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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, president, substituesc Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Digues el nom.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Soc Joan Ferrer.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, president, pel Grup Parlamentari Ciutadans
Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp, gràcies.

I. Adopció d’acord respecte de l ’escrit RGE núm.
5456/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les
Illes Balears, en funcions, per explicar la situació de les
ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la
catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes
d’octubre del 2018.

EL SR. PRESIDENT:

Passam doncs al primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció d’acord respecte a l’escrit RGE núm.
5456/19, del Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern de les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat mes d’octubre.

Per a la seva defensa per part del Grup Popular té la paraula
la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Idò sí, per segona vegada el Grup Popular demana la
compareixença del delegat del Govern en aquesta cambra
perquè doni explicacions sobre una qüestió tan important com
són les ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la
catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca.

Són 20 milions als quals es va comprometre el Sr. Sánchez
a aportar a les nostres institucions. Aquestes setmanes tant els
ajuntaments com el Consells Insular de Mallorca ja han penjat
a l’aplicació que es va disposar a aquest efecte tots els
justificants necessaris per demanar aquesta ajuda. 

I en un context on hi ha dissoltes les Corts, un govern en
funcions, més en funcions que mai, els ciutadans de les Illes
Balears necessiten tenir informació de primera mà; necessiten
conèixer un responsable que els expliqui quan arribaran aquí
aquests doblers per pal·liar tots  aquests problemes, fins i tot
des d’una dimensió humana i d’infraestructures que encara no
estan reparades i que si vengués un altre fenomen d’aquestes
característiques segurament no podríem abordar-ho amb èxit.

 Per tant, el que nosaltres volem és que aquest delegat del
Govern faci un exercici de responsabilitat política. Ja sabem
que s’empararà en aquesta informe que ja moltes vegades han
utilitzat altres delegats del Govern de diferents partits polítics,
però en un context com l’actual, en què no tenim cap referent
a nivell nacional, ningú no dóna la cara, ningú no explica quan
arribaran aquests 20 milions, per intentar solucionar aquests
problemes que varen succeir fa ara realment un any, i després
d’un any no tenim cap tipus de resposta a aquesta qüestió.

Per tant, el que demanam nosaltres és que una vegada més
els partits polítics d’aquesta cambra donin suport al fet que
vengui aquí un responsable de l’Administració Central i no ens
derivi, com diu el seu document, el seu informe, no ens derivi
al Senat o al Congrés, perquè en aquests moments no hi ha
Senat ni hi ha Congrés, hi ha una comissió permanent, però no
té capacitat per resoldre totes les qüestions que se li apunten.

Per tant, la nostra proposta és demanar aquesta
compareixença amb una intenció molt clara: no fiscalitzar i
sobretot tenir informació de primera mà sobre quan arribaran
aquests doblers per ajudar els ciutadans de la zona de Llevant.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez, per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Nosaltres envers la petició de
compareixença de responsables polítics i funcionarials  de
diferents administracions i sobretot en la línia que aquest
parlament insti al Govern central o a una altra administració a
la compareixença per donar informació, insistesc sempre en
la línia que es doni una informació directa als parlamentaris i
així arribi a la ciutadania, i no ens assabentem de dades
presentades als mitjans de comunicació, que el mateix delegat
del Govern llavors ha de matisar o l’Administració General de
l’Estat ha de desmentir o dir que no són exactes, com ve
essent habitual, nosaltres hi donarem suport, en la línia que
plantejava el meu grup parlamentari, és a dir, compareixences
informatives sense cap altre interès estratègic de desgast
polític; o almanco en aquesta línia sempre li donarem suport
i li vàrem demanar al delegat de Govern, vàrem dur una
proposta, una petició també en aquesta comissió, en aquest
parlament envers la compareixença del delegat del Govern per
informar sobre les dades que sortien de criminalitat en aquesta
comunitat autònoma i va ser desistida, denegada.
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Per tant, en principi, és lògic que el nostre posicionament
sigui de donar suport a propostes dels grups parlamentaris que
instin responsables d’altres administracions a comparèixer a
la cambra, en aquesta cambra, i donar la informació que
considerem que s’ha de donar de primera mà als representants
dels ciutadans de la comunitat autònoma.

Per tant, donarem suport a la sol·licitud de compareixença
que presenta el Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, deman disculpes, però he tingut un error
en assignar la paraula. Correspon la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, sense entrar massa en el fons de la
qüestió, ja que és un debat que hem tingut en altres espais,
nosaltres des d’Unidas Podemos donarem suport a la iniciativa
que compareixi el delegat del Govern, sabem però que no té
l’obligació de comparèixer, però com que nosaltres apel·lam
que l’exercici de transparència doncs és un exercici que
pensam que s’hauria de fer molt més seguit, per això hi
donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo entenc que sempre és
important tenir informació i especialment en una qüestió tan
important com és aquesta, entenent també les circumstàncies
quines són i entenent també que a qui deuen doblers sobretot
és a les institucions, més que als ciutadans, és a dir, al Consell
de Mallorca, a l’Ajuntament de Sant Llorenç, fins i tot crec
que també al Govern de les Illes Balears, perquè les ajudes
directes als ciutadans anaven per uns altres caus i entenc que
estan ja pagades, no?

Sí que, i crec que ja ho vaig dir a la passada comissió, no
són les úniques inundacions que hi ha hagut a Mallorca, un any
abans n’hi va haver al Pla de Mallorca, evidentment no al nivell
de Sant Llorenç, perquè no hi va haver pèrdues humanes, és a
dir, varen ser materials, però que varen haver d’assumir
íntegrament els ajuntaments del Pla de Mallorca perquè la
Delegació de Govern els va donar l’esquena, fins i tot molts
dels batlles encara recorden una famosa reunió que es va
produir a la Delegació de Govern on els tractaren en certa
manera de... de beneits, perquè no havien sabut tramitar en
temps i forma les corresponents ajudes.

Per tant, jo entenc que també hi ha un principi de
coherència, que si quan governava el Partit Popular a Madrid
i a Mallorca hi va haver una situació d’emergència i Madrid no
se’n va fer ressò, per tant, tampoc no acab d’entendre ara
aquesta necessitat de voler insistir en un tema que crec que ja
tenim la informació, que la tenim, que es tramita i fins i tot
crec que hi ha un compromís que es pagarà abans del
desembre, no?

Per tant, la nostra postura serà la d’abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per un temps de deu minuts el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que ha quedado claro  en
anteriores ocasiones que este parlamento no tiene ni la
autoridad ni la capacidad para convocar al delegado del
Gobierno a comparecer en esta comisión, independientemente
de que nos pueda parecer más o  menos interesante su
comparecencia a los efectos de la proposición, es decir, a
hablar sobre el tema del pago de las indemnizaciones por las
inundaciones de San Lorenzo, no va más allá de un brindis al
sol sabiendo que jurídicamente no tenemos absolutamente
ninguna capacidad de obligarle a comparecer y que, además,
no está en su ánimo el hacerlo.

No obstante lo cual, pues apoyaremos la moción a pesar de
como indico creo que no es más que un brindis al sol.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, això és un
brindis al sol i ja ho vàrem dir a l’altra iniciativa que va fer
Ciutadans, de compareixença del delegat del Govern, que no
va venir, perquè no és que no hi hagi obligació que vengui, és
que no hi ha voluntat de venir, amb la qual cosa s’incompleix
uns dels principis d’aquests del dret administratiu i de les lleis
bàsiques de comparació, de coordinació, de col·laboració
entre els  poders públics, però això al Govern central no li
interessa.

