa anys que
demanam que l'Estat, que és qui té les competències de les
entrades a casa nostra a través d'AENA als aeroports i als ports
de les Illes Balears, als principals ports de les Illes Balears,
sigui la que s'encarregui i sufragi aquesta despesa. Hem passat
a un nou paradigma, la comunitat autònoma de les Illes Balears
s'ofereix, s'ofereix perquè es va aprovar la proposta en el passat
Debat de l'estat de la comunitat autònoma, que el Govern
encarregaria aquest estudi, però és necessari, és necessari que
això s'apunti com a deute a l'Estat. Aquest estudi de càrrega l'ha
de sufragar l'Estat o l'ha de sufragar AENA. En qualsevol cas,
nosaltres creim que és imprescindible, i per això ho incorporam
com a esmena a aquesta moció i esperam que el grup proposant
vengui a bé a acceptar-la. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ferrà. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, Sr. Jiménez. ¡Ah!, perdón, Sra.
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Aquest és un debat extraordinàriament
complex on hi ha moltíssims de matisos i que s'ha d'explicar bé.
S'ha d'explicar bé perquè quan parlam de posar límits a les
nostres illes, una qüestió que nosaltres consideram
absolutament imprescindible, no se’ns hauria d'acusar d’allò de
“putes forasters”, “barca de rejilla” i totes aquestes coses que
a vegades poden subjaure dins aquest tipus de debats. 

Llavors, nosaltres consideram molt positiva aquesta
iniciativa presentada per El Pi. De fet, hi ha moltíssims de
punts amb els quals hi estam d'acord, evidentment el
desenvolupament i el creixement dins unes illes finites o dins
un territori fràgil no pot ser il·limitat. Ens ho vénen dient tots
els grups ecologistes, però també ens ho vénen dient tots els
sectors de la població. 

En aquest sentit, evidentment, els apartats 1 i 2 de la moció
els consideram molt favorablement. Al 3 hem presentat una
esmena. També hem de tenir en compte el creixement, 
s'ha dit per part d'altres grups, el creixement fora dels nuclis
turístics amb més consum de territori, cada vegada més.
Nosaltres pensam que no ha d’existir, que s'han de tenir en
compte els plans generals d'ordenació urbana.

Amb els canvis d'usos, que ha estat un dels punts amb el
qual hem estat d'acord i també hem discrepat amb El Pi al llarg
d'aquests mesos, pensam que el canvi d'usos s'ha de fer, però

s'ha de fer d'una manera organitzada, raonada i sempre en
consens amb les administracions locals. Amb els equipaments
a les zones turístiques madures on tenim hotels obsolets o
establiments obsolets, que vostès anomenaven, hem de tenir en
compte que a l’hora de fer altres tipus d'usos, com puguin ser
l'habitatge, hi ha d'haver aquests equipaments o s'han de
preveure aquests equipaments, perquè no podem tenir ciutats
dormitori o altre tipus de modificacions que vagin en un
deteriorament de la qualitat de vida de la població en aquests
espais. 

Amb relació a la compra d'habitatges, evidentment,
nosaltres hem defensat, i tothom ho sap, que hi ha d'haver un
temps mínim de residència a les nostres illes per fer la compra
d'habitatges. Hem vist, per exemple, aquest estiu amb la
compra de segones residències a l'illa de Menorca amb una
pressió molt important i la pujada de preus que es du a terme.
Evidentment també compra de segones, terceres, quartes,
cinquenes residències per part d'altre tipus d'estrangers a la
resta d'illes provoquen una pressió que és insostenible sobre el
mercat de l'habitatge fent impossible que sobretot els joves
puguin accedir a aquest bé; que no és un bé de consum, és un
bé i és un dret. 

En aquest sentit, seguint amb la iniciativa, lògicament el
sostre als cotxes de lloguer, ho ha comentat el Sr. Ferrà que
m'ha precedit, els límit als cotxes de lloguer ha d’existir. 
Nosaltres ho hem defensat al Consell de Mallorca i ho
defensam lògicament aquí. No poden arribar flotes
massivament, ja tenim un col·lapse a totes les vies circulatòries,
no poden arribar, a més, sent com són moltíssims d'ells
d'empreses que ni tan sols paguen ni tributen a les nostres illes. 

Amb relació a altres qüestions. Model de finançament, obvi,
aquí també tendrem consens, Sr. Melià. És necessari i
imprescindible un canvi en el model de finançament on es
pugui computar l'augment poblacional, la població flotant i el
cost de vida. Nosaltres aquí també li donarem suport.

Ben igual que donarem suport al règim jurídic especial de
les nostres illes. Ho hem defensat, hem aconseguit el REB i
hem d'anar encara més enllà. 

En definitiva, s'han de posar límits, hem de tenir unes illes
que siguin sostenibles per als que hi som, per als que vendran
i sobretot per a les generacions futures. Són temes complexos,
hem d'intentar aportar les millors idees i iniciatives de tothom. 

I no hem entès i no ho ha explicat vostè, Sr. Melià, i li
demanam que ho faci a la rèplica, per què quan parlam de
sobrepoblació s'incorpora aquí el tema de la immigració
il·legal. Nosaltres consideram que és un tema de drets humans,
que no es poden posar al mateix pla les persones que vénen a
comprar segones, terceres residències i les persones que fugen
de la guerra i de la fam. Llavors, li demanaria que ho expliqui,
perquè no ho hem entès. No sabem si és que competeix per
qualque tipus de votant amb VOX o què passa, però no hem
arribat a aclarir què fan aquests punts aquí i els demanam que
ens ho expliquin per valorar el sentit del vot.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, para defender las enmiendas RGE núm. 11386 a
11391/22, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, intentaré en cinc minuts
establir el posicionament del Partit Popular amb relació a una
qüestió que, evidentment, desperta preocupació social entre la
ciutadania de les Illes Balears. 

En primer lloc, des del Partit Popular estam d'acord que el
creixement poblacional de places turístiques i del parc
automobilístic que s'ha produït a les Illes Balears durant els
darrers 25 anys no és sostenible, no es pot repetir a futur, i, per
tant, s'han de prendre mesures que limitin aquest creixement. 

No obstant això, les mesures per contenir la pressió humana
a les Illes Balears s'han d'aplicar donant seguretat jurídica,
respectant els drets dels ciutadans i la llibertat individual i, per
descomptat, respectant el marc jurídic tant nacional com de la
Unió Europea. Es tracta, per tant, de gestionar -i això és molt
important-, gestionar el creixement tant el que s’ha produït ja
com el que es produirà en el futur, per aconseguir un
creixement que pugui ser sostenible des d'un punt de vista
social, des d'un punt de vista ambiental i des d'un punt de vista
econòmic. 

En aquest sentit, en primer lloc, no consideram que les
compres d'habitatges per part dels  no residents siguin la raó o,
com a mínim, la raó principal del brutal increment de preus que
s’ha produït a les Illes Balears durant els darrers vuit anys. En
primer lloc, els no residents compren habitatges normalment de
gran valor per fer de segona residència i no tant habitatges
permanents per viure a les Illes Balears. Al nostre parer, s'han
incrementat els habitatges o els preus -perdó- dels habitatges
permanents a les Illes Balears, habitatges que es fan servir com
a habitatge habitual, per mor del descomunal dèficit d'oferta
d'habitatge permanent que existeix a les Illes Balears;
habitatges per a la gent de les Illes Balears, habitatges per a les
rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears. No entenem o no
consideram que els no residents competeixin directament en
aquest mercat. 

En conseqüència, estam en contra de limitar la compra
d'habitatges per part dels no residents. I ens sorprèn -i li ho dic
sincerament- que un partit com El Pi hi estigui a favor. Ens ho
podíem esperar de Podemos, de MÉS i del Partit Socialista -li
ho dic sincerament-, però d'un partit suposadament liberal i
europeista com El Pi -li ho dic sincerament-, no, no ens ho
esperàvem.

Perquè què vol dir no resident? La resta d'espanyols són no
residents? Són no residents la resta d'espanyols? Els ciutadans
de la Unió Europea són no residents? Són no residents els
eivissencs i els menorquins que vulguin comprar un habitatge
a Mallorca?...

(Alguns aplaudiments)

... aquests no són no residents? Seran vostès que diguin als
ciutadans de les Illes Balears a qui poden vendre o no la seva
propietat? Seran vostès que els ho diran? Estan disposats a
retallar un dels drets fonamentals de la Unió Europea com és la
lliure mobilitat de persones i de capitals? Ens agradaria que ens
ho aclarissin de forma clara. Sap vostè que com a espanyols i
europeus tenim tots els mateixos drets i obligacions? 

Sincerament, Sr. Melià, ens ho esperàvem -ja li ho dic- de
partits com Podemos, MÉS i el Partit Socialista, però no ens ho
esperàvem d’un partit com El Pi,...

(Alguns aplaudiments)

..., des del punt de vista del Partit Popular és un autèntic
despropòsit, ni tan sols plantejar-se aquesta possibilitat que va
en contra de la normativa nacional i de la Unió Europea.

Per altra banda, no estam d'acord que els nuclis turístics i
els plans generals hagin de tenir un creixement zero en el sòl
urbà o urbanitzable, és evident que s'han d'establir límits, és
evident, però una cosa és establir límits i l'altra és un
creixement zero, com proposen vostès. S’ha de fer un
creixement sostenible, sí, però no un creixement zero. A més,
qui ha de establir els límits és qui té les competències per
fer-ho, que són els consells insulars i els ajuntaments. Ens
sorprèn que un partit com El Pi, suposadament autonomista o
regionalista, defensi que no siguin les autoritats -perdó-, les
administracions competents, qui prenguin les mesures, que són,
repeteix, els consells insulars i els ajuntaments.

Per altra banda, sí que estam d'acord amb desenvolupar
normatives necessàries en matèria turística i urbanística, per tal
que qui tenen les competències, consells insulars i ajuntaments,
puguin establir límits al creixement i tenguin les eines eficaces
de gestió per aconseguir-ho. Quines són les eines? La borsa de
places, una vegada derogada la moratòria turística. Mesures per
controlar l'entrada de vehicles a les diferents illes, vehicles de
lloguer o altres vehicles. Mesures per redefinir i agilitar
l’aprovació dels PIAT, els PTI i els plans urbanístics, amb tot
això hi estam d'acord, amb aquestes eines de gestió.

També estam d'acord amb controlar els fluxos migratoris de
les nostres fronteres, com és evident, ens sembla una
incoherència total que es digui: no, no podem créixer
poblacionalment, però la immigració no s’ha de controlar,
sembla totalment incoherent.

Ens sembla bé atorgar una capacitat de decisió a les
institucions de les Illes Balears per decidir el dimensionament
dels aeroports i les connexions aèries.

Ens sembla molt bé tenir en compte variables com
l’augment poblacional, la població flotant i cost de la vida en
el sistema de finançament.

I, finalment, una esmena d'addició que hem inclòs,
consideram necessari impulsar els canvis normatius per atorgar
eines eficaces per lluitar contra l’intrusisme i l’oferta il·legal.
De res no serveix limitar l'oferta legal,...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, termine, por favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... si -ya termino, sí- de res no serveix limitar l'oferta legal si no
aconseguim lluitar eficaçment contra l'oferta il·legal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Costa. Ahora, el Grupo Parlamentario
Socialista para defender la enmienda RGE núm. 11392/22, la
Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bon dia a tothom, bon dia, Sra. Presidenta, i gràcies. Sr.
Melià, a aquesta moció vostès constaten, en els punts 1, 2 i 3,
que tenim un creixement poblacional insostenible, que hi ha un
augment de la flota de vehicles que també és insostenible i que
s'augmenten els preus de forma exponencial, i que es fa difícil
que les persones que vivim aquí puguin accedir a un habitatge.

Des del Grup Parlamentari Socialista també constatam
aquestes afirmacions i per això li donarem suport als punts 1,
2 i 3.

També vull dir que, des del Govern de les Illes Balears, es
treballa per limitar aquest creixement insostenible. I exemples
d'aquestes limitacions: tenim la moratòria de noves llicències
turístiques, l’intercanvi de places quan s'aixequi la moratòria de
2 per 1, el control de la flota de vehicles que s’ha fet a
Formentera, gràcies a aquest govern i al bon enteniment amb el
Consell Insular de Formentera, i la potenciació del transport
públic, exemple d’aquest transport públic és la nova línia cap
al tren de Llevant i el metro cap a l'aeroport de Palma.

He de dir, com ja han dit el Sr. Castell i altres portaveus que
m'han precedit, que no entenem com fica la immigració en un
tema de superpoblació quan la immigració il·legal a què vostè
fa referència no implica una superpoblació, ni afecta els
paràmetres que vostè ha constatat d'aquest creixement
insostenible, no, és mínima, les persones que vénen de forma
il·legal que es queden aquí, és mínima i no afecta aquesta
superpoblació.

Després, en el punt cinquè, que vostè fa referència a les
mesures territorials perquè no puguin augmentar les superfícies
a sòl urbà urbanitzable a zones turístiques, li he de dir que
votarem que sí perquè aquests plans territorials ja es poden
modificar via els consells insulars, perquè ja tenen les
competències els diferents consells insulars.

Vull dir que al punt 6 tampoc votarem que no, que Pla
general de Palma és una competència municipal de Palma i, per
tant, creiem que el plantejament que s’ha fet està pensat per

connectar la xarxa de transport públic a aquest creixement que
proposen a Palma.

Pel que fa al punt setè, referent a derogar la moratòria de
places turístiques, efectivament, que li direm que no, així de
gros, un no així de gros, Sr. Melià. Vostès ens parlen, vénen
aquí i parlen que el creixement és insostenible i no estam
d'acord o diuen que hem de suspendre la moratòria turística.
Què és el que limita més un creixement que una moratòria?
Una moratòria implica aturar, ens aturam, estam aturats, no
creixen més i, a partir d'aquí, cada consell insular definirà quin
creixement vol i en quina quantitat ho vol a cada illa. Per tant,
creiem que està en contra d'una moratòria, que s'ha
consensuada, es va consensuar amb els sectors, amb els agents
econòmics i socials,...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... -sí que és ver-, i amb els consells insulars, i es va aprovar o
va entrar en vigor fa molts pocs mesos, no té sentit aturar
aquesta moratòria, quan una moratòria el que fa és evitar
creixement desmesurat.

Sí, tampoc no votarem a favor del punt 12è, que fa
referència als canvis d'usos, quan també la normativa turística,
aprovada recentment, la 3/2022, aquesta mesura també es va
consensuar amb agents econòmics i socials i també amb molts
partits polítics, i amb vostè, Sr. Melià, vàrem arribar a un acord
en aquest punt de canvi d'usos. Què vostè vol un canvi d'usos
per especular o per fer...? Bé, el canvi d'usos està aprovat a la
Llei turística i d'una manera crec que molt sostenible.

Pel que fa al punt 8è, hem plantejat una esmena per tal
d'establir els límits al nombre de vehicles en circulació, si ens
l’accepta hi estarem d'acord, i, si no, també hi votarem a favor,
perquè el que sí que li acceptaríem, si accepten l'esmena que ha
plantejat el Partit Popular, ajuntant els punts 8 i el punt 9,
referents als vehicles, perquè creiem que és més complet i no
sols fa referència als vehicles de lloguer. Perquè el punt 9 no li
podríem votar a favor, perquè vostès fan referència només als
vehicles de lloguer i no a tota la flota, a nivell europeu diu... bé,
la Llei general del Govern de les Illes Balears, que fa referència
a la limitació de vehicles, parla de tota la flota de vehicles a
cada illa, no sols de la flota de lloguer.

Al punt 10 li votarem que sí.

Als punt 11 i 12 votarem que no, com he comentat.

Al punt 13, de cogestió aeroportuària, totalment, estam
d'acord, i creiem que ara, una vegada que s’ha aprovat el règim
fiscal, és el moment de reforçar les negociacions entre el
Govern de les Illes Balears, el Govern central i AENA per
aconseguir aquesta cogestió aeroportuària.

Al punt 14 no votarem a favor, hi votarem en contra perquè
volen prendre mesures per desincentivar que vengui la gent a
residir aquí, però qui no volem que vengui a viure aquí, els
treballadors, els empresaris, les rendes mitjanes, les rendes
altes? No estam d'acord amb desincentivar, és a dir, no
incentivam que venguin a residir aquí, però tampoc
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desincentivam. A més, va en contra de la llibertat de moviment
de persones, creiem.

Al punt 15, estam totalment d’acord que el nou model de
finançament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, tiene que acabar, por favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -ja acab, Sra. Vicepresidenta-, que el nou model de
finançament incorpori elements de referència a l’augment
poblacional, totalment d'acord.

I també estam d'acord amb el punt 16, amb un règim jurídic
especial de territoris insulars i en aquesta línia també el Govern
de les Illes Balears ha fet referència i ha treballat i va treure
aquest tema durant la presidència balear del Comitè de les
Regions.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sansó. Abrimos el turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Nuestra compañera y portavoz Patricia
Guasp era la que había preparado esta intervención, pero al no
poder asistir hoy al pleno intervendré yo en su sustitución. 

Sr. Melià, esta moción que presenta medidas en teoría -
según ustedes- para hacer frente a la saturación y la presión
humana de las Islas Baleares, consideramos que este “hacer
frente” es realmente tendencioso. Permítame que le diga, Sr.
Melià, que usted no trae aquí medidas para hacer frente a nada.
Usted lo que trae a esta cámara es la limitación y la prohibición
como única solución al reto demográfico y esto también nos
sorprende que lo haga el Grupo Parlamentario El Pi.

En lo que sí estamos de acuerdo es en que nos enfrentamos
a un reto, un reto en el que debemos encontrar las mejores
soluciones, para dirigirlo hacia los fines que deben ser los
mejores para nuestra sociedad. En este caso lo que no
compartimos de ninguna de las maneras son sus constataciones
poco fundamentadas ni la mayoría de sus puntos. Por eso
nuestro grupo no ha presentado enmiendas, porque no nos
parece ni enmendable esta moción porque parte de premisas y
sesgos que no compartimos. 

Escuchando su intervención del día de la interpelación, la
verdad es que nos quedamos muy preocupados, Sr. Melià, su
tono y alguna parte de su discurso rezuman una ligera
xenofobia; xenofobia: odio a extranjeros o a forasters en
general. 

El debate de cómo queremos crecer es el gran debate social
de nuestras islas y ustedes con estas propuestas de esta moción
se autoexcluyen y se desautorizan, porque mezclan en una
misma iniciativa vehículos, coches de alquiler, pateras, turistas
y compra de viviendas por extranjeros. Habla de que es
insostenible cada quince o veinte años tener esas cifras de
crecimiento demográfico, que nos llevarían al colapso. Bien, el
crecimiento demográfico para un joven que inicia su vida
laboral ¿es bueno o malo que haya crecimiento demográfico?
Para un empresario que inicia su experiencia en una empresa
¿es bueno o malo que haya crecimiento demográfico? Si
queremos prosperidad, mejor que haya optimismo que
pesimismo, que haya oportunidades, que haya progreso y que
haya indicadores que el crecimiento demográfico de nuestras
islas es positivo, favorece precisamente el optimismo, la
creación de empresas, la creación de futuro para que nuestros
jóvenes intenten una experiencia de vida en nuestras islas. 

Además hay un dato que parece importante y que no
aparece en las propuestas de la moción, que es el índice de
natalidad y precisamente en Baleares está por encima de la
media española, y es un dato positivo. ¿No considera positivo
que haya un buen índice de natalidad en nuestras islas? ¿Quiere
el crecimiento cero? La tasa de natalidad de las Islas Baleares
es del 7,8 y un 7,10 en todo el país; un 5,5 en Castilla-León, un
4,74 en Asturias. O sea, por tanto, Baleares es la segunda
comunidad autónoma con el índice de natalidad más alto de
España. Y espero que no diga que esto no es una buena noticia.
Consideramos, tal y como le dijo el Sr. Negueruela en la réplica
a su interpelación, que las afirmaciones que usted presenta en
esta moción están poco documentadas, como si se fuera a
repetir este crecimiento con igual progresión, dato
absolutamente improbable. 

Nos parece una moción que con todos estos puntos
incluídos, es oportunista, reduccionista, rancia, populista y
alarmista...

(Algunes rialles i petit aldarull)

Todo términos negativos, cuando desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos pretendemos encontrar...

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... soluciones en positivo, como crecimiento, optimismo,
oportunidad, prosperidad, en definitiva, progreso y expectativas
de futuro para nuestros jóvenes. Es que a los partidos de centro
liberal, como nosotros y no como el suyo, que así se disfraza de
regionalista, de nacionalista y de centrista, según cómo les dé...

(Remor de veus)

 



8446 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 138 / 25 d'octubre de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Nosotros evidentemente no vamos a ir ni en contra de
normativa europea, que es un pilar evidentemente de nuestro
régimen jurídico y evidentemente de la libre circulación de
personas y de capitales. 

Rápidamente voy a indicarle que vamos a votar a favor de
los puntos 6, 11 y 15 y que en el resto nos abstendremos o
votaremos en contra y estamos absolutamente en contra
específicamente del punto 14, que parece el más peligroso,
porque es desincentivar que venga talento a nuestras islas,
desincentivar que vengan emprendedores, desincentivar que
venga población que quiere mejorar su vida en nuestras islas,
es bastante sorprendente por un grupo de su ideología. 

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Nosotros presentamos soluciones realistas. Las diré muy
rápido, con un sistema de financiación autonómica justo, con
inversiones suficientes para infraestructuras, con gestión de
flujos turísticos, con planes modernos y futuros de nuestras
ciudades, mejoras en movilidad y recursos y profesionales
sanitarios, empleados públicos, para garantizar los servicios
esenciales. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Melià, si no fuera por los dos
puntos de esta iniciativa que hablan sobre controlar la
inmigración ilegal, pensaría que es trata de una moción de MÉS
por Mallorca...

(Remor de veus) 

De hecho, no puede evitar, mientras leía la moción, mirar
varias veces hacía el membrete del folio, para comprobar que
efectivamente es El Pi el que presenta esta iniciativa. Resulta
curioso que un partido que dice que en lo económico es liberal,
nos traiga aquí toda una retahíla de propuestas
ultraintervencionistas que lo único que conseguirían, si se
ponen en marcha, es un rudo y drástico frenazo al crecimiento
económico de Baleares, que es justo lo que busca la izquierda.
Y ahora que ya se han quitado ustedes la careta y no disimulan
sus planes ruinosos para los ciudadanos de Baleares, le
explicaré cuál es la posición de VOX, en esto que ustedes
llaman “saturación y presión humana”.

En primer lugar, dicen ustedes que no se puede mantener,
por insostenible, el crecimiento poblacional y de plazas
turísticas, ni el crecimiento del parque automovilístico, pero no
aportan ningún estudio, ningún dato objetivo que nos
demuestre si eso es cierto o no. Si su investigación social para
llegar a esa conclusión se basa en que hay mucha gente por la
calle y en que hay atascos en la vía de cintura, no parece que
sea muy seria su conclusión. ¿Están teniendo ustedes en cuenta
todas las variables que afectan a esa supuesta saturación? ¿Qué
pasaría si los gobiernos de ultraizquierda dejasen de poner
trabas a las infraestructuras necesarias para evitar esa sensación
de saturación? ¿Se imaginan ustedes por un momento que
tuviésemos depuradoras que funcionasen y que no se
desbordasen cada dos por tres inundando de aguas fecales
nuestras playas? ¿Qué pasaría si el Gobierno de Baleares
invirtiese el dinero en eso, en vez de en sus chorradas
ideológicas? ¿Qué pasaría si tuviésemos un gobierno que
invirtiese los impuestos que pagamos todos en mejorar las vías
de acceso a Palma y a los principales núcleos turísticos, en vez
de entorpecer la circulación de los vehículos, como están
haciendo ahora? ¿Se imaginan que, en vez de plantear
proyectos estrafalarios como un tranvía, que va a ensuciar
visualmente toda la primera línea de Palma, se hubiese
invertido en la ampliación del metro y en trenes de cercanías,
para facilitar la movilidad en el transporte colectivo, de
aquellos ciudadanos que prefieren usar el transporte público?

