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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, bon dia, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Se’m sent? Gràcies. En substitució de Beatriu Gamundí,
Jordi Marí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc, els  inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència les
votacions seran públiques per crida. Per tant, d’acord amb
l’article 97 del Reglament, el secretari anomenarà els diputats
i les diputades, que respondran "sí", "no" o "abstenció". La crida
es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 8157/20 i 8163/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8157/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
millora de la formació dels professionals de serveis
especials, policies locals, bombers i voluntaris de
Protecció Civil de les Illes Balears. 

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8157/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la millora de la formació dels professionals de serveis
especials, policies locals, bombers i voluntaris de Protecció
Civil de les Illes Balears. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps per un
temps de cinc minuts.

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el passat 14 de març no va ser un dia qualsevol per a
tots nosaltres, per a les nostres vides; ens va canviar produint
un fet radical i inesperat quan va venir a conviure entre
nosaltres la COVID-19, i va haver de decretar-se l’estat
d’alarma a Espanya.

Vull un cop més en nom del Partit Popular agrair a tots i
cadascun dels serveis que treballen durament per salvar, ajudar
i minimitzar els danys de la COVID-19, a tots ells pel seu

compromís, la seva professionalitat i solidaritat per als
nostres ciutadans. També un record molt especial a totes les
víctimes i els familiars, així com a tots els que han patit  e l
contagi de la COVID-19. 

L’estat de benestar que coneixem ha quedat greument ferit,
ja que s’haurà d’ordenar i prioritzar els recursos públics de
manera especial, sense unes partides econòmiques suficients,
i hem d’evitar tot el possible una major càrrega impositiva per
no acabar de destruir l’economia, que tan greument es troba,
i poder donar sortida a les necessitats dels nostres ciutadans.

Els serveis especials de Policia Local, bombers i
voluntaris de Protecció Civil són serveis essencials per a la
nostra societat per a cada dia de l’any, i així com aquests
col·lectius estratègics en les setmanes de confinament per la
COVID-19 el que ens van fer reflexionar sobre la necessitat
de dotar i  formar adequadament les unitats de cadascun
d’aquests professionals, així com per poder garantir la
prestació dels serveis i l’assistència de la nostra societat amb
les quotes de qualitat i eficiència que pertoquen. I açò exigeix
inexcusablement donar contestació als següents interrogants:
el nombre de professionals i la dimensió de les plantilles
d’aquests diferents serveis són els adequats?, les iniciatives
formatives que estan rebent són les necessàries?, els nivells
d’actualització dels protocols d’actuació i les seves
capacitacions estan en sintonia amb les necessitats actuals de
la societat?, els mitjans de defensa, els mitjans de protecció
i prevenció són els precisos per complir la seva funció?

Lamentablement la resposta a aquestes qüestions no és
positiva, perquè les administracions competents no
compleixen amb les seves responsabilitats, tal com han
denunciat en nombroses ocasions el Partit Popular, els
sindicats, que no cessen d’exigir-li el seu afany de vetllar per
aconseguir els seus drets de formació, per la seva seguretat i
per la satisfacció de poder prestar un servei eficient i
professional per al conjunt dels ciutadans de les nostres illes,
tal i com recull la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, en el seu títol tercer, capítol primer, dels
drets dels empleats, l’article 14, dels drets individuals, punt g),
a la formació contínua i l’actualització permanent dels seus
coneixements i capacitacions professionals, preferentment en
l’horari laboral; el punt i), a rebre protecció eficaç en matèria
de seguretat i salut en el treball.

La Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, sota la seva responsabilitat a través de l’EBAP,
té l’obligació de prestar aquesta formació demanada per tots
i cadascun dels serveis. Proposem poder explorar noves vies
de formació, arribar i signar acords amb empreses privades i
organisme públics a curt i a mig termini per impulsar, per
diversificar, per incentivar la formació que anirà en benefici
de la societat i dels nostres professionals.

Per tot açò el Grup Parlamentari del Partit Popular
presenta la següent proposició no de llei, amb quatre punt. El
punt primer: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears al reconeixement i suport de la feina que
desenvolupen els cossos i forces de seguretat de l’Estat, les
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policies locals, els bombers, la UME i els voluntaris de
Protecció Civil, i la resta de les entitats, associacions i
ciutadans que a títol individual han col·laborat en qualsevol
tipus d’ajuda i de forma anònima”.

El punt segon: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears perquè garanteixi que a tots els
serveis esmentats se’ls doti de protecció adequada per evitar
els contagis que s’estan produint i es realitzin els tests
massius”.

El punt tercer: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat d’acordar
sinèrgies formatives publicoprivades per poder incrementar la
seva oferta i capacitat. Compartir la col·laboració ha de ser un
aliat, un objectiu, un model de present i futur per avançar en la
formació i els coneixements, de manera que resultaria molt
interessant i motivador obrir una nova via per als professionals
d’aquests serveis estratègics de les Illes”.

I punt quart: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a informar abans del 15 de
novembre de 2020 de les passes realitzades en relació amb
aquesta iniciativa perquè pugui ser una realitat l’ampliació de
l’oferta formativa dels nostres professionals per al proper any
2021, que des de l’EBAP la realització dels convenis adients,
així com la resta d’actuacions que contempla aquesta
iniciativa”.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat esmenes,
les RGE núm. 8585/20, 8586/20 i 8587/20.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Marí, per un temps de cinc
minuts. La Sra. Carbonero, perdó.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Primer de tot
ens sumam a l’agraïment i al reconeixement d’aquesta PNL, a
l’immens reconeixement a tots els professionals que han
treballat per salvar vides, per ajudar i minimitzar els efectes de
la COVID-19. Un record, també, sentit a tots els familiars i
les persones que han perdut per aquesta pandèmia. També
volem expressar un agraïment a to tes aquelles empreses i
persones físiques que han fet una cessió de material per
protegir les persones que han estat en primera línia de la
batalla.

Hem presentat tres esmenes, com ha dit el president. Al
punt número 1, com que es citen diferents col·lectius que no
depenen directament del Govern de les Illes Balears -n’hi ha
que són dependents del Govern central, n’hi ha d’altres que
són dependents dels consells insulars- consideram que el
reconeixement s’ha de fer per part del Parlament. Per tant

aquesta esmena va en aquest sentit; estam oberts a canviar la
paraula “constatar” per “reconèixer” o el que considerin, però
consideram que el reconeixement s’ha de fer des de la cambra
del Parlament, ja que el col·lectiu és suficient ampli.

En el punt número 2 també és un punt de substitució, ja que
cada administració és responsable de proporcionar els equips
de protecció individual. Per tant l’hem generalitzada, és a dir,
hem dit que..., en el sentit que totes les administracions
garanteixin material de protecció al seu personal. També hem
eliminat la referència als tests massius, perquè no sabem
exactament a què es refereixen quan parlen de tests massius.
Ho hem sentit en diferents proposicions, però no han explicat
mai a què es refereixen exactament, quins tests realment volen
fer, quin tipus de test, si són PCR, si són tests d’anticossos, si
volen fer una combinació dels dos, quina estratègia tenen de
realització de tests, a qui volen fer els tests, a quins
col·lectius -col·lectius de risc, sectors concrets, col·lectius
de risc dins sectors concrets-; quan, quan volen fer els tests,
cada dia, cada dos dies, cada setmana... Com que és tan incert
i no ho han informat, consideram que no podem votar una cosa
tan incerta. Per tant, hem tret aquesta referència i, si no ens
accepten aquesta esmena, farem un vot contrari a aquest punt.