 A més a més, tenc la sensació que els mateixos grups que
han demanat aquestes compareixences, és a dir, Ciutadans i el
Partit Popular, si es dugués una modificació legal al Congrés
dels Diputats perquè aquests alts responsables de
l’administració central a determinades comunitats autònomes
haguessin de comparèixer en el parlament autonòmic crec que
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hi votarien en contra. Per tant, bé, és clar, aquest és el tema,
per tant ens dedicam a fer brindis al sol.

Nosaltres, com a partit de les Illes Balears, evidentment
consideram que seria necessari que aquestes autoritats
compareguessin en el Parlament, donassin explicacions i hi
hagués el màxim de transparència. Per això votarem a favor,
tot i saber de la inutilitat del que fem.

EL SR. PRESIDENT:

Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Garrido, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre  grup
donarem suport a la sol·licitud de compareixença malgrat -i ja
ho dic per endavant- que entenem que aquesta compareixença
no és necessària. El delegat del Govern ha donat explicacions
públiques quant a aquestes ajudes, fins i tot va arribar a
demanar disculpes per la tardança en la tramitació d’aquestes
ajudes; també ha parlat amb els cinc ajuntaments afectats, amb
els seus batles i batlesses i amb la presidenta del consell, que
també és l’altra administració afectada.

Aquestes ajudes els ajuntaments i el consell varen acabar
el termini de presentació de documentació dilluns de la
setmana passada, dia 5 d’octubre; per tant ara estam dins el
temps prudencial per tal que el Govern pugui fer efectius
aquests pagaments, pugui revisar la documentació que s’ha
aportat per totes les administracions i pugui fer efectiu el
pagament. 

Per tant donarem suport, més que res perquè tampoc no
puguin dir que no volem que el delegat del Govern comparegui
per parlar d’un assumpte que afecta cinc municipis i el Consell
de Mallorca, però entenem que aquesta compareixença no és
necessària.

I quant a allò que afirmava la Sra. García, que ni el Senat ni
el Congrés ara no existeixen, hi ha les diputacions permanents,
que estan dissolts, però hi ha les diputacions permanents, amb
capacitat absoluta tant per poder sol·licitar que un delegat del
Govern comparegui davant la Diputació Permanent com per
poder realitzar aquestes compareixences davant la Diputació
Permanent. Per tant, el dret a la compareixença i a la
transparència en aquest cas queda totalment garantit amb les
diputacions permanents del Senat i del Congrés.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la votació de l’escrit RGE
núm. 5456/19.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, en conseqüència... Ah, perdó.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

President, jo m’he abstingut.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó. 12 vots a favor.

Vots en contra?

Abstenció? 1 abstenció.

Per tant, en conseqüència, s’acorda de recaptar la
presència del delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, per explicar la situació de les ajudes estatals
previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe patida pel
Llevant de Mallorca el passat mes d’octubre de 2018.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 5345 i 5600/19.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5345/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a la declaració d’interès autonòmic
del projecte de millora i reforma de les galeries de la Pla
Major de Palma.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5345/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la declaració d’interès autonòmic
del projecte de millora i reforma de les galeries de la Plaça
Major de Palma.

Per a la defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. A principis dels anys setanta
es va acabar una obra important a la capital de les Illes Balears,
com era el pàrquing soterrat i les galeries comercials de la
Plaça Major. Aquestes galeries ocupen una superfície
aproximada d’uns 4.000 metres quadrats i  en gran part són
titularitat de l’Ajuntament de Palma; hi ha una part que és de
titularitat privada.

És evident que la Plaça Major i les seves galeries són un
punt neuràlgic, estan en ple centre de Palma, de la capital de
les Illes Balears, i per tant és una zona molt, molt
concorreguda pels residents de Palma, pels residents del
conjunt de les Illes Balears quan visiten la capital i pels
nostres turistes. 

El mes de setembre de 2019 la majoria de les concessions
que s’havien atorgat per part de l’ajuntament varen ser
revertides i l’ajuntament va recuperar la possessió d’aquests
locals comercials. És evident que aquest espai necessita una
posada al dia, necessitarà unes reformes, necessitarà unes
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obres, perquè pensam que ha de continuar essent un pol
d’atracció i de dinamització del centre de Palma. Evidentment
qui ha de fer aquesta obra és l’Ajuntament de Palma, no en
tenim cap dubte, però els dies passen, les setmanes passen, i
aquest espai emblemàtic enmig de la ciutat el que fa és anar
degradant-se progressivament i de manera accentuada, i per
tant entenem que hem d’intentar trobar solucions perquè
aquesta situació acabi, perquè aquesta situació es trenqui i
perquè aquest espai estigui en funcionament, ple d’activitat i
en unes condicions dignes, ja que és un punt de referència per
a tothom.

Atès que a les Illes Balears comptam amb un instrument
per agilitar, per simplificar, per fer més ràpida la tramitació de
projectes d’obra, de projectes importants, de rellevància i
d’interès general, instrument que és la declaració  d’interès
autonòmic prevista a la Llei 4/2010, de mesures urgents per
a l’impuls de la inversió, entenem que hem d’intentar que el
Govern de les Illes Balears col·labori amb l’Ajuntament de
Palma per, a través d’aquesta figura o de qualsevol altra
fórmula, però sobretot a través d’aquesta figura, aconseguir
que el projecte de reforma i millora de les galeries de la plaça
Major s’executi el més aviat possible, i per tant s’eviti aquesta
degradació continuada que viurà aquest espai si no es posen
decisions damunt la taula i es fa molta via en la resolució
d’aquest aspecte.

Per tant la nostra proposta d’aquesta proposició no de llei
és que el Govern de les Illes Balears es coordini, es posi a
disposició de l’Ajuntament de Palma, per estudiar la
declaració d’interès autonòmic del projecte per reformar i
millorar les galeries de la Plaça Major de Palma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos s’ha
presentat l’esmena RGE núm. 6894/19 i per a la seva defensa
té la paraula el Sr. García, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Vull aprofitar un parèntesi per
demanar disculpes, que tant vostè com jo no ens havíem
adonat del torn, dels torns. M’hagués adonat, lògicament, que
no ens pertocava a nosaltres el torn abans que el Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Tot i això nosaltres, en aquesta
línia de suport, sobretot que afecta la productivitat i el petit i
mitjà comerciant, a la proposta que presenta el Grup
Parlamentari El Pi li donarem suport, evidentment, i a més a
més entenem que davant un projecte d’aquesta naturalesa, no
tan sols pressupostària sinó en el temps i amb la
infraestructura que es modificarà, s’ha de solucionar un altre
dels problemes que crec que fins i tot està valorat
unànimement per tots els grups municipals representats a
l’Ajuntament de Palma, i és el tema de l’accessibilitat.