 La sensación de saturación se ha creado aposta,
intencionadamente, precisamente para ganar adeptos a ese
sentimiento turismo-fóbico en el que han caído también
ustedes, los diputados de El Pi, como podemos comprobar con
esta iniciativa. ¿Qué pasaría si este gobierno irresponsable y
siniestro, hubiese dedicado la ingente cantidad de recursos
públicos que ha desperdiciado en una tele autonómica que no
ve casi nadie, en cientos de cargos políticos, en decenas de
empresas públicas innecesarias e improductivas, en construir
vivienda social? ¿Seguiríamos pensando que somos demasiados
y que no hay vivienda para todos y que por eso suben los
precios? 

Aquí no sobra la gente, señores de El Pi, no sobra la
actividad económica. Lo que sobra son políticos inútiles y
desaprensivos que, en vez de facilitar la vida de la gente, lo que
hacen es entorpecerla, para justificar la aplicación de sus
políticas ruinosas porque les molesta el capitalismo, les molesta
la economía de mercado, les molesta que la gente pueda
emprender y les molesta, en definitiva, la libertad.

Si existen zonas que no tienen un especial interés
paisajístico y que no se están explotando desde hace décadas
para otros usos que tienen previstos y que están rodeadas de
urbanizaciones fuera de ordenación, ¿qué problema hay en que
puedan ser urbanizables dentro de un orden y con una
normativa estética determinada? 

Si ya existía un techo de plazas turísticas, ¿a qué viene
ahora eliminar por sorpresa, por decreto-ley, de un día para
otro, la posibilidad de que la gente que tiene un proyecto
empresarial pueda adquirir plazas que aún no se estaban
explotando para poder ganarse la vida, como lo han hecho
otros? 
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Tenemos ciertamente un problema de acceso a los servicios
públicos, que son insuficientes, pero no es porque sobre gente
es porque falta gente: faltan policías, faltan médicos, faltan
trabajadores cualificados para determinadas ocupaciones y falta
oferta de vivienda pública, faltan depuradoras, faltan
infraestructuras, falta transporte público. 

Luego nos plantean también que se establezca un límite en
la compra de viviendas por parte de no residentes y personas
con menos de cinco años de residencia. Me pregunto qué parte
de que faltan médicos, enfermeras, policías y profesionales
cualificados no han entendido los diputados de el Pi, y me
pregunto también en qué se creen que consiste esto de la libre
circulación de mercancías, capitales y personas, que es
básicamente en lo que consiste y el fundamento principal de la
existencia de la Unión Europea. De repente parece que ya no
somos los únicos que nos atrevemos a expresar lo que no nos
gusta de la Unión Europea. Ahora resulta que los
antieuropeístas son los demás, porque ciertamente a VOX no
le gustan muchos aspectos de las políticas que se aplican desde
Bruselas. Ahora bien, de ahí a plantearnos el fundamento
mismo de la existencia del mercado único europeo hay un
trecho, y ustedes, desde luego, con esta propuesta de que eso
que la gente tenga que residir cinco años en Baleares antes de
poder adquirir una vivienda, nos han superado con creces.

Y no contentos con querer limitar la compra de viviendas
a quienes lleguen a las islas, solicitan también cambios fiscales
para desincentivar que la gente venga a residir aquí, es
demencial.

Y, señores de El Pi, los aeropuertos de las Baleares son
nuestra puerta de entrada y salida en las islas, pero también de
nuestro país, que es España, aunque no les guste, y son de
interés general y su gestión es una competencia que pertenece
en exclusiva al Estado por mandato constitucional, así que no
sé a qué viene solicitar en esta iniciativa que el gobierno
autonómico decida sobre lo que no es de su competencia, como
el dimensionamiento de los aeropuertos o las conexiones
aéreas. 

Les recuerdo que los ciudadanos de Baleares también
participamos en las elecciones generales de donde deriva la
formación del gobierno nacional. 

Lo único que salva su iniciativa son los dos puntos que
pretenden impedir la inmigración ilegal, con los que estamos de
acuerdo y que votaremos a favor en caso de que accedan a la
votación separada de los mismos.

Y termino ya, Sr. Presidente, también solicitamos la
votación separada del punto 15, que habla sobre un nuevo
modelo de financiación, en el cual nos abstendremos dado que
está planteado en términos muy generales y no especifica en
qué medida deberían tenerse en cuenta los factores de
población flotante y coste de vida que ustedes mencionan.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com és evident, no puc
contestar moltes de les coses que s'han dit aquí per una manca
de temps.

Començaré dient..., centrant algunes coses del debat,
primer, Dinamarca, que no es la pàtria del comunisme, no és la
pàtria del comunisme ni dels bolxevics, ni estan en contra de la
llibertat de mercat; hi ha illes a Dinamarca que tenen limitació
de compra per part dels no residents, la tenen o no la tenen?
Això és possible dins la Unió Europea? Sí,...

(Alguns aplaudiments)

... existeix un exemple. Per tant... Escolti'm, aquesta és una
realitat que és inqüestionable, és inqüestionable. 

I, Sr. Costa, si a vostè el sorprenen determinades coses, el
que a mi em sorprèn és que el Partit Popular faci una esmena a
la seva política territorial i urbanística dels darrers vint anys,
perquè vostès són els que varen aprovar el Pla d'ordenació de
l'oferta turística, amb un conseller que nomia Cladera, Jaume
Cladera, i vostès són els que varen dir que no podien créixer
més les zones turístiques. Vostès. Ara vostè es veu que es vol
autorectificar. Està en el seu dret, però... Això sí que és
incongruent amb la seva postura històrica.

Després...., bé, vostès no es posen d'acord perquè uns ens
diuen que som comunistes i els altres ens diuen que som... uns
“fatxes recalcritrans"...

(Remor de veus)

Dir que la immigració no té res a veure, home!, home...
Estam parlant de sobrepoblació. Jo no... Jo no em fic en
l’origen, la llengua, la nacionalitat, la raça, no em fic en això.
Em fico que a les Illes Balears no hi caben tots, perquè aquí
diuen: “El que falten són metges”, idò si vénen 300.000
habitants més, sí que en faltaran de metges i de mestres i de tot.
Així sí que en faltaran, i policies en faltaran una catefa perquè
el problema és que no donam a l’abast. Els serveis públics a les
Illes Balears no donen a l’abast al creixement poblacional de
les Illes Balears.

Immigració il·legal, de 2016, arribats a les Illes Balears,
130.000 persones, dades del ministeri,...

(Remor de veus)

... 130.000 persones a les Illes Balears, 130.000 persones. Em
diran que això no té cap repercussió sobre la població, home,
alguna cosa té a veure, sincerament, sincerament, i això no és
xenofòbia, si no passa res. A mi em pareix molt bé que venguin
en les quotes que toquin, si és necessari per a l’índex de
natalitat i... i això, però, escoltin, 130.000 en sis anys... Si cada
sis anys n’han d'arribar a 130.000, vostès trobaran que això no
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té res a veure amb la sobrepoblació, jo crec que alguna cosa...
És un factor a tenir en compte, com a mínim és un factor a tenir
en compte.

Jo, Sr. Castells, vostè... és ver que també ha entrat en
aquesta qüestió i ha presentat iniciatives, i jo li ho he reconegut.
Ara bé, com és lògic, no tenim per què compartir l'enfocament
i jo no compartesc el seu enfocament, perquè jo no compartesc
que el turisme sigui una font d’empobriment, ni compartesc que
sigui la gran causa, com es pot deduir del seu discurs, no dic
que ho hagi dit, però es podria deduir del seu discurs, que és la
gran causa de la baixada de la renda per càpita a les Illes
Balears. Jo crec que aquí hi ha molts d’altres factors, per
exemple, un finançament absolutament perjudicial per a les
Illes Balears, eh?, i per reinvertir i crear activitat econòmica,
diversificar... Bé, això ens duria a un altre debat. 

Per tant, jo crec que el turisme té moltes més coses positives
que negatives. Per tant, aquesta moció no té res en contra del
turisme. Aquesta moció està en els paràmetres plantejats per
Carme Riu, que tampoc no és una bolxevic ni una comunista,
ni... No, no, no. És una gran hotelera que va dir, fa molt
recentment que va dir que les Illes Balears no podien créixer
indefinidament i que havien d'aturar de créixer de places. Això
ho diuen els hotelers, no ho dic jo. Jo estic d'acord amb els
hotelers. Jo estic totalment d'acord amb els hotelers, no poden
créixer tant en places, i els mateixos hotelers també diuen que
allò del canvi d'ús... hi ha d’haver una eliminació dels mixelins
que ens sobren, que són les places obsoletes i de baixa qualitat.

I el canvi d'ús que hi ha a la Llei turística, Sra. Sansó,
perquè en la moratòria no hi havia els sectors que estiguéssim
d'acord, en la moratòria no hi estaven d'acord, en determinades
lleis... en determinats articles de la Llei turística sí, però en la
moratòria no, i la normativa de canvi d'ús no elimina places i si
un dels objectius, si un dels objectius per contenir i tenir...,
perquè el que vol El Pi és que les Illes Balears tenguin un
desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible, aquesta és
la nostra proposta i això és la nostra finalitat. 

Si volem això, per ventura hem d'establir un mecanisme
perquè les places del canvi d'ús també desapareguin, perquè
amb la normativa que vàrem pactar, que nosaltres vàrem
acceptar, no aconseguim eliminar cap plaça turística i aquesta
és la realitat. 

Per tant, jo crec que hem d’avançar en aquest camí, que és
el camí per aconseguir aquest desenvolupament equilibrat i
sostenible que defensam.

Pas a les esmenes perquè el temps se m'ha acabat... De les
esmenes acceptarem l'11383 de MÉS per Mallorca, que és la de
l'estudi de capacitat de càrrega; acceptam l'11392 del PSOE i
l'11391 del PP. Aquestes tres les acceptam tal com vénen.

I després formularíem dues transaccions: la primera
transacció a l’11387 del PP. La transacció consisteix que no
sigui un punt de modificació, sinó que sigui afegir un punt a la
moció. Si accepten aquesta transacció, també li aniria bé al
nostre grup.

I a l’11380 de MÉS per Menorca el que li proposam és una
transacció que després de “el Govern” posi, s’hi afegeixi “de
forma consensuada  amb els consells insulars”, això seria la
proposta de transacció que faríem a la seva esmena.

I la resta, evidentment, no les acceptaríem.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Melià, per ratificar que ho he sentit
bé, ha dit que acceptava l'esmena 11392, al punt número 8;
l’esmena d'addició 11383; i l’11391, del PP, que també és una
esmena d'addició. I després ha proposat dues transaccions: una,
a l’11387, al punt número 5, i una segona, al punt número 9,
amb l'esmena 11380. D’acord.

Podem fer votació separada? Perquè s’ha demanat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President. Simplement fer constar que no
accepto la transacció que m’ha proposat el Sr. Melià, a
l'esmena que hem presentat nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 1. Votam.

44 sí, 6 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

48 sí, 6 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

34 sí, 20 no, cap abstenció.

Votam el punt número 4.

20 sí, 31 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 5. Votam.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, perdó, sí, és que aquesta l’he confosa amb l’altra.

Bé, passam a votar el punt número 5, en què el PP ha
presentat una esmena i el Sr. Melià ha presentat una transacció
a aquesta esmena, i he de demanar si cap grup s'hi oposa.

Idò si cap grup no s’hi oposa, votam el punt número 5, amb
l'esmena incorporada...

(Remor de veus)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Un moment, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment.

(Pausa) 

Bé, en primer lloc, votam el punt número 5. Votam.

34 sí, 20 no, cap abstenció.

I ara, a continuació, si cap grup parlamentari no s'oposa a
la transacció, votarem l'esmena 11387, amb la transacció
incorporada com a esmena d'addició. Votam.

19 sí, 32 no, 2 abstencions.

Ara votam el punt número 6. Votam.

6 sí, 32 no, 16 abstencions.

Ara votam el punt número 7. Votam.

3 sí, 34 no, 17 abstencions.

Ara votam el punt número 7, amb la incorporació de
l'esmena 11392. Votam. 

47 sí, 7 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 9. Votam.

27 sí, 24 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 10. Votam.

34 sí, 20 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 11. Votam.

23 sí, 31 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 12. Votam.

3 sí, 34 no, 17 abstencions.

Passam a votar el punt número 13. Votam.

48 sí, 3 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 14. Votam.

3 sí, 49 no, 2 abstencions.

Passam a votar el punt número 15. Votam.

51 sí, cap no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 16. Votam.

4 sí, 20 no, cap abstenció.

Ara votam l'esmena 11383. Votam.

34 sí, 4 no, 16 abstencions.

I, finalment, votam l'esmena 11391. Votam.

22 sí, 32 no, cap abstenció.

IV. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 5476/22, de successió
voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears.

A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
consisteix en l'adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei de successió voluntària paccionada
contractual de les Illes Balears.

En aquest punt, procedeix el pronunciament del Ple de la
cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i en
lectura única de la proposició de llei esmentada, segons l'article
153.1 del Reglament.

Senyors diputats, procedim a la votació. Passam a votar.
Votam. 

53 sí, cap no i cap abstenció; això és el vot presencial.
Tenim un vot telemàtic afirmatiu. Per tant, són 54 vots a favor,
cap en contra i cap abstenció. 

V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes
Balears (RGE núm. 5476/22).

Atès el resultat de la votació anterior passam al cinquè punt
de l'ordre del dia, que consisteix en el debat i votació de la
Proposició de llei de successió voluntària paccionada o 
contractual de les Illes Balears. Per acord de la Junta de
Portaveus, del proppassat dia 19, el debat consistirà en una
intervenció de cinc minuts per cada grup parlamentari per fixar
la posició. 

Començam les intervencions dels grups parlamentaris i
començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Bien, en principio manifestamos que la posición del
Grupo Popular será favorable, como ya se manifestó en el
anterior plenario en que se trató esta cuestión, y manifestar
rápidamente, porque creo que no cabe incidir en exceso sobre
los argumentos que ya dimos todos los grupos en esta materia,
que nosotros entendemos positiva la adecuación del derecho
foral, creemos que el derecho foral civil pues es muy positivo
que ejerzamos desde el Parlamento nuestra función de
adaptarlo a la modernidad. Recordar que para nosotros, y creo
que es un hecho en que podemos tener discrepancias, pero es
un hecho básico y fundamental, por qué el derecho foral en esta
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materia tuvo actualidad y tuvo su práctica en la sociedad?,
básicamente por una cuestión tributaria. 

Las dotaciones en vida estuvieron años y años en que no
tenían eco social, no se empleaban en la vida ciudadana, pero
la modificación fiscal fue un revulsivo que ha hecho resucitar
esta necesidad ante la sociedad y cuando ha salido a cuenta los
ciudadanos, y no hablo de los ricos ni de los pobres, sino de los
ciudadanos de la calle, la inmensa mayoría, la posibilidad de
ayudar a tu hijo a tener una vivienda digna, la posibilidad de
disfrutar de un bien que te ha llevado toda la vida trabajando
para conseguir pagar una hipoteca y que eso puedan disfrutar
tus hijos, ese derecho creo que básico y fundamental que forma
parte de una cuestión para nosotros esencial, en el Partido
Popular, de un valor esencial a defender, porque creemos que
es positivo, pues, con una política fiscal normal, adecuada,
lógica, no confiscatoria, pasó a tener actualidad, pasó a tener
utilidad en nuestra sociedad.

Por eso cabe recordar, para nosotros en este caso
fundamental, la necesidad de que las políticas fiscales, está muy
bien tener leyes civiles y forales que reconozcan nuestros
derechos, que los modernicen, que los pongan al día, que
puedan atender a todas las necesidades, pero sin una
adecuación fiscal, si eso no sale a cuenta a los ciudadanos, si
eso no nos sale a cuenta a solucionar los problemas de nuestros
ciudadanos porque la política fiscal es confiscatoria, abusiva,
imposible de asumir, cuando ponemos normas absurdas, esas
normas forales, consuetudinarias, importantes que tenemos, no
sirven para nada, absolutamente para nada. 

Por tanto, desde el Partido Popular defendemos la
actualización del derecho foral, defendemos la importancia de
que los padres puedan legar vía herencia y vía en vida a sus
hijos el fruto del trabajo de años y años suyos, y defendemos el
derecho a la herencia y a la fiscalidad justa, a la fiscalidad
justa, a la posibilidad de que podamos incluso rebajar la
presión fiscal en estas cuestiones. 

Por tanto, nada más, afirmar nuestro voto positivo en esta
materia. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer de tot, vull donar la
benvinguda al president i als membres del Consell Assessor del
Dret Civil de les Illes Balears que avui ens acompanyen en
aquest dia d’aprovació d'aquesta llei, que han treballat tan
intensament durant tants d'anys. Per tant, benvinguts. 

És cert que jo anava a fer una intervenció breu, perquè ja
vàrem tenir un debat de presa en consideració; a més, és una
iniciativa que tots els grups parlamentaris hem signat i crec que

és una bona notícia que haguem pogut trobar aquesta
unanimitat en la tramitació d'aquesta llei, però sí que he de fer
una reflexió, una referència a les paraules del Sr. Lafuente,
perquè jo vull tornar a posar de manifest que el debat que es va
produir en el si de la societat no és perquè els ciutadans de les
Illes Balears no poguessin fer ús d'aquest dret foral que
permetia la transmissió en vida tributant un 1%. Això sempre
ha continuat així i mai no ha posat en risc. El que sí va generar
debat és que, una vegada tu rebies aquesta transmissió, la
venies. Sí, és així, i és el que es va modificar a nivell estatal al
Congrés i que es va arribar a un acord i a un enteniment entre
les diferents forces polítiques per presentar una esmena per tal
de resoldre aquesta qüestió. Això és així, i és el debat. El dret
foral, la tributació a un 1% això no es va posar mai en risc; eren
les vendes que es feien a posteriori. A més, si recordam
l’origen aquest dret era precisament que el patrimoni quedés
dins la seva família. 

No obstant això, la realitat de les famílies és molt diferent
a l'actual. Llavors, aquí s'ha fet una ampliació dels diferents
capítols, perquè hem vist que ha quedat una llei més extensa del
que és l'origen, el redactat original, on moltes de les qüestions
on hi havia dubtes s'han acurat, de manera que la interpretació
és molt més senzilla; de manera, també, que s'adapta a les
noves realitats que tenen les famílies de les Illes Balears
actualment. Per tant, nosaltres pensam que és una eina útil, que
serà profitosa per a tota la ciutadania de les Illes Balears. 

Simplement trob que avui és un dia per estar contentes de
poder treure aquesta llei a través d'un vot unànime i -com dic-
és una bona notícia per a la ciutadania de les Illes Balears. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días. Gracias. En una de sus obras de teatro Lope de
Vega pone en boca de uno de sus personajes el “Dios nos libre
de la moza navarra, la viuda aragonesa, la monja mallorquina
y la casada valenciana”. Aclara uno de los estudiosos, que es el
que lo cita, probablemente Menéndez Pidal, aunque no sabría
decírselo ciertamente, que esto era la nemotécnica que
utilizaban los estudiantes de derecho en el Siglo de Oro, de
leyes en el Siglo de Oro, para recordar los distintos fueros y los
distintos derechos forales, porque hemos de recordar que el
origen del derecho..., de nuestro derecho foral, precisamente
los pactos de sucesiones se encuentra precisamente en la
concesión de Jaime I, no confundir con el buen y sabio rey
Jaime II, según Ramon Llull, Jaime I, en torno al 1275, creo
que como 1274, hizo una concesión por medio de la cual las
novicias podían hacer renuncia de su parte de la legítima a
cambio de una compensación, con lo que se vinieron a originar
precisamente estos pactos de sucesión, estos pactos
paccionados, que no hubiese el problema de que, una vez
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convertida en monja, protestase ante la herencia repartida a
posteriori.

Esto, por cierto, fue ampliado por Sancho I, el pacífico, en
1314, a los varones que también tomasen los hábitos.

Estos fueros, privilegios y derechos eran característicos por
islas, cada una de las islas tenía una preferencia a una cosa
donde es más desarrollada, en Mallorca son herencias y
sucesiones; en Eivissa los pactos específicos de sucesiones; y
en Menorca, específicamente, y perdónenme mi interés por
Menorca, los privilegios de les cavalleries y las relaciones que
luego dio Jaime III, creando la Universitat General de
Ciutadella, y un sistema, digamos, relativamente propio, aquí
esto sí que fue -perdón- Jaime II, el sabio y buen rey. Y además
Sancho hizo una franquicia para los judíos, equiparándolos a
esto.

Para el pesar de la desaparición del reino de Mallorca estos
privilegios fueron confirmados por Pere IV, en 1343, es decir,
cuando se une a la corona aragonesa; se respetaron en la unión
de las coronas con los Reyes Católicos; se defendieron en las
germanías, en 1521, ya en las guerras carlistas, en Sant Llorenç
de 1835, y se (...) participaron en el retraso de la codificación
civil española, que por eso es un poco tardía, precisamente
porque tenía que acoger esto, y actualmente, pues forman parte
de ese tesoro del Derecho Civil, que decía el licenciado Melià
en una de las reuniones previas.

En 1999, perdón, en 1990, permiten la compilación del
Derecho Civil Balear, con treinta años de retraso sobre la
Compilación del Derecho Civil Catalán, realizada en 1960, a
iniciativa del entonces procurador en cortes, Sr. Porcioles, que
probablemente les sonará.

Es decir que nos encontramos en un estado plurilegislativo
que ha mantenido todas estas cuestiones de los fueros, lo que
es un resultado de acuerdos entre todos y que, como ven, sus
movimientos a favor y en contra oscilan entre la izquierda y la
derecha y, simplemente, acaban por representar lo que somos
y lo que somos hoy en día.

Esto ha permitido, entonces, hundiendo las raíces en nuestro
pasado legislativo, y con la finalidad de dimensionar nuestro
futuro y el de nuestras familias, al Consejo Asesor de Derecho
Civil de las Islas Baleares, magníficamente representado esta
mañana aquí, redactar una norma que clarifica, resuelve, ordena
la muy diversa casuística de los derechos civiles ante la
oportunidad que representan los pactos sucesorios, con sus
distintas posibilidades, sus capacidades y sus particularidades,
estableciendo un marco de seguridad para los diversos
operadores jurídicos y permitiendo, tanto a los ciudadanos
como a los contribuyentes, anticipar las herencias en vida, que
posibilitan la construcción de un futuro de los jóvenes, resolver
las misiones de gestión eficaz en empresas y patrimonios,
participar en la solución del tema de la vivienda, y evitar
litigios que suelen darse circunstancialmente en los temas de
herencias.

Nos encontramos, eso sí, lamentablemente ante el tema
fiscal, si esto incrementa las rentas de las personas, y para eso
tendríamos que tener claro si hay una actualización de los

valores o si se subrogan los valores y las fechas del donante; la
controvertida plusvalía municipal actualmente puesta en duda
por el Constitucional y que puede entrar en un tremendo y
complejo asunto; el impuesto de sucesiones y donaciones, que
escuchaba al portavoz representante de nuestros vecinos la
posibilidad de que no alcanzase ningún tanto por ciento; y el
cumplimiento de la legalidad y fraude, que es tremendamente
importante y que de todas maneras resuelve magníficamente
esta propuesta, con los plazos en los que la acumulación de
donaciones en realidad representan una sola y única.

Entonces, bienvenida esta propuesta, esta norma, referente
de nuestro pasado y llamada también a ser referente de nuestro
futuro, y que esperamos que sirva como un marco claro y
normalizador de una pieza clave en nuestro derecho civil.

Gracias, señores, he terminado.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Vull reiterar les gràcies a la comissió
assessora per la seva feina, crec que si no hagués estat per la
feina, nosaltres no haguéssim pogut ser aquí i aprovar aquesta
llei, perquè és, com sabem tots, una llei molt tècnica i, per tant,
jo crec que tots estam d'acord que hem d'agrair aquesta feina
perquè avui puguem fer aquesta aprovació definitiva, en un dia
que consideram crec que històric, primer, pel consens que hi
ha, i també per aquest avanç que desenvolupa per a nosaltres
una de les institucions jurídiques més rellevants i pràctica del
Dret civil balear, que són els pactes successoris.