L’esmena núm. 3 també és de substitució, feim referència
que aquestes sinèrgies formatives publicoprivades ja s’estan
fent per part de l’EBAP, és a dir, hem afegit la paraula
“seguir”. També va lligada aquesta esmena al punt núm. 4, ja
que en data d’avui es fan, segons la temàtica que es faci dels
cursos, no se’n poden assumir alguns per personal propi. Per
tant, ja moltes formacions es fan amb personal extern,
mitjançant contractacions o col·laboracions.

Vull aprofitar aquesta proposició no de llei per posar en
valor la feina feta per part de l’EBAP que compleix amb
l’objectiu de millorar la formació continuada i la capacitació
dels empleats públics. 

Respecte de la formació dels professionals dels serveis
especials de policies locals, bombers i voluntaris de
Protecció Civil de les Illes Balears a què fa referència aquesta
PNL el Consell de Direcció de l’EBAP va aprovar un pla anual
de formació policial per a l’any 2020, està publicat al BOIB i
té formacions a totes les illes.

Un pla de formació també està previst, policial, un pla de
formació -perdó- policial de corporacions locals, també
inclou formacions a totes les illes, i en l’actualitat està
desenvolupant la 41a Promoció del curs bàsic de capacitació
de l’accés a la categoria policial local, que inclou formacions
també en matèria d’igualtat i LGTBI.

L’escola està en contacte constant amb els consells
insulars i els ajuntaments per intentar fer adaptacions al seu
personal i a les demandes del personal. Ja per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’anar acabant.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, ja acab, gràcies, president, només vull dir-los que
l’estat del benestar no ha quedat greument ferit, sinó que ha
quedat reafirmat. Ha quedat en evidència la importància d’uns
serveis públics de qualitat i  forts, l’estat de benestar ben
gestionat és el que assegura que les persones tenguin
cobertura i l’estat de benestar, només recordar-los que està
sustentat en impostos de tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Intervindré des del meu escó. Primer
vull començar a dir que ens sumam a les condolences als
familiars que han perdut algun ésser estimat i que també
reconeixem plenament tota la feina que han fet els diversos
col·lectius tant sanitaris, com cossos i forces de seguretat de
l’Estat, voluntaris que cada dia es deixen la pell per fer front
a aquesta pandèmia que estam vivint.

Abans d’entrar en matèria i en referència a les esmenes
que hem presentat, m’agradaria començar per on ha acabat la
Sra. Carbonero i fer una referència a la frase que el Partit
Popular ha reflectit a la seva proposició no de llei sobre que
l’estat del benestar que coneixem ha quedat greument ferit.
Aquí vull recordar-los que no és que ara hagi quedat greument
ferit, és que el Partit Popular fa bastants d’anys enrere ja el va
deixar greument ferit i segurament aquesta darrera dècada que
hem viscut i en el futur ho podríem veure d’una forma bastant
diferent. Pens que els darrers anys és on s’ha començat a
reconstruir i a fer més fort aquest estat del benestar i
simplement volia fer aquest matís perquè m’ha sorprès fins i
tot que hi hagués aquesta expressió reflectida en aquesta
proposició no de llei.

Dit això, ja em centr en les esmenes; consider que la Sra.
Carbonero ha explicat molt bé els motius pels quals s’han
presentat, així que hi passaré per damunt..., sobre cada punt. 

En relació amb el primer punt, consideram que el Govern
ja ha reconegut la feina de tots aquests col·lectius, sobretot
perquè cada vegada que tenen oportunitat de fer-ho, igual que
a nosaltres com a diputats i diputades sempre que tenim
l’oportunitat de fer-ho reconeixem i valoram moltíssim la
tasca que han fet tots aquests col·lectius i és per això que hem
presentat una esmena al punt 1.

En relació amb el segon punt, per un tema competencial,
sabem que alguns dels organismes esmentats no depenen
directament ni indirectament del Govern, sinó que ho fan des
d’altres institucions i haurien de ser aquestes les que
garanteixin en tot cas tot el tema relacionat del material. Com

no pot ser d’altra manera és veritat que hi ha d’haver una
coordinació, però nosaltres pensam que la proposta d’esmena
que hem presentat deixaria més clar el tema que sigui cada
administració que garanteixi el material de protecció adequat.

I amb referència al punt 3 opinam que no es tracta de crear
sinèrgies perquè aquestes ja es duen a terme i en tot cas seria
continuar-les i així ho hem recollit a la nostra proposta
d’esmena.

Demanam al Partit Popular que consideri les nostres
esmenes i així mateix ja aprofit per demanar, que crec que no
ho ha fet la Sra. Carbonero, una votació separada dels punts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Poques coses més a haver
d’afegir que ja no hagin explicat la Sra. Sans o la Sra.
Carbonero.

Respecte d’aquestes esmenes que hem presentat, estam
totalment d’acord en aquesta PNL que presenta el Partit
Popular, almanco diríem en el sentit que la càrrega genèrica
de tota la PNL tot i que entenem o presentam de fet aquestes
esmenes per tal de millorar el text, especialment en referència
al que és competencial, que crec que és important en aquest
sentit ser bastant escrupolosos. 

Moltes vegades tenim una tendència a no pensar-hi i per
ventura els ajuntaments, sobretot ajuntaments, però també els
consells insulars es poden sentir envaïts en les seves
competències i en la seva capacitat autònoma també de definir
quin tipus de formació ha d’anar adreçada al seus empleats i,
per tant, sempre apel·lam a aquesta col·laboració
institucional, que bàsicament això és el que defineix les
diferents esmenes i especialment una quant a ser genèric per
no deixar ningú pel camí, perquè moltes vegades quan donam
les gràcies i ho feim de manera individual a determinats
cossos tenim sempre o tendim a deixar-ne en compte d’altres.
Fixin-se, per exemple, que de policia portuària no hem parlat
mai i també la tenim i la tenim prop. Per tant, quan plantejam
les coses de manera genèrica és més fàcil no deixar ningú pel
camí i aquesta bàsicament era la intenció de presentar
aquestes esmenes.

Per part meva res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde mi grupo parlamentario
queremos mostrar por supuesto todo nuestro apoyo a esta
proposición no de ley, el reconocimiento también y el apoyo
al trabajo desarrollado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la UME, los cuerpos de
policías locales, los voluntarios de Protección Civil que han
prestado una encomiable labor y ayuda en esta crisis y mi
recuerdo especial y mis condolencias a todos los que han
fallecido en la lucha contra la pandemia. 

A nivel nacional mi grupo, Ciudadanos, no ha cesado de
pedir protección para todos los agentes de todos los cuerpos
ante la escasez indigna de material de protección de nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los agentes de policía que
incluso casi un mes después de la declaración del estado de
alarma seguían sin la protección específica.  Han arriesgado
hasta su vida por la seguridad de todos los ciudadanos, tanto en
su labor de contención de la pandemia como en garantizar el
cumplimiento de las medidas de confinamiento. También lo
hemos defendido en este parlamento con nuestras propuestas
y preguntas parlamentarias en esa línea.