Aleshores nosaltres hem introduït aquesta esmena en
aquesta línia: aprofitant aquest projecte global, que s’atengui

la nostra esmena d’addició al punt 2, que és instar el Govern
a posar-se a disposició de l’Ajuntament de Palma; crec que la
col·laboració i lògicament la iniciativa del projecte i la
interlocució que té amb els afectats és l’Ajuntament de Palma,
com no pot ser d’una altra manera, però el que s’ha de fer és
incloure un estudi per solucionar el problema d’accessibilitat.
Ara mateix l’únic accés per a persones amb dificultat de
mobilitat, evidentment, i molt impedides en aquesta mobilitat
per poder accedir des de baix, des del Teatre Principal o les
Rambles, és la Costa de la Pols -estam parlant d’un recorregut
llarguíssim per fer la volta i accedir a la Plaça Major-, i
l’ascensor del pàrquing mateix, que no sempre té ni la
disponibilitat horària, i a més és restringit. Per tant una ciutat
que ha de garantir la mobilitat i l’accessibilitat com qualsevol
altra, i que està dins el projecte d’aquesta ciutat fer-ho, a un
indret comercial i emblemàtic com és la Plaça Major, no té
els accessos que cal a una ciutat com la ciutat de Palma.
Aleshores instaríem que en aquest projecte es tengui en
compte i es fiqui la idea, la idea no, el projecte de garantir
l’accessibilitat des de tots els àmbits de la Plaça Major, tant
de dalt com de baix.

Quant a l’esmena, ja m’hi pronunciaré, l’esmena que
presenta el Partit Popular, també entenem que és assumible
per a nosaltres i li donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Popular ha presentat
l’esmena RGE núm. 6897/19 i per a la seva defensa té la
paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Nosaltres també donarem
suport a aquesta iniciativa d’El Pi, per reclamar aquest interès
autonòmic per a un espai que consideram que té un valor
estratègic per a la ciutat de Palma. I, a més a més, volem que
s’incorpori aquesta esmena d’addició, perquè som conscients
que la interlocució entre l’ajuntament i la junta de propietaris
en aquests moments no és bona i, per tant, ens agradaria que el
Govern promogués, tenint en compte que la competència és
de l’Ajuntament de Palma, això ho tenim claríssim, però
voldríem que el Govern promogués aquesta creació d’una
mesa per negociar entre els diferents col·lectius que ostenten
qualque tipus de dret o titularitat en els locals; hi ha locals que
són de propietat pública; hi ha locals que són de propietat
privada; hi ha locals que tancat i han entregat les claus; hi ha
altres locals els quals, per circumstàncies específiques, encara
exerceixen la seva activitat.

I, per tant, hi ha un problema que consideram que s’ha de
solucionar, que no hem de deixar que passi el temps, perquè
això afecta no només els comerciants, sinó també els veïnats,
que aquests dies ja publiquen en els mitjans de comunicació
la seva preocupació pels problemes que s’han detectat en
aquestes galeries, s’ha tallat el llum, s’ha tallat l’aigua i, per
tant, això també genera problemes als veïnats d’aquest espai.
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Per tant, nosaltres presentam aquesta esmena, donarem
suport a la de Ciutadans i com els deia també donarem suport
a la proposta d’El Pi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer que vull comentar és que des
d’Unidas Podemos entenem la importància que tenen les
galeries de la Plaça Major de Palma, ja sigui per la seva
posició geogràfica dins la ciutat, però hi ha una sèrie
d’aspectes que crec que s’han de tenir en compte i que
desconec si el Sr. Melià també els coneix.

Tres aspecte, el primer és que l’Ajuntament de Palma té
previst obrir un procés participatiu per tal de dirimir a què
s’han de dedicar les galeries, una vegada ja ha acabat la
concessió. I, en tot cas, després, una vegada... amb la
participació de tots els agents implicats es prendrà una decisió
i, en tot cas, després es faran les obres de rehabilitació.

El segon aspecte que comentam és que pensam que la
declaració d’interès autonòmic del projecte de millora i
reforma de les galeries de la Plaça Major de Palma, en tot cas
hauria de venir instada per l’Ajuntament de Palma, que és
diguem l’entitat afectada i que té la potestat quant a aquest
tema que ens ocupa.

I en tercer lloc comentar que des de la Direcció General
de Comerç d’aquest Govern, des del primer moment s’han
posat a treballar en coordinació amb l’ajuntament,
concretament amb l’àrea de Promoció Econòmica i Palma
Activa, per tal de veure quines solucions es poden donar a
aquest espai.

Per tant, crec que l’interès per part de totes les
institucions hi és i es duen a terme tota una sèrie de passes per
donar sortida a la situació que es viu en aquests moments amb
les galeries de la Plaça Major.

I aquests són un poc els motius pels quals no podem votar
a favor d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí moltes gràcies. Jo crec que parlam d’una qüestió que és
estrictament competència de l’Ajuntament de Palma i parlam

d’un projecte com si fos, quan no hi ha cap projecte encara
definit dins aquest espai, és a dir que no se sap molt bé encara
què es vol fer allà, per la qual cosa jo no acab d’entendre quin
és el sentit d’aquesta PNL, d’oferir una declaració d’interès
autonòmic per a un projecte que encara no ha estat definit, ni
se sap ni com, ni quan, ni què.

Per tant, crec que hi ha tota una sèrie de propostes damunt
la taula, és un tema evidentment d’una gran sensibilitat,
precisament per l’espai que suposa, perquè és un espai
estratègic dins el centre de Ciutat. Crec que fins i tot hi ha
entitats, col·lectius, que ja han proposat, com és l’etern debat
que hi ha, especialment amb el sector de l’artesania, de trobar
un espai definitiu per fer un mercat artesà; és a dir, és una de
les propostes que hi ha damunt la taula. Però, com bé deia al
principi, no ens toca a nosaltres definir, perquè és
estrictament competència de l’Ajuntament de Palma.

Per tant, l’Ajuntament de Palma que faci tot el que hagi de
fer i a partir d’aquí, després que demani l’ajudi que hagi de
menester, i després ja declararíem l’interès autonòmic si
aquest fos necessari que es declaràs.

Per tant, la nostra postura, en principi, serà la de vot en
contra, precisament per això, perquè consideram que és Palma
qui ha de fer el seu procés.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, este es un tema que
conozco de primera mano, dado que, como ustedes saben, soy
regidor del Ayuntamiento de Palma.

Primero, la improvisación, -pues ahora ya lo sabe usted-,
improvisación. El actual equipo de gobierno, que es el mismo
que era anteriormente, del pacto de progreso, sabía
perfectamente día, hora, fecha en que se iban a entregar las
llaves de la Plaza Mayor y, como siempre, vamos a improvisar
en el último momento y de cualquier manera, improvisación.

Punto número dos, incumplimiento de todas las normativas
de accesibilidad que se les ha repetido por activa, pasiva y
perifrástica en todas las comisiones y plenos, las galerías no
cumplen con la accesibilidad, ahora se  han inutilizado las
escaleras mecánicas, si una persona con movilidad reducida
aparca en el parking de la Plaza Mayor, no tiene ninguna
manera de acceder a la parte superior. Como siempre, y una
vez más, somos los organismos públicos los que damos el mal
ejemplo del incumplimiento. Si cualquier negocio particular,
hostelero, e tc ., incumpliera de esta manera las normas de
accesibilidad ya estaríamos multándole, o clausurándole el
negocio. Es una auténtica vergüenza.
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Nosotros apoyamos al Grupo Ciudadanos que propuso con
bastante inteligencia que se hiciera un concurso de ideas.
Evidentemente fue rechazado por el actual equipo de gobierno
porque no querían ideas, según ellos tienen muchas. Y al final
nos hemos dado cuenta que sólo tienen una idea, se les ha
ocurrido, se les ha encendido la bombillita, ahora que ya han
recepcionado las galerías de la Plaza Mayor, de que nos van a
hacer un parque temático de ONG, esta es la idea auténtica del
ayuntamiento, hacernos un Festival Park de sus ONG. Esta es
la gran idea del ayuntamiento.