Per a MÉS per Mallorca, una passa endavant per a una
creació futura d'un codi civil íntegre, per a una regulació pròpia
del Dret civil de les Illes Balears a l'àmbit privat, perquè hem
de ser ambiciosos, no?, i em permetreu que avui també sigui un
poc ambiciosa en aquest sentit d'institucions pròpies. Perquè
MÉS per Mallorca defensa, precisament, recuperar aquestes
institucions que creaven aquest dret civil propi i que es varen
abolir amb el Decret de Nova Planta, deixant un dret civil que
ha quedat fossilitzat durant aquests quaranta anys i que
realment s'ha conservat i reformat d'una forma molt tímida,
molt tímida.

Avui aprovam una llei que, per primera vegada,
desenvolupa noves institucions, institucions pròpies que passen
a ser una normativa de 13 articles de l'actual Compilació de
Dret civil, ja ho han dit els companys, ho han dit a altres
debats, de poca jurisprudència i/o quasi inexistent doctrina, que
precisament donava una inseguretat jurídica a la gent que volia
fer aplicació d’aquests pactes, a una llei que desenvolupa,
ambiciosa, amb 80 articles, precisament, que afavoreix aquesta
utilització, i que respon, evidentment, a la necessitat de
modernitzar i actualitzar les figures jurídiques de la societat
actual del segle XXI, com he dit, per aclarir dubtes i perquè
sigui tot més fàcil.
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I tot això amb la conscienciació, i crec que també ho hem
destacat en el debat que vàrem tenir anteriorment, i jo crec que
el Sr. Méndez, ho ha dit, la conscienciació i el respecte que
som un arxipèlag i que també aquestes illes, aquesta forma
d'illes que conformam també es manifesta amb què la mar ha
creat drets propis i diferenciats entre les diferents illes i que,
per tant, caracteritzen i són singulars en aquestes illes. Aquesta
llei que aprovam avui, precisament respecte això i és molt
conscient, precisament, d’aquestes singularitats.

Com s’ha dit, aquests pactes successoris, i ho hem dit
moltes vegades, eren d'utilització residual, pràcticament,
després de la Llei del 2006, que va modificar l'impost de
successions, i després una sentència del 2016, evidentment,
gràcies a la despenalització fiscal que es va produir,
evidentment, es varen utilitzar de cada vegada amb més
freqüència, perquè abans era el mateix fer que fer una donació
ordinària i que, per tant, no tenia massa sentit utilitzar una
figura, com era el pacte successori, si fiscalment i a l’hora de
la pràctica et suposava el mateix.

Per tant, els pactes successoris, jo crec que la llei que
aprovam avui, també ho han dit, però també afegeixen
flexibilitat i llibertat de transmissió patrimonial entre
generacions, i que els converteixen en molt útils, però també
per molt diverses raons, jo crec que aquesta proposta de la
Comissió Assessora ha anat molt més enllà, i no només respon
també a moltes facilitats que tal vegada no s'havien plantejat
fins ara, però la revocació és una qüestió important, els dubtes
que tenia la gent que sí donava aquesta passa tal vegada no
podria tornar enrere aquesta figura, aquesta llei que aprovam
avui deixa clares les condicions i deixa aquest aclariment
jurídic perquè la gent ho faci amb seguretat.

En fi, també amb les persones que volien transmetre per
assegurar-se una cura d'aliments i gent que en tengués cura, per
tant, donar seguretat a aquesta gent que potser havien d'anar per
una altra via. En fi, una multitud de flexibilitats i utilitats que
creiem que aquests 80 articles, aquesta compilació que
aprovam avui, és una passa molt important, molt endavant,
precisament perquè els nostres pares, els nostres padrins,
nosaltres mateixos, puguem fer ús d'una forma més útil, d'una
forma més tranquil·la, més segura jurídicament i molt més
avançada en el segle XXI, del que teníem fins ara.

Des de MÉS per Mallorca només vull acabar, precisament,
celebrant aquesta fita d'avui, amb aquesta aprovació definitiva
-com he dit- que nosaltres veim com un avanç molt important
perquè per a MÉS per Mallorca el Dret civil de les Illes Balears
és també un signe d'identitat de la nostra terra, del nostre poble,
com són la llengua i les nostres tradicions. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Si me lo permite, haré uso de la
palabra desde el escaño, simplemente, para agradecer el trabajo
del Consejo Asesor de Derecho Civil de las Islas Baleares, de
todos sus miembros, de los que están aquí presentes, de su
presidente, el Sr. Bibiloni, y alegrarnos de que haya existido
consenso en esta cuestión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
primer de tot, donar la benvinguda als membres del Consell
Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i agrair-los molt
sincerament la feina que han fet i que són ells, realment, els
protagonistes de la iniciativa legislativa que avui s'aprovarà i
que es convertirà en una llei.

Intentaré no ser reiteratiu i, per tant, molt breument,
evidentment, el Grup Parlamentari El Pi està absolutament a
favor d'aquesta iniciativa perquè som uns grans defensors de
desenvolupar i donar més contingut i més àmbits d'actuació al
Dret civil propi de les Illes Balears, i aquesta llei n'és un
exemple paradigmàtic -al nostre entendre- i també, dins aquest
context, som absolutament defensors de la figura dels pactes
successoris, perquè és un mecanisme que permet donar
continuïtat als patrimonis familiars. I, des d'aquest punt de
vista, entendran que el nostre grup parlamentari, evidentment,
ho vegi amb molt bons ulls. 

Coincidesc plenament amb el que ha dit el Sr. Lafuente. Al
final és evident que el seu ús està connectat amb el tema fiscal.
Si no hi ha avantatges fiscals i no hi ha atractiu econòmic per
utilitzar aquesta figura, cau en la residualitat, que és el que
succeïa. Ho dic perquè la portaveu de Podemos ha quedat...,
com que ells varen néixer -supòs- que el 2014, ha quedat com
si no hi hagués vida abans de 2015 o abans d’aquest temps o
d’aquest any, és evident que la part final que ha explicat la
portaveu de Podemos, és com l'ha explicada, però hem de veure
la part prèvia, i la part prèvia -ho deia un poc la Sra.
Campomar, amb tota la raó-, és evident que la sentència del
Tribunal Suprem de 2016 va capgirar la situació, perquè les
dades són brutals. El 2014 a les Illes Balears es varen fer 30
pactes successoris -30-, i el 2020 se’n varen fer 4.198..., qui no
vulgui veure aquí que hi ha una implicació fiscal és que vol
estar absolutament cec, per tant, nosaltres, evidentment,
compartim un poc el plantejament que ha fet el Sr. Lafuente,
amb rigor i amb encert.

Evidentment, nosaltres volem que la successió a les Illes
Balears tengui uns beneficis fiscals. De fet, som defensors de
l'eliminació de l'impost de successions entre familiars. Per tant,
evidentment, nosaltres el que voldríem és que encara tengués
més capacitat i fos encara més usada aquesta figura dels pactes
successoris. 
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La llei -evidentment- tècnicament és impecable, impecable,
l'han feta experts en la matèria -no entrarem en els detalls- però
és evident que ofereix un marc de seguretat jurídica i un marc
de regulació acabada i detallada que serà molt profitosa per a
tots els operadors jurídics i, per tant, benvinguda sigui i tot el
nostre suport. Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, donam la benvinguda
als membres del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes
Balears, així com l’agraïment per la tasca feta, tant per ells com
pel Consell Assessor de Dret Civil pitiús, que és important
també remarcar-ho, perquè aquesta llei ha tingut en compte els
dos consells assessors, ja que, a més, com ja vaig dir i per no
repetir en el debat, però sí que vam dir en la presa en
consideració que aquesta llei, podríem dir que “pitiüsitza” -a
veure si ho puc dir bé- una part dels pactes successoris, perquè
sí que agafa qüestions que ja es feien a les Pitiüses i s'emporten
per a les illes de Menorca i Mallorca.

Sí que és cert també que és important per a nosaltres, per a
Formentera, veure com sí que es té en compte el diferent
tractament de cadascun dels territoris, que una llei que tenia 5
articles s’ha desenvolupat en 80, dins de tres títols, sí que és
cert que especifica la part territorial.

Només per aclarir una qüestió, Sr. Méndez, sempre ens
il·lustra, té una qüestió molt històrica sempre a les seves
intervencions, però ha parlat d'Eivissa només; li he de dir que
Formentera també tenia aquest dret foral, era Eivissa i
Formentera, i justament ara estam celebrant el 200 aniversari
de l’ajuntament de Formentera, que és una illa que va estar
repoblada el 1235, efectivament repoblada el 1595 que, a més,
té a veure amb el que ha dit del dret foral, i que sí que és cert
que la transmissió de les propietats ha estat arrelada, té un
arrelament molt important a la població formenterera.

També estic d'acord amb una frase que ha dit el Sr.
Lafuente sobre la fiscalitat justa, el que passa és que potser
l’apliquem de manera diferent, la fiscalitat justa i progressiva,
els progressistes, la feim d'una altra manera que no ...

Però sí que és cert que avui tenim una llei que és de
consens, crec que hem d'estar d'enhorabona perquè
s'aconsegueixi aprovar una llei per unanimitat, l'enhorabona al
treball fet i l'enhorabona també al poble de les Illes Balears
perquè aconsegueix una llei que reconeix els seus drets. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Ens trobam de nou en aquest hemicicle per aprovar,
ara ja sí, definitivament, el que ha estat la Proposició de llei de
successió voluntària paccionada o contractual d'aquí, de les
Illes Balears, que ja vàrem debatre extensament el passat dia 20
de setembre.

No voldria ser reiterativa, però en algunes coses crec que no
tendré més remei i, sobretot, en l'apartat dels agraïments i
també, sobretot, al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes
Balears que, amb la seva feina intensa, rigorosa, decidida, ha
provocat que avui tenguem precisament aquesta reforma legal
amb consens, unanimitat, que amb aquesta proposta de
modificació dels pactes successoris, que a més afecten totes les
illes, ja el preludi de la votació anterior en el punt de l'ordre del
dia allà on hem votat per unanimitat que fos per lectura única
la tramitació d'aquesta llei, per tant, ni tan sols esmenes s'hi han
presentat, com dic, era el preludi que acabava bé, aquesta
feinada que s’ha fet per part del Consell Assessor de Dret Civil.

Ara veim la part final i pot semblar més fàcil del que
segurament la feina interna va ser, perquè hem de recordar que
no tot és tan fàcil com sembla, que la Compilació de les Illes
Balears, a més, està dividida en diferents llibres i que aquesta
reforma dels pactes successoris ha estat, a més, molt
respectuosa amb les particularitats de les diferents illes, per una
banda Mallorca i Menorca i, per l’altra, tant Eivissa i
Formentera, com ara hi feia referència el company, el diputat
Sr. Sanz.

Els pactes successoris, evidentment, ja existien i existeixen
en el nostre ordenament jurídic i en els darrers anys el que ha
fet és que han anat en augment; el que fem ara és una revisió,
també diria que una ampliació i, sobretot, una clarificació per
donar més seguretat jurídica a totes aquelles persones que, en
definitiva, el que fan és avançar la seva herència en vida, però
també -no només per a aquestes persones- sinó també a tots els
operadors jurídics que hi intervenen i, així, evitar posteriors
litigiositats. 

Aprofit, també, per agrair la feina que ha fet la Comissió de
Dret Foral d'Eivissa i Formentera, dependent del Consell
d'Eivissa, perquè han estat col·laboradors dialogants i han
ajudat que avui tenguem aquesta proposta consensuada, tenint
en compte la gran tradició i història d'aquests pactes a les Illes
Pitiüses. I un dels temes que vull destacar, s’ha fet aquí també
per algun dels companys, que clarifica la normes, tot el que fa
referència a la revocació, que sempre és un tema molt
controvertit i que feia necessari ampliar la regulació per evitar
litigis de futur. 

Així que gràcies de nou a tots els juristes que formen part
d'aquesta comissió, agraeixo la presència del seu president, del
Sr. Tomeu Bibiloni i també de la Dra. Paniza, per ser aquí
acompanyant-nos una vegada més, amb aquesta aprovació
definitiva de la proposició de llei; també a la Conselleria de
Presidència, que no han defallit en l’intent de modificació de la
norma, que no sempre és fàcil quan es parla del nostre Dret
civil propi. 
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Estic també convençuda que això també serà el preludi de
futures reformes, que ja es veuran segurament en la propera
legislatura o en les que venguin, perquè em consta la feina que
s'està fent per part de la comissió, i aprofit també per fer un
reconeixement i suport a la feina que per part del secretari de
la comissió, Sr. Rosselló, lletrat de l'Advocacia i de la seva
directora, han estat fent aportant sempre els seus millors
coneixements jurídics.

Compartesc el que deia la Sra. Campomar, quan ha vengut
a dir que s’ha de ser ambiciós en tot el que és el nostre dret
foral, i, per tant, que hem de seguir fent feina en el que hauria
de ser el Codi civil d'aquí, d’aquestes illes, com ho han fet
altres comunitats amb dret civil propi, com pugui ser
Catalunya, perquè crec que això redundarà en benefici de la
nostra ciutadania. 

I és cert que la fiscalitat que avui no tocam amb aquesta
reforma, però que ha tengut una relació directa amb l'augment
de la utilització d'aquesta figura dels pactes successoris, avui es
pot utilitzar i ha augmentat precisament que es facin els pactes
successoris, perquè aquí històricament hem tengut aquesta
figura, cosa que no tenen ni altres comunitats autònomes que no
tenen dret civil propi, ni el propi Codi civil espanyol, així que
jo crec que estam d'enhorabona. 

I, com ja vaig dir en la meva intervenció el passat mes de
setembre, tenint en compte que aquesta norma entrarà en vigor
als dos mesos de la seva publicació al BOIB, no ens vàrem
equivocar gaire quan vàrem dir que a principis de 2023 estarà
plenament en vigor. Així que enhorabona a tots.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Un cop finalitzades les
intervencions dels grups parlamentaris, procedim a la votació.
Votam.

Vots presencials: 51 vots sí, cap en contra, cap abstenció.
Hi ha 1 vot telemàtic a favor, el que ens dóna un resultat global
de 52 sí, cap no i cap abstenció.

Per tant es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que el text en qüestió tengui una redacció coherent. 

(Aplaudiments)

VI. Votació dels apartat`s 3 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 14369/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garantir els drets i les condicions
laborals dels membres de les forces i cossos de seguretat de
l'Estat, atès l'empat produït en comissió. 

Passam al sisè punt de l'ordre del dia, que consisteix en la
votació dels apartat`s 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 14369/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir els drets i les condicions laborals dels membres de les

forces i cossos de seguretat de l'Estat, atès l'empat produït en
comissió. 

Votam. 

Vots presencials: 23 a favor, 27 en contra, cap abstenció. Hi
ha 1 vot telemàtic a favor, el que dóna un resultat de 24 a favor,
27 en contra i cap abstenció. 

VII. Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A continuació passam al setè punt de l'ordre del dia, que
consisteix en l'elecció de dues membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Procedirem a l'elecció de dues membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de la renúncia al
càrrec presentades pel Sr. Pau Roig Mas i la Sra. Victòria
Morey Salom.

En data del 26 de setembre de 2022, els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca han proposat, amb
l'escrit RGE núm. 8419/22 la Sra. Marta Serrano Martín i Sra.
Marina Forteza Cuní, com a membres de l'esmentat consell.

La Mesa, en sessió del proppassat dia 13 d'octubre, acordà,
conformement amb l'establert a les Normes reguladores del
procediment per a l'elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, un cop comprovat que
respecte de les candidates, els grups esmentats havien presentat
la documentació exigida, admetre a tràmit i trametre als grups
parlamentaris i al diputat no adscrit la candidatura presentada
conjuntament amb tota la documentació per tal que tenguessin
els elements de judici necessaris en temps suficient abans de
procedir-ne a la votació.

Tal com es va acordar a la Junta de Portaveus del
proppassat dia 19 d'octubre, la votació serà secreta mitjançant
papereta. Els diputats i les diputades seran cridats nominalment
per tal de dipositar la papereta a l'urna. Els membres del
Govern i els de la Mesa votaran al final. Com és habitual al seu
escó, tenen paperetes amb els dos noms de les persones
indicades i paperetes en blanc per tal de facilitar-los la votació. 

Procedirem a la votació de les candidates Sra. Marta
Serrano Martín i Sra. Marina Forteza Cuní.

La Sra. Secretària primera procedirà a cridar els diputats i
les diputades. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal. 
Helena Benlloch i Bottini. 
Carles Bona i Casas. 
José Javier Bonet i Díaz.
Damià Borràs i Barber. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114369
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202208419
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Isabel María Borràs i Rosselló.
María Salomé Cabrera i Roselló. 
Jorge Campos i Asensi. 
José Luis Camps i Pons. 
Sílvia Cano i Juan. 
María Pilar Carbonero i Sánchez. 
Enric Casanova i Peiró, absent. 
Josep Castells i Baró.
Antoni Costa i Costa.
Pilar Costa i Serra.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort, absent.
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán.
Antoni Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patrícia Guasp i Barrero, absent.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch, absent; no, ah!, perdó, vot

telemàtic.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí.
Virginia Marí i Rennesson, absent.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antonia Martín i Perdiz.
Joan Josep Mas i Tugores. 
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
María Assumpció Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom. 
Idoia Ribas i Marino.
María Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré.
Sebastià Sagreras i Ballester, absent.
Maria Esperança Sans i Regis.
María Pilar Sansó i Fuster.
Antonio Jesús Sanz i Igual.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias, absent.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero. 

EL SR. PRESIDENT:

Un cop realitzat el recompte de vots, s'han emès 53 vots
vàlids; vots a favor de la Sra. Marta Serrano Martín i de la Sra.
Marina Forteza Cuní, 47; vots en blanc, 6; vots nuls, cap.

Per tant, la candidatura de la Sra. Marta Serrano Martín i de
la Sra. Marina Forteza Cuní ha obtingut 47 vots.

Havent obtingut el candidats una majoria de les tres
cinquenes parts dels membres de la Cambra, aquesta
presidència proclama elegides com a membres del Consell
Assessor de Continguts de Radiotelevisió de les Illes Balears la
Sra. Marta Serrano Martín i la Sra. Marina Forteza Cuní.

Els nomenaments com a membres del Consell Assessor de
Continguts de Radiotelevisió de les Illes Balears seran
publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Marta Serrano Martín i la Sra. Marina Forteza Cuní
prometran o juraran el seu càrrec davant la Mesa del Parlament,
després d'haver-se publicat el nomenament corresponent al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

VIII. Debat i votació de l’esmena a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 7413/22, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares al Projecte de llei RGE
núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. 

Finalment, passam al vuitè punt de l'ordre del dia, que
consisteix en el debat i votació de l'esmena a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 7413/22, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, presentada al Projecte de llei RGE núm.
4877/22, de cooperació per a la transformació global.

Començam amb la intervenció per defensar l'esmena del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señores y señoras diputados. A ver,
voy a intentar explicar el por qué de esta enmienda a la
totalidad, porque alguna vez se nos acusa, creo que de manera
bastante injustificada, y que, desde luego, no responde a la
realidad, de que nosotros no queremos hacer enmiendas
parciales y que por eso presentamos enmiendas a la totalidad.

El problema que nos encontramos con respecto a esta ley no
es el deseo loable de ayudar a esto que ustedes denominan
“territorios del sur”, que supongo que es fruto del neolenguaje
de ya no hablar de países “subdesarrollados”, que supongo que
quedaba feo la palabra, y ahora se han inventado este nuevo
palabro, que es “territorios del sur”, sin especificar muy bien al
sur de dónde; pero, bueno, el problema que nos encontramos
sinceramente con esta ley es toda la ideología que conlleva y el
desarrollo de esta ideología.

Porque, claro, nosotros nos encontramos con frases como:
“no solo es momento de cambios sistémicos, cambios
profundos en el sistema de cooperación, sino también un
cambio de paradigma que transforme y supere el actual sistema
capitalista, patriarcal, racista y colonial”. Y me encuentro, creo,
con que algunos grupos de los autodenominados de centro
conservador y reformista, y otros autodenominados liberales,
que presupongo, se van a situar en contra de estas posiciones.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207413
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204877
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204877
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Pero es que hay más: “necesitamos coordinar y enredar”, lo
de enredar no lo acabo de... “las diferentes luchas sociales, en
un planteamiento transversal y también cuestionar nuestros
propios privilegios”. ¿Qué privilegios, el privilegio que
tenemos los ciudadanos de estas islas y del conjunto de la
nación, por ejemplo, de encender el aire acondicionado en
verano o la calefacción en invierno; el privilegio de coger el
coche para poder desplazarnos en libertad allá dónde
consideremos oportuno; el privilegio de dar una educación, la
mejor posible, a nuestros hijos; el privilegio de tener una
sanidad pública de calidad? ¿A qué tipo de privilegios debemos
renunciar en aras a lo que ustedes proponen?

Pero es que, claro, un poquito más abajo se destapa todo:
“sin duda, la hoja de ruta más clara que tenemos actualmente en
este sentido es la Agenda 2030". Ahí ya está todo
absolutamente explicado, y luego insisten: “La agenda balear
2030, presentada en 2019, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
cambio climático y transición energética, concretan en el
territorio de nuestras islas las políticas que deben conducir a la
consecución de los ODS”, los 17 objetivos de desarrollo
sostenible que marca esa agenda 2030.

Y luego, por supuesto, acaban diciendo: “Será una política
que pondrá en el centro la sostenibilidad ecológica, el
empoderamiento de la agenda feminista y de sus
organizaciones, dejando atrás visiones economicistas del
desarrollo en favor de la sostenibilidad de la vida de las
personas y comunidades en su relación con la naturaleza”.
Visiones economicistas del desarrollo, es decir, están ustedes
en contra del desarrollo económico de esos países que dicen
ustedes, ahora llaman “territorios del sur”, países con
problemas económicos, países subdesarrollados.

Ustedes ya no quieren el desarrollo económico de estos
países, ustedes, en su ensoñación, no sé realmente qué quieren
conseguir, o sea ¿quieren cooperar al desarrollo mediante, no
sé, una creación de comunas anarquistas autogestionadas,
veganas, feministas y sostenibles?, porque es que yo ya no sé
lo que ustedes pretenden, yo no sé... o sea, no quieren, o sea,
hacen una ley de cooperación para la transformación global,
que está en contra del desarrollo económico del tercer mundo.
No lo puedo entender, no lo puedo entender.

Ya digo, pero ¿en qué se basa todo esto y en qué se basa
nuestra posición? En que ustedes basan toda su ley y su
desarrollo en la famosa Agenda 2030, que consiste en una lista
cerrada de 17 objetivos para el desarrollo sostenible, de
carácter ideológico, económico y social, elaborados y
aprobados por las Naciones Unidas; son eslóganes
aparentemente positivos en su formulación, pero ideados por
las élites globalistas para moldear a las naciones conforme a sus
intereses. En realidad constituyen un programa completo de
transformación política social, económica, cultural y moral de
las naciones, que se quiere imponer a las políticas de los
gobiernos.

Las ODS no han sido sometidas ni a debate, ni a enmienda,
ni a votación en las Cortes Generales, fue el Partido Popular el
que en 2015 se adhirió a los mismos, pero aún así no tienen
fuerza obligatoria ni vinculante para los españoles, salvo
cuando se colocan en nuestros textos normativos, como ahora

es el caso, cuando plasman ustedes estas ODS en los textos
legislativos.

