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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Núria Riera. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, president, Maxo Benalal em substituirà a mi, Patricia
Guasp, en la PNL RGE núm. 4211/20.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, Josep Ferrà substituirà Miquel Ensenyat.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sr. President, Ares Fernández substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? En segon lloc, els inform que atesa la
participació d’alguns  di putats  i  diputades per
videoconferència, les votacions seran públiques per crida. Per
tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament el secretari
anomenarà...

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

... que respondran “sí”, “no”, o “abstenció”. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic.

I. Adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5050/20 , del Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears,
per tal d’explicar el seu Informe de recomanacions
derivat de l’expedient 48/2019.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
l’adopció de l’acord respecte a l’escrit RGE núm. 5050/20 del
Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de
compareixença del director de l’Oficina de prevenció i lluita
contra la corrupció de les Illes Balears, per tal d’explicar el
seu Informe de recomanacions derivat de l’expedient
48/2019.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Miren, el 10 de marzo solicitamos
esta comparecencia del Sr. Far, el director de la Oficina de
prevención y control del fraude, para que dé explicaciones
sobre su informe dirigido a la Mesa del Parlament, de 28 de
febrero, y, en especial, en lo relativo a la recomendación de
modificar la regulación de la indemnización prevista en el
artículo 16 de la Ley de presupuestos generales de la CAIB
para el año 2020.

Me refiero a la indemnización por doble residencia que en
el debate de la Ley de presupuestos se aprobó mantener, el
controvertido plus de 22.000 euros, para los cargos que
residían fuera de Mallorca cuando fueran fichados para alto
cargo, o asesor por parte del Govern. En este informe emitido
por la Oficina anticorrupción se recomienda la modificación
de la regulación de este complemento, por dos motivos: uno,
por ser contrario a la normativa tributaria, a la Ley del IRPF y
a la normativa de empadronamiento, ya que la ley te exige que
cuando pasas más de 183 días en Mallorca, debes
empadronarte en esta isla y, por tanto, perderías este plus de
residencia; y segundo, recomienda este informe que además
se reformule el complemento, teniendo en cuenta el coste
efectivo de la residencia temporal y deje de ser una cantidad
a tanto alzado, sin que se tenga ni tan siquiera que justificar
como es ahora.

En fecha de 10 de marzo, la presidenta, ante esta
recomendación de la Oficina anticorrupción, negó que el
Govern fuera a revisar y reformular este complemento, un
complemento que, como saben bien, desde mi grupo
parlamentario hemos mantenido que se ha desvirtuado en los
últimos años y sería justo buscar una solución, como digo,
pero una solución justa, un complemento que beneficia
actualmente a 19 altos cargos y asesores del Govern. 

Insisto, los ciudadanos nos piden todos los días
transparencia, responsabilidad y ejemplaridad y debemos ser
los primeros en darla. Se lo dijimos en el debate de
presupuestos y en la proposición no de ley que mi grupo
parlamentario Ciudadanos presentamos el 3 de enero, pero en
esta coyuntura que vivimos, en este momento de crisis,
creemos que menos aún se deberían consolidar esta clase de
privilegios por parte de los partidos políticos. Y ese mismo
día que solicitamos la comparecencia, el 10 de marzo, la
presidenta del Govern me respondió en sesión plenaria que el
tema del sobresueldo no era un tema que afectara a los
ciudadanos, que no era una preocupación para ellos. Y no
puedo estar más en desacuerdo, dada la desafección de los
ciudadanos hacía los políticos, y viene en muchísimos casos
por este tipo de pluses y de privilegios que los pagan
precisamente los ciudadanos. 

Claro es que, se me olvidaba, que el Partido Socialista
piensa que el dinero público no es de nadie, como diría la
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vicepresidenta Calvo. Y además, el propio Sr. Far ha reiterado
en varias ocasiones que le llamáramos para comparecer en el
Parlament, que estaría dispuesto y que era su voluntad
comparecer en este Parlament.