No tienen para nada en cuenta, tal y como se les ha dicho,
además, reiteradamente, que la Plaza Mayor, tal y como está
concebida en estos momentos, es una barrera arquitectónica
que impide el acceso de la parte baja a la parte alta de la
ciudad, no existe ninguna voluntad por parte del equipo de
gobierno de solucionar este tema.

Dicho esto, el problema que vemos aquí es que declararlo
de interés autonómico, si fuera para una buena causa
evidentemente nosotros estaríamos a favor, el facilitarle que
creen, como he dicho, su parque temático de ONG y lo hagan
facilitándole los trámites, este grupo no está a favor. Y quiero
que entienda El Pi que no es que no esté a favor porque no
estemos a favor de la filosofía de su iniciativa, que sí lo
estamos, pero primero queremos ver qué quieren hacer en la
Plaza Mayor y luego, sin duda, si esta propuesta volviera a esta
comisión, a esta cámara, la votaríamos a favor.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies, president. Jo començaré dient, primer de tot,
que aquest debat no hauria de produir-se en aquesta cambra,
això és un debat municipal; les galeries de la Plaça Major són
de titularitat municipal, i la concessió que ara ha acabat, que
era d’un termini de 50 anys, i que, a més, ha acabat amb els
suficients avisos notificats en temps i forma als adjudicataris,
és també una qüestió municipal. Per tant és una qüestió que
s’hauria de tractar en un altre àmbit, situat a uns metres d’aquí
devora perquè és de l’Ajuntament de Palma.

Imagín que aquí el grup proposant el du a aquesta cambra
perquè no té representació a l’Ajuntament de Palma, i que, a
més, es vol fer ressò d’una sèrie  de problemàtiques, unes
problemàtiques que el nostre grup a més comparteix, però no
comparteix la manera de solucionar-les, des d’aquesta cambra
autonòmica. Hem de tenir en compte que l’Ajuntament de
Palma, com han dit ja altres companys, ha encetat un debat, un
debat que ara mateix és viu, amb les patronals, també amb les
associacions veïnals del centre històric, i que la finalitat del
debat és la d’acabar amb una conclusió que permeti a
l’ajuntament poder tenir un projecte, i un cop tengui aquest
projecte el desenvoluparà d’acord amb les seves prerrogatives. 

Evidentment també estam d’acord amb la preocupació
elevada per part del Grup de Ciudadanos pel que fa a la qüestió
de l’accessibilitat. L’accessibilitat és una qüestió que ens
preocupa a tots, de fet hi ha una llei autonòmica que la regula,
però també hem de recordar que l’accessibilitat i la seva
garantia és una qüestió municipal; per tant entrant nosaltres en
aquesta qüestió estaríem atorgant al Govern de les Illes
Balears unes atribucions impròpies.

Pel que fa al que ha expressat el Partit Popular sobre la
manca de negociació, aquesta afirmació és completament
falsa, mancada sobretot de cap raonament, perquè realment
aquesta negociació existeix, els propietaris que mantenen la
propietat d’algunes galeries de la Plaça Major així com la
resta de propietaris de l’edifici de Plaça Major tenen els seus
representants, estan essent escoltats per part de l’Ajuntament
de Palma, i per tant consideram novament, de la mateixa
manera que he dit per a l’esmena presentada pel Grup
Ciudadanos, que atribuir al Govern de les Illes Balears una
interferència en aquesta qüestió  seria donar-li unes
atribucions totalment impròpies. 

A mi m’agradaria demanar, però és una pregunta retòrica,
no esper resposta, què deu tenir el Grup VOX en contra de les
ONG. Jo no sé si no li agraden totes les ONG, només li
agraden les que canten les seves cançons, com pugui ser el
Círculo Balear o els de Hazte Oír, que es passegen per tota
Espanya amb aquests autobusos que fomenten el bullying a
l’escola, però en qualsevol cas jo el que faria, per part del seu
grup i per part dels polítics que tenen representació a
l’Ajuntament de Palma, és deixar les entitats degudament
representatives que puguin fer feina i que puguin arribar en
comú a una solució. Potser aquesta solució no els agradarà, a
ells, però en tot cas serà la solució que haurà trobat la societat
civil degudament representada la qual l’Ajuntament de Palma
haurà convocat degudament.

Per tant la nostra posició és la de rebutjar aquesta proposta
per la qüestió que he dit, fonamental, que és una qüestió que
és una instància municipal que ha de resoldre les qüestions
que afecten les seves propietats, i  estam segurs que
evidentment es trobarà una bona solució perquè, com deia al
principi, també és una qüestió que ens preocupa, és un lloc
emblemàtic de la nostra ciutat i que no s’ha de deixar de banda.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts. Es demana al grup proposant si vol la
suspensió.

Per tant..., un cop recomençada la sessió, pertoca la
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta les esmenes, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Acceptam les esmenes, tant
la de Ciutadans, perquè afavoreix l’accessibilitat, com la del
PP, que intenta negociar i que hi hagi interlocució amb les
parts implicades.

L’objectiu prioritari en l’opinió del nostre grup
parlamentari és que les galeries no es degradin, això és
l’objectiu bàsic. Evidentment qui ha de decidir, i ho he dit a la
meva intervenció i ho diu la nostra proposició no de llei, qui
ha de decidir què es fa amb aquest espai és l’Ajuntament de
Palma, que és el competent. Nosaltres no ens ficam amb la
seva competència; que defineixi el que hagi de definir. El
problema és que a l’Ajuntament de Palma les taules
participatives i el procés participatiu els hauria d’haver fet
abans de recuperar les claus, perquè aquest procés s’hagués
pogut fer mentre allò funcionava, i una vegada acabada la
concessió podrien haver tengut ja les idees clares; el que passa
és que en aquest moment no tenen ni idea del que volen fer
amb aquest espai i han acabat la concessió, i això és el que és
escandalós, perquè aquesta situació d’impasse el que fa és que
es degradi l’espai i el que fa és que no sapiguem cap on
caminar.

La declaració d’interès autonòmic sí que és competència
del Govern de les Illes Balears, i el Govern de les Illes Balears
és competent en comerç, i el que s’està aquí fent és un atac al
petit i mitjà comerç, perquè un espai emblemàtic comercial,
que ben gestionat i amb afegits gastronòmics, podria ser un
emblema i un punt de dinamització del centre de la ciutat i del
comerç, del petit comerç de la ciutat, el que s’està fent és
expulsar-lo, degradar-lo, no voler-lo, i evidentment per a
nosaltres aquest no és el camí. No hi ha cap problema perquè
després del procés participatiu es faci la declaració d’interès
autonòmic, i la nostra proposta, encara que n’hi ha que veig
que els costa llegir-la, no diu que s’insti la declaració
d’interès autonòmic, perquè evidentment això és una funció de
l’ajuntament, el que diu és que s’estudiï, conjuntament amb
l’Ajuntament de Palma, aquesta declaració, que correspondrà
demanar-la a l’Ajuntament de Palma. Per tant nosaltres som
totalment respectuosos amb les competències de
l’ajuntament; el que volem és que, atès que el Govern és el que
ha de fer la declaració d’interès autonòmic i que hi ha un... una
implicació comercial molt forta en relació amb aquesta
qüestió, hi hagi també una coordinació amb el Govern de les
Illes Balears, que és competent en aquestes qüestions. 