La Agenda 2030 concilia los intereses ideológicos del
consenso progre con los intereses económicos de las élites
multimillonarias globalistas. Las ODS son promocionadas y
aceptadas por gobiernos socialistas y comunistas, como el caso
de España, y aplaudidas también por los partidos del consenso,
como el Partido Popular y Ciudadanos, y también por grandes
multinacionales. Esto prueba que la lucha política actual no es
de izquierdas contra derechas, sino de globalistas frente a
patriotas, porque lo que no podemos entender es que ustedes,
que nos acusan muchas veces a nosotros de venir aquí a
defender los privilegios de los ricos y de los millonarios, pero
es que ustedes están en todas estas historias ¿con quién? Con
Bill Gates, que debe ser un pobre de pedir, con Soros, con todo
este tipo de grandes fortunas multinacionales; son ustedes los
que se van a reunir a sus foros con esta gente. Estos son
verdaderamente los poderosos, no aquellos a los que nosotros
defendemos.

La agenda 2030 trata de imponer una nueva religión civil
mundial que no permite el disentimiento. Esta nueva religión
dispone de un credo, estas 17 ODS, un código moral que
pretende imponer igualmente a todas las naciones un elenco de
predicadores, desde los gobiernos, instituciones y
universidades, que se someten a sus ideas, a cambio de
financiación, hasta activistas a sueldo, como la pobre Greta
Thunberg o tantos otros medios de comunicación. Se trata de
un proyecto totalitario, que abiertamente busca un nuevo
contrato social global, caminando hacia la llamada “gobernanza
mundial”, con unos Gobiernos que no han sido elegidos por los
ciudadanos, ni pueden ser cesados ni controlados. Su intención
es revertir las costumbres, tradiciones y el modelo económico
y la idiosincrasia de cada nación, hasta el punto de modificar
derechos y libertades reconocidos en los ordenamientos
jurídicos nacionales y de inmiscuirse en aspectos íntimos y
cotidianos de las vidas de las personas.

Estas ODS, que ustedes tanto defienden, la primera, el fin
de la pobreza, dicho así suena muy bonito, ¿verdad? Pero, tras
la excusa de redistribuir la riqueza, fomenta que las
instituciones sean meros recaudadoras, la abolición de la
propiedad privada, fundamental para el desarrollo de la vida
familiar, base de las civilizaciones, y la subida indiscriminada
de impuestos que gravan a las clases medias y trabajadoras, a
favor de élites políticas y económicas que aprovechan las
estructuras multinacionales para ocultar sus ingresos.

Porque si seguimos lo que propone esta ley tenemos que
acabar gastando, por ejemplo, un 0,7% del presupuesto de esta
comunidad autónoma en dotarla de fondos. Estamos hablando
-no me diga que no, si lo ponen ustedes aquí, negro sobre
blanco-, esta es la intención hacia la que ustedes caminan,
gastar el 0,7% del presupuesto de esta comunidad en esta
cooperación al desarrollo ideológico. Eso supondría, de aquí a
unos años, pues gastar entre 50 y 60 millones de euros en esta
cooperación, que es más o menos lo que cuesta sostener un
hospital público.

Y cuando aquí estamos hablando de listas de espera, de
personas nacionales que no se pueden operar, de personas con
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necesidades, vamos a dedicar este dinero a mantener esta
agenda globalista que a ustedes tanto les gusta.

Luego, por ejemplo, la número 8, que habla de trabajo
decente y crecimiento económico, la agenda reconoce en este
punto la contribución de la inmigración internacional al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible; es decir que
este punto constituye en sí mismo un efecto llamada a la
inmigración ilegal y trata de imponer a las naciones una postura
respecto a la inmigración. No es sostenible hablar de trabajo
decente y crecimiento económico si primero no se garantiza el
trabajo decente y el crecimiento económico de los propios
nacionales. No es sostenible ofrecer ayudas a los que entran de
forma ilegal en un país, si primero no se garantizan las ayudas
a los propios nacionales.

Nosotros siempre defenderemos, desde VOX, que, igual
que una familia decide quién invita a su casa, es un derecho de
cada nación decidir los requisitos para que las personas puedan
o no entrar y permanecer dentro de nuestras fronteras.

Evidentemente, la ODS 10, sobre reducción de
desigualdades, va en contra de una industria nacional fuerte,
está a favor de la deslocalización de las industrias, hay una
serie de imposiciones, evidentemente ideológicas, que intentan
revivir de nuevo esta idea de la lucha de clases marxistas que
pretenden dividir internamente a las sociedades en opresores y
oprimidos, señalando a uno, victimizando a otros, como bien se
desarrolla en la exposición de motivos de esta ley, que hablan
de ese sistema capitalista, colonialista, racista, hetero-
patriarcal.

La ideología de género, por supuesto, que no falte, no
podría faltar, evidentemente.

Y luego, pues la transformación del sistema educativo,
pretendiendo una educación para la ciudadanía global, que está
insertada en toda la filosofía de este plan de cooperación
internacional.

¿Qué decir de los proyectos sostenibles? Por supuesto, la
ODS número 7, energía asequible y no contaminantes.
Nosotros estamos, y más en estos momentos nos ha demostrado
la coyuntura internacional lo importantísima que es la soberanía
energética, porque lo que hemos de garantizar es el bienestar de
nuestros ciudadanos, y si queremos cooperar, como dice aquí,
al desarrollo de otros países, evidentemente tampoco le
podemos poner ese tipo de limitaciones, si no jamás se
desarrollarán, pero ustedes se lo quieren imponer, ¡ustedes se
lo quieren imponer!

La ODS 11, nos habla de comunidades y ciudades
sostenibles, que es que, en el fondo, lo único que hacen este
tipo de posiciones es encontrarnos con el problema que nos
encontramos, el problema de la vivienda, aquí y en todos los
países del mundo, precisamente por estas imposiciones
ideológicas sobre la realidad.

Una industria de innovación, la 9, sobre el cambio de
modelo de producción, o sea, vienen ustedes a cambiar el
mundo.

Y, por supuesto, la 12, la producción y consumo
responsable, el Sr. Bill Gates que nos dice que comamos
hamburguesas de gusanos o no sé muy bien exactamente qué,
no creo que él se las coma.

Y tantas y tantas otras, hasta el total de las 17 ODS, que se
ven reflejadas en todos y cada uno de los puntos de este
proyecto de ley de cooperación para la transformación global.
El nombre no puede ser más ambicioso, desde luego, pero es lo
que ustedes quieren, esa transformación global de la realidad
basada en la Agenda 2030, que no es la agenda que conviene
a los ciudadanos de este país; a los ciudadanos de este país lo
que les conviene son los principios que se reconocen y que se
recogen en la Agenda España que nosotros proponemos.

Nosotros, por supuesto, estamos a favor de la cooperación
internacional. Pensamos que la cooperación internacional, a
pesar de lo que diga el artículo 105 del Estatuto, que
respetamos, debería ser coordinada por el Estado, porque es la
fórmula esencial, porque de la misma manera que ustedes aquí
crean órganos de cooperación y descentralización de la ayuda,
pues muchísimo mejor estaría esto en manos del Estado.

Reconocemos el derecho que tienen a legislar en esta
materia porque así viene reconocido en el artículo 105 del
Estatuto de Autonomía, pero aquí no se trata de qué trocito del
pastel me quedo yo, para ser más o menos importante, se trata
realmente, o se debería tratar, cosa que no vemos clara, de
ayudar a estos países en vías de desarrollo, subdesarrollados.
Y, si esa fuera su intención, qué mejor que aunar los esfuerzos
de toda la nación española en esa ayuda y cooperación
internacional.

Pero ustedes no, ustedes quieren crear una multitud de... lo
de siempre, consejos, más consejos, más instituciones, más
regulaciones, más participaciones, una y otra vez, más
reuniones, que al final acabarán consumiendo la mayoría de los
recursos que ustedes deberían destinar a lo que efectivamente
deberían destinar, a la ayuda de estos países subdesarrollados,
de estos países necesitados.

Insisto, nosotros no estamos en contra de la cooperación al
desarrollo, nosotros estamos en contra de la visión que quieren
ustedes hacer de esa cooperación utilizando el dinero de todos
los contribuyentes para imponer su agenda ideológica, ya no
solo en España, sino ahora, por lo visto, además, en el
extranjero.

Gracias, Sr. presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sí, Sra. Consellera?

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

Gràcies, president. D'acord amb l'article 80.6, vull obrir
torn incidental, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, obrim una qüestió incidental amb la
consellera d’Afers Socials i Esports, li correspon començar
amb una intervenció a la consellera d’Afers Socials.

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes, i també vull
donar la benvinguda als representants del conjunt de les entitats
de cooperació.

La veritat, Sr. Rodríguez, que no m'ha sorprès, esperava un
discurs d'aquestes característiques, però no esperava aquest eix
fonamental que vostè diu que quasi quasi la Llei de cooperació
atempta quasi quasi contra la sobirania d'aquest país, no sé si
vostè vol tornar a l’autarquia de la pesseta, perquè la sobirania
més alta, que es la moneda, fa molts d'anys que la vàrem cedir
a través de l’euro, no sé si vostè vol tornar a l’autarquia de la
pesseta.

A vostè, precisament, el que li he de contestar és a tot el que
vostè diu que no vol entrar, la introducció seva ha estat que
nosaltres ens queixam que quan vostè intervé aquí li diem que
no ha llegit les lleis, que vostè teòricament defensa a una
esmena a la totalitat. I jo li he de dir, per tot el que vostè ha
demostrat, que no se l'ha llegida. Vostè no ha fet un debat de la
Llei de cooperació, vostè ha fet un debat d’Agenda 2030, que
hi estam acostumats, que ja sabem que no li agrada, però és que
no ha fet un debat de la Llei de cooperació, s'ha equivocat en
moltíssimes coses que no reconeix la Llei de cooperació,
digui’m un òrgan que crea, me’n digui un, tendrà torn de
rèplica, me’n digui un d’òrgan que crea, no en crea cap, me’n
digui un. No en crea cap, a la rèplica m’ho digui.

És més, si vostè hagués fet una comparativa de la Llei del
2005 i la llei actual, veurà que els reduïm, a la Llei del 2005 hi
ha una agència de cooperació que a la llei que avui... esperem
que no es voti l'esmena a la totalitat, desapareix. Per tant, no
cream cap tipus d'òrgan, no se l'ha llegida.

És més, la llei actual posa el 0,7 dels pressuposts, cosa que
mai no hem aconseguit, el 0,7 dels pressuposts, sempre
podríem dir que els pressuposts eren il·legals perquè no havíem
aconseguit el 0,7 de la Llei de cooperació; aquesta llei de
cooperació posa el 9,7, però amb limitacions, que vostè tampoc
no les ha llegides, limitacions com els ingressos de caràcter
finalista, el valor de les transferències als consells insulars en
concepte de sistema de finançament definitiu i la despesa no
financera dedicada a la reducció dels passius financers de la
CAIB. Això es lleva del 0,7.

En canvi, la llei actual sí que obligava al 0,7, que s’ha
incomplert cada vegada. Per tant, vostès no s’ha llegit el primer
punt, li tornam a dir que vostè no es llegeix les lleis, perquè si
es llegís les lleis podria fer esmenes a aquestes coses que li
molesten tant, com la lluita contra el capitalisme depredador,
etc., i podria fer matisos, però vostès fan tttsss!, pinzellada
gruixuda, i res pus, això és el que aporten vostès a la política,
quasi quasi res. Vostès sí que aporten molta ideologia i molt

poca política pràctica! Perquè vostès només aporten aquesta
ideologia del negacionisme.

Per què l’Agenda 2030 ens ha de marcar la fita? Entre altres
coses perquè l’ha aprovada Nacions Unides, 193 països,
aquesta illeta petita o aquesta comunitat autònoma que som,
193 països; perquè vivim a un món global, Sr. Rodríguez, i
perquè el que fem aquí afecta qualsevol altre punt del món,
perquè vivim a un món global, perquè tenim un capitalisme
global, perquè tenim mercaderies que van d'una banda a l'altra,
perquè vivim a un món global i que, després de la pandèmia de
la COVID 19, que, gràcies a la cooperació, la superam, després
d'una guerra com la d’Ucraïna, vostè no vegi que som a un món
global i que tot ens afecta i que tots hem d’aportar el mínim que
puguem o el màxim que puguem per millorar la vida de totes
les persones, perquè el que afecta un pot afectar l'altre.

Que som davant d’un canvi climàtic que ens afectarà a tots,
que no hi haurà ni rics ni pobres, que ens afectarà a tots; ara
afecta els més pobres, però ens arribarà a afectar i ja ens afecta
als països del nord, que vostè no vegi això i que vostè només de
la seva ideologia de l’autarquia, d'aquesta autarquia de la
pesseta, pensi que no ens afecten les coses, i que nosaltres, com
a comunitat autònoma, a través d'una llei de cooperació, no
puguem aportar el que consideram imprescindible. Això és el
que vostès han negat.

Per tant, no s'ha llegit la llei, perquè no se l'ha llegida, no ha
demostrat que se l'hagi llegida, com a mínim, i absolutament
ideologitzada. I per suposat que una llei té ideologia, té la
ideologia de l'esquerra, és clar que la té. Quan una llei no és
ideologia? Quan una llei és tècnica? Una llei té ideologia de les
persones que l’hem elaborada, i no ens empegueïm d’aquesta
ideologia, tot el contrari.

Vostè ve aquí i ridiculitza cada vegada, per què països del
sud? Doncs perquè països del sud és un terme amb el qual
estam d'acord els països del nord, que vostè sap molt bé quins
són, i els països del sud, que vostè també sap molt bé quins són,
perquè és un terme amb el qual ens trobam còmodes tots, i no
desenvolupats, en vies de desenvolupament, països pobres, no.
És clar que volen que els països aquests avancin, però no volem
que sigui només des de l’economicisme, que hem avançat els
països del nord, perquè hem creat moltes desigualtats i hem
creat moltes problemàtiques, entre altres coses, en aquests
països del sud, perquè venim d'una millores importantíssimes
a Europa gràcies a la colonització d’aquests països d'Àfrica i de
Sud-Amèrica. I la nostra riquesa procedeix d’aquí, és vera que
hem d'anar un parell d'anys enrere, molts d'anys enrere, però
procedeix d’aquí, de l'explotació dels recursos humans d'allà,
que encara hi són.

Per tant, tenim un compromís ètic i moral també, no només
polític intel·ligent, perquè és intel·ligent col·laborar en aquest
moment en què la globalitat és brutal, la globalitat ho marca tot,
no només moral, ètica i política, sinó també absolutament
intel·ligent.

Per tant, jo crec que puc discutir d'ideologia una hora més
amb vostè, però, efectivament, no arribaríem a cap acord.
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I crec que en aquest moment presentar, seriosament, en
aquest moment en que s'ha superat la COVID gràcies a la
col·laboració, que tenim un conflicte a Europa que afecta
tothom, però especialment Europa, i que només des de la
col·laboració sortirem d'aquesta, que hi hagi una esmena a la
totalitat a una petita llei que pot col·laborar a millorar la vida
de les persones, crec que realment això sí que és un punt
ideològic.

Jo als grups parlamentaris ja em dirigeix al total del plenari,
els demanaria que no votin l'esmena a la totalitat d'aquesta llei
i, per tant, que aquesta llei avanci, sé que no hi han presentat
cap esmena a la totalitat i, per tant, els vull agrair que no hagin
presentat aquesta esmena a la totalitat, supòs que no presentar
una esmena a la totalitat significa que han entès que aquesta llei
era absolutament necessària.

Han presentat moltes esmenes, i també els ho vull agrair
perquè moltes d'aquestes esmenes milloren el text de la llei.
Perquè han entès que la Llei del 2005 no està adaptada a les
transformacions socials que s'han desenvolupat en la
cooperació internacional durant aquests anys. Perquè el mateix
sector demanda aquests canvis i perquè es coneixien l'Agenda
2030 i saben, per suposat, que la Llei del 2005 no està adaptada
per poder desenvolupar adequadament l'Agenda 2030.

Aquest projecte de llei, també els vull dir, per la seva
tranquil·litat, que ha estat un projecte participatiu, hi han
participat totes les entitats, els consells, la Universitat, a través
de tallers i reunió d'experts. Està alineada, com no pot ser d'una
altra manera, amb l'Agenda 2030. I també vist dels pressuposts
per fer un esforç equivalent al 0,7 amb els matisos que he fet a
l'any 2030.

Jo crec que és important d'aquesta llei, perquè sempre hi
havia la discussió d’aquest 0,7 quin havia de ser, si havia de ser
el propi, si no havia de el propi, perquè el propi era acumulat,
generava problemes. La definició que fem en aquesta llei ho
marca d'una forma molt clara i ja no hi ha debat en la seva
interpretació.

També pensam que és una llei que no només se centra en la
cooperació als països del sud, sinó que també reforça molt
sensibilització, amb una lògica de transformació. I vostè em
deia “quins privilegis”, la sanitat pública no és un privilegi,
l'educació pública no és un privilegi, però tenim el privilegi de
fer un consum sense límits, i aquest consum s’ha de limitar. A
vostè sé que no li agrada, però els consums s'han de limitar, no
podem consumir al nivell que consumim al nord, perquè si
Xina es posàs a consumir com nosaltres consumim, com
nosaltres, jo dic, només els europeus, el cost ambiental seria...
seríem morts ja. Per tant, sí que tenim privilegis en relació amb
altres països que hem de delimitar, i d’això n’hem de ser
conscients.

I aquesta educació s'ha de fer, i com es produeixen els
nostres vestits, què hi ha darrera els vestits, quina esclavitud hi
ha darrera els vestits, quins costs laborals hi ha a altres països
perquè nosaltres tenguem armaris plens? Tot això s’ha
d'explicar i de tot això hem de prendre la constància de
limitar-ho, no podem tenir el nivell de consum que tenim
actualment, perquè, si el seguim mantenint a aquest nivell, o la

resta de països ens volen copiar a aquest nivell, la destrossa
mediambiental seria absolutament elevadíssima.

Una altra de les característiques d'aquesta llei és reforçar la
cooperació bilateral, nosaltres pensam que és importantíssim
reforçar aquesta cooperació bilateral amb altres governs.

També la cooperació descentralitzada, que a vostè li crea
tanta por, no només és l'Estatut que ens dóna dret a fer
cooperació, sinó tota la jurisprudència, hi ha hagut comunitats
autònomes, governades per la dreta, que no han volgut fer
cooperació; hi ha hagut entitats que han posat demandes i la
jurisprudència reforça que les comunitats autònomes puguem
fer cooperació.

Per tant, jo els demanaria que no donin vostès suport a
aquesta esmena a la totalitat, ja no tenc temps, no donin suport
a l’esmena a la totalitat, votin que aquesta llei es desenvolupi
en ponència; discutim les esmenes que vostès han presentat,
que són moltes i moltes enriquidores, i tendrem una llei de
cooperació moderna i afí a l'Agenda 2030 que a l'extrema dreta
tan molesta, amb la qual cosa anam per molt bon camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon una intervenció del
Grup Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. presidente. Sra. Consellera, yo le agradezco
profundamente su intervención y su honestidad, su honestidad
porque a lo que me ha venido hoy es a dar la razón. Y yo
entiendo que ustedes tienen un problema con VOX, y yo lo
entiendo perfectamente, y el problema que tienen ustedes con
VOX es que hasta el día de hoy había una parte de la bancada
que solo les discutía temas técnicos, esto mejor que lo
hiciéramos aquí, habría que bajar un poquito los impuestos.
Nosotros hemos venido a dar la batalla de las ideas y esto es lo
que a ustedes les hace estallar la cabeza, que no estamos de
acuerdo con su manera de pensar, que si le ha comprado algún
sector de la bancada de la oposición, como, por ejemplo, el de
la Agenda 2030, que usted ha reconocido que está en el sustrato
y en la inspiración de toda esta Ley de cooperación.

Y por eso nos oponemos a ella, Sra. Santiago, no es
cuestión de discutir si este órgano lo podemos crear o descrear
o poner de esta manera, o cambiar la composición o cambiar el
porcentaje de ayuda a la cooperación al desarrollo, que de
todas maneras viene marcado por ley; no es esa la discusión
que nosotros venimos a darle, y no es una cuestión de leérse o
no leerse la ley, que, por desgracia, me la he tenido que leer, no
es ese el problema. El problema es que les inspira a ustedes
para legislar, y como nosotros estamos en contra de su
inspiración para legislar y de todo aquello que usted ha venido
a esta tribuna a defender, como que hay que cesar en el
consumo, hay que cesar en el consumo, o sea, ustedes están en
esto: hemos de limitar el consumo, hemos de limitar los
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turistas, hemos de prohibir, esto, hemos de prohibir lo otro,
hemos de poner el aire acondicionado en las escue..., o sea nos
quieren dirigir la vida. Lo suyo es un experimento social de
dirigismo total de la comunidad, de marcarnos de principio a
fin, desde el momento que nos levantamos hasta que nos
acostamos, qué tenemos que comer, qué tenemos que vestir,
qué tenemos que ver, qué tenemos que escuchar, esa es su idea.

Y el problema es que nosotros no se la compramos y, por
eso, ustedes sienten hacia nosotros esa mezcla entre rabia y
desprecio. Pero yo es que lo entiendo perfectamente, porque
hasta ahora nadie les había discutido estas supuestas bondades,
porque, claro, ustedes, como muy bien he dicho antes, en la
ODS y en todo su discurso parece todo muy bonito, lo visten
todo muy bien, si yo no les discuto que son ustedes reyes de la
propaganda, la Agitprop de verdad la dominan completamente.
Ahora, la realidad de esta ley es que esta ley no es buena, ni
para esta comunidad ni para este país, pero lo que es peor es
que no es buena para aquellos países que ustedes quieren
supuestamente cooperar a mejorar sus condiciones de vida,
porque está basada en una serie de imposiciones que les van a
impedir precisamente ese desarrollo económico, que es el que
les llevará a unas mejoras de vida, a unas condiciones sociales
mejores, a un mayor igualitarismo entre el hombre y la mujer,
a una mayor democracia, porque lo que constituye y lo que crea
la democracia, los derechos y demás es lo que ha hecho a la
sociedad occidental estar donde está, que es un desarrollo
económico, ese desarrollo económico capitalista que ustedes
tanto desprecian, y que nos ha llevado a conformar un marco de
libertades y de respeto hacia los demás.

Porque es que, además, encima actúan ustedes con una
absoluta hipocresía; o sea, ustedes defienden, o ya lo he dicho,
se alían con personas como Bill Gates, que es uno de los
responsables de la explotación de ciertos materiales que
necesita para hacer sus maquinitas de la manzana y que están
dentro de ese consumo, que usted tanto odia, de que nos
tenemos que comprar el 7, el 8, el 9, el 25, cada vez un poco
más; o de los coches eléctricos, que ustedes tanto defienden, y
que está detrás de muchos de los conflictos, incluso armados,
que hay en África. Y en lugar de venir y denunciar esto, pero,
claro, como son los que les patrocinan la Agenda 2030...

En definitiva, Sra. Santiago, en el fondo ustedes están con
esa máxima de “no tendrás nada y serás feliz”, y nosotros jamás
lo vamos a compartir, nosotros jamás vamos a compartir sus
principios ideológicos, nosotros jamás vamos a estar a favor de
los que quieren cercenar las aspiraciones de mejora de la gente,
porque eso es lo que ha desarrollado nuestra civilización, la
civilización occidental, no basada en los privilegios, basada
precisamente en la libertad, en el esfuerzo y en el trabajo, que
es lo que ustedes quieren destruir.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara tanca la qüestió amb una
intervenció la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Batalla de les idees? La que vulgui, a mi
m'encanta discutir de batalles de les idees. Vostè no ha parlat
de cooperació en aquesta darrera intervenció, batalles de les
idees.

Miri, jo, per edat, joveneta, però, per edat, he conegut què
era només tenir dues teles, només tenir un parell de diaris, que
un dictador triàs les persones que siguin al Parlament, o sigui,
no em vengui amb aquestes ximpleses. I, vostè aquest model,
encara avui, en aquest parlament, no ha dit mai que estigués en
contra del franquisme. Això és.