Es cierto que el Govern no tiene competencia sobre estos
cuerpos, sí sobre los de Protección Civil y por ello entiendo
la enmienda del PSIB, de Podemos y de MÉS en ese sentido,
si bien estaríamos a favor de respetar que en el texto se
incluyese la mención a la petición de tests masivos.

El Govern también..., es verdad que ha coordinado y ha
centralizado durante estos meses la compra de material
sanitario de protección, mascarillas, guantes y batas, y que ha
sido el Govern quien, por tanto , ha coordinado ese
aprovisionamiento de esa protección sanitaria. 

En relación con los puntos 3 y 4 de esta proposición no de
ley por supuesto  que estamos a favor de que se amplíe la
formación a través del EBAP para los cuerpos y servicios
especiales de las policías locales, bomberos y voluntarios de
protección civil que han demostrado ser esenciales y
necesarios en las semanas de confinamiento tras la
declaración del estado de alarma. Ya habíamos reiterado desde
el principio de legislatura a la consellera de Administraciones
Públicas, que esta formación debía incrementarse y debían
destinarse más partidas presupuestarias a dicha formación.

Por supuesto que votaremos a favor de esta proposición de
ley. También estamos a favor de la enmienda de que sea el
Parlamento quien reconozca el trabajo y el apoyo y estaremos
de acuerdo si también el grupo proponente acepta la primera
enmienda de los partidos del Gobierno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. 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. Muy brevemente, nosotros en
principio apoyamos esta PNL del Partido Popular, queríamos
hacer simplemente alguna precisión. 

En el primer apartado nos parece muy aceptable que sea el
Parlamento de las Islas Baleares y no el Gobierno el que
realice este reconocimiento, en ese sentido respaldaríamos si
la acepta el Partido Popular la enmienda presentada por los
grupos de la izquierda. No obstante, también habría que decir
que, aunque yo entiendo que se haya citado a la UME en esta
declaración, en realidad quien ha realizado la mayor parte de
los trabajos en estas islas han sido las tropas regulares de
guarnición de esta comandancia. Entiendo que no se ha puesto
así porque podría causar la grima de algún grupo parlamentario
ver citar directamente al ejército y no esta fórmula un poco
subrepticia de citar a la Unidad Militar de Emergencias, de la
que no disponemos destacamento por la oposición constante
de la izquierda a mantenerlo aquí. Pero bueno, aún así,
evidentemente la vamos a apoyar.

En cuanto a la segunda enmienda al punto 2 que plantea la
izquierda, yo entiendo que ustedes no quieran hacer tests
masivos y no quieren ustedes hacer tests masivos porque no
los tienen, que es exactamente lo mismo que sucedió con las
mascarillas. Las mascarillas hace un mes no había que
llevarlas, ahora las tenemos que llevar todos, ¿por qué?
Porque, como ha reconocido el licenciado Simón
anteriormente, no las tenían disponibles, ahora sí las tienen y
nos las ponen a todos.

En ese mismo sentido, lógicamente, lo ideal, ustedes lo
saben, sería hacer tests masivos no sólo a estos cuerpos que
están especialmente expuestos, no sólo a todas las personas
que están en residencias de ancianos, no sólo a todas las
personas que sean vulnerables, los tests se deberían realizar a
toda la población. Esto es así, eso es lo que haría que
pudiéramos salir de este  arresto domiciliario en el que
ustedes nos mantienen, pero entiendo que no lo puedan o no
lo quieran hacer porque no disponen de ellos.

En definitiva, nosotros respaldaremos esta iniciativa
aunque nos parece muy triste que a estas alturas tengamos
todavía que seguir recordando que las administraciones
públicas, sea de quien sea la competencia, deben dotar a sus
trabajadores, que son trabajadores, de todo los medios
necesarios de protección.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Ens
sumam a les paraules d’agraïment i suport a què s’han referit
els portaveus que m’han precedit. 

Som conscients que amb l’estat d’alarma del 14 de març a
causa de la crisi sanitària de la COVID-19 es varen posar en
marxa una sèrie de mesures on els professionals dels serveis
especials, com policies locals, bombers i voluntaris de
protecció civil, hi tengueren i hi tenen encara una tasca
important a fer. S’ha pogut veure la bona coordinació entre els
diferents cossos i la bona feina que s’ha fet. Per tant, pensam
que aquest reconeixement i suport, de què parla la proposició
no de llei, s’ha de fer i, per tant, donaríem suport al punt
número 1.

Sí que és cert que com a Parlament podem donar el suport
i amb l’esmena que han presentat els Grups Parlamentaris
Podem, Socialista i MÉS per Mallorca i li donaríem suport
igualment. 

Al punt 2, referit que es garanteixi tota la protecció
adequada, hi estaríem d’acord amb l’esmena que s’ha presentat
que cada administració, com ha de ser, sigui la que garanteixi
el material. Però també estam d’acord amb la posada en marxa
dels tests massius tant als professionals com també, quan sigui
possible i així com sigui possible, a tota la ciutadania. Com el
portaveu que m’ha precedit ara mateix de Podem..., de VOX,
perdó, ha dit, encara avui matí el doctor Reina, especialista de
la Unitat de Virologia de Son Espases, ho ha dit ben clar, feim
tard. Ha dit que són excuses de mal pagador el fet que fa un
mes no es donàs la importància que toca a posar-se les
mascaretes. Per tant, pensam que és important que aquesta
dotació sigui la més adequada possible. 

En el punt número 3 estam d’acord que s’han d’acordar
sinergies de formació publicoprivades. És cert que es van fent
aquestes tasques a través de l’EBAP i s’han d’anar ampliant,
pensam que totes aquelles accions formatives dirigides al
personal de les administracions i en aquest cas en aquests
cossos són bàsiques per al funcionament. Per tant, hi
donaríem suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Castells.

El Sr. Castells hi és? Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, hola, bon dia, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies. Gràcies, Sr. President. Abans de començar, si em
permet, a mode d’explicació i per respecte també a tots els
membres de la comissió, voldria explicar molt breument que
la setmana passada la persona del Grup Mixt que havia de
representar a aquesta comissió el grup era la Sra. Sílvia Tur, i
així ho vàrem comunicar per escrit a principis de setmana
seguint les instruccions de la Mesa. Segons sembla, la Sra. Tur
va tenir un imprevist i no va poder participar-hi, però jo vull
fer aquest aclariment perquè vostè lògicament va cridar-me a
mi per participar i va semblar que jo no hi era i, com vostè sap,
i a més sent secretari d’aquesta comissió, jo quan no puc
assistir a una comissió tenc per costum avisar amb antelació.
Simplement volia fer el comentari perquè quedés en el Diari
de Sessions.

Dit això, i entrant en el tema, nosaltres fem una valoració
positiva global de la proposició no de llei presentada pel Grup
Popular, però creiem que a les esmenes hi ha alguns elements
que caldria tenir en compte i que creiem que milloren la
proposició. Per exemple, respecte del punt número 1, em
sembla molt més adequat que aquest reconeixement el faci el
Parlament; si el Sr. Camps accepta l’esmena doncs perfecte,
si no també hi votaríem a favor, perquè també ens sembla bé
que s’insti el Govern a fer-ho.