Per tant, veiem amb molta tristor que els partits de la
majoria en el Govern de les Illes Balears i de la majoria a
l’Ajuntament de Palma continuen amb aquesta actitud de
desídia i amb aquesta actitud en contra de recuperar, posar en
marxa, donar vida a les galeries de la Plaça Major.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei, amb les esmenes incorporades.

Votació conjunta o votació separada?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Com vulguin...

EL SR. PRESIDENT:

Conjunta? Separada? Ningú no la demana separada, idò de
forma conjunta.

Per tant, votació conjunta de la proposició  més les
esmenes.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? Cap.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5345/19, relativa a la declaració d’interès
autonòmic del projecte de millora i reforma de les galeries de
la Plaça Major de Palma.

II.2) Proposi ci ó no de llei RGE núm. 5600/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a instar
exercir la transparència a l’aeroport de Palma per
protegir els drets dels ciutadans.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5600/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a instar exercir la transparència a l’aeroport de Palma
per corregir els drets dels ciutadans.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui els propòs l’adopció
d’una proposició no de llei que fa referència a un incident que
va tenir un ampli ressò a la premsa i que va succeir a l’aeroport
de Palma, i del qual hi ha, diguem, unes versions
contradictòries: d’una banda, d’una ciutadana, la Sra. Paula
Rotger, que és avui aquí present i que aprofit per saludar-la, i,
per altra banda, de la dotació de les forces de seguretat a
l’aeroport de Palma.

Segons sembla, i crec que tots podem estar-hi d’acord, ens
trobam davant d’un indici d’un abús d’autoritat, tot i que,
insistesc, és un indici; en aquest cas doncs no em fa cap
empatx dir que en aquest sentit és la meva opinió, però no vinc
aquí a parlar d’això, del que ha passat, perquè això ja es
dilucidarà on toqui, però un indici d’un abús d’autoritat i d’una
discriminació d’una ciutadana pel fet d’utilitzar una de les dues
llengües oficials, concretament la llengua catalana.

Aquest incident... ha tingut una sèrie de conseqüències; en
primer lloc, una amenaça de sanció per posar en risc la
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seguretat aèria, amb un risc de ser sancionat per una important
quantitat de doblers; derivat d’açò, la retirada de la credencial
a la treballadora per accedir a l’aeroport; i, a més a més, tot i
que ja fora del recinte aeroportuari, doncs una agressió al béns
materials de la Sra. Rotger, amb la qual cosa l’actitud de
menyspreu als drets individuals d’una ciutadana a més a més
doncs té tota una rèplica en forma d’intimidació i d’agressions
per part de persones desconegudes.

Jo, com els deia, no vull entrar en el fons d’aquesta qüestió
perquè crec que no és el que pertoca aquí, jo evidentment tinc
la meva opinió , perquè jo personalment he estat moltes
vegades víctima de discriminació per utilitzar la llengua
catalana i, per tant, tot i que sigui la meva opinió personal, don
total credibilitat a la versió de la Sra. Rotger, perquè jo m’hi
he trobat i perquè sé que això succeeix i perquè hi ha una
discriminació, hi ha una vulnerabilitat dels ciutadans davant les
forces de seguretat quan empren la seva llengua, per la
incapacitat d’aquestes forces de seguretat d’entendre que els
ciutadans tenim dret a expressar-nos en qualsevol de les dues
llengües oficials.

En qualsevol cas, la meva opinió és el menys important,
però també els la volia deixar patent, crec que hi ha una sospita
fonamentada que hi ha un comportament arbitrari i que hi ha
una vulneració d’uns drets individuals. I crec que hem de fer el
que estigui al nostre abast, com a Parlament, per protegir la
ciutadania davant d’una possible arbitrarietat i no podem
tolerar que el ciutadà quedi desemparat d’aquesta possible
arbitrarietat. Per tant, el que demanem en la nostra proposició
no de llei és un exercici de transparència; és a dir, nosaltres no
volem prejutjar el que va succeir, però sí que creiem que
davant d’aquesta diversitat de versions, s’hauria d’haver fet
pública la gravació de les càmeres de seguretat de l’aeroport,
perquè vostès convenen amb mi que no és gaire lògic, ni és
gaire normal, que un ciutadà sostingui, malgrat totes les
represàlies de les quals és objecte, sostingui una versió que és
contradictòria amb la que donen les forces d’ordre públic. 

Per tant, com que no és molt plausible que aquesta
ciutadana s’inventi aquesta versió dels fets, em sembla que és
perfectament lògic demanar que això es dilucidi simplement
examinant les imatges, cosa que, a més a més, en quantitat
d’incidents que afecten la seguretat, les gravacions són als
mitjans de comunicació al cap de cinc minuts, ho hem vist en
múltiples ocasions i, per tant, la veritat és que redobla les
nostres sospites que fins ara no hagi estat possible que
aquestes imatges siguin a l’abast de la ciutadania i també a
l’abast de les autoritats que facin falta, que són els que hauran
de dirimir en últim terme totes aquestes amenaces i
represàlies de les quals ha estat objecte la Sra. Rotger.

És per aquest fet i, per tant, insistesc en aquest exercici de
transparència, i en aquest exercici de transparència a més a
més referida a la tutela i a l’empara dels drets individuals d’un
ciutadà. Per tant, tots aquells que s’omplen la boca dels drets
individuals tenen avui una bona oportunitat per donar suport a
aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats i públic que ens acompanya avui.

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular hem d’indicar
que no compartim el contingut d’aquesta proposició no de llei,
perquè consideram que es qüestionen uns fets que a dia d’avui
són investigats per AENA, que han estat, a més, denunciats per
les forces i cossos de seguretat, en concret per la Guàrdia
Civil, i en els quals s’ha obert un expedient, a resultes
d’aquesta denúncia, per part de l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria, pel que hem conegut, per la infracció de l’article 48 de
la Llei de seguretat aèria, en cap cas per motivacions
lingüístiques.

Nosaltres consideram, un pic més, que el que pretén el
Grup MÉS per Menorca és qüestionar de forma perillosa
l’actuació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat,
interferir a més en la tramitació jurídica d’un expedient
sancionador, i això suposa posar en dubte el funcionament
d’institucions públiques o privades, però, en tot cas,
institucions del nostre sistema.

Per altra banda, si sortís d’aquí un mandat parlamentari
sobre aquest expedient sancionador, pensam que podria
interferir en la pròpia garantia de la persona afectada per
aquest expedient i en l’aplicació dels principis generals de
dret que han de guiar tot aquest procediment, a part que
podrien dificultar, com sembla que és el cas, la normativa de
protecció de dades.

Pensam que també és perillós entrar en aquest tipus de
qüestionament del sistema, consideram, Sr. Castells, que no
és seriós utilitzar el paraigua de la defensa dels drets
lingüístics i  de la nostra cultura i la nostra llengua per
qüestionar el sistema i per qüestionar l’autoritat de les forces
i cossos de seguretat de l’Estat i que el correcte seria no
interferir, deixar que finalitzàs el procediment.

En el seu cas, a més, la interessada, una vegada finalitzat el
procediment, seria notificada com pertoca, podria conèixer
l’expedient com a interessada, un expedient que ha finalitzat;
podria exercir els seus drets  a la impugnació, als recursos
pertinents que corresponguin, com s’estableix a un estat de
dret, i en aquest cas, a més, sí que tendria tot el suport, faltaria
més, del Grup Parlamentari Popular, en defensa d’aquests
drets democràtics que té qualsevol interessat a un
procediment.