(Alguns aplaudiments)

I que vostès batalles de les idees, discutim ideològicament,
discutim ideològicament, i escolti, Europa, el que és Europa -el
que és Europa- no neix del capitalisme, Europa neix de la
socialdemocràcia de després de la segona guerra mundial,
d'això neix Europa,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perquè abans de la socialdemocràcia, abans d’aquest estat de
benestar va existir una segona guerra mundial provocada pel
feixisme, que era el capitalisme aplicat en el seu sentit més dur,
i aquí podem discutir d'ideologia. Europa, el que nosaltres
coneixem com Europa, que vostè en presumeix tant i no se la
creu, neix de l'estat del benestar, que és un pacte social i
econòmic explícit i implícit de repartir els beneficis i de repartir
la riquesa que generàvem entre tots, i això és el que ha fet
avançar Europa, no ha fet avançar Europa el capitalisme pur i
dur.

De fet, el neoliberalisme ens duu a quotes, l'aplicació del
neoliberalisme durant els anys 80 ens va dur a quotes de
desigualtats socials i de desigualtats econòmiques altíssimes
que encara ara patim. I, per tant, quan hi ha governs
progressistes -quan hi ha governs progressistes- és quan avança
la igualtat, i és quan es redueixen les desigualtats, quan hi ha
governs de dretes no passen aquestes coses. 

Per tant, les polítiques de cooperació el que volen és aplicar
aquest model de repartiment de la riquesa no només a un
territori, sinó entre territoris, perquè vivim a un món global, i
si té sentit a qualque moment és en el segle XXI, que vivim en
aquest món global. I ens trobam davant d’una crisi climàtica
que ens afecte a tots, i ens trobam d’una crisi energètica que
ens afecta tots i ens trobam davant d'unes situacions de
pandèmia que ens afecten a tots, i només des de la cooperació
política nacional i econòmica podem avançar com a humanitat.

I aquest és el concepte que tenim, i vostès tenen una
limitació absolutament egocèntrica, “eurocentrística”, de la
pesseta encara, el que deia. Per tant, discutir de debats? Els que
vulguin, però no es creguin que vostès han dut qualque cosa
nova al debat polític, no, no s'ho creguin, vostès no són gens
nous, aquests debats es troben jo crec que a les actes dels anys
80 d’aquest Parlament i dels 70 i dels 60 del central, del de
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Madrid. I vostès no duen res nou -vostès, no, no duen res nou-,
vostès duen enyorança d'altres anys.

Per tant, jo insistesc que el Govern, que el Parlament
d'aquestes illes no voti aquesta esmena a la totalitat, perquè tots
els que l'han escoltat com l’he escoltada jo és un model
absolutament endogàmic, un model absolutament eurocentrista,
un model absolutament que ens durà a la ruïna de la humanitat,
només centrat en els beneficis, en les millores de la comunitat
en la qual vivim, pensant que no som a un món global, que no
ens afectarà globalment; ridiculitzant tot allò que no suposi la
seva pura ideologia, no fent debats ideològics, perquè vostè no
fa debats ideològics, a mi m'agradaria que hi hagués debats
ideològics amb l'extrema dreta, profunds, seriosos, amb
documents, amb lectures, seriosament com pertoca fer un
debat, vostès només vénen aquí a ridiculitzar, vénen a
ridiculitzar coses com, per exemple, això de Bill Gates i totes
aquestes coses. Per una banda, ridiculitzen, diuen que no estan
d'acord amb la reducció del consum, però després diuen que
nosaltres donam suport a aquests que volen que consumim
constantment, en què quedam, Sr. Rodríguez? En què quedam,
en què quedam?

Nosaltres volem educar la ciutadania perquè sigui conscient
que el futur és molt complicat si entre totes les persones que
formam part d'aquesta humanitat no començam a canviar hàbits
de consum, començar a canviar hàbits de relació entre
nosaltres. I això és importantíssim, i no només és la cooperació
econòmica, també és la cooperació tècnica, també és la
cooperació en coneixements la que hem d'importar. Però el més
important de la cooperació, aquesta que volem transformar, és
que hi hagi canvis de mentalitat, canvis que ens permetin viure
en pau, conviure en pau, que no tenguem guerres, compartir els
recursos escassos, veure com limitam el consum perquè no
afecti la nostra qualitat de vida, però que no afecti també les
persones que viuen en el sud l’excessiu consum que tenim
nosaltres.

I això són debats globals que hem de tenir molt seriosament,
perquè hi van les nostres futures generacions i si no ho fa per
a vostè, ho faci per als seus fills o per als seus nets, perquè ells
hauran de viure en aquest món en què, si no començam a tenir
una idea de què vivim a un món global i que a tots ens afecta,
només sobreviurem un parell i tal vegada no siguem nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara em correspon demanar als
diferents grups parlamentaris si volen intervenir en el torn a
favor, en el torn en contra o fixar posicions, a fi d'ordenar el
debat.

Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

En contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari El Pi? 

LA SRA. PONS I SALOM:

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

En contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

En contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Idò començam amb intervencions en torn en contra de
l'esmena de totalitat, i començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Bé, jo intentaré centrar la nostra intervenció, la
meva intervenció, en el text normatiu que es va presentar a
aquesta cambra, que esper que tots hagin fet molta de feina,
nosaltres l’hem feta de manera constructiva i, per això,
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nosaltres, avui, votarem en contra d'aquesta esmena a la
totalitat. 

Vull començar i dir que l'Estatut d'Autonomia, que abans
s'ha esmentat i que l'any que ve farà 40 anys i que va ser
l'embrió pel qual nosaltres tots avui som aquí a aquesta cambra
autonòmica, estableix a l'article 105 que els poders públics de
les Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau, la
solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la
cooperació per al desenvolupament amb els països i les
poblacions estructuralment menys desenvolupades, amb la
finalitat última d’eradicar la pobresa. 

La llei actual de cooperació, que és la Llei 9/2005, de 21 de
juny, per cert, presentada per un govern del Partit Popular i
millorada durant el tràmit parlamentari, mitjançant les esmenes
dels grups que hi havia en aquell moment a la cambra, ja en
aquell moment considerava necessari organitzar i coordinar
totes les accions, totes les estratègies i tots els recursos que la
nostra comunitat autònoma volia fer servir per millorar les
condicions econòmiques i la qualitat de vida dels països en vies
de desenvolupament.

Durant tots aquests anys en què s’ha aprovat i desplegat la
normativa en torn a la cooperació, amb la voluntat de posar
solució als reptes globals del nostre planeta, el fet és que les
desigualtats persisteixen, les antigues problemàtiques no s'han
solucionat i el context internacional de crisi segueix vigent,
cada vegada més complex i amb menys temps per reaccionar.

Volem esmentar alguns dels valors que les accions de
cooperació han de defensar: el reconeixement de l’ésser humà
en la seva dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista
i destinatari últim de la cooperació internacional i la solidaritat.
La consecució d'un desenvolupament humà sostenible
mediambientalment. La defensa i la promoció de tots els drets
humans. La defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes. La pau i els drets fonamentals. El reconeixement dels
drets dels pobles. L'enfortiment i l’arrelament de la convivència
pacífica i el diàleg entre les persones, els pobles i les cultures
com a forma per a la prevenció i resolució dels conflictes
socials. La contribució a un repartiment més just del fruit del
creixement econòmic i el desenvolupament social. I el foment
de la promoció de l'economia solidària i del consum
responsable.

I cap d'aquestes qüestions de les que jo he anomenades són
o surten de l'Agenda 2030, potser que algunes hi siguin, però
li puc assegurar que aquest text és molt, molt anterior, és de fa
més de 25 anys.

Després de 17 anys creiem necessària l'actualització i la
regulació i, per tant, una nova llei de cooperació, una llei que
podríem dir que és teòrica, ja ho he dit diverses vegades i ho he
dit també durant la tramitació, i ho he dit també a les múltiples
reunions que he tengut sobre aquest tema, és una llei que
creiem que és teòrica, fins i tot podríem dir que filosòfica, amb
una forta càrrega ideològica i potser podríem dir que és poc
pràctica, ja que deixa tota la part de concreció per al
desplegament posterior reglamentari. 

Aquesta llei s’ha volgut fer d'aquesta manera i es veu
clarament, quan revises totes les al·legacions presentades, que
algunes d'aquestes al·legacions precisament no s’han
acceptades perquè creuen que són més pròpies d'un reglament
posterior. 

És un text millorable, i així ha de fer-se en el tràmit de
ponència, però no és un projecte rebutjable integralment, això
és el que nosaltres creiem, això seria el no pel no, i això no va
amb nosaltres, no va amb el nostre partit polític. El nostre partit
és un partit d'alternativa de govern, som un partit constructiu i
les nostres esmenes parcials confiam que s'aprovin i la llei es
pugui millorar. 

Les esmenes presentades s'han treballat amb persones
significatives al nostre partit, també amb moltes entitats, i he de
dir que dins el nostre partit, a les diferents comissions que
tenim dins el nostre partit, hi ha persones que han tengut
responsabilitats de gestió en aquesta matèria, també hi ha
batles, també hi ha batlesses i hi ha gent que hi creu i que ha fet
molta feina en matèria de cooperació. 

No entraré en el detall de les esmenes presentades, però sí
volia destacar les que podem dir que nosaltres consideram més
significatives. Si nosaltres parlam de criteris, dins la part de
criteris hem volgut afegir una cooperació sustentada en la
planificació després de comptar amb la participació i la
pluralitat de tots els actors. Hem volgut afegir una cooperació
que, com a principi general, cerqui l'eficàcia, l’eficiència i el
seguiment i avaluació i control en tot el procés de la
cooperació, que volem remarcar, perquè és necessari saber si
realment han estat eficaces i eficients aquestes inversions que
es fan en cooperació, i també que després, posteriorment, n’hi
hagi una avaluació i un control. Volem una cooperació que
garanteixi la rendició de comptes i la gestió per resultats
avaluables i la transparència. 

Quant als enfocaments aquesta llei, al seu article 4,
contempla just tres enfocaments: contempla l'enfocament dels
drets humans, contempla l’enfocament feminista i contempla
l’enfocament de sostenibilitat ecològica i resiliència del sud.
Nosaltres creiem i defensam que a nivell personal i, a més, he
de dir que a nivell personal cada vegada més estic convençuda
que no es pot abordar la cooperació sense un enfocament de
lluita contra la pobresa i les seves causes, cosa que hem de dir
que no apareix als enfocaments i hem de dir que l'enfocament
de pobresa no es pot emmarcar dins els drets humans. Per tant,
que en l'enfocament de l’eradicació de la pobresa i la inclusió
social, així com la disminució dels desequilibris econòmics i
socials, cal afavorir l'accés efectiu de les persones als béns i
serveis per satisfer les necessitats humanes bàsiques, millorar
les capacitats de les persones i les organitzacions en els països
empobrits i enfortir l'estructura productiva i el teixit associatiu
en els països beneficiaris per afavorir-ne el desenvolupament
no dependent i que sigui sostenible. 

A l’enfocament feminista nosaltres no hi tenim cap tipus de
problemes, mai no hem tengut cap problema amb aquesta
paraula, sí que és ver que hem afegit també el d'igualtat
d'oportunitats. I és ver que, així com el Sr. Rodríguez abans
deia o posava com a excusa tota una sèrie de qüestions que
sortien a l’enfocament feminista, nosaltres creiem que no té
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perquè, a més en proposam la supressió, el desenvolupament
hegemònic que resulta d'un model capitalista, colonial,
patriarcal i que impacta de manera especialment. Nosaltres
creiem que aquesta part s'hauria de suprimir. Com també
creiem que s'hauria de suprimir la part que parla dels diferents
feminismes, com el feminisme decolonial i l’ecofeminisme. 

Quant al Consell de Cooperació de les Illes Balears creiem
que no just s’han de planificar les polítiques de cooperació per
a la transformació global de les Illes Balears, sinó que també
s'han d'avaluar els programes i projectes finançats amb fons de
la comunitat autònoma o cofinançats amb altres entitats
públiques i privades. 

Quant als recursos econòmics, a nosaltres ens sembla bé
així com està redactat el punt 1, de recursos econòmics i, com
deia bé la consellera abans a la seva exposició, en el seu torn
incidental, que n’ha volgut fer ús, a la Llei 2005 ja sortia
l’objectiu del 0,7, un objectiu que tenim molt llunyà, molt
llunyà, molt llunyà arribar-hi, ara ens trobam en el 0,11. Però,
tal com està redactat tant el punt 1 com posteriorment es veu,
nosaltres estam totalment d'acord, i en aquest punt nosaltres no
hem fet cap esmena. Com també que les subvencions
s'abonaran anticipadament al cent per cent i sense necessitat de
constitució de garanties tret que les bases reguladores
específiques n’estableixin el contrari. 

I és important dir que si jo deia abans que és una llei que és
completament oberta i és una llei teòrica, i que després allà on
hi haurà la qüestió i allà on s'haurà de vigilar i s'haurà de veure
com es desenvolupa aquesta llei és a tot el desplegament
reglamentari, hem de dir que, encara que reglamentàriament
s'hagin de regular les bases per al finançament d'actuacions en
l'àmbit de la cooperació per a la transformació global i es
determinaran, entre altres aspectes, el règim de participació
financera, els procediments que s'han de seguir i el règim
específic de transferències de fons, la justificació, i nosaltres
hem afegit “el control”, que nosaltres ho hem introduït, “de les
despeses de les accions subvencionades”.

Si tu parles amb ONG que fan feina en cooperació amb
aquest tipus de subvencions, et parlen de la necessitat que es
pugui subvencionar el cent per cent abans, i ho entens
perfectament perquè, evidentment, tots els condicionants de la
funció pública no encaixen, la majoria de vegades, amb la
funcionalitat de les labors de cooperació.

Allà on... a l'article 22 trobam els agents balears de
cooperació per a la transformació global, que tenen un pes
important i que, a més, no només els esmenta, sinó que, a més,
hi ha un desenvolupament, article per article, de cadascun
d'ells, a part de tots els que figuren, que nosaltres no ens ficam
en tots els que figuren, que ens sembla bé que tots els que hi
figurin hi siguin, creiem que no només s'han de tancar a aquests
i, per això, nosaltres proposam un altre punt que sigui “altres
agents socials o entitats de cooperació que tenguin entre les
seves finalitats dur a terme activitats per al desenvolupament”,
perquè no només ens volem tancar a la llista que hi ha de tots
aquests agents balears de cooperació per a la transformació
global.

Nosaltres, a més, aquí proposam un nou article que inclou
tots aquells agents socials o entitats que han desenvolupat i
desenvolupen activitats de cooperació per al desenvolupament,
algunes de les quals emmarcades dins l'enfocament de la lluita
contra la pobresa, perquè, com deia abans, nosaltres creiem que
l'enfocament de lluita contra la pobresa hi ha de ser, sí o sí, dins
una llei de cooperació. 

I a les darreres lleis de cooperació nosaltres hem vist com,
per exemple, la del 2017, de les Corts Valencianes, és un punt
important, que té un pes específic dins la pròpia llei. Com, per
exemple, també les accions missioneres de confessions
religioses, com també les comunitats balears assentades fora
del territori balear inscrites en el registre corresponent d'altres
agents, perquè jo crec que cap de nosaltres aquí podem negar
o podem parlar de cooperació sense tenir en compte la feina
que han fet les accions missioneres, perquè hem de recordar
que les accions missioneres varen ser les primeres accions de
cooperació que hi va haver, i és així, crec que ningú no ho
podrà qüestionar. 

A part d'això, sí que és vera que nosaltres hem presentat
aquestes esmenes, com deia abans, en sentit positiu, i
possiblement no es votaran a favor part d'aquestes,
possiblement, però sí que creiem que valia la pena la seva
presentació, com creiem que no valia la pena la presentació
d'aquesta esmena a la totalitat, si tots diem que creiem en la
cooperació.

Per tant, creiem que el difícil sempre, en aquestes qüestions
de normativa de regulació, és fer-hi feina des de dins, creiem
que això és el difícil. I creiem que moltes vegades ens podem
equivocar de moltes coses, però si tu presentes una esmena tal
vegada no s’aprovarà, però tal vegada arribaràs a una
transacció, i segurament sempre el text surt millor a través de
passar per ponència i comissió que el text inicial. 

Nosaltres hem fet molta batalla amb la quantitat de decrets
que s'han presentat en aquesta legislatura i hem fet molta
batalla perquè hi hagi tramitació parlamentària i es converteixin
en lleis, independentment de la quantitat d'esmenes que es facin
posteriorment, perquè tal vegada penses que s'hauria de fer un
altre tipus de legislació i no el decret inicial, però sí que creiem
que mai no es pot perdre l'oportunitat de fer feina en aquesta
llei.

Quant al personal voluntari, que nosaltres li volem donar la
importància que té, hem volgut fer una esmena bàsicament
perquè també quedi inclòs que acompleixin els requisits de
l'article 3 de la Llei del voluntariat de les Illes Balears. Tenim
una Llei de voluntariat de les Illes Balears, aquí parlam de
voluntariat, no esmentava la llei que tenim ara en aquest
moment de voluntariat de les Illes Balears i hem volgut
incloure això. 

En definitiva, som davant d'una nova legislació de les Illes
Balears de cooperació, que ha d’estar compromesa amb molts
i diversos objectius que han d'ajudar a acabar amb la pobresa,
amb la desigualtat, com són la infància, la joventut, la dona, el
medi ambient, l'educació, la sanitat, les infraestructures, etc.,
siguin o no recollides a l’Agenda 2030; perquè jo hi ha hagut
un moment que no he sabut si era davant una PNL que
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qüestionava o no l’Agenda 2030 o si érem davant una esmena
a la totalitat, un text normatiu. 

Que hi ha un rerafons i que la llei esmenta l’Agenda 2030?
Sí, però, estam d'acord o no estam d'acord que s'havia
d'actualitzar la Llei de cooperació? Per tant, si hi estam d'acord
millorem-la des de dins.

I aquí volia fer una miqueta de puntualització, no sé si
qualque company que m'ha acompanyat recentment a un viatge
al Sàhara en farà qualque esment o no, que és que si de qualque
cosa ens hem informat i hem vist és com ara en aquest moment
l'ajuda humanitària passa per un mal moment. 

Aquí hem parlat mil vegades, i nosaltres, des del Partit
Popular, hem presentat moltes propostes en molts de sentits i en
moltes àrees a causa de la terrible inflació que tenim ara, no
just a Espanya, a tot el món, i la inflació també arriba als països
que fan falta per desenvolupar, també arriba als camps de
refugiats. I si abans una família rebia 17 quilos d'ajuda allà on
no hi ha ni mig quilo de proteïna, ara els arriben 7 o 8 quilos
mensuals - mensuals- i és per aquesta qüestió. 

Per tant, la cooperació és necessària? Sí, la cooperació és
important, sí. Arribarem on arribarem, però és important que
tots en aquesta qüestió ens posem d'acord, després ja enfilarem
més l'agulla i mirarem de perfilar un text que ens agradi més a
tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom.
Benvingudes les entitats aquí, a la seu parlamentària, que és
ca vostra. Señores de VOX, con la presentación de esta
enmienda a la totalidad de la Ley de cooperación para la
transformación global, y con el rechazo unánime de todas las
formaciones políticas presentes aquí en esta cámara, se
demuestra una vez más que ustedes, el partido de VOX, están
muy alejados de la ciudadanía balear.

En Baleares somos una comunidad con una larga trayectoria
de solidaridad internacional desde hace décadas y ustedes, con
la presentación de esta enmienda a la totalidad, lo que hacen es
un desprecio y un insulto a las entidades y a las miles de
personas que colaboran económicamente o en primera línea
con las organizaciones no gubernamentales que trabajan para
mejorar la vida de las personas en los países más vulnerables,
los más empobrecidos. Y nosotras, desde Unidas Podemos,
estamos orgullosas del espíritu cooperante que históricamente
ha demostrado las Islas Baleares. 

La cooperación internacional para la transformación global
tiene como objetivo ayudar a mejorar las condiciones de vida

en los territorios que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, de pobreza o de pobreza extrema, derivada de
conflictos, conflictos bélicos, climáticos, de desigualdad
económica, de desigualdad de género, de pobreza alimentaria,
de cambio climático, de falta de sanidad, etc.

En las últimas décadas diferentes informes demuestran que
la cooperación internacional ha ayudado a reducir la pobreza en
los territorios donde se ha actuado, hay millones de personas...
bueno, pero actualmente hay millones de personas que aún no
disponen de agua corriente en sus domicilios o en su pueblo o
en su barrio, ni siquiera disponen de una fuente pública para
poder beber agua potable, un derecho que nosotros tenemos.

Hay millones de niños y niñas que no tienen un acceso a la
educación; hay millones de personas que no tienen acceso a la
sanidad; hay millones de personas que no tienen acceso
simplemente a una alimentación.

Diputados y diputadas, hay millones de razones para seguir
apoyando desde los países más desarrollados la cooperación
internacional, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal,
como a nivel local, como a nivel europeo y como a nivel
internacional, porque la única forma de acabar con la pobreza
mundial es a través de la redistribución de la riqueza. Los
países más ricos tienen que hacer un pequeño ejercicio para
poder contribuir a esta compensación y quienes más tienen,
pues, pueden aportar a los países más necesitados.

Un ejemplo, tal y como nos decía anteriormente la diputada
del PP, la Sra. Durán, la semana pasada varias delegaciones,
varios diputados de aquí, de esta cámara, juntamente con una
delegación balear, fuimos a los campamentos del Sahara, ahí
pudimos conocer de primera mano toda la realidad y la
necesidad de la ayuda a la cooperación. El 91% de la población
del Sahara necesita ayuda directa de la cooperación para poder
sobrevivir, para poder alimentarse, para poder tener agua, para
poder tener un alojamiento. Allí mismo conocimos de primera
mano los dos proyectos principales que se subvencionan a
través del Gobierno balear, que es el programa PISIS y el
programa Neurología. Conocimos todas las instalaciones,
vimos que realmente el dinero de Cooperación sirve para el
beneficio de la vida de miles i miles de saharauis. 

Le tengo que decir que en el relato donde estábamos, la
enfermera que nos explicaba todo el programa PISIS, nos
explicaba que había venido a Son Espases a poderse formar con
la cooperación, que también es una de las líneas estratégicas de
esta ley, la cooperación entre las diferentes consellerias. Las
enfermeras saharauis vienen aquí a nuestra comunidad a
formarse, entre lágrimas, nos emocionó a todos, no pudo acabar
su relato, cuando nos decía que cuando venía a Son Espases y
veía toda la unidad de neonatos, pensaba que ahí la cantidad de
vidas que se podían salvar con los niños. Los saharauis no
tienen toda la tecnología, ni tienen todos los accesos que
tenemos nosotros, y no solamente en el Sahara, porque el
Sahara es uno de los de los países donde sí que destinamos la
cooperación autonómica, también está Nicaragua, está México,
está Ruanda, Tanzania, Etiopía, hay un montón, llevamos más
de 23 años de cooperación. Hay un montón de países de países,
donde gracias a la solidaridad de Baleares, es mejor la vida de
la gente y se erradica con la pobreza. 
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La Ley de la cooperación, que está en vigor en las Islas
Baleares es del año 2005, que es la Ley 9/2055, de 21 de junio,
de cooperación al desarrollo. Es necesario realizar una
actualización a esta ley, a la realidad actual de la cooperación.
La ley, en este caso, blinda o pretende blindar un presupuesto
en materia de cooperación. Este presupuesto, tal y como ha
relatado la consellera, tampoco no está garantizado, depende de
quién gobierne en las diferentes etapas, de la situación a
medias. Voluntad política es apostar, en este caso, por la
cooperación y está demostrado que algunos partidos lo que
hacen directamente es bajar todo el presupuesto a cooperación.
Una de las líneas estratégicas de esta ley es, precisamente,
blindar esta partida presupuestaria para la cooperación. Así
como también, que ya lo ha dicho la consellera, apuesta por la
cooperación bilateral, por la problemática de los territorios, por
la sensibilización y la concienciación, porque los territorios
necesitan de la cooperación, para poder paliar esta pobreza
extrema.