Respecte de l’esmena segona, i en la línia del que ha dit ja
la portaveu de Ciutadans i la portaveu d’El Pi, d’una banda
creiem que l’esmena té raó en el sentit que realment la
comunitat autònoma no pot garantir que per exemple la UME
tengui el material que pertoca, és a dir, no ho pot garantir
perquè per començar no és un organisme que depengui de la
comunitat autònoma; una altra cosa seria que vostè hagués
posat, Sr. Camps, contribuir o col·laborar, però clar, garantir,
evidentment no ho pot garantir. Per tant, aquesta part de
l’esmena em sembla bé i em reca que a l’esmena no s’inclogui
el tema dels tests massius. Per tant, crec que una bona solució
seria, Sr. Camps, que vostè proposés una transacció als grups
esmenants de manera que s’incorporés el tema de totes les
administracions, no només la comunitat autònoma, i a la
vegada també es conservés la qüestió dels tests massius.

Respecte de l’esmena al punt 3 no hi estam d’acord, em
sembla bé el redactat tal com està ara. Per tant, en línia amb
tots aquests comentaris que he fet, exercirem el nostre vot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió o si podem continuar, Sr.
Camps?

EL SR. CAMPS I PONS:

Podem continuar, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, intervenció del grup proposant per a
fixació de posicions i assenyalar si accepta les esmenes, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, bull agrair les
aportacions i els comentaris que han fet totes les formacions
polítiques. Començaria pel Partit Socialista que ens ha fet
aquesta dissertació sobre la defensa en els tests. És clar que
nosaltres no volíem especificar en aquest punt quin tipus de
tests s’haurien de fer a aquests col·lectius perquè entenem que
són les autoritats sanitàries que haurien de decidir quin tipus
de test per a aquest col·lectiu, però nosaltres, com que és més
que sabuda la posició del Partit Popular, creiem que els tests
s’han de fer al conjunt de la població i per tant, els
professionals hi estan més que incorporats.

Quant a la formació, és clar que hi ha una precarietat a tots
els col·lectius i ara amb els temps que comencen a venir, és
evident que fa falta tenir altres alternatives i per açò des del
Partit Popular entenem que explorar aquestes vies
publicoprivades pot ser un atractiu, pot ser una solució per
poder donar mínims de formació a aquests col·lectius a partir
d’ara. Açò també ajudarà a poder conèixer de primera mà
aquestes instal·lacions, aquestes grans empreses, algunes amb
una activitat perillosa i que açò l’únic que reforçaria seria el
coneixement i l’eficiència d’aquests professionals en el
moment que es decretés qualsevol tipus d’incident.

Quant a la Sra. Sans, l’estat de benestar ferit, a mi em
sembla que la Sra. Sans té una memòria selectiva, perquè
desgraciadament fa dues legislatures, quan el Partit Popular va
haver d’assumir la responsabilitat de reconstruir el solar que
ens havia deixat l’esquerra la legislatura anterior amb el Sr.
Antich i el Sr. Zapatero, per tant, em semblen poc afortunades
aquestes paraules, i el que passarà ara serà molt pitjor. Per
tant, em sembla que hem de ser responsables i hem de mirar
el present i el futur i intentar deixar aquest tipus de comentaris
que l’únic que aporten és sortir un poc del guió i no és el que
toca.

Per tant, referent a les 3 esmenes que han presentat. La
primera esmena entenem que sí, que té un sentit i que va
d’acord amb la nostra proposta i, per tant, acceptaríem
suprimir des de la paraula “instar el Govern de les Illes Balears
al reconeixement” i quedaria: “el Parlament de les Illes
Balears reconeix i dóna suport a la feina que desenvolupen els
cossos de forces i seguretat de l’Estat, les policies locals,
bombers, la UME, els voluntaris de Protecció Civil i la resta
de les entitats, associacions i ciutadans que a títol individual
han col·laborat en qualsevol tipus d’ajuda de forma anònima”.

Les altres dues esmenes, com que se suprimiria la paraula
de tests massius que hem comentat fa un moment, per a
nosaltres és irrenunciable i entenem que no ho podem
acceptar. I també el que comentaven quant a l’obligació, així
com recull l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aquesta

obligació per part de les administracions a donar formació a
aquests col·lectius i als seus empleats en general. Per tant,
l’esmena segona no l’acceptaríem. 

I quant al punt tercer, l’esmena tercera que han presentat
els partits que formen govern, entenem que no tenim
constància que hi hagi aquest tipus de sinèrgies a dia d’avui en
marxa, sí que és sabut que es contracten professionals de
l’empresa privada per formar aquests col·lectius, faltaria més!,
però aquesta via de poder asseure’s, de poder reunir-se amb
aquestes empreses de les illes perquè puguem aconseguir una
formació de qualitat, una formació en quantitat necessària, em
sembla que és una oportunitat que milloraria aquest col·lectiu.
Per tant, no acceptaríem l’esmena que han presentat i
mantenim el text que nosaltres hem presentat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Accepta la votació separada?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, acabat el debat passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8157/20.

Començam pel punt 1, amb l’esmena transaccionada.
Accepta la transacció? Accepta la transacció. Per tant, seria el
punt 1 amb l’esmena transaccionada.

La Sra. Secretària procedeix a la lectura del nom dels
diputats i diputades de la comissió.

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

(No se sent la resposta de la Sra. Carbonero i Sánchez)

Josep Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat el punt 1 per unanimitat.

Passem a la votació  del punt 2, sense l’esmena, tal com
està redactat.

Podem votar conjuntament? Sí.

EL SR. CAMPS I PONS:

No, a mi em sembla que per punts, com havíem acordat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Punt número 2. Josep Lluís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Garrido, som José Luis.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, perdó.

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Serien 6 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció.

Tornam repetir la votació.

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 7 vots a favor i 6 vots en contra.

Per tant, quedaria aprovat el punt.

Passam ara al punt 3...

EL SR. PRESIDENT:

Al punt 3.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passam al punt 4.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Garcia i Sastre.

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8157/20, relativa a la millora de formació de
professionals de serveis especials, policies locals, bombers
i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8163/20,
presentada pel  Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
defensa de l’autonomia munici pal  per fer front a
l’impacte de la COVID-19. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8163/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la defensa de l’autonomia municipal per fer front a
l’impacte de la COVID-19.

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. Amb aquesta proposició no
de llei que sotmetem avui a la seva consideració portem a
col·lació un tema clàssic dels nostres debats en el sentit que
fins i tot ja la legislatura passada, i més encara ara arran de la
crisi de la COVID-19, s’ha fet referència a les dificultats que
tenien les administracions locals per poder fer front amb els
seus estalvis  i  amb els seus propis recursos a les
conseqüències desastroses d’aquesta crisi.

Nosaltres amb aquesta proposició no de llei què hem
volgut aportar? Hem volgut aportar una identificació clara de
quins són els articles de la Llei d’estabilitat pressupostària,
també coneguda per llei Montoro, que en aquests moments
estan impedint que els ajuntaments puguin fer front i puguin
alliberar recursos per fer front al resultats desastrosos
d’aquesta crisi. Per tant hem volgut passar de la queixa
genèrica que es derogui la llei Montoro, cosa doncs que jo
record que la legislatura passada vam aprovar a nombroses
proposicions no de llei, també en aquesta legislatura s’han fet
crides a aquesta derogació, moltes vegades hi ha hagut partits
de l’oposició que han dit que no, que el que s’ha de fer és
reformar-la, i nosaltres el que hem volgut amb aquesta
proposició no de llei és ser més precisos i anar més, diguem,
al moll de l’os, i assenyalar quins són els aspectes que
s’haurien de canviar. 