Però pensam que és perillós fer el contrari, desviar
l’atenció de la feina que correspon als diputats autonòmics,
que és fer control del Govern i defensar els interessos
generals dels ciutadans de les Illes Balears, per fer un
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qüestionament de les institucions i de l’autoritat de les forces
i cossos de seguretat de l’Estat, sobretot en un expedient que
a dia d’avui encara no ha finalitzat.

Per tant, la nostra posició i el nostre vot serà en contra
d’aquesta proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer que vull posar sobre la taula
és que entenem complement el fons d’aquesta iniciativa i ens
agradaria que tant aquest cas com altres que han ressonat amb
força als mitjans de comunicació s’esclarissin el més aviat
possible, perquè això provoca malestar tant per a les persones
afectades, com a la ciutadania perquè és un debat que al final
acaba revertint a la societat.

Però hem de dir que, així, tal com està redactada aquesta
proposició no de llei, fer públiques unes gravacions significa
vulnerar la Llei de protecció de dades.

A nosaltres ens agradaria que això s’arreglés el més aviat
possible , però, és clar, quan la llei hi és per davant i la
protecció de dades d’altres persones que també eren en aquell
moment a l’aeroport, que no es troben vinculades directament
amb aquest fet, se’ls vulnera a elles. Jo vull recordar un cas,
que no és exactament el mateix, però quan varen sortir les
imatges de Cristina Cifuentes, l’Agència de Protecció de
Dades va multar la gran superfície per fer públiques aquestes
imatges amb 150.000 euros. He posat aquest cas, que va sonar
moltíssim, perquè s’entengui que l’Agència en aquests casos
actua.

Per tant, si ara aquestes imatges sortissin públiques hi
hauria un seguit de persones que veurien vulnerades els seus
drets. I jo entenc que els drets de la Sra. Paula Rotger, que avui
és aquí, ella també té els seus propis drets i jo entenc que, bé,
en primer lloc, pens que la mesura que va posar AENA
d’impedir-li l’entrada durant un mes, des del Grup Unidas
Podemos això ens pareix desmesurat i que no s’hauria d’haver
fet en aquest cas, però ella també té els seus drets com a
ciutadana i entenem que el procediment a seguir és que
s’hagi..., desconec si s’ha sol·licitat o no, però que a
l’expedient sancionador s’hagin sol·licitat aquestes imatges
com a prova per aportar en el seu cas. 

Jo vull repetir, vull que s’entengui per què no podem votar
a favor d’aquesta iniciativa i és pel fet que no es poden fer
públiques imatges, perquè així ho diu la llei. Però repetim,
insistesc que entenem quin és el fons d’aquesta iniciativa i per
què avui l’ha presentada el company de MÉS per Menorca,
però bé, simplement aquesta és la nostra posició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, des del Grup
Parlamentari Ciutadans i jo, com a diputat ponent en aquest
posicionament, vull traslladar a la Sra. Rotger la nostra
condemna i el nostre rebuig als actes de vandalisme que,
segons els mitjans de comunicació, va patir sobre ella o sobre
el seu patrimoni, en aquest cas, insistesc, assabentats pels
mitjans de comunicació, crec que va ser el seu cotxe a l’àmbit
privat o a l’àmbit laboral. Això per endavant.

En segon lloc, vull traslladar la nostra preocupació i
incertesa sobre com un grup parlamentari du una proposició
no de llei mitjançant la qual insta els grups parlamentaris
d’aquesta cambra a instar una altra administració, un altre ens,
en base a indicis, supòsits i una arbitrarietat. És a dir, vostès
mateixos a la seva PNL plantegen termes com “sembla
indicar” i vostè, Sr. Castells, ha parlat de “suposicions”, i insta
aquesta cambra que facem una actuació en base a aquests
criteris.

Tampoc no entenc, o sí ho entenc, perquè la finalitat
d’aquesta PNL, lògicament, va per uns altres indrets, que la
Sra. Rotger va presentar una denúncia al jutjat, va ser arxivada,
i va manifestar, no sé si... no conec la situació processal que
hi ha, judicial, ara mateix, però, que recorreria. Per tant, el que
cal és deixar de polititzar la justícia, com vostès en altres
discursos han dut a terme i han plantejat, i deixar que sigui la
via judicial, que és la que pot instar veure les càmeres, les
gravacions, i en la línia de protecció d’altres persones,
maldament sigui un espai públic, pugui considerar la via
judicial, que és la que pertoca, si s’han de visualitzar o  no,
entre d’altres coses perquè la defensa de la Sra. Rotger segur
que l’haurà demanada, o l’hauria de demanar, evidentment a
l’àmbit processal.

Per tant, el nostre grup parlamentari en absolut no
qüestionarà ni la paraula de la Sra. Rotger, ni la paraula de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat, ni la paraula d’AENA
la qual ha fet una instrucció d’un procediment administratiu
dins l’àmbit d’una sanció laboral, que té el seu recorregut i té
la via també administrativa i laboral per recórrer-se. 

El que fa una PNL duent-la així a aquesta situació és
qüestionar una de les parts, amb indicis també, per tant, no
entenc com es du a aquesta cambra una proposició no de llei
on els partits polítics ens hem de posicionar sobre aquesta
situació, no només d’incerteses, sinó de paral·lelisme amb un
procediment judicial, entenc jo, que és el que ha de resoldre.
I, a partir  d’aquí, evidentment, nosaltres acatarem qualsevol
sentència, com no pot ser d’una altra manera, i ens podem
posicionar amb opinió dins la llibertat d’expressió i de
posicionament polític que puguem tenir tots els ciutadans,
entre els quals el nostre grup parlamentari.
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Insistesc, però, Sr. Castells, no veiem procedent ja no
només el contingut sinó que s’hagi dut a aquesta cambra amb
aquests termes, per tant, nosaltres hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo no entraré en
qüestions jurídiques, perquè no som jurista entre altres coses
i perquè crec que la casa ja en té a bastament com per poder
opinar sobre aquest tema i sobre molts d’altres, no? 

Sí que volia constatar una sèrie, diríem, de fets que supòs
que en el moment en què MÉS per Menorca redacta la PNL
encara no s’havien produït, però a dia d’avui la Sra. Rotger,
avui aquí present, i a qui vull donar la benvinguda, ja ha estat
expedientada amb un mes de suspensió, és un mes en què s’ha
de cercar la vida, per uns fets que, segons diuen les forces de
seguretat de l’Estat, és haver-se botat el control de seguretat
de l’aeroport, i que, per tant, se li va comunicar mitja hora
després, quan va ser localitzada allà on era, que era a una
reunió del sindicat. 

Si una persona es bota el control de l’aeroport i els cossos
de seguretat de l’Estat estan mitja hora a trobar-la, tenim un
problema seriós de seguretat a l’aeroport i, per ventura,
hauríem de presentar una PNL on hauríem d’instar que es
revisassin aquests protocols de seguretat.

D’altra banda, hi ha indicis d’una discriminació lingüística
i d’un abús de poder, crec que són acusacions molt greus, però
també creïbles, també creïbles. Quantes llengües es deuen
sentir parlar a l’aeroport de Palma i a qualsevol altre aeroport?
És a dir, centenars segurament, no? I justament, justament hi
ha d’haver problemes amb la nostra, amb la d’aquí? I, a més,
crec que era per dir “moltes gràcies”, és a dir, si li hauria dit
una altra cosa no sé què hagués passat!