Este proyecto de ley se ha realizado de forma participativa
y todos los partidos que asistimos al Consell de Cooperació
hemos podido participar, junto con las entidades, en la
elaboración de esta ley desde el minuto cero. Queremos
agradecer, en este caso a la Dirección General de Cooperación,
el proceso de participación desde el año 2021 que llevamos
trabajando con esta ley, por la participación activa de las
diferentes formaciones con las cuales hemos podido participar,
por los talleres, por las ponencias, por todo el trabajo que esto
nos ha permitido tener un texto de ley consensuado y elaborado
por una gran parte de la sociedad balear.

Por todos estos motivos entendemos que la tramitación del
proyecto de ley de cooperación por la transformación global
tiene que seguir con el trámite parlamentario, para que en el
trámite, como ya se ha dicho aquí anteriormente, se pueda
mejorar este texto, con la aportación de los diferentes grupos
parlamentarios. Así podremos tener en nuestra comunidad
autónoma un nuevo texto legislativo de la Ley de cooperación,
acorde con los tiempos actuales.

No obstante, entraré y voy a profundizar un poco en los
motivos que ustedes han presentado en esta enmienda a la
totalidad. Usted básicamente ha expuesto en sus 15 minutos de
intervención, 12 han sido para la Agenda 2030, estoy de
acuerdo con la consellera, ustedes no se han leído la ley -no se
han leído la ley-; entonces han realizado con los 3 minutos
restantes su discurso de confrontación que siempre realizan, en
este caso con una demagogia brutal de que el 0% del
presupuesto equivaldría a no sé cuántos millones, que esto
equivaldría a un hospital público. Pero ¿a quién quieren ustedes
engañar? Si cuando ustedes apoyan o gobiernan, lo primero que
hacen es privatizar la sanidad, ni siquiera construyen hospitales
públicos, vienen aquí con demagogia.

Después, en su discurso mezclan cooperación con tema de
inmigración, lo mezclan, son sus lineas de ADN. La
cooperación precisamente lo que hace es actuar en el país de
origen para evitar que la gente emigre. Si la gente en sus tierras
tienen calidad de vida, tienen acceso a agua, tiene acceso a
alimentación, no tienen que emigrar. 

También me ha sorprendido usted, ha mencionado el
artículo 105 del Estatuto de Autonomía, del cual usted ha dicho
que “lo respetamos”; es sorprendente, porque precisamente en
el Consell de Cooperació, en el trámite de participación a la
hora de realizar enmiendas de todas las entidades y
formaciones políticas que ahí participamos, ustedes una de las
enmiendas que hicieron fue precisamente suprimir este artículo.
Entonces, ¿lo respetan o no lo respetan?, porque el Estatuto de
Autonomía lo dice, usted ha salido aquí, diciendo que sí que lo
respetan, pero, sin embargo, hacen enmiendas de una supuesta
ley que ni siquiera se puede hacer, de supresión de un artículo
del Estatuto de Autonomía. 

Después también uno de sus ejes de defensa de la enmienda
a la totalidad de la Ley de cooperación a nivel autonómico es
la Ley de cooperación estatal, o la cooperación que tiene que
ser a nivel estatal. No engañen, no engañen, si a la Ley de
cooperación estatal ustedes también le ponen enmiendas a la
totalidad, no quieren cooperación, no quieren ustedes
cooperación al desarrollo, o sea que no engañen. Ustedes salen
aquí 15 minutos, después 10 minutos de réplica, con cero
propuestas de cooperación, lo único es un discurso vacío de
contenidos y de confrontación, esto es lo que hacen.

No obstante también, en los cinco puntos que ustedes han
presentado a la enmienda a la totalidad, con el registro 7413, de
los cinco puntos se podrían resumir en tres: el 1 y el 4, que
dicen no atender a las verdaderas necesidades de la lucha
contra la pobreza o a los principales problemas de la lucha
contra la pobreza y reducción de la desigualdad, no obtienen en
esta ley respuesta adecuada. ¿Qué propuestas son las que
ustedes tienen para la erradicación de la pobreza? ¿Qué
propuestas tienen? Porque están vacíos de contenido los 20
minutos que usted ha salido aquí, no tiene ni uno.

Es más, por no tener..., o sea, no les interesan a ustedes las
personas de los países del sur, no les interesan, no les interesan
las necesidades que tienen los países vulnerables, no les
interesa. Pero es que tampoco les interesa la pobreza de aquí,
de España, no les interesa. En todas las medidas que se han
hecho para el beneficio de la gente más vulnerable de aquí, de
España, ustedes han votado absolutamente en contra: han
votado en contra del Ingreso Mínimo Vital; hasta de la subida
del 15% que se ha propuesto ahora, han votado en contra; han
votado en contra de los ERTE; de la reforma laboral; de la
revalorización de las pensiones; o sea, han votado en contra de
la regulación de los precios del mercado. Y han votado también
en contra, y es lo que están reduciendo, del financiamiento por
la dependencia en Andalucía. Ustedes no creen en la pobreza,
ya bien sea aquí, en nuestro país, aquí en nuestro territorio o en
cualquier otro país del mundo. 

Después también en los otros dos..., bueno, en el segundo
punto, que establece un complejo entramado de consejos,
conferencias, empresas, con el único objetivo del aumento del
gasto público. Ya le ha hecho a la consellera la pregunta, ¿cuál
es ese complejo tan entramado que aparece en la ley?, porque
no hay, ustedes no han leído.

Ahora, ustedes sí que se benefician y utilizan, en este caso,
todos los departamentos que ya están estipulados, en este caso,
en los gobiernos centrales, para vaciarlos de contenido, como
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puede ser la vicepresidencia de una comunidad autónoma, ahí
sí que ustedes utilizan el entramado. Pero les es muy fácil aquí,
en la oposición, dar la vuelta para todo y decir: uy! no, no,
claro, esto es entramado y una burbuja y un todo para sacar
dinero de gasto público. Son ustedes los que están utilizando el
dinero público para beneficio personal.

 Y ya en los últimos puntos hace referencia a las identidades
de género, LGTBI, etc.

Está demostrado que hay niñas que no pueden acceder a la
educación, hay mujeres que no pueden desarrollar su etapa vital
de vida ni ejercer sus derechos, simplemente por el hecho de
ser mujer. Hay hombres y mujeres que son asesinados, son
torturados, simplemente por el hecho de su condición sexual.
Y eso se tiene que trabajar. Si nosotros nos consideramos una
comunidad y un territorio solidario, tenemos que apoyar por
una nueva cooperación, en este caso, al desarrollo.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Pues yo le voy a dar la razón en una
cosa, Sr. Rodríguez, bueno, en alguna más, tal vez, y es que yo
creo que se ha leído usted la ley, porque ha parafraseado textos
concretos de la ley; o sea, leérsela, la ha leído, revisarla y
analizarla, no, estoy seguro, en eso coincido con el resto de
diputados y diputadas que han intervenido. Por varias cosas,
primero, porque ha derivado usted el debate hacia,
efectivamente, algo que ustedes en las comisiones, con las
proposiciones no de ley que se presentan -y le recuerdo que son
la Comissió d’Afers Socials i Drets Humans, pues usted esto,
lo que aparece objetivos de desarrollo y el tema de la Agenda
2030, pues evidentemente, pues directamente, dicen que no, y
ni hacen enmiendas a esas PNL. Entonces, aquí ha hecho
exactamente lo mismo, ha traído el discurso y su intervención
del concepto que tiene -legítimo- es su idea, y es la
intervención que usted ha hecho.

Y entonces voy a tratar de ceñirme un poquito, a desmontar
el argumento de lo que usted ha planteado, que no ha hablado
de cooperación al desarrollo, ni ha hablado también de
transformación social, porque si lo hubiese hecho hubiese
trasladado aquí una propuesta de modelo diferente al que es, y
lo único que ha hecho es desmontar el que realmente se
reconoce, no desde que hay un proyecto de ley aquí, sino desde
una ley -como mínimo, en esta comunidad autónoma- que tiene
17 años, que es la primera Llei de cooperació al
desenvolupament que, por cierto, consellera, no lo hizo un
partido, ni un planteamiento ideológico de izquierdas, como
usted ha planteado, usted sabe perfectamente que esa ley se
hizo por otro partido, ho ha comentat abans. I, a més,
coincidim amb una cosa que crec que és positiu i és que la
varen treballar técnicos que conocen el tema de cooperación,

casi los mismos o algunos -pocos- ya no están en el equipo
actual de la Direcció General de Cooperació, y el tejido
asociativo, que es el que corresponde, porque son los actores y
los agentes que están trabajando en el terreno. 

Entonces, aquella ley se hizo necesaria, evidentemente, y
mejorable, que es lo que se ha hecho aquí. Y yo también
coincido, en mi grupo parlamentario, es que esta ley es
necesaria, hay que actualizar porque hay estrategias nuevas de
mayor..., que además en el ámbito del debate de todos los
actores se establecen como necesarias.

Y nuestro grupo parlamentario..., y no le voy a sacar a
usted, Sr. Rodríguez, lo que ha comentado de si son vagos o no
son vagos o tal, ustedes han hecho una enmienda de totalidad
que no me sorprende, pero es que les hubiese bastado,
simplemente, lo que citan aquí, y yo lo hubiese entendido, que
dicen ustedes aquí aquello de que el problema de lucha... no,
aquí creo que hablan del tema de la ideología de género. Yo
esperaba que hubiese puesto eso, pero lo otro, lo que está
haciendo precisamente es delatarles esa -no digo esa vaguería-
pero esa irresponsabilidad como legisladores.

Porque lo primero que tiene que hacerse con una ley que
viene aquí del 2005..., del 2022, que la tendremos, si hace el
recorrido -como muy tarde en 2023-, es precisamente mejorar
una ley del 2005, pero además usted ha acusado aquí al
contenido de la ley de que se emplean neologismos. Hombre,
no, es que estos neologismos se están empleando... -si usted le
llama neologismo, pues mire un neologismo que lleva 50
años...

Porque no estamos hablando de pobrecitos africanos, ni no
negritos africanos, hace mucho tiempo, desde que empezó la
descolonización, afortunadamente, se habla de la dignidad de
los conceptos de las personas, las personas vivan donde vivan,
y entre ellos se habló y ha evolucionado a países
subdesarrollados, a países en vías de desarrollo, a países
empobrecidos y a países, en este caso, o regiones del sur.

Y le diré que nosotros hemos hecho enmiendas, no es el
lugar donde tenga que defender las enmiendas parciales porque
afortunadamente esto irá a ponencia, pero enmiendas en la línea
de mejorar un texto de ley que consideramos que es mejorable,
y donde nuestro grupo parlamentario no hace pequeñas cositas
de transformación, sino planteamientos, por ejemplo, la
inclusión de nuevos actores, nuevos no, actores que no
contempla ahora mismo la ley.

Y vía de mayor intervención, de algo que entendemos que
representa la solidaridad del pueblo de las islas Baleares, de la
comunidad autónoma, que es este parlamento, y metemos
enmiendas en la línea de que este parlamento tenga una mayor
implicación a la hora de informarse sobre ese plan director.

Y fíjense si ustedes no se han leído la ley, que de todos
estos complejos que usted ha comentado, primero, es verdad
que no hay ningún tipo de organismo, un organismo autónomo
o un ente público está tasado lo que es, y aquí no hay ninguno.
Es verdad que se elimina uno, explícitamente, es decir, no se
puede crear una agencia a través de esta ley, se tendría que
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crear a través de la Ley de acompañamiento de presupuestos o
de lo que sea, pero no a través de esta ley.

 Pero esos complejos que usted dice aquí y este tejido y
tal..., primero, que es coste cero, esto es importante trasladarlo,
y haga usted honor a la verdad, es decir, no hay dietas que
contemple ningún órgano de participación, lo cual ninguna de
las personas que entre ellos el tejido asociativo comparece,
salvo el traslado que lógicamente le corresponde, como a
cualquiera, venir de otra isla, no hay.

Pero, además, es que a mí lo que me da la tranquilidad es
que precisamente hay órganos participativos, porque eso es lo
que permite que haya la transparencia de la participación, no
tan solo de las ONGD, es decir, las organizaciones no
gubernamentales al desarrollo, sino de otros actores, como el
Fons del Consell Insular, la Universitat de les Illes Balears, los
grupos parlamentarios en el Consejo de Cooperación; le
recuerdo que el Consejo de Cooperación será precisamente el
que establezca las líneas básicas y las líneas estratégicas del
plan director, pero además hay un debate y habrá un debate y
habrá un acompañamiento en los presupuestos del plan director
y del plan anual de cooperación. Y a mí eso me da, a mi grupo
parlamentario y creo que a la mayoría de todos los de aquí, que
no apoyan su enmienda, una gran tranquilidad y, desde luego,
seguridad. 

Después, lo que establece y reconoce es una cosa que
nosotros hemos defendido muchísimas veces, y se lo hemos
dicho a la consellera, y nosotros estamos de acuerdo que el
Gobierno haga cooperación directa y cooperación bilateral, es
que creemos que debe ser, porque además tiene la capacidad,
al igual que las entidades del tercer sector social del desarrollo,
para crear esas líneas de actuación, de cooperación, de
proyectos directos, donde tiene una infraestructura..., por
cierto, la gran mayoría de estas actuaciones en acompañamiento
con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, con la
AECID, la gran mayoría de ellas, donde hay que posicionar...
a veces no estamos hablando de proyectos de cooperación al
desarrollo, pero sí de ayuda humanitaria o de emergencia. Y
esa colaboración existe, no hay ningún tipo de desprecio. Si
nosotros hubiésemos hecho un desprecio a quien tiene
realmente la experiencia en la cooperación, en la ayuda
humanitaria y de emergencia, pues hubiésemos hecho un alto
bien grande en ese tema, y no se da el caso.

Usted sabe, además, que nosotros hemos presentado
enmiendas a los presupuestos cada año en esa línea, también,
de colaboración con la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo. Ustedes han perdido una oportunidad de trasladar
incluso la eliminación de conceptos que plantean aquí que son
innecesarios, a lo que no vamos a renunciar nosotros porque es
que irían en contra de todo el debate de la comunidad
internacional.

Yo creo que ustedes no tienen problema solo de autarquía
con la peseta, como dicen (...), la autarquía la defienden,
porque es aquello de la autogestión, del crecimiento, del
autoconsumo, sino de estatismo; pero de estatismo no del
dominio de la Administración general del Estado con respecto
a las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la cooperación
descentralizada, por cierto, la cooperación descentralizada de

la más valorada por los organismos internacionales, por la
AECID misma, en todos los foros y España puede presumir,
junto con otros países -también pocos-, pero somos referentes
en la cooperación descentralizada, porque la cooperación
descentralizada lo que permite es precisamente ese vínculo
entre la administración, ayuda oficial al desarrollo, dinero
público, los actores del ámbito del tercer sector y la sociedad
civil directamente, eso es lo que permite la cooperación
descentralizada.

Esta ley lo que está permitiendo es un marco de definición
moderno, actualizado y, sobre todo, trasladar a los marcos que
nosotros entendemos que son los adecuados, que es el Plan
director de cooperación y el Plan anual de cooperación, pero
también a esos órganos de participación, porque eso es
precisamente lo que entendemos que se necesita.

¿Qué entendemos que hay..., qué mejoras hay que hacer? Y
las hemos aportado en enmiendas, y sí, la consellera ha
planteado el tema de analizarlas y estudiarlas, yo espero que,
además de la consellera, lo hagan los grupos parlamentarios en
el fruto del debate de la ponencia: la rendición de cuentas y la
fiscalización, es fundamental. Esa es la mejor sensibilización
que se puede hacer. Y en una cosa que ha pecado este gobierno
-y yo se lo he dicho muchas veces a la consellera y al Consejo
de Cooperación- es la falta de proyección de ese, precisamente,
ese rigor que se ha aplicado por parte de las entidades, también
los actores, digamos, los socios en terreno en visualizarlo a la
sociedad balear, en general, porque es muy importante, esa es
la mejor campaña de sensibilización. 

La campaña de sensibilización no hay que hacerla solo en
el ámbito escolar para educar en la solidaridad, en la
participación, sino también a la sociedad en general, que ahora
es la que está contribuyendo, la que aporta los impuestos

Y cuando se hace una comparación de las necesidades de
aquí con respecto a las necesidades de allá, a mí me ha
sorprendido una cuestión, y es que ustedes tenían una
posibilidad, y nosotros lo hemos hecho, de entender que una
manera más de frenar precisamente esa obligación, esa
emigración forzada a la que se ve... que vulnera el derecho a
emigrar de las personas es precisamente trabajar para la
eliminación de la pobreza in situ, para empoderar sociedades,
instituciones y gobiernos locales, y en esa línea es la línea que
nosotros apostamos.

Por eso hemos metido que una de las líneas de actuación,
también en el plan director, contemple que se tenga especial
actuación e interés en las zonas donde ahora mismo con una
crisis importante se está dando una emigración forzada, por
persecuciones, por ámbito de estados en situación de fracaso
político e incluso de estados frágiles, y después, evidentemente,
una cuestión de pobreza, que es generalizada. Estamos
imaginando si aquí nos cuesta llegar a final de mes, no
queremos imaginar..., o sí podemos imaginar y muy, además,
muy ampliamente la situación en que se encuentran de
vulnerabilidad otros países.

Y por eso hemos hecho las enmiendas que nosotros hemos
planteado, con esa línea. Yo creo que ustedes deberían haber
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presentado también enmiendas por el rigor y la coherencia que
usted quiere plantear aquí, pero que no la tienen.

Los objetivos de desarrollo del milenio son irrenunciables,
porque es el debate que está en la comunidad internacional y
nosotros, como europeístas -como europeístas- y creyendo
además en la Unión Europea, y creyendo además en sus
instituciones, pero también creyendo en las resoluciones de
Naciones Unidas, a esas que ustedes apelan a veces también,
unas les interesan, otras no..., evidentemente ese es el debate,
ese es el libro blanco que está encima de la mesa y ese es el
conjunto al que han abordado por consenso todos los actores,
no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, sino en las
relaciones internacionales. 

Por cierto, me ha sorprendido muchísimo que usted no
hable aquí, apenas lo ha citado lo último, el tema de
competencias, cuando el tema devolver... de que no actúe la
comunidad autónoma ni a través de presupuestos, cuando han
hecho enmiendas, ni a través de esta ley, es porque siempre su
debate ha ido por el tema de que “esto lo tiene que hacer el
Estado, no tenemos competencias en relaciones
internacionales”, va bajando usted el tono de reivindicaciones
en ese sentido. 

El otro día, la compañera suya y también compañera
contertuliana, Idoia Ribas, en una tertulia la única referencia
que hizo después del viaje del Intergrupo parlamentario, el
intergrupo parlamentario de esta cámara, y reconocido en
reglamento, al desplazarnos es que no teníamos competencias,
con lo cual habíamos hecho un gasto innecesario para la
ciudadanía. Pues me alegra usted que vayan bajando el debate
y lo lleven para el debate que entendemos que es el de siempre
suyo y el lógico, y el coherente porque está en el Estatuto de
Autonomía y en la Constitución ese tipo de competencias que
ahora no vamos a discutir. 

Mire, si ustedes consideran..., le voy a lanzar una propuesta
porque ya que ustedes no están de acuerdo, en la ponencia
nosotros le lanzamos que si algunas propuestas consideran que
son positivas para esta ley, nosotros canalizaremos, como
haríamos con cualquier otro grupo, evidentemente, algunas de
sus de sus propuestas siempre que vayan en la línea de haberse
revisado, comparado en derecho, que es lo que se suele hacer,
solo hay dos leyes, Sr. Rodríguez, bueno, y la estatal también,
que es un marco, pero no hay tampoco mucho texto para
estudiarse, pero no solo lean, sino revísenlo y analícenlo.

Mire, la comunidad autónoma va a celebrar, y lamento que
la consellera todavía no haya anunciado algunos actos, porque
creo que son de sensibilización, de reivindicación y de
concienciación, los 25 años de cooperación al desarrollo y de
la contribución a la ayuda oficial al desarrollo, de la solidaridad
de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de las cuatro islas,
y creo que es importante los 25 años, y nos pilló una pandemia,
y yo lo entiendo, consellera, nos pilló una pandemia i no s’ha
pogut fer, pero creo que eso es importante porque el proyectar
la solidaridad de cada uno de los ciudadanos con sus impuestos
que se fiscalizan aquí, que se fiscalizan aquí, por su partido, por
el mío y por cualquier otro, evidentemente creo que es
fundamental. 

Quiero finalizar no tratándoles de convencer, pero sí de que
hagan una reflexión: cooperar, actuar en terreno, empoderar,
construir y evitar la fragilidad de estado, si son esos estados de
países, regiones del sur, verá usted que nosotros hemos
contemplado también el tema de regiones, es fundamental para
precisamente mitigar no solo la pobreza, por cierto, usted de
pobreza ha hablado... creo que la ha citado una vez; esta ley se
podría decir perfectamente “cooperación para la erradicación
de la pobreza en los países del sur”, porque el objetivo es
empoderar y reducir la pobreza. Y, precisamente, no porque
queramos evitar que tengan el derecho a migrar, solo faltaría
que hubiésemos evitado en el siglo XIX, final del XIX y
principio del XX a mi abuela emigrar a Argentina como fue,
porque posiblemente no hubiese conocido a mi madre o a mi
padre o yo no sé si les estaría hablando aquí, virtualmente tal
vez, pero no en persona, sino que sea un garante, sea un
derecho, un derecho y además un derecho que tenga ese
acompañamiento de sostenibilidad el derecho a emigrar y no
sea forzada por las causas que sean, y lo que lo permite, lo que
lo permite precisamente, la fórmula que se conoce ahora es esa
solidaridad conjunta entre ese globalismo, es esa solidaridad
realmente, la gestión de algunas políticas de eso pues puede ser
errónea y seguro que se distanciara de la que nosotros
planteamos, pero ese globalismo para erradicar la pobreza, para
construir sociedades y evitar, evidentemente, que haya
derechos vulnerados en muchísimos países, derechos
fundamentales, derechos humanos, pues es el objeto también de
la cooperación al desarrollo. 

Yo les invito a que en el ámbito del discurso de la ponencia
les invito, no les invito, les convoco y les pido que en el ámbito
de la ponencia mejoremos muchísimo esta ley, porque el gran
fracaso de esta ley sería que se tuviese que reformar no en 17
años, sino en 8 meses o en un año, porque ustedes van
amenazando que todo lo que están diciendo aquí que no les
gusta lo van a eliminar, lo van a modificar y, por lo tanto,
evidentemente, con su discurso no van a contar al menos con el
consenso de dos cosas que son importantes, y las voy a decir
por este orden: lo que considere la sociedad de las Islas
Baleares, la sociedad de nuestra comunidad autónoma, y lo que
al menos -al menos- estamos manifestando aquí todo el resto de
fuerzas políticas. 

Muchísimas gracias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, el Sr.  Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, vicepresidenta. Diputades, diputats, siguin
benvingudes les entitats de la cooperació. La veritat és que el
debat seriós el deixarem per debatre la llei, des d'aquí vull
subscriure totes les paraules de la consellera, sense que...

(Remor de veus i algunes rialles)
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..., per tant, parlarem del tema intentant no repetir-nos, ni
trepitjar qüestions que ja hagi explicat la consellera.

És clar, el primer argument per estar en contra d'una llei que
ha esgrimit el Sr. Rodríguez és que és una llei carregada
d'ideologia; pobre com a argument dins un parlament, pobre.
Els ciutadans i ciutadanes voten cada quatre anys una gent que
els explica una ideologia, que farà coses en base a una
ideologia, per tant, les lleis es fan d’acord amb les ideologies
de qui les fa, i després es milloren quan es debaten en ponència,
en comissió i després, fins i tot, en plenari encara s'acaben de
millorar, però els plantejaments es fan a partir de la ideologia.
Així com les esmenes es fan a partir de la ideologia, així com
aquesta esmena a la totalitat està feta a partir de la ideologia, és
clar que sí, és clar que sí, és una esmena a la totalitat carregada
d'ideologia, perquè l'extrema dreta no vol que aquest parlament
legisli, en general, no vol que aquest parlament existeixi,
ideològicament ells tancarien aquest parlament, i alguns ens
tancarien també, però, vaja, és una altra cosa, però tancarien
aquest parlament d’acord amb la ideologia que ells tenen. 