Jo la veritat crec que no cal que m’allargui molt en la
justificació perquè, com dic, aquest tema, encara que no s’hagi
portat explícitament a votació, potser, sí que ha estat objecte
de..., a tots els plens que hem tingut s’ha parlat d’aquesta
problemàtica, i per açò els proposem aquesta proposició no de
llei en la qual, en el primer punt, instem al fet que el Govern
de l’Estat reformi la Llei d’estabilitat pressupostària per tal
que la regla de despesa no sigui aplicable a aquelles
corporacions locals que gaudeixin de superàvit pressupostari;
per tant la primera mesura seria que la regla de despesa no
sigui aplicable a aquests ajuntaments. El grup de Ciutadans ens
ha fet una esmena que d’alguna manera restringeix i acota
aquest primer acord que sotmetem a la consideració de la
comissió, però que va totalment en la línia del que proposem,
i per tant no tenim cap objecció per acceptar-la i, al contrari,
agraïm aquesta aportació.

Quant al segon punt, és en el que concretament es demana
la derogació dels que nosaltres creiem que són els dos
mecanismes que impedeixen aplicar el superàvit
pressupostari, que serien l’article 32 i la disposició addicional
sisena de la Llei d’estabilitat pressupostària. D’altra banda en
el tercer punt demanem la derogació definitiva de la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local. I en el punt quart, que s’impulsi la derogació de la
reforma de 2011 de l’article 135 de la Constitució; si vostès
volen és (...) simbòlic, però creiem que aquesta modificació
que es va fer el 2011, amb traïdoria i nocturnitat, doncs és
d’alguna manera el fonament sobre el que ha estat possible
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desplegar tots els altres elements que els hem dit, que fan que
en aquests moments doncs sigui molt problemàtic per a les
corporacions locals fer front amb els seus propis mitjans a
pal·liar els efectes de la crisi.

I aquests són els quatre punts que sotmeten a la
consideració de la comissió.

Gràcies, Sr.  President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, s’ha presentat l’esmena RGE núm. 8584/20. Per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde mi grupo parlamentario
Ciudadanos hemos presentado esta enmienda. Consideramos
que debemos ir en línea con la declaración y la reivindicación
consensuada con la FEM, la Federación de Municipios de
España, y por tanto ese es el sentido de la enmienda, y
agradezco al grupo proponente y al Sr. Castells el apoyo a la
misma, y por tanto votaremos a favor, si bien en los demás
puntos tenemos contradicciones, porque desde Ciudadanos es
cierto que estamos de acuerdo con la flexibilización de la
regla de gasto; es más, abogamos porque los ayuntamientos
excepcionalmente puedan destinar el 100% de su superávit de
2019 a la lucha contra la COVID, y no sólo el 20%, como ha
acordado este gobierno.

Es innegable que un momento de crisis con la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local se
consiguió sanear las cuentas y facilitar los servicios públicos
a los ciudadanos. Pero es innegable también que ahora más
que nunca es el momento de estar al servicio de la ciudadanía,
y las corporaciones locales tienen que estar junto a todas
aquellas personas que como consecuencia de esta crisis se
quedarán sin trabajo, y también al lado de los más vulnerables.
Por esta razón los ayuntamientos deben dotarse de recursos y
ayudas para amparar a las familias que lo necesitan.

Paralelamente y en el ámbito económico es necesario
legislar para crear las condiciones idóneas que permitan a los
autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y en general
al tejido productivo de nuestra comunidad, en definitiva, tener
un horizonte de recuperación rápida con los menores costes
posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. 

Y aunque sea obvio debemos recordar que las entidades
locales son la administración más próxima a los ciudadanos,
y estamos de acuerdo que sean en este momento, además, que
tengamos que coordinarnos con los ayuntamientos y las
corporaciones locales, ya que ellos necesitan disponer de
instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las
situaciones que está generando esta crisis. Por ello desde
Ciudadanos hemos mostrado desde el primer momento
nuestro apoyo a la reivindicación de que los ayuntamientos

puedan hacer uso del superávit de 2019, flexibilizando la
rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria
para contribuir a cubrir necesidades de las personas más
vulnerables, a completar la dotación en material y efectivos de
los servicios que lo hagan posible, y para luchar contra el
coronavirus y reactivar la economía de nuestros municipios.

Y desde aquí quiero aprovechar para agradecer a todos los
ayuntamientos, que gracias a su gestión responsable está
ayudando con sus propios medios humanos y materiales, y
también económicos, a rescatar a la ciudadanía en estos
momentos. Y deben ser ellos también quienes gestionen sus
ahorros y remanentes para ayudar a la economía local tanto de
las familias, como de las PYME y los autónomos, los
comercios de sus municipios. Desde Ciudadanos apelamos a
que el Gobierno central posibilite que los ayuntamientos
dispongan de todos los recursos para hacer frente a este crisis.
El Real decreto ley 8/2020, como saben, autoriza a las
entidades locales a que sólo puedan disponer de ese 20%, y
nosotros estamos en contra.

En relación con los puntos 2 y 3, nosotros estaríamos de
acuerdo en su modificación pero no en su derogación. Y en el
punto 4, ya se lo dijimos al Grupo MÉS per Mallorca la pasada
semana cuando nos presentó su proposición no de ley, que no
estamos de acuerdo en su derogación en estas circunstancias,
ya que es un compromiso adquirido con la Unión Económica
y Monetaria y debemos ser coherentes con los compromisos
que adquirimos con la Unión Europea y la imagen que
estaríamos dando en un momento en el que dudo que criticar
a la Unión Europea, cuando deber ser nuestro  mejor aliado
ahora mismo para la recuperación, no creo que sea la mejor
opción.

Y bien, espero que -como digo- nuestra enmienda sea
aceptada, ya lo ha dicho el Grupo proponente y el portavoz Sr.
Castells y por tanto votaremos a favor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats, l’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària, coneguda com la llei Montoro, si bé ha
suposat una contenció de l’autonomia pressupostària
municipal ha tingut la virtut de conduir pel camí de la
disciplina pressupostària els ajuntaments que venien immersos
en un insuportable dèficit.

L’esmentada llei és filla de la reforma constitucional de
l’article 135, la finalitat de la qual no era com s’ha pretès una
rendició de la nostra sobirania davant altres països d’Europa,
sinó al contrari, l’esforç precís de caminar tots junts per la
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senda de l’harmonia pressupostària controlant el dèficit i
l’endeutament exagerat.

Precisament ha coadjuvat a aquesta bona finalitat la Llei
27/2013, la derogació de la qual s’interessa donat que
desenvolupa els mecanismes perquè els ajuntaments
compleixin les normes d’estabilitat financera. 

La paradoxa és que es pretengui ara la derogació d’aquelles
normes que han permès un superàvit que vindrà molt bé davant
la crisi social i  econòmica que es presenta per culpa de la
COVID-19. Val la pena recordar que la finalitat de la llei
Montoro era aconseguir l’horitzó de 2020 amb un nivell de
sanejament raonable i així ha estat almenys als ajuntaments.