Per tant, si un diu que és perquè es va botar el control de
seguretat, però darrera hi ha un tema de discriminació
lingüística i d’abús d’autoritat, és tan senzill com mirar la
gravació a veure què va passar exactament, és tan senzill com
això. Per tant, si és tan senzill com això, per què hi ha aquesta
resistència que això es pugui fer? Temes jurídics al marge,
fer-ho públic es pot fer de moltes maneres.

Per tant, evidentment que donarem suport a la moció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, está clarísima la intención
del Grupo MÉS per Menorca trayendo esta proposición.

La Sra. Paula Rotger, que, según acaba de decirnos el
proponente, no es plausible que la ciudadana se lo invente,
pues mire, yo aquí no voy a ser equidistante, hay una denuncia
de la Guardia Civil, la Guardia Civil son agentes de la
autoridad, los agentes de la autoridad tienen presunción de
decir verdad y, por tanto, yo me creo a la Guardia Civil y no
me creo a la Sra. Paula Rotger. Nosotros aquí nunca vamos a
ser equidistantes, siempre vamos a estar respaldando los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Por otra parte, ya digo, esta señora ha conseguido ser reina
por un día, la han paseado en diversos actos, la han jaleado, se
ha sentido pues, eso, pues la Agustina de Aragón o la Juana de
Arco del movimiento independentista, y yo entiendo que ella
se haya sentido pues muy alegre y contenta de este respaldo
que le han ofrecido algunos grupos, lo cual es público y
notorio.

También ha hecho mucho victimismo sobre los 200.000
euros de multa, ahora, hoy mismo hemos sabido que la cosa se
va a quedar en 60 euros como mucho porque AENA tampoco
se quiere meter en más follones. 

Pero el fondo de esta cuestión, el de la supuesta
discriminación lingüística que ha sufrido esta señora, pues me
hace mucha gracia porque es que aquí sufrimos discriminación
lingüística todos los días más del 50% de la población sin que
ustedes se inmuten, la sufro yo en este parlamento, al que he
solicitado que me envíen los escritos en castellano, una de las
dos lenguas oficiales, y no me los envían; la sufren nuestros
hijos en las escuelas por su sistema de inmersión lingüística;
pero eso no les preocupa, lo que les preocupa es que esta
señora quiso hacer su numerito, lo ha conseguido, ha
conseguido un par de portadas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... de periódico, ¡eh!...

EL SR. PRESIDENT:

... Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... y...

EL SR. PRESIDENT:

... Sr. Rodríguez, faci el favor de parlar de la PNL i no faci
qualificatius a persones que són aquí, per favor.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Es..., es ella la que ha querido estar hoy aquí...

EL SR. PRESIDENT:

No faci qualificatius...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... respaldando esta moción...

EL SR. PRESIDENT:

... no qualifiqui les persones, i més estant presents. Per tant,
faci el favor d'adreçar-se al que parlam de la PNL, no a una
persona en concret.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

En definitiva, que aquí podemos hablar de discriminación
lingüística, podemos poner en duda la veracidad de los hechos
relatados por la Guardia Civil, pero no la veracidad de quien
los denuncia. Bueno, ya estoy habituado, no..., Sr. Presidente,
no se crea que me viene de nuevo que se me coarte la libertad
de expresión.

Sin más, evidentemente, votaremos en contra de este
invento del Grupo MÉS per Menorca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara 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. Donam la benvinguda a la
Sra. Paula Rotger, amb qui ens solidaritzam, i a la resta de
públic assistent.

El nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta
iniciativa i crec que seria bo centrar el debat, perquè, més
enllà que el Sr. Castells tengui una opinió i hagi expressat que
ell creu..., però la iniciativa el que diu és que es faci públic un
vídeo, d’això parlam, en aquest moment la iniciativa és si s’ha
de fer públic un vídeo o no. 

Alguns grups, allò... escurriendo el bulto, treuen la Llei de
protecció de dades. Bé, hi ha moltes maneres de fer públic un
vídeo, hi ha moltes maneres de fer públic un vídeo i l’Agència
de Protecció  de Dades permet fer públics, tapant les cares
dels que surtin en el vídeo, per exemple, això tècnicament i
tecnològicament no té cap problema, i , per tant, aquesta
excusa de mal pagador que alguns utilitzen no l’acabam de
veure. És evident que es pot fer públic el vídeo i protegir totes
les persones que surtin en el vídeo que no tenguin res a veure
amb aquest afer o que hagi de ser protegida la seva intimitat i

la seva voluntat de no fer pública la seva participació a
qualsevol actuació.

Per tant, jo crec que hi ha possibilitats dins la Llei de
protecció de dades de fer públic el vídeo, aquesta és la meva
opinió, i com que aquesta és la meva opinió i com que el que
jo crec és que aquí del que es tracta és que hi hagi
transparència i claredat dels fets, i  aquest jo crec que és el
fons de la qüestió com la planteja MÉS per Menorca, crec que
benvinguda sigui la transparència, perquè si d’aquesta
transparència es dedueix que hi ha una actuació incorrecta, que
hi ha una vulneració  dels drets lingüístics de les persones,
evidentment després s’han de produir les actuacions que
corresponguin, però primer hem de tenir la informació, i en
aquest moment no som capaços ni de tenir la informació. 

Aquí tots els grups, com que ja tenen una opinió
preformada abans de tenir la informació, ja saben qui té raó,
qui no té raó, qui ha actuat correctament, qui no ha actuat
correctament. Nosaltres no ho sabem perquè no tenim la
informació. Bé, alguns grups, perdó, alguns grups ja tenen una
opinió prefixada abans de tenir la informació, i abans de veure
el vídeo, i abans de saber el que va passar realment. Nosaltres
no, nosaltres no tenim aquesta profecia perquè no tenim
aquestes ganes de sempre anar en contra de la llengua pròpia
de les Illes Balears, com tenen alguns grups; més aviat
nosaltres tendim a defensar la llengua pròpia de les Illes
Balears, que és el que ens correspon, també per obligació
legal, que veig que a alguns no els agrada aquesta legalitat,
només els agrada determinada legalitat.

Per tant, en definitiva, la iniciativa va de fer pública una
informació, hi ha mecanismes per fer pública aquesta
informació que compleixin la Llei de protecció de dades, i per
tant la nostra posició serà donar suport a la iniciativa de MÉS
per Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc volem
manifestar que per part d’aquest grup, res a dir  quant a la
defensa dels drets  lingüístics i dels drets civils de la Sra.
Rotger; tot al contrari, entenem que els ha d’exercir fins on
ella trobi que ha d’arribar, això és una cosa, una acció molt
personal, i és ella la que ha d’arribar fins al punt que trobi,
però volem manifestar una sèrie de coses. 

Si com ens deia el Sr. Castells fa una estona es produeix
una arbitrarietat o s’ha produït un abús d’autoritat, són les
autoritats administratives i judicials les que hauran de resoldre
si s’ha produït o no aquest abús o aquesta arbitrarietat per tal
que se sancioni, perquè si s’ha produït s’ha de sancionar i així
ho entenem. Però visualitzar o no visualitzar un vídeo de
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manera pública no resoldrà si hi ha hagut arbitrarietat o no, són
els poders judicials o administratius els que ho resoldran,
vídeo que per altra banda no té so , i  crec que també és una
cosa que hem posar damunt la taula.