Per tant, no volen que legisli, i molt manco que legisli de
cooperació internacional, això ja és horrorós per a ells, perquè
la relació que ells plantegen amb els països del sud, és l'única
manera que ells coneixen de relacionar-se amb els països del
sud, és des de l'espoli estil colonial, no coneixen altra manera
de relacionar-se amb els països del sud, només es relacionarien
amb ells des de l'espoli estil colonial. 

Per tant, i també hem vist com aquesta setmana, en una
setmana, en una setmana a votacions que jo hagi presenciat,
com que no vénen a totes les comissions tampoc no he pogut
veure com voten a moltes comissions, però en una setmana han
votat, l'extrema dreta em referesc, en contra del català a les
escoles, dimarts passat; en contra del producte local i la pagesia
del país, dijous de matí; en contra del català com a eina per
generar dinàmiques econòmiques, dijous, horabaixa; i avui en
contra de la cooperació internacional, feta des d'aquí. Aquesta
gent, bàsicament, està en contra de tot el que fem des d'aquí, de
tot allò local, de tot el que es fa des de les Illes Balears,
bàsicament, dit així molt a l'engròs i en genèric. Per tant, estan
en contra nostra, estan en contra de la gent de les Illes Balears
i de tot el que fem la gent de les Illes Balears. Perquè
practiquen un desconeixement total i absolut i un menyspreu
cap a les institucions, per una banda, però, en el cas de la
cooperació internacional, cap a les ONG, les d'aquí, les que fa
dècades que treballen, la majoria com a voluntaris, en diferents
projectes, amb aquella cooperació horitzontal que permet
l’intercanvi de persones d'aquí i de persones d'allà; els nostres
ajuntaments que s'associaren en el seu moment, creant el Fons
de Cooperació, el mallorquí, el menorquí i el pitiús, on
participen tots els ajuntaments, tots els ajuntaments de les Illes
Balears, independentment del color polític que les governa.

I sobretot, suposa un desconeixement, o menyspreu, o les
dues coses, a la realitat internacional, sobretot la que
anomenam països del sud i del per què de la seva situació. Com
és que hi ha països que hi ha fam, mentre nosaltres tiram tones
de menjar al fems? De fet, aquest Parlament té pendent, a
petició de MÉS per Mallorca, tractar la qüestió del
malbaratament alimentari en el nostre país, perquè és una
qüestió que existeix, els ho ha explicat la consellera. 

Avui de matí, molts de nosaltres hem pres un cafè, idò,
s’han demanat en quines condicions es cultiva aquest cafè? A
quin preu han cobrat el cafè? O si han cobrat un sou just per fer
feina al cafetar? I la roba que duen, s'han demanat on està feta?
S'han demanat què cobren les cosidores que fan la roba que
duim? Són qüestions que ens hem de plantejar, perquè la
majoria de roba que duim a sobre està feta en els països del
sud. Saben per què? Per poder tenir roba barata, o perquè qui
fa la roba guanyi molts i molts i molts de milions d'euros. 

Que siguin vostès, que generalment fan demagògia
"xusquera" sobre immigració, els que tampoc no volen invertir
en cooperació, per tal de generar dinàmiques socials i
econòmiques per a la població dels països d'origen, de les
persones que han de fugir en les pitjors condicions, no hi ha
pitjor drama que haver de partir de ca seva, fugint de la fam, de
la guerra, de manca de futur. Què passa, no poden viure aquí,
però tampoc no poden viure allà? Això és el que ens vénen a
dir avui aquí. O, en tot cas, que l'Estat els ajudi, a canvi de què?
Dels seus recursos naturals, costi el que costi. Però aquesta no
és la cooperació que volem els altres, vostès ja sabem que és la
que desitgen, no volem la cooperació que es fonamenta en
interessos econòmics, sinó que la que volem és la que es
fonamenta sobre la declaració dels drets de les persones. 

Mirin, jo visc a Algaida, un poble que fa anys que està
agermanat amb Ciudad Antigua, és un poble de Nicaragua, a
través del Fons Mallorquí de Solidaritat i per a nosaltres, per a
tot el poble i per a tots els seus representants públics és un
orgull que una petita part del pressupost del nostre municipi
se’n vagi a aquest poble, a micro projectes empresarials, a
beques escolars, a infraestructures. Mirin, a finals d'estiu un
grup de batles i batlesses de Mallorca, de diferents colors
polítics, varen fer un viatge a Nicaragua per visitar diferents
projectes de cooperació i entre ells, varen visitar el projecte de
Ciudad Antigua, perquè hi havia la batlessa d'Algaida. I fa dues
setmanes, l'Ajuntament d'Algaida va organitzar una taula
rodona en la qual varen participar la batllessa d'Esporles, que
és de MÉS, el batle de Llucmajor, que és del Partit Popular,
amb un gran pacte allà on hi ha antics militants o regidors de
VOX, i la batlessa d’Algaida i una tècnic del Fons Mallorquí.
En aquella taula rodona, la tècnic del Fons Mallorquí, Antònia,
va dir les paraules clau que motiven la cooperació internacional
i que ens motiven a nosaltres a tirar endavant aquesta llei, va
parlar de justícia social i de solidaritat. Aquestes són les
paraules clau i aquestes són les paraules que a vostès els
provoquen urticària, justícia social i solidaritat.

Igual que ho és l'altra paraula clau del perquè d'aquesta llei,
que és la sobirania, volem una llei pròpia de cooperació,
actualitzada a les necessitats del dia d'avui. 

I ja per acabar, una frase que seria el resum, la frase la va
dir l'escriptora nicaragüenca Gioconda Belli, va dir: “La
solidaritat és la tendresa dels pobles”, avui ens la fem nostra,
perquè el nostre és un poble solidari i tendre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mas. Por el Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats. Si
no fos per la llàstima que fa, això sembla un acudit de mal gust.
Ho dic perquè tots, absolutament tots els partits que han
intervingut i ara intervindré jo, llavors n’intervindran d'altres,
o intervindrem nosaltres i llavors intervendran d'altres, estam
intentant explicar des de la bona fe, des del seny, des de la
solidaritat, què és el que s’ha de fer perquè les persones globals
i de tot el món puguin ser més feliços, no passin fam, no
tenguin anèmia 3 de cada 4 dones, com hem vist recentment a
un viatge que hem fet, etc.

Els senyors de VOX s'ho passen bomba amb aquestes
iniciatives, primer, perquè no fan feina, ja ho hem vist aquí; és
a dir, jo no els vull dir vagos, però vostès feina, feina, no n'han
feta. Que s'ha llegit la llei? Potser que se l’hagi llegida. Que
vostès la tornin tota em sembla una irresponsabilitat, perquè
què fem? Tornam a la casella de sortida? En tornam inventar
una altra de Llei de cooperació? I mentrestant, què fem amb
aquelles persones que pateixen? Tenim la llei antiga, que ha
quedat una mica antiga, així és, i un text normatiu que ja no ens
serveix.

Vostès el que haurien d'haver fet, facin el que vulguin, ja
veiem el que fan, i aviat, fins i tot els seus, els veuran el llautó,
perquè els ho han de veure tard o d’hora el seu llautó, els ho
veuran, tendran el seu rèdit, no es preocupin, però tot això es
desinfla, perquè la vida és una carrera de fons i nosaltres ens
estimam més dormir tranquils que fer segons quines coses. 

Però, bé, no m'allargaré, vull saludar també els
representants de les ONG, que estaven amb les orelles dretes
quan sentien segons quines coses. I passaré concretament o
passarem concretament al text d’aquesta iniciativa que avui ens
duen d’enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de
ley de cooperación para la transformación global; és a dir,
cada un dels punts els podríem disseccionar, cosa que vostès no
fan amb la llei, perquè no l’han disseccionada, ni treballada, ni
l’han intentada millorar, ni res de res que pugui servir per
millorar la qualitat de vida de tantes persones, podem ser
nosaltres passat demà, poden ser vostès passat demà. Que diu
així, primera inexactitud: “El Grupo Parlamentario VOX, una
vez revisado y analizado el proyecto de ley de cooperación
para la transformación, presenta una enmienda a la totalidad
de devolución por los siguientes motivos: -i diu- No atender a
las verdaderas necesidades para la lucha contra la pobreza”.
Quina és la seva alternativa? Ja li ha demanat aquí, ignorar-la?
No ignorar la llei, sinó ignorar la pobresa? Fer feina per a un
reducte de persones que ens van bé a nosaltres, perquè ens
donen un rèdit o ens donen una contraprestació per un interès
mercantilista, o parlam d’éssers humans? Aquesta és la primera
pregunta que li voldria fer.

Establece un complejo entramado de consejos,
conferencias, empresas, con el único objetivo del aumento del
gasto público”. El único objetivo..., vostès tenen la bolla de

vidre, ho han endevinat, s’ho pensen...? Em sembla que és poc
precís.

I, a més a més, vostès haguessin pogut fer aquí esmenes
parcials, però encara els diré més: la seva companya, Idoia
Ribas, ens ha acusat -a la moció que ha presentat el Sr. Melià
o que hem presentat en aquest grup parlamentari- de ¡no
adjuntar ningún estudio, ningún informe! On són els seus
estudis i informes? Quan vostès diuen “empresas con el único
objetivo del aumento del gasto público”, això s'haurà
d'explicar, perquè si això és una premonició que vostès tenen
o una intuïció o una sensació, és poc rigorós quan es duu a una
cambra parlamentària. 

“Los principales problemas para la lucha contra la
pobreza y la reducción de la desigualdad no obtienen de esta
ley respuestas adecuadas ni realistas”. Haguessin fet
propostes, haguessin fet propostes, estava a la seva mà fer
propostes. O tampoc no confien que els aprovin res d’allò que
vostès demanen perquè, simplement, se’n van sempre a la
frivolitat, al titular, al que suposa la inexactitud dels fets, al que
suposa que llavors podrem penjar un vídeo a YouTube? És tot
això el que volen fer?

És que han de ser una mica seriosos, a mi em fa vergonya
avui aquest tema, davant aquestes ONG que s'hi deixen la pell,
després del que hem vist les darreres setmanes, perquè això és
una broma.

I sí, la pobresa té cara de dona. Quan vostès diuen:”la
ideología de género a la que VOX se opone es uno de los ejes
conductores de este proyecto de ley”, sí, la pobresa té cara de
dona, i també l’hi té en aquesta comunitat autònoma, també l’hi
té en aquest país, també l’hi té a Europa, també l’hi té al món,
per què? Perquè les dones patim pel simple fet de ser dones.
Quan vostès diuen “hace muchas décadas que podemos votar,
hace muchas décadas que podemos abrir cuentas corrientes,
tot això és una invenció”. No, no és una invenció, el que passa
és que nosaltres vivim a un món petit allà on no ens adonam del
que passa al voltant, sobretot, si no volem.

“Habitam un món profundament desigual, la desigualtat, sí,
té rostre de dona, de nina, de refugiada, de pagesa sense terra,
de defensora dels drets de la naturalesa, de dona trans i de totes
aquelles persones que sofreixen una desigualtat a conseqüència
de la falta de voluntat per revertir les injustícies”, aquesta és
una de les esmenes que hem presentat a l'exposició de motius.
Em sembla que és moníssima, que ens ha quedat beníssim i
esper que s'aprovi. Però, què hem fet? L'hem treballada, l'hem
pensada, l’hem meditada, hem vist on la podíem incloure. Això
és el que han de fer i deixar-se de comèdies. Així els ho dic.

No m'allargaré gaire més, jo no faré aquí un relat de les
nostres esmenes, perquè crec que no és el moment, el moment
és simplement dir-los que no, senyors de VOX, que no, i que és
una irresponsabilitat el que fan i una vergonya de cara a les
persones que, com deia, es deixen la pell per la cooperació,
necessària, imprescindible..., i amb una cosa estaré d'acord amb
la consellera: i egoistament hauríem de ser solidaris, perquè si
no la vida ja ens donarà respostes.

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Pons. El Grupo Mixto dividirà su tiempo, en
primer lugar, la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Benvingudes
les entitats que avui ens acompanyen.

L'esmena a la totalitat que avui debatem no ha sorprès ningú
i manco els membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports, per què ho dic? Perquè en aquesta
comissió hem vist unes quantes vegades com posen en dubte la
capacitat d’aquest parlament de debatre qüestions relacionades
amb els drets humans; partint d'aquesta base, és bo d'entendre
el perquè d'aquesta esmena. Ara bé, cal dir que no existeix
debat possible quan parlam de drets humans, aquesta és la línia
vermella que no podem tolerar, que no podem traspassar.

Quan el grup que presenta aquesta esmena qüestiona la
idoneïtat d'aquesta llei, ho fa des d'una visió -permeti’m
l'expressió- “llombríguista”, açò és, no voler mirar més enllà de
les fronteres, no voler assumir la pròpia responsabilitat dels
estats occidentals sobre la situació de pobresa dels països del
sud.

Que el grup proposant obviï com influeix el canvi climàtic
en els moviments migratoris, que obviï que aquesta emergència
climàtica implica un canvi de paradigma, que obviï que té
efectes sobre l'economia, demostra que no estan disposats a
adaptar-se al moment real que vivim, i és que, senyores i
senyors diputats, el canvi climàtic no entén de fronteres. 

L'escenari mundial que vivim obliga a la interdependència
i -afegim- a la corresponsabilitat. L'augment de les emissions
que hem viscut aquest any impossibilita arribar als objectius de
reducció d'emissions per al 2030, i açò vol dir que els
moviments migratoris climàtics augmentaran. L'augment
generalitzat de les desigualtats, la regressió en els drets de les
dones, així com l'exclusió econòmica, són un clar símptoma de
models de desenvolupament econòmics neoliberals i colonials
on els beneficis, lluny de compartir-se equitativament, han fet
créixer la desigualtat global.

Crida l'atenció que un partit que defensa els valors catòlics
tengui tants problemes amb la cooperació i la solidaritat, en
resum, amb el bé comú. La solidaritat és definida amb precisió
com la determinació ferma i perseverant d’obstinar-se per al bé
comú, és a dir, per al bé de tothom, perquè tots siguem
vertaderament responsables de tots. Per tant, no podem caure
en la perversió de la seva mirada, no estan en contra d'aquest
projecte de llei en concret, estan en contra de la mateixa
cooperació amb altres països, estan en contra d’allò diferent,
estan en contra d'acceptar que les regles del joc han canviat. 

Ens torna parlar de les obsessions de l'esquerra, i ara resulta
que defensar la igualtat des del feminisme és una obsessió, o la
lluita antiracista i antifeixista, o la preocupació climàtica i els
drets humans, tot açò són obsessions per a ells, i per a nosaltres

són línies bàsiques que no es poden traspassar. Vostès
qüestionen qualsevol cosa que surti d’aquest govern, i no ho
criticam, si no fos perquè la crítica que vostès fan es limita
simplement a posicionar-se en contra. 

És evident que tenen tot el dret del món a fer les esmenes a
la totalitat que desitgin, però la pregunta és: quin tipus de
cooperació defensen vostès?

Dubtam seriosament que hagin llegit la llei, un dels
arguments per rebutjar-la és que creen organismes, ja li han
repetit manta vegades, però és que vostè no ha estat capaç de
respondre a la Sra. Consellera quan li ha dit “digui'm un sol
organisme que hagi creat”. No, no ho ha dit, perquè,
bàsicament..., perquè no n’hi ha cap que en creï.

Pensen que es pot acabar amb la pobresa i la desigualtat
mantenint l'actual sistema capitalista? Quan critiquen que
s'inclogui la mirada feminista, caldrà explicar obvietats, però la
causa s’ho val: haurien de saber vostès que algunes dones es
veuen empeses als marges i experimenten moltes i profundes
discriminacions, per factors diversos, com l'edat, etnicitat,
identitat de gènere, orientació sexual, o pel seu estatus com a
immigrant, indígena, refugiada, desplaçada, amb diversitat
funcional, i un llarg etc. És ineludible, idò, analitzar aquestes
dinàmiques per comprendre les sinergies existents entre
l'agenda feminista i l'agenda de cooperació. És més, aquestes
agendes es veuen condicionades per un context actual de
reacció patriarcal i nous fonamentalismes religiosos i polítics,
com el que vivim avui.

Elie Wiesel, un supervivent dels camps de concentració
nazi, va dir: “Aquest és el deure de la nostra generació en entrar
al segle XXI: la solidaritat amb els febles, els perseguits, els
abandonats, els malalts i els desesperats. Açò és expressat pel
desig de donar un sentit noble i humanitzador a una comunitat
en la qual tots els membres es defineixen a si mateixos, no per
la seva pròpia identitat, sinó per la dels altres”.

Crec que queda clar com si fos de dia que no compartim en
absolut aquesta esmena a la totalitat i que, evidentment, no
tindrà el nostre suport.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Font. El Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. El primer de tot, agrair la
presència de les entitats que treballen justament en la
cooperació al desenvolupament, també, perquè així veuen
quina és la posició que té, en aquest cas, un grup, sobre la
cooperació i la tasca que vostès fan. 

I, és més, ja li han dit alguns grups que si treballen poc, els
ho han dit d'una manera més subtil, menys subtil, ho podríem
resumir en què la seva proposta ocupa una pàgina, una pàgina
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en la qual malbaraten contra necessitats indefinides contra la
pobresa, un complex entramat..., és que podrien canviar el títol
i podria ser per a qualsevol altra llei, perquè vostès crec que
tenen un reciclatge..., sí que fan una política circular, empren
els mateixos arguments per a qualsevol tipus de llei, excepte en
una qüestió: els podria dir, perquè m'ha semblat molt curiós, he
mirat el treball que fa el seu grup tan centralista, nacional, que
ho diu el seu cap a Madrid, i sí que tenen mocions en les quals
fan més d'una pàgina, mocions de 12 pàgines, en les quals es
parla de memòria democràtica i que s'han de mantenir
monuments per als nazis o per als falangistes, aquestes mocions
sí que les presenta el seu grup a altres parlaments autonòmics,
per què? Perquè són qüestions que sí que els interessen, a les
que no els interessen quatre línies per ficar-se amb feminisme,
LGTBI, lluita contra la pobresa, cooperació, i ja està, i
continuem.

Han dit que no fan esmenes parcials perquè estan en contra
de la democràcia, que és justament el que li ha dit avui la Sra.
Durán, perquè el treball, potser que no estiguem d'acord en
moltes qüestions, però el treball parlamentari, la democràcia
significa agafar el text que prepara un determinat caire polític,
ideològic, òbviament -és curiós que qui no vol parlar 
d'ideologia quasi sempre és la dreta i més enllà la ultradreta-,
que té ideologia i que explica exactament com es fa, i després
l'oposició proposa qüestions per tractar d'arribar a punts
d’enteniment, aquesta qüestió és la democràcia. Tal vegada el
que volen és la causa general que va haver-hi de l’any 39 a
l’any 50, tal vegada volen aquesta qüestió, que això sí que era
on es deia què s'havia de pensar, es deia què s’havia de vestir
i es deia què s’havia de menjar. Tal vegada és el que barregen.

Li ha dit la consellera en la batalla d’idees, jo també faria
una batalla d’idees amb vostès, i sí que hi ha una qüestió que li
han dit que ha parlat només de l'Agenda 2030, han dit que
respecten l'Estatut d'Autonomia, l'article 105, que és a
l'exposició de motius, l'article 105 directament diu que els
poders públics -el Parlament és un poder públic, vaig a fer un
poc com Teo explica el Parlament-, han de vetllar per fomentar
la pau, solidaritat, tolerància, respecte dels drets humans i la
cooperació per al desenvolupament amb els països i les
poblacions estructuralment menys desenvolupats; exactament
tot el contrari del que vostès han dit amb la seva proposta,
exactament tot el contrari.

El respecten, no sé com!, ja m'ho explicarà com ho respecta
perquè el que diu aquí és tot el contrari del que vostè ha dit, Sr.
Rodríguez, és curiós!

Després diuen que si l'Agenda 2030, no, sí... bé, és que jo
crec que aquesta llei sí que està i ha d'estar impregnada de
l'Agenda 2030, perquè l'Organització de les Nacions Unides,
193 països de tots els caires ideològics possibles del món, de
tot el món, que sembla que per ventura l’autarquia que vostès
volen, un punyat tot plegat, van decidir 17 objectius, el primer
dels quals és posar fi a la pobresa, que és un dels objectius que
té la cooperació al desenvolupament. Segon, fam zero al món;
també la cooperació funciona per a aquestes qüestions. Tercer,
bona salut; hi ha llocs que no en tenen i qui més té..., a més,
crec que els caires progressistes, tot i que és cert que la llei va
venir d'un caire més liberal, i també estam d'acord amb aquesta
qüestió de la cooperació, fa sense mirar a quina banda de la

societat estam, perquè diuen que hi ha molta gent que els dóna
suport. Alerta!, dels 59 diputats només 3 donen suport a
aquesta qüestió i la resta els han dit clarament avui que no, que
no, que no es treballa d'aquesta manera amb la cooperació. 

Podríem parlar d'igualtat de gènere, també és un objectiu de
desenvolupament de 193  països, vostès no, però 193 països sí:
acció climàtica, vida marina, vida a la terra, pau, justícia,
aliances per als objectius, cooperació i aliances. És que crec
que vostès tenen claríssim que volen repetir una idea moltes
vegades per veure si enganen algú més i aconsegueixen el que
diuen que no volen, no volen parlaments, però tenen un
vicepresident que cobra 100.000 euros a l’any per no fer res. És
curiós, és curiós...

(Alguns aplaudiments)

... com vostès diuen, les estructures entramades, però per posar
la mà sí que són capaços quan poden, quan tenen l’oportunitat
sí que posen algú a un càrrec perquè pugui cobrar. Llavors,
això no és coherent.

I, de veritat, almenys aquest parlament es mereix
coherència, i la coherència que jo els traslladaré, no esgotaré el
meu temps perquè avui el debat és sobre el rebuig a la seva
esmena a la totalitat, crec que queda clar que està rebutjada, i
ho han dit tots els grups polítics, el que sí tinc clar és que
mentre vostès hi siguin nosaltres haurem d'estar sempre enfront,
perquè no podem arribar a cap punt d'acord amb aquesta
actitud. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Sanz. Ahora es el turno del Grupo
Parlamentario Socialista, el Sr. Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes gràcies, vicepresidenta, i bon dia a tothom.
Nosaltres sí que venim a parlar d'ideologia, perquè el que es
posa en dubte avui és la idoneïtat de la Llei de cooperació que
ha impulsat el Govern de les Illes Balears, mitjançant un
projecte de llei, i nosaltres creiem que ideològicament encaixa
dins el pensament que tenim els socialistes. 

Nosaltres tenim unes arrels fundades en una concepció
il·lustrada i cosmopolita d'una construcció d'una comunitat
política internacional. El nostre patriotisme, senyors de VOX,
que sempre els agrada molt parlar de la pàtria, nosaltres el
demostram a favor de la pau, el progrés, el respecte i l'entesa
entre cultures diverses i la defensa dels drets humans. Això ens
defineix a nosaltres com a socialistes i defineix també la nostra
posició històrica i ideològica.

Nosaltres propugnam una visió avançada i activa en
proposar i donar suport a institucions internacionals, les quals
vostès tots rebutgen, que preservin la pau, el diàleg i la
cooperació entre les nacions. 
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Nosaltres volem una Espanya i una comunitat autònoma que
sigui un país obert, solidari i líder en la defensa de la solució
pacífica dels conflictes, el compliment dels objectius de
desenvolupament sostenible així com la cooperació entre
civilitzacions, cultures, races, llengües i tradicions.

Nosaltres, el nostre partit, no roman ni romandrà indiferent
davant dels grans desafiaments globals, que ho són també per
a Espanya i també per a la nostra comunitat autònoma. Volem
una comunitat internacional que és la que hem construït des del
nostre europeisme, una Unió Europea garantia de pau, progrés
i tolerància. 