La PNL que es presenta conté quatre apartats respecte dels
quals ja anuncio que votarem a favor del primer, donat que ja
ha assumit l’esmena del Grup Ciutadans. I en aquest sentit
voldria assenyalar que el Partit Popular és partidari, com ja ha
manifestat en diverses ocasions, tant a nivell nacional com
autonòmic, de permetre als ajuntament amb superàvit destinar
tots els romanents acumulats més enllà de l’any 2019 per fer
front a les necessitats socials i econòmiques derivades de la
COVID-19.

Respecte dels altres tres punts, hi votarem en contra per
les següents raons.

Al punt segon entenem que hauria de ser retirat perquè la
derogació que es pretén a la PNL ja ha estat superada per la
literalitat de l’article 3 del Decret llei 8/2020, dictat pel
Govern i convalidat en el seu moment per les Corts Generals,
per combatre  la pandèmia. Per tant, l’objectiu que la PNL
pretén ja està resolt pel Decret llei 8/2020 i esdevé en
conseqüència inútil la seva presa en consideració. Entenem
que el procediment seria la seva retirada havent quedat buit de
contingut i, com ja he anunciat, de mantenir-s’hi la proposta hi
votarem lògicament en contra.

I aprofito també per recordar-los que el Partit Popular s’ha
mostrat a favor d’impulsar una suspensió temporal de la Llei
Orgànica 2/2012 durant l’exercici 2020 per poder fer front a
les circumstàncies extraordinàries tant socials com
econòmiques sobrevingudes per la pandèmia.

Quant al punt tercer de la PNL pretén la derogació de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. Consideram que es tracta d’un error
perquè aquesta llei no sols va venir a contribuir que les
administracions locals s’acuressin en el compliment dels
objectius que la Constitució assenyala en el seu reformat
article 135, la qual cosa no es poc important, sinó que al seu
conjunt va suposar una actualització dels aspectes financers
locals que havien quedat desfasats tenint en compte l’antiguitat
de la Llei d’hisendes locals i la Llei del règim local.

La seva pretesa derogació suposa una decisió
desproporcionada perquè, més enllà que pugui ser revisada i
que per descomptat es precisa una revisió sobre les qüestions

relatives al superàvit, és més cert que l’abans citat Decret
8/2020 ja ha vingut a resoldre la urgència de la situació.

Donat els temps convulsos que vivim no sembla el més
raonable sol·licitar, encara que sigui un brindis al sol, la
derogació d’una llei que ha fet i fa molt de bé a les
administracions locals de l’estat espanyol. Seria més lògic que
es proposassin reformes concretes i puntuals que poguessin
contribuir a millorar la legislació, la simple derogació de la
llei crearà més problemes que solucions.

La PNL que destil·la la convicció que tant la reforma de la
Constitució com la derogació de les dues lleis filles d’aquella
reforma és una cosa convenient i necessària, és enormement
discutible. 

Això ens porta a explicar per què rebutjam de ple el punt
quart de la PNL que aquí es presenta. Al setembre de 2011 es
va produir a l’empara  d’una amplíssima majoria parlamentària
la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola per
deixar per escrit a la nostra màxima norma i, per tant, elevar-lo
a la màxima categoria legal possible limitant el dèficit públic
de caràcter estructural del nostre país i e l deute públic per
alinear-nos amb el Tractat de funcionament de la Unió
Europea, encara que no cal ignorar les circumstàncies d’aquell
moment val la pena subratllar que aquella decisió caminava en
la direcció correcta en el marc de la Unió Europea, tant en
l’àmbit monetari com pressupostari i se suposa que en un futur
en la unitat fiscal.

En definitiva, donarem suport al punt primer si és que
accepta la transacció -que sí ho ha fet- i votarem en contra a
la resta de punts pels motius exposats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Jo seré breu en aquesta intervenció
perquè fa dues setmanes debatíem pràcticament exactament
els mateixos punts a una proposició no de llei presentada pel
Grup MÉS per Mallorca. En aquest sentit, com es pot
imaginar, Sr. Castells, el nostre grup parlamentari li donarà
suport. 

Crec que tots els grups tal vegada podríem fer petites
matisacions en la redacció d’aquesta proposició no de llei,
però per descomptat els que anam enfocats en la reforma o
derogació d’aquestes normes..., crec que tots estarem d’acord
que cal fer passes cap endavant. 

Jo només vull fer una petita menció i és que la Llei
27/2013, com tots sabeu, està dins els acords de govern, de
coalició del Govern estatal, és a dir que està fixada dins el full
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de ruta, després també nosaltres consideram que després de
tot aquest temps no pot ser que els ajuntaments tenguin
aquests superàvits i molt manco que hagin de pagar interessos
per ells, que això sí que no té ni cap ni peus.

Per tant, no entraré dins una guerra, de si l’article 135 es
va modificar d’una manera o d’una altra. Nosaltres pensam que
la derogació d’aquest article s’ha de dur a terme. 

I poc més a afegir, estam d’acord amb la seva iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Efectivament, és un tema sobre el qual
hem tengut ja diferents ocasions per poder-ne parlar i
precisament a través d’una PNL de MÉS per Mallorca que
vàrem debatre la setmana passada o fa quinze dies, crec, que
anava més o manco en el mateix sentit.

Crec que en aquest sentit és important aportar una idea que
és que mentalment quan parlam del Banc Central Europeu
pensam que és la mateixa figura o una figura semblat al Banc
d’Espanya i crec que hi ha un desconeixement important
respecte de com procedeix. Crec que ja en vàrem parlar
també.

El Banc Europeu generalment no deixa doblers
directament a països, sempre ho fa a través de segons o de
tercers els quals evidentment cadascun dels quals aplica un
tipus d’interès bastant superior al que aplica el Banc Central
Europeu.

I curiosament aquest pagament d’aquest deute, d’aquest, és
dir, d’un deute a mans privades està blindat per la Constitució
Espanyola, però en canvi no estan blindats altres tipus de drets
bàsics i d’interès més general com és la sanitat, com és
l’educació, com són determinades cobertures a nivell social,
que va ser un poc el que va motivar també que es presentàs la
PNL que nosaltres vàrem presentar en aquell moment, no?, és
a dir, valenta Constitució si protegeix els  interessos
particulars i  no ho fa en referència a drets tan fonamentals
com és la sanitat i com és l’educació. Precisament es va
aprovar la moció en aquest mateix sentit. 

Vàrem fer un repàs i retrets a veure qui havia modificat la
Constitució, si PP, PSOE amb un horabaixa, varen dir que no,
que no havia estat un horabaixa que havien estat dos o un cap
de setmana. Bé, en fi, és igual, això ja està fet i és aigua
passada, i en bon mallorquí deim, festes passades, coques
menjades. 

