Roda de premsa del Grup Popular

Company: "No sobren turistes ni
sobren cotxes; el que sobra és un
Govern incapaç de gestionar"
• El president popular diu que el Pacte d'esquerres es
caracteritza per "prohibir, imposar i perseguir"
• El GPP qüestionarà demà a les seves preguntes el
consens i el diàleg de què presumeix el Armengol
26 febrer 2018.- El president del PP de les Illes Balears, Biel Company,
ha manifestat avui que, sobre la qüestió de la saturació turística a les illes
que està ventilant el Govern durant tota la legislatura, "no sobren turistes
ni sobren cotxes, ni places turístiques; el que sobra és un Govern
incapaç de gestionar, incapaç de planificar i incapaç de construir les
infraestructures que es necessiten ".
En la roda de premsa prèvia al ple del Parlament de demà, Company ha
dit que el Govern presidit per Armengol es caracteritza per "prohibir,
imposar i perseguir". Per això, des del Grup Parlamentari es plantejarà
demà una de bateria de preguntes als consellers sobre assumptes "en
els que venen consens i diàleg, quan la realitat demostra el contrari".
Entre aquests temes conflictius, es troben el Pla de Transports, els
avenços als Consells, la transferències de promoció turística, l'ampliació
del Parc de s'Albufera o la declaració de les noves zona ZEPA. La
portaveu parlamentària Marga Prohens preguntarà demà a Armengol
sobre el lloguer turístic, que segueix empitjorant després de la Llei
Frankenstein i la zonificació del Consell, sense cap tipus de consens amb
els ajuntaments ni amb els propietaris.
Una altra de les preguntes del Grup Parlamentari Popular de demà es
referirà als últims resultats de la selectivitat, que col·loquen als estudiants
balears amb la nota mitjana més baixa d'Espanya. "Volem saber si això
preocupa el Govern o si, seguint la línia de la consellera Pilar Costa, a la
consellera Armengol tampoc li preocupa aquesta dada", ha apuntat
Company.
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REGULACIÓ DE ESCOLETES DE 0 A 3 ANYS
Prohens ha volgut destacar l'aprovació d'una PNL de MÉS per Menorca
sobre la regulació d'escoletes de 0 a 3 anys. "El Govern va realitzar un
esborrany amb imposicions que va enfadar a tota la comunitat educativa
o assistencial", ha declarat Prohens. Ara, han hagut de ser els grups
parlamentaris del que hagin consensuat la manera de procedir davant
aquesta problemàtica. També s'ha incorporat una proposta del Grup
Popular relativa a desgravacions fiscals com ajudes per al menjador i
altres prestacions per a la conciliació familiar, així com que el Govern
destini més diners en aquesta etapa educativa, Prohens ha insistit que
tenim un conseller que "ni creu en la conciliació ni coneix la realitat social
i familiar de la majoria de famílies de les Balears".
PENSIONS GARANTIDES
Pel que fa a les pensions, Marga Prohens ha estat contundent: "no
acceptem lliçons del PSOE pel que fa a les pensions", recordant que va
ser el partit socialista qui en 2010 va congelar les pensions en una
decisió contrària al Pacte de Toledo. Marga Prohens ha manifestat que
"la millor manera de garantir les pensions és que hi hagi més afiliats a la
Seguretat Social" i en això és en el que està centrat el Govern del Partit
Popular.
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