Nosaltres volem ser el que deia l'expresident socialista
Rodríguez Zapatero, exportadors de pau, exportadors de lluita
contra tot tipus de violència, de persistir en contra de la pena de
mort, de la nostra vocació de trobada amb les cultures i
civilitzacions des del respecte i l'afecte i pel nostre lideratge,
per la solidaritat amb la cooperació al desenvolupament just en
la defensa també dels drets de les dones.

La nostra mirada socialista en polítiques de cooperació és
internacionalista, progressista, solidària, i especialment
conscient que cap país podrà resoldre per si sol els reptes
globals als quals s'enfronta, ja sigui la seguretat, la salut, el
canvi climàtic, les desigualtats, la pobresa, la lluita contra la
fam, la gestió dels moviments migratoris, la lluita contra la
impunitat de qui viola els drets humans, etc. Tot plegat, reptes
compartits que cap estat no pot resoldre individualment sinó
que més aviat amb la col·laboració de tots. 

Els motius de la nova llei són més que sobrats i estan
explicats també a l'exposició de motius, entre d'altres coses
perquè una llei de l'any 2005 s’ha vist superada o es pot haver
vist superada per altres documents que han anat demanant i dels
quals aquesta comunitat autònoma també se’n fa ressò i es vol
seguir, ja sigui l'Agenda 2030, que ja sabem que no agrada al
seu partit, però que almanco va obtenir l'aprovació de 193
estats membres de les Nacions Unides, però, bé, es veu que 193
estats van equivocats, els Acords de París de canvi climàtic,
l'Agenda Balear 2030 presentada a l’any 2019; i també, com
no, la Llei de canvi climàtic, perquè evidentment en aquest món
global que patim les conseqüències del canvi climàtic tot plegat
tendrà unes greus conseqüències amb els equilibris evidentment
que ja estan fent molts de països que pateixen les severes
conseqüències de la pobresa als quals s'hauran d’afegir als
efectes del canvi climàtic. 

I després tenim també la COVID i també tenim la l'agressió
russa d'Ucraïna, que sembla que a vostès els ha llenegat; és a
dir que hagin vist que els països hagin hagut de col·laborar
entre si per evitar una pandèmia, per posar mesures, per
comprar medicaments... tot això a vostès els ha llenegat. La
guerra d'Ucraïna? Els llenega completament, ja no sé si perquè
es consideren encara, tot i que ja no ho diuen tant, els socis de
Putin, perquè vostès pensaven que el govern de Putin era idoni,
era molt bo, o si realment la crisi humanitària que ara succeeix
a Ucraïna i que ha implicat la població de les Illes Balears, això
els llenega. Aquestes demostracions d’afecte, de solidaritat, de
compartir problemes globals, a vostès els passa per damunt
perquè no els afecta, perquè no els interessa i perquè en realitat
no creuen en la cooperació.

Aquesta nova llei per a nosaltres és positiva, i per això
defensam que avui no tiri endavant aquesta esmena a la
totalitat, perquè blinda, i ho ha explicat molt bé la consellera,
l'esforç pressupostari per assolir aquest 0,7 que reclamen
històricament les entitats, a les quals vull agrair que siguin avui
aquí presents i que hagin vengut a la nostra convidada, perquè
col·laboram amb ells habitualment. Perquè aquesta nova llei
també s'alinea amb els reptes que actualment té el planeta: el
canvi climàtic, el model econòmic, les rutes migratòries, la
igualtat de gènere -sí, la igualtat de gènere, perquè la pobresa,
haurien de saber-ho i si no ho saben s’ho tatuïn aquí, al cap, la
pobresa segueix tenint nom de dona-, la sobirania energètica
alimentària, la sostenibilitat mediambiental, etc. Perquè
nosaltres pensam que, a més, inclou estratègies de
sensibilització perquè la societat de les Illes Balears sàpiga què
és la cooperació per al desenvolupament, quina importància té
i quins valors es fomenten amb aquestes accions de cooperació.
Perquè no inclou nous òrgans, és una nova mentida del seu
partit, no inclou nous òrgans, no es creen nous “xiringuitos”,
com a vostès els agrada dir, bé, els agrada dir, però no exercir
perquè, evidentment, sabem d'altres comunitats autònomes on
escalfen cadires i cobren uns sucosos sous per part de les
administracions autonòmiques.

I perquè després té un reforç a uns enfocaments i que, a
més, aquí altres portaveus han parlat que n'hi hauria d'haver
d'altres, i jo crec que és una qüestió molt sana en democràcia
parlar que una llei, que té uns enfocaments en aquest cas als
drets humans, feminista, de sostenibilitat ecològica i de
resiliència del sud global, hi hagi d'altres portaveus, altres
partits que es plantejassin que es podrien complementar amb
altres enfocaments i que tot això ho puguem debatre a la
ponència que se celebrarà d'aquí a uns dies quan, evidentment,
no prosperarà aquesta malintencionada esmena a la totalitat. 

Per tant, per tot plegat, nosaltres creiem que és una
oportunitat per debatre, que és una oportunitat per reflectir el
pensament de la majoria de ciutadans de les Illes Balears que
estan d'acord amb les accions de cooperació i perquè, a més,
ens servirà per parlar, per incorporar a la llei nous conceptes,
com són el feminisme, l'ecologisme, l'antiracisme, els
moviments veïnals, els culturals, els de caràcter social, els
vinculats als moviments migratoris i, com no, també de la
defensa del col·lectiu LGTBI, qüestions que vostès també s'han
tancat d'entrada a reconèixer.

Ja li han dit aquí diversos portaveus quin és el grau de
reconeixement que dona una llei orgànica, sí, l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, quin reconeixement dona a
través dels articles 103, 104 i 105, però especialment aquest
darrer, de quin hauria de ser o de quin ha de ser el paper de les
Illes Balears en qüestió de cooperació per al desenvolupament,
però és que no només vostès rebutgen una llei autonòmica, que
podríem dir, bé, -bé, una llei orgànica, però de caràcter
autonòmic-, però és que després també vostès rebutgen una llei
estatal, que és la de l'any 1988, de cooperación internacional
para el desarrollo, que en aquell moment ja establia, perquè
volia reconèixer el desenvolupament, i cit textualment “el
desenvolupament extraordinari en l'increment de recursos
destinats a la cooperació por parte de administraciones
públicas, central, comunidades autónomas y corporaciones
locales, además de la sociedad civil”, i, com molt bé ha
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explicat aquí el portaveu de MÉS per Mallorca, ja reconeixia
aquest paper de la cooperació descentralitzada, un paper que
vostès volen anul·lar. I, a més, aquesta mateixa llei a l'article 20
tenia un apartat específic per a la cooperació pel que fa a les
comunitats autònomes i entitats locals. 

Per tant, vostès no només neguen l'Estatut, no només
neguen tantes coses, sinó que també neguen aquesta llei estatal
que ara mateix es veu reformada, i això em dona peu per
negar-los una nova mentida que vostès han dit aquí: “Nosotros
no estamos en contra de la cooperación internacional”, és clar
que sí que hi estan en contra, és clar que sí, perquè no fa massa,
en el Congrés dels Diputats, varen presentar també una esmena
a la totalitat a la llei estatal que es reforma de cooperació
internacional. Perquè aquí ens fan un cantet, el cantet que ens
fan aquí, que avui no l’ha fet tant, però que l’hem hagut
d'escoltar en nombroses Comissions d'Assumptes Socials i de
Drets Humans, el que diuen normalment és que la comunitat
autònoma no hauria de tenir capacitat d’acció o d'intervenció
sobre cooperació internacional perquè és una cosa que afectaria
l'Estat, i a l'Estat, en el Congrés dels Diputats, el que fan és dir
que els organismes internacionals ens lleven la sobirania. 

És clar, al final, el que fan vostès és passar la pilota perquè
realment el que no volen afrontar són realitats molt diverses
que existeixen en aquest planeta i que vostès, amb la seva
crueltat habitual, amb el seu odi, que no tenen cap problema
d'expandir, el que volen és no sols no mirar-los de cara, sinó
infondre a la nació espanyola i també al poble de les Illes
Balears aquesta mateixa perspectiva que vostès tenen de les
problemàtiques que succeeixen avui en dia arreu del món, és a
dir, una qüestió en la qual vostès no volen ficar-se, perquè
vostès consideren que l’Agenda 2030 no té res a solucionar,
que els seus objectius no tenen res a interferir en el món global
i vostès apel·len novament a aquesta que diuen Agenda
España.

Jo vaig sentir les declaracions que va fer un portaveu seu a
Castella i Lleó, amb motiu dels incendis que hi va haver aquest
estiu, que ells deien: “No, no, nosotros no creemos en la
Agenda 2030, creemos en la Agenda España”, i li deien: molt
bé, i com aplicaria vostè l’Agenda España per evitar els
incendis forestals que s'han produït a la comunitat autònoma?
I vostès deien: “No, no, la Agenda España”. 

És clar, jo irrefrenablement em vaig imaginar aquell home
amb una bandera espanyola anant a apagar el foc, però, és clar,
això seria l’anècdota, i seria divertit si vostès fossin una
anècdota, però, per desgràcia per a les societats democràtiques
com la nostra, vostès no són una anècdota, perquè amb les
seves esmenes a la totalitat no només amb la que presenten
avui, sinó amb la que varen presentar al Congrés dels Diputats,
vostès fan una esmena a la totalitat a la Constitució, a l'Estatut
d'Autonomia, als tractats internacionals, a la Declaració
Universal de Drets Humans i a tants i tants d documents que
han pactat les nacions al llarg de la història i especialment en
l’època contemporània.

Algú li demanaven si vostès estaven en l'època de la
pesseta, és evident que vostès estan en l'època de l’autarquia
franquista, però jo en algunes qüestions ja em deman si vostès
fins i tot es remunten al segle XVII, que... tan sonora és la seva

desconnexió amb la realitat i els problemes que pateix la nostra
societat. 

Per tant, si vostès no volien que parlàssim d’ideologia, jo sí
que he vengut aquí a parlar d'ideologia, que es confronta
absolutament amb la seva, i sí que pensam que aquesta llei ha
de tenir un caràcter ideològic, i tant de bo sortim de la comissió
que es farà, de la ponència i de la comissió, sortim amb una
idea, amb una ideologia que tengui un camp de visió encara
més ampli del que ha estat creat pel Govern de les Illes Balears
quan l'ha presentada, perquè aquest és l'ànim dels parlaments,
poder discutir i ampliar el camp de visió quan això sigui
possible.

I jo reconec que s'han presentat nombroses esmenes que
haurem de debatre, haurem d'estudiar i fins i tot haurem de
transaccionar per arribar a una conclusió de quin model
cohesionat i quin model consensuat volem de cooperació
internacional, un model en el qual vostès no hi volen entrar.
Perquè, senzillament, i ja ho ha dit aquí un portaveu, l'altre dia
vaig tenir ocasió de debatre amb una diputada seva a una ràdio
i vostès, és clar..., a mi em queda molt clar... perquè hem de
tornar els antecedents, vostès confonen caritat amb solidaritat
i aquest és el problema clau, perquè vostès, a més, diuen que no
s'ha de senyalar, no s'ha de treballar per a segons quins
col·lectius, han començat a ridiculitzar determinats aspectes de
la llei perquè a vostès només els serveix col·lectivitzar per
acusar, per senyalar i per generar odi.

I després aquesta confusió que tenen entre solidaritat i
caritat, perquè vostès només entenen la caritat, la caritat que es
desprèn del que un no necessita i que, amb un acte capritxós,
voluntariós en algun moment, però sobretot tanmateix carregat
d'una certa moral, se'n desprenen i donen un donatiu, idò a una
ONG o a algú a qualque moment, però vostès són incapaços de
reconèixer una feina coordinada de les administracions
públiques, de tot un poble, en aquest cas de les Illes Balears,
per intentar solucionar de manera conjunta els problemes
globals. I això, senyors de VOX, és un gran error i és un gran
problema que tenen vostès.

Per tant, estic molt content que avui ens haguem ajuntat
totes les forces democràtiques per rebutjar aquesta esmena, que
és absolutament i concretament indigna.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. En torn de rèplica té la paraula el Grup
Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente en cinco minutos no
les puedo contestar a la media hora de medias verdades,
exabruptos, falsedades..., o sea, es imposible, es imposible,
no... no lo puedo hacer. Lo que sí puedo es, por lo menos,
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intentar desenmascarar algunas de sus falsedades y de sus
mentiras. 

Ustedes caen muchas veces en lo personal, porque cuando
a veces ya no tienen argumentos caen en lo personal, que si
leemos más o menos una ley, si la entendemos más o menos, si
somos más o menos vagos; yo no caeré en eso, yo no les diré
nunca que ustedes parecen bastante cortitos porque no
entienden la explicación que yo les he dado con respecto a por
qué estamos en contra de esta ley...

(Algun aplaudiment)

..., no se lo voy a decir, y estamos en contra de esta ley porque
está basada en unos principios a los que nosotros nos
oponemos, que son la Agenda 2030, así de claro.

Porque estoy convencido de que ustedes se opondrían, por
ejemplo, a una ley llena de bondades, que en su preámbulo
dijera: y esta ley se basa en los principios fundamentales del
Movimiento Nacional, evidentemente, aunque luego todo el
desarrollo de la ley estuviera lleno de florituras, y lo harían con
muchísima razón. Y esto es lo que ustedes no entienden,
nosotros nos oponemos a esta ley porque tiene un marcado
carácter ideológico y sus apartados, subapartados, puntos y
capítulos nos importan relativamente muy poco, porque está
muy claro que lo que intenta esta ley va en contra de los
principios ideológicos que nosotros defendemos.

Y supongo que es tan democrático como la postura que
mantiene cualquiera de ustedes, porque estamos en esta cámara
porque miles de ciudadanos de esta comunidad autónoma nos
han votado, que es lo que a ustedes les pesa y cada día nos van
a votar más, que es lo que veo que a ustedes realmente les pesa. 

Se han dicho una serie de barbaridades en esta tribuna,
como que nosotros estamos en contra de defender, mediante
esta Ley de cooperación internacional, los derechos de las
mujeres y los derechos de los gays, y ¿esto viene a decírmelo
el grupo que tenía un jefe, que tenía un programa en la
televisión, financiado por los ayatolás iraníes, que son los que
cuelgan a los homosexuales de las grúas? 

(Algun aplaudiment)

¡Es qué de verdad!

Luego nos ha hecho un momento, claro, así, muy trágico y
muy impostado de esos pobres niños que se pueden salvar;
claro que a todo nos preocupa, claro que nosotros estamos a
favor de la cooperación internacional y claro que nos
preocupan esos niños, nos preocupan tanto como los que a
ustedes no les preocupan, que son los que ustedes están a favor
de asesinar en el vientre de sus madres, así de claro se lo digo.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Y claro que estamos en contra del insostenible estado de las
autonomías, jamás lo hemos ocultado, jamás lo hemos
ocultado, pero nosotros no vamos a dar ningún golpe, como sus
amigos y colegas, nosotros, si algún día podemos, lo haremos
reformando la Constitución, utilizando los mecanismos que la

propia Constitución reconoce que se puede reformar. Y
nosotros no queremos ver a ninguno de ustedes en la cárcel,
como también se ha dicho en esta tribuna, más que a aquellos
que cometan un delito, como sus socios de Bildu, de ERC o de
Junts per Cat, que cometieron un delito contra el Estado,
absolutamente a nadie más.

¿Qué nosotros queremos conservar monumentos nazis? Es
que, yo, vamos, es que ya no sé lo que tengo que llegar a oír en
esta tribuna. Ustedes, además, vienen aquí a defender que esto
cuenta con la aprobación de organismos internacionales,
extraños foros, como el de Davos y la ONU, y ¿quién ha
votado a los representantes de la ONU? Y ¿quién ha votado a
los miembros de la Comisión Europea?

Ustedes están a favor de una especie de democracia
orgánica, donde al pueblo le dejamos votar un poquito y luego
lo demás ya lo decidiremos los mayores, nos reuniremos y
haremos una especie de colegio electoral de los grandes
senadores, que, a su vez se elegirán y a su vez se elegirán y a su
vez, elegirán; nosotros estamos a favor de la soberanía nacional
y, por supuesto que queremos que todas estas normas de la
Agenda 2030 sean votadas en el Congreso de los Diputados, es
más, queremos que sean propuestas en un referéndum y que sea
el pueblo español el que decida sobre ciertas cuestiones de
limitación de su soberanía. Y por eso, nos oponemos a la
totalidad de esta Ley de cooperación. 

Y para terminar, me decía la Sra. Consellera, que la Europa
la habían creado los socialdemócratas, Europa nace en Grecia,
se defiende en las Termópilas, se expande con Roma y se hace
universal con España y con la cruz...

(Algun aplaudiment i remor de veus)

..., eso es lo que nosotros defendemos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el torn de contrarèpliques dels grups que han
intervingut en contra de l’esmena i, en primer lloc, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb el seu permís, faré la
contrarèplica des de l’escó. Sr. Rodríguez, con cinco minutos
no le basta, pero es que no le basta ni con los diez que ha hecho
en la intervención inicial, ni con los diez de la réplica, ni
siquiera con los cinco, ni aunque tuviera las 24 horas del día no

 



8476 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 138 / 25 d'octubre de 2022 

les bastaría, porque su discurso está hueco de contenido y no
tiene ninguna propuesta ni de cooperación, ni de sanidad, ni de
educación, ni de nada que lleve derechos para los ciudadanos,
tanto sean de aquí como sean de otro territorio.

Y usted mismo acaba de decir que no le importa, que le
importa relativamente poco el contenido de esta ley, o sea, no
le importa el fin de la pobreza, no le importa el hambre cero, no
le importa la salud, ni el bienestar, no le importa la educación
de calidad, no le importa el agua limpia de saneamiento, no le
importa el acceso a energía, ni tampoco la producción,
consumo responsable, ni siquiera la paz mundial.

Evidentemente, a usted le importan cero los ciudadanos. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, només una apreciació, Sr. Rodríguez. Más que nada por
respeto, yo creo que el mínimo que le debe usted a sus
diputados europarlamentarios, diputados del Parlamento,
díganles, pregúntele a ellos quienes eligen a los miembros de
la Comisión Europea, que ha parecido que han sido déspotas
que han aparecido por ahí, son instituciones democráticas
elegidas y, entre otras cosas, nuestro Estado español, como el
resto de los otros 27, están ahí metidos en esa capacidad de
elección. Y, entre otras cosas, la política de cooperación de la
Unión Europea, en la que también participa el Estado español,
es resultado de una votación de la participación de diferentes
órganos por parte del Parlamento de la Unión Europea, y su
presupuesto.

Simplemente es una apreciación que conviene que diga,
porque lo ha dicho en una cámara donde tenemos
responsabilidad política y también legislativa, y conviene que
seamos rigurosos, entre otras cosas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES.

Sí, gràcies president. Fa mal discutir amb gent que
tanmateix ni escolta, ni fa comptes escoltar i va a la seva. Per
ventura sí que s'ha llegit la llei, Sr. Rodríguez, per ventura se
l’ha llegida i el que ha fet ha estat, sobre el que ha llegit,
tergiversar, que és del millor que saben fer; és a dir, vostès són
experts en dir mentides i tergiversar la realitat, que és el mateix
que dir mentides, més o manco. Per tant, per ventura, sí que se
l'ha llegida per poder-la manipular i tergiversar, això segur. 

Un poquet de rigor, el diputat de Ciudadanos, el Sr. Gómez,
demanava rigor, jo, la veritat!, en castellà parlen de demanar
peras al olmo, i és el mateix, demanar rigor a aquest personal
és demanar peras al olmo, és absurd, perquè fins i tot ha parlat
de club, o una cosa així, quan ha parlat de l’ONU, és que és
molt grossa la cosa, és molt gros, ha parlat de club per parlar de
l’ONU!

I sí, l’Europa actual s’assenta sobre les bases de la
socialdemocràcia, després de la II Guerra Mundial, l’Europa
actual, ni més ni pus, Sr. Rodríguez. L’anterior a la
socialdemocràcia, després de la II Guerra Mundial, era el
nazisme. Triï, triï, vostè mateix!

I vostè ha dit que s'assenta o neix d’España, la cruz y la
espada, no s’ha deixat la espada, ha dit la cruz, s’ha deixat la
espada. Perdoni, la creu són vostès!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, simplement dir-los
als senyors i senyora de VOX, que s’ho segueixin passant tan
bé, que veiem que passen un “guster”, quan tota la resta
d’aquesta cambra autonòmica s’indigna per coses que vostès
diuen, però, en qualsevol cas, també els convidaria a pensar
que la cooperació és necessària, encara que sigui a través d'una
llei que vostès no veuen i que tal vegada molts d'aquesta
cambra no acaben de veure, per això hem fet esmenes.

Els convidaria a fer un canvi de xip, que segur que a tots
ens anirà millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Intervindré des de l’escó, ja que seré
molt breu. Dues coses, no ha tengut temps amb cinc minuts per
respondre, però segur que amb cinc minuts sí que ha tengut
temps per fer aquesta proposta d’esmena a la totalitat, perquè
no feia falta molt més temps per redactar-la.

Després, quan diuen que no en fan una qüestió, li llegiré
textualment, una proposta del seu grup parlamentari
enregistrada ahir, a les 10.40 hores: “Se considera, además,
necesario que, en concreto, debe ser protegida la Comunidad
Valenciana, por su interés histórico, artístico, cultural o
monumental” i, entre d’altres, hi ha el monòlit al soldado
alemán, de la Legión Cóndor, muerto en Betxí. Això no ho fa
ni Alemanya, llavors, el seu partit sí que exalça símbols del
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nazisme, sí que els exalça, llavors, en una qüestió que, quan li
he dit que era aquesta qüestió, sí ho fan, vostès volen defensar
aquestes qüestions.

Res més, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Mirin, la seva intervenció no és
creïble, bàsicament, perquè ens remuntam als antecedents que
hem debatut en aquesta cambra, que torni venir aquí amb els
seus cinc minutets de glòria, digui que no té temps per
contestar-nos un per un, i que necessitaria una hora, dues hores,
no és cert; vostè, els arguments seus es concentren en un minut
o dos, i ja els ha dit, ja els ha dit, perquè avui ha sortit de
l'armari de dir-nos realment qui és, ja, com un dèspota complet,
dient que si l'ONU, que si la Comissió Europea, són un club,
són entitats que no tenen cap mena de valor.

És clar, vostès aquí ja..., vostès ja s'han despullat,
novament, cada dia els veiem aquí que es despullen en
moltíssims aspectes, econòmics, socials, educatius; però avui
s'han despullat també en un altre aspecte que és el de la
cooperació internacional i de ser una miqueta empàtic amb el
que passa arreu del món.

Ja li han dit, vostès, les seves preocupacions -i li ho diu la
presidenta a cada sessió de control que tenim-, les seves
preocupacions són gairebé anecdòtiques i farien riure -i em
repetesc-, farien riure, si no fos perquè vostès tenen aquí una
representació de tres diputats que es passen el dia tocant-se la
panxa i que, novament, ens tornarem veure amb aquesta
tramitació legislativa, que han presentat una esmena a la
totalitat sense cap mena de raonament i sense cap mena de
fonament, per a després començar tot un tràmit legislatiu en el
qual vostès, segurament, no apareixeran.

I és una llàstima que els ciutadans espanyols i els ciutadans
de les Illes Balears no sàpiguen a qui tenen asseguts en aquest
Parlament de les Illes Balears, a quins tres personatges tenim
aquí asseguts, que no fan feina per a la ciutadania de les Illes,
que se'n riuen dels projectes legislatius, que els menyspreen i
que els ridiculitzen. I això és una vertadera llàstima, i una
llàstima amb la qual nosaltres hem de tirar endavant, i
començarem aquesta ponència -com he dit abans- amb
l’aportació de qüestions positives i amb debat.

Vostès no hi seran, vostès s’ho perden!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació d'aquesta
esmena a la totalitat, de devolució, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei de cooperació per a la
transformació global.

Passam a votar. Votam.

Vot presencial: 3 vots a favor, 49 en contra, cap abstenció.
Hi ha 1 vot telemàtic negatiu, el que dona un resultat global de
3 vots a favor, 50 en contra i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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