Sí que m’agradaria sentir la portaveu del Partit Popular,
això que ha dit en referència als ajuntaments, si tendria
coratge de dir-ho davant dels seus batlles, els batlles del Partit

Popular, parlar d’aquella harmonia financera que havia posat fi
a determinades conductes. Jo en aquest sentit em pareix un
desconeixement total i absolut de la realitat municipal i
municipalista, que són els que han pagat els plats. És a dir, els
desastres aquí no els havien fet els ajuntaments, els
ajuntaments, especialment descomptant els grans ajuntaments
com Madrid i Barcelona, la resta havien fet els deures, és a
dir, havien fet els deures. Els desastres venien per altres
bandes i precisament sobre qui varen carregar o sobre
l’esquena de qui varen carregar el dèficit, i especialment és
per complir uns objectius a nivell europeu, va ser damunt els
ajuntaments, damunt els ajuntaments. 

I gràcies als ajuntaments i a l’esforç i al patiment que han
tengut els ajuntaments, l’Estat espanyol ha pogut complir
objectius de dèficit davant la Unió Europea. Però també ha
provocat que just a Mallorca hi hagi més de 600 milions
d’euros en el banc, que els ajuntaments tenen dipositats en el
banc, que a més han de pagar interessos. Precisament crec que
en un moment com el que vivim ara, on les administracions
han de tenir aquesta capacitat de poder donar resposta als seus
ciutadans i ciutadanes, es fa ben necessari emprendre to tes
aquelles reformes a nivell estructural que permetin aquesta
reacció de les nostres administracions, i molt en particular
d’aquelles que estan més a prop dels ciutadans i ciutadanes.
Donarem, per tant, suport a la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. 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. Sr. Castells, nosotros
compartimos bastante el fondo de esta proposición no de ley,
en lo que no estamos tan de acuerdo es en la forma. Los que
tenemos el privilegio de ser regidores en las ciudades en las
que vivimos sabemos lo que es un ayuntamiento, sabemos que
el ayuntamiento es el primero que atiende a las necesidades
del ciudadano, sabemos que el ayuntamiento es la primera
puerta a la que el necesitado en estos momentos va a tocar,
sabemos que los ayuntamientos ejercen funciones que no les
corresponden, que van más allá de aquello que está previsto en
la ley para atender las necesidades de los ciudadanos. Por
tanto, nosotros sí somos municipalistas, sí estamos a favor de
la necesaria financiación de los ayuntamientos. 

El problema viene después. Nosotros compartimos y
votaremos a favor del primer punto con la enmienda aceptada,
pero los tres siguientes puntos... es que a veces parece que no
hemos aprendido nada del pasado. A la Sra. Sanz le gusta
mucho retrotraerse al pasado, a Chindasvinto, Recesvinto,
Wamba, el resto de los reyes godos hasta el Sr. Rajoy, porque
hasta que no desapareció del mapa no empezó el desarrollo de
este país. 
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Pues, s i nos vamos al pasado, el pasado nos enseña que
aquí hemos cometido gravísimos errores que no hemos de
volver a repetir porque se nos ha olvidado con mucha facilidad
y mucha rapidez cómo atábamos los perros con longanizas y
al final nos dimos cuenta que no teníamos dinero, ni para el
perro ni para la longaniza.

Muchos ayuntamientos, y esto, Sr. Ensenyat, tiene usted
que reconocerlo o por lo menos verlo, algunos sí siempre se
han comportado con disciplina y no se han endeudado más allá
de lo necesario, pero había ayuntamientos que no acababan
nunca la fiesta. Tenemos plagada España, y no hablo de
Baleares, del conjunto de España, de polideportivos en
ayuntamientos que no sirven más que para abrevar a las vacas,
así de claro. Se construyeron con el famoso Plan E, etc., los
ayuntamientos empezaron a gastar y a gastar y a gastar y se
acabaron construyendo infraestructuras absolutamente
innecesarias. Esto, esto aparte de muchos otros gastos que no
eran ni necesarios ni eran competencia municipal.

Por eso, no podemos compartir el hecho de que usted nos
pida derogar esas leyes que ponen un poco en cintura a la
administración pública. Podríamos compartir la reforma de
algunos puntos, sustitución, mejora de la financiación
municipal, pero no la desaparición de todo aquello que nos
impide, que impide a los gestores públicos, gastarse un dinero
que no tienen porque al final es eso, es gastar un dinero que no
se tiene y el camino de la deuda al final es el camino de la
ruina. Porque algunos aplauden con las orejas cuando por
ejemplo en Argentina ganó el peronismo de nuevo, que le hizo
muchísima ilusión a Podemos, y ¿qué han hecho a los dos
días?, suspender pagos, porque el camino de la deuda es el
camino de la ruina, porque las deudas tarde o temprano se han
de pagar. Como así reconoce el artículo de la Constitución
que ustedes quieren reformar y que es lo único que hace que
este país siga teniendo el crédito suficiente y necesario para
mantener ese maravilloso estado del bienestar del que
disfrutamos.

Por todo ello, nosotros sí apoyaremos el primer punto de
esta PNL y, sintiéndolo mucho, no podemos apoyar el resto.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Com ha
dit el Sr. Castells és un tema que hem debatut en diferents
ocasions. És cert que hi havia un cert descontrol en la despesa
i això va suposar deutes molt elevats a diferents
administracions, però també és cert que els que han fet els
deures són, o els que els han fet més, són els ajuntaments i ara
que podrien ser ells els que ajudassin a superar la crisi de la
COVID-19 no els deixen quan, com molt bé s’ha dit també,

l’Estat el que ha fet és utilitzar aquests doblers per complir
amb el dèficit davant Europa.

Aquí parlen de derogacions i de reformes, parlen de
derogacions on el destí del superàvit pressupostari hagi d’anar,
i nosaltres trobam que els ajuntaments són prou madurs per
saber en què s’han de gastar els diners, el superàvit que tenen.
Per tant, no és aquesta llei la que ho hauria de contemplar. 

Nosaltres estam d’acord amb els punts 1, 2 i 3 i, com
vàrem parlar la setmana passada, consideram que el punt 4 a
l’article 135 el que s’hauria de fer és una modificació d’aquest
article i no la derogació. Per tant, si queda talment i no queda
com es va esmenar a la proposició no de llei de MÉS per
Mallorca, que ja parlava d’aquest tema, ens abstendríem en
aquest punt.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, president. Bé, en primer lloc, volia constar que crec
que la meva substitució és de la Sra. Francina Armengol i no
de la Sra. Bea Gamundí, per un error de comunicació d’última
hora. 

En segon lloc, demanar la votació separada dels punts
d’aquesta proposta. 

I, en tercer lloc, ja entrant en la proposta, els dos primers
punts ja vàrem ser demanats per aquest mateix grup
parlamentari, fins i tot per aquest mateix diputat a la Comissió
d’Economia de 3 de març d’enguany, hi ha més propostes a
més d’El Pi a les que donam suport. Per tant, bé, nosaltres
pensam que aquesta llei d’estabilitat pressupostària i de
l’administració local ha causat durant els darrers any una
situació  enormement injusta en aquest exercici
recentralitzador, que han comentat alguns companys, de l’Estat
ha dificultat o fins i tot impossibilitat la prestació de serveis
per part dels ajuntaments o fer les inversions necessàries que
ens demana la ciutadania. Tot això en favor d’un control
suposadament necessari de la despesa dels ajuntaments, que si
bé a alguns ajuntaments de l’Estat ha estat necessària, no ha
estat la norma general a les Illes Balears, això ho acaba de
reconèixer fins i tot el diputat del partit  de VOX. S’han
acumulat 600 milions d’euros dins els bancs a aquestes
comunitats sense poder-ne fer ús. 