Per altra banda, la Llei de protecció de dades regula de
manera específica el tractament de les imatges en el supòsit
d’enregistraments de seguretat com és el nostre cas, no es
regulen o no s’acullen a la regulació genèrica, tal com el Sr.
Melià ens volia donar a entendre en aquest moment; tenen una
regulació específica. A més la Llei 8/2011 i el reglament que
la desenvolupa, que regula les mesures per a protecció
d’infraestructures crítiques -l’aeroport és una de les
infraestructures crítiques que es consideren en aquesta llei-,
regulen de manera concreta el tractament específic d’aquestes
imatges enregistrades en els espais públics d’infraestructures
crítiques. Per tant el tractament de les imatges està sotmès a
una sèrie de normes: les imatges captades sols es poden posar
a disposició de l’autoritat administrativa o judicial; l’accés als
enregistraments ha d’observar les normes de confidencialitat
i deure de secret, i  es prohibeix la cessió o la còpia de les
imatges. 

Per tant si la PNL ens parlava d’indefensió de la Sra.
Rotger, a la vista d’aquestes normes de tractament d’imatges
també entenem que no hi hauria indefensió de la Sra. Rotger,
perquè ella mateixa, dins el procediment administratiu i/o
judicial -no sé quin és el procediment que s’està duent
endavant-, podria demandar aquestes imatges. La defensa o no
defensa de la Sra. Rotger no es veurà menyscabada ni es veurà
aprofundida si aquestes imatges són públiques o no són
públiques, que és el que avui es planteja amb aquesta PNL.

Per tant, i a la vista de l’exposat, el nostre grup no donarà
suport a la proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair als
grups de MÉS per Mallorca i El Pi el seu suport, i a
continuació passaré a replicar els diferents portaveus.

A la Sra. Garrido i al Sr. Gómez els replicaré conjuntament
perquè la seva postura és exactament la mateixa, és a dir,
PSOE i Ciudadanos respecte d’aquesta qüestió tenen
exactament la mateixa postura i és una postura to talment
escapista i, a més a més, profundament cínica; totalment
escapista perquè en aquesta PNL no es qüestiona cap part, Sr.
Gómez, això ho diu vostè; és a dir, l’únic que nosaltres
aprovem és el text de la proposició no de llei, el que aprovarà
el Parlament, totes les consideracions anteriors són per
contextualitzar-les i perquè vostès tenen dret a saber per què
el meu grup planteja això. Per tant jo, en la línia que del diu el
Sr. Melià, li agrairia que es llegís bé les proposicions no de
llei i en fixar la seva posició es referís al que diu la proposició

no de llei, no a altres coses que vostè s’imagina o que jo hagi
pogut dir  per fonamentar el per què propòs aquesta
proposició.

I dic que és profundament cínica perquè vostès, això que
diuen “bé, ja s’aclarirà la Sra. Rotger a l’àmbit judicial o  a
l’àmbit administratiu”, és d’un cinisme total, perquè és que
precisament la represàlia consisteix en el fet que un ciutadà
hagi de passar un calvari processal, per un... possible abús
d’autoritat.

I, a més a més, totes les cites que ens ha fet legals, Sra.
Garrido, no s’aguanten per enlloc. Vostè diu que hi ha un
tractament específic, sí, que es posin a disposició de
l’autoritat administrativa; és clar, evidentment! Per això
instem AENA, el Ministeri de Foment, que són les autoritats
administratives, i aquesta autoritat administrativa, que és la
titular de les imatges i la que ha de tutelar les imatges i que ha
de tutelar que s’ajustin a la Llei Orgànica de protecció  de
dades de caràcter personal, ja trobarà la manera adequada,
ajustada a dret, per fer-les públiques.

Per tant ho trob molt lamentable i a més a més totalment
contradictori, Sra. Garrido, que vostès diguin: “vagi per
endavant el nostre total suport”; diu: “ella ja portarà el tema
fins allà on ella trobi”. És clar, i la gent que no es pot
manifestar i la gent que no pot exercir els seus drets
fonamentals ja ho portaran fins on ells trobin, que nosaltres
ens en rentam les mans. Això és la postura del PSOE.

I també replicaré, evidentment, a la Sra. Sans, que també ha
invocat la Llei Orgànica de protecció de dades. Sembla que li
fa molta pena no donar suport, que vostè, Sra. Sans, avui
només que diu -igual que la Sra. Garrido- que no donarà
suport; no sé si vol dir que s’abstindran o que hi votaran en
contra; sembla ser que els fa por dir que hi votaran en contra.
Doncs la seva objecció, que ja l’he replicada perquè no
s’aguanta per enlloc, del tema de les dades de caràcter
personal, perquè unes imatges de vídeo es poden fer públiques
respectant perfectament la Llei Orgànica de protecció de
dades de caràcter personal, li diré que si tantes ganes tenia de
votar a favor, si tanta por li fa dir que votarà en contra, vostè
podria haver presentat una esmena que digués “garantint tot
allò que disposa la Llei Orgànica de protecció de dades de
caràcter personal”. Si no l’ha presentada és perquè vostè no
tenia cap ganes de votar-hi a favor i donar testimoni una vegada
més del seguidisme total i absolut que Podem fa durant
aquesta legislatura de les directrius que li vénen per part del
PSOE. Per tant, Sra. Sans, accepti-ho així, perquè vostè tenia
l’opció perfectament d’haver votat a favor si així, tal com deia,
vostè creia que era el que s’havia de fer.

I per acabar, Sra. Riera, també li diré que vostè em diu que
amb aquesta PNL es qüestionen uns fets. Jo l’invito a tornar-la
a llegir: insta la direcció de l’aeroport de Palma, la
presidència d’AENA i el Ministeri de Foment a prendre les
accions necessàries per fer públics els enregistraments de
l’incident succeït. No es qüestiona res, ni es qüestionen tan
sols les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Però li diré
una cosa, Sra. Riera, si es qüestionessin, què passa? Els
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membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat són
funcionaris, són éssers humans, també es poden equivocar,
s’han equivocat mil vegades! És a dir, suposem que la PNL els
qüestionés, que no els qüestiona, insistesc, escolti, no passaria
res. Això no és ser antisistema, escolti, només faltaria!,
només faltaria que els representants dels ciutadans, que som
nosaltres, no poguéssim demanar que es dilucidin les
responsabilitats dels funcionaris públics. És que, escolti, això
ja és entrar en un estat policial.

O sigui, vostè em passa de ser antisistema a estar a favor
d’un estat policial, en què allò que diu un funcionari de les
forces i cossos de seguretat de l’Estat no es pot ni tan sols
qüestionar. Doncs..., ni ho qüestionem, en aquesta PNL no ho
qüestionem, però si ho qüestionéssim potser el que estaríem
fent fos acomplir el nostre deure de protegir els  drets dels
ciutadans. I, per tant, tampoc no puc estar d’acord amb vostè
amb el fet que la publicació d’aquestes imatges interfereixi en
res, perquè, escolti, el coneixement ens farà lliures, el
coneixement ens farà lliures i vostès, que s’omplen tant la
boca de transparència, vostès i tots els altres grups, aquí es
demostra quin és el seu compromís real amb la transparència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 5600/19.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5600/19, relativa a instar exercir la transparència
a l’aeroport de Palma per protegir els drets dels ciutadans.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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