Per tant, aquest control suposadament necessari, s’ha
demostrat injust i inconvenient. Injust, perquè tractam igual
les entitats locals sanejades i amb superàvit i que les que no ho
són i d’aquí la base de què li donem suport al que planteja. I
inconvenient perquè genera una inutilitat en la recomanació de
recursos que ja han estat pagats pels ciutadans i dels quals no
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poden gaudir. Aquest debilitament, aquestes dificultats l’únic
que fan és a la llarga portar-nos a un debilitament de
l’administració pública i de l’estat del benestar i fins i tot el
que fomenten és una privatització de béns i serveis que haurien
de ser públics. 

Per tant, des del nostre grup anunciam el suport als tres
primers punts, tal i com estan redactats. 

I en el punt quart ens agradaria si ens permetessin fer una
esmena in voce perquè el canal de videoconferència no és
l’adequat i els deman disculpes per això. Però si em permeten
seria sobre el punt 4, en lloc de “derogar”, “modificar” aquesta
reforma constitucional i afegir al final d’aquest redactat, per
eliminar del seu redactat en el text de l’article 2, “les entitats
locals hauran de presentar equilibri pressupostari”, que és allà
on es retalla aquesta autonomia municipal dins la Constitució.
I després inclouríem, “per incloure-hi garanties de suficiència
de finançament en sanitat, educació i pensions”. 

D’aquesta manera si es fixen en el text inicial i la redacció
d’aquest punt quart, permetria a aquesta autonomia municipal,
que és d’allò que tracta aquesta PNL, però no renunciam al
cent per cent al principi d’estabilitat pressupostària de manera
generalizada per a totes les administracions, per què?, com a
garant del sosteniment de l’estat del benestar. Fins i tot
pensam que en certa manera s’ha de garantir el pagament del
deute públic, reconeixem que estam dins una comunitat
econòmica i a la vegada hem de reconèixer un finançament
suficient d’aquestes polítiques, com dic, sanitat, educació i
pensions. 

Es tracta de blindar el sosteniment de l’estat del benestar,
a través del manteniment de l’estabilitat pressupostària, que
farà una administració pública forta, que ara hem vist que
encara s’ha demostrat més necessari que mai. Per tant, una
cosa és l’autonomia local, totalment a favor, i l’altra és no
deixar rastre de l’estabilitat pressupostària en tots e ls
elements jurídics de l’Estat. No podem ser tan ingenus tampoc
de pensar que no és necessari una estabilitat pressupostària. I
tampoc caure en aquest cals dilema que ens vol fer caure
sempre la dreta, que ens vol fer triar entre llei Montoro i
malbaratament públic i fallida financera, ni una ni l’altra. És a
dir, autonomia local, dèficit allà on fa falta, que és en la
garantia de la sanitat, educació i pensions públiques. I aquest
seria el nostre posicionament.

Per altra banda, com d’alguna manera s’ha apuntat, la pròpia
reforma ja inclou l’excepcionalitat per catàstrofes, recessions
econòmiques i emergències. Per tant, simplement aquesta
esmena per ajustar una mica el nostre posicionament del que
seria la reforma constitucional i fins aquí aquesta exposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara procedeix a la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol la suspensió?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sr. President, continuem, si li sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a la intervenció del grup proposant per fixar
posicions i així assenyalar si accepta l’esmena per un temps de
cinc minuts. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies Sr. President. Bé, ja com li he dit l’esmena
presentada per Ciudadanos l’acceptam. 

El Sr. Marí ens ha fet una proposta d’esmena in voce que
també l’acceptaríem. És a dir, probablement aquest no seria el
redactat desitjable per al nostre grup parlamentari, però
entenem que l’esmena que ens ha fet va absolutament en la
línia del fons de la nostra proposició no de llei. Per tant, en el
context d’aquesta proposició no de llei, em sembla una
esmena molt oportuna i li agraeixo la feina d’haver-la proposat
i l’acceptem amb molt bon gust i si cap grup no s’hi oposa,
doncs votaríem aquest 4t punt amb el redactat que ens ha
proposat el Sr. Marí.

Respecte de la resta de grups, agrair als grups que ens han
donat suport, a Podem i a MÉS per Mallorca, agrair la defensa
que el Sr. Ensenyat ha fet la pertinença del punt 3, ha estat un
dels punts més atacats pels grups de l’oposició i des del seu
coneixement de l’administració local, ha fet una defensa molt
més precisa de la que hagués pogut fer jo i que ens serveix
d’alguna manera per rebatre també a la Sra. García Sastre. 

Jo crec que ha explicat molt bé què opinen les
administracions locals de la Llei 27/2013, des la qual vostè se
n’omple tant la boca i també ha estat molt oportú el Sr.
Ensenyat quan li ha recordat que els problemes pressupostaris
de l’Estat, bàsicament són deguts a les polítiques de
malbaratament del propi Estat i no pas de les administracions
locals.

Per altra banda, Sra. García Sastre, també li he de dir que
en el punt 2 no puc estar d’acord amb vostè. És a dir, el Reial
Decret Llei 8/2020, com tots els decrets llei és una norma
provisional, transitòria i en cap cas no deroga ni l’article 32 ni
la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
que continuen absolutament en vigor. Per tant, quan passin els
efectes del que preveu el Reial Decret Llei 8/2020, que com
a decret llei que és i que (...), és una norma d’abast provisional,
aquests articles seran de plena aplicació, com ho són ara
perquè estan absolutament en vigor. Per tant, jo crec que si
vostès, a Madrid estan d’acord en el fons del que diu aquest
punt, el que seria coherent és que hi votessin a favor.

I dit això, doncs crec que aquí s’acaba la meva intervenció.
Acceptarem la votació separada, tal com han demanat alguns
grups i, per tant, no tinc res més a dir, Sr. President.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, per tant, passem a la votació. En primer lloc he de
preguntar si algun grup s’oposa a l’esmena in voce?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Nosaltres ens hi oposam.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, no es pot votar. Passaríem a la votació del punt 1
amb l’esmena incorporada. Tothom vol votació separada o...?
Separada, d’acord.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

En tot cas -perdó president- podríem ajuntar blocs per no
haver de fer aquesta comèdia, crec que a la primera hi ha
unanimitat i la resta votar el punt i la resta. Per no haver de
votar...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, nosaltres ja no requerim votació separada.
Gràcies, podem votar conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Separada. Fem votació separada.

Per tant, passem a votar el punt 1, amb l’esmena 8584
incorporada.

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passem ara a la votació del punt 2.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor i 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passem a votar el punt 3.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor i 5 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passem ara a la votació del punt número 4.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No. Sí..., amb l’esmena.

LA SRA. SECRETÀRIA:

No l’havien acceptada, la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

No, no s’ha acceptat.

(Remor de veus)

Espera un moment, espera un moment.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ara anam al 4. Punt 4, que tenia l’esmena in voce i no han
acceptat que es votàs, no? 

A favor.

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó. Jordi... M’he botat Jordi, perdó. Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia Sureda i Martí.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8163/20, relativa a la defensa de l’autonomia
municipal per fer front a l’impacte de la COVID-19.

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