Por tanto, considero que es el primero que quiere
comparecer para explicarnos este informe. Y, además, de
conformidad con el artículo de la propia Ley 16, de creación
de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción,
depende orgánicamente esta Oficina del Parlament de las Illes
Balears, aunque ejerce sus funciones con plena independencia.
El artículo 16 de la propia Ley 16/2016, de creación de la
Oficina, contempla la posibilidad de que el director presente
este tipo de informes de conclusiones de investigaciones ante
la comisión parlamentaria oportuna y sin duda alguna desde mi
grupo parlamentario consideramos que esta Comisión de
Asuntos Institucionales es la competente para ello.

Por todo ello, y en aras a la transparencia, solicitamos que
comparezca en esta comisión para explicarnos el informe de
recomendaciones al que me he referido. Espero contar con el
apoyo de todos los grupos parlamentarios de la cámara, en
aras, como digo, a la transparencia y que nos pueda dar toda
clase de informaciones sobre estas recomendaciones. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Partit Popular dóna suport a la
petició de Ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies president. No entraré en debat en algunes de les
qüestions que ha comentat la portaveu de Ciutadans, però vull
dir que el nostre grup donarà suport a la compareixença perquè
pensam que està bé que vengui a donar les explicacions
pertinents sobre aquest informe, de manera que tots els grups
parlamentaris pugin resoldre les qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a la
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Nosotros también apoyaremos la solicitud de
comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. També donarem suport a aquesta
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Castells. Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, hola, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies president. També donarem suport a la
compareixença. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat passem a la votació de l’escrit RGE núm.
5050/20 i, pel que han dit els diferents grups, el podem
aprovar per unanimitat?

D’acord. Per tant, en conseqüència s’acorda recaptar la
presència del director de l’Oficina

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

... de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears,
per tal d’explicar el seu informe de recomanacions derivat de
l’expedient 48/2019.
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A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la les proposicions no de llei RGE
núm. 4211 i 8169/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4211/20 ,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin
recuperades abans de la temporada turística.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
4211/20 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin
recuperades abans de la temporada turística.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Cabrera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i senyors
diputats. Reprenem aquesta proposició no de llei que vam
registrar el dia 28 de febrer de 2020, abans de la irrupció
d’aquesta greu crisi sanitària i molt dramàtica que va provocar
el coronavirus i amb aquest estat d’alarma, amb el confinament
del 14 de març, i que lògicament van quedar en suspens
iniciatives de temes que també eren importants i urgents, ara
més que mai, atesa la necessitat de poder reprendre l’activitat
econòmica el més prest possible, amb totes les garanties de
qualitat i seguretat.

Els passats  dies 19, 20 i 21 de gener, com tothom
recordarà, vam viure un seguit de condicions meteorològiques
adverses amb el pas de la borrasca Glòria, tots recordarem una
gran quantitat de danys que es van produir a les nostres illes i
en especial a les infraestructures públiques, a les zones
turístiques, passeigs marítims i també danys a negocis, a
edificis ubicats en primera línia de costa i lamentables
pèrdues humanes, de vides humanes.

L’objectiu d’aquesta proposta, totalment en positiu, anava
en la línia de fer feina per tal que aquests aspectes negatius
causats a 31 municipis de les Illes Balears es convertissin de
manera contundent i àgil per tal de poder refer la destrossa
abans de l’inici de la temporada turística i, en concret, abans
també de la Setmana Santa. És més que evident que a dia d’avui
aquest calendari s’ha vist to talment modificat, però les
necessitats de reconstrucció continuen vigents.

Vull dir que la resposta del Govern central en aquell
moment va ser decebedora, primer, perquè la dotació
econòmica assignada que es va assignar va ser de 4,4 milions
d’euros, quan els danys materials es van quantificar entre 12
i 14 milions d’euros. Segon, perquè es prohibia que les ajudes
poguessin anar destinades a la regeneració de platges i
reconstrucció de zones de costa, quan era el més necessari i
el que demanaven tots els batlles. I tercer, perquè amb la seva
visita a la zona, amb fotos i helicòpter inclosos, el Sr. Sánchez
va prometre ajudes i solucions que no pensa tal. I tampoc els

batlles no van trobar resposta ni solucions a les reunions amb
la delegada del Govern, que van sortir pitjor que no van entrar. 

Ja vam comentar en altres ocasions que hem de ser
conscients, que cal prendre mesures de present i de futur
respecte del canvi climàtic i d’aquests fenòmens que es
repeteixen, i açò s’ha de programar, s’ha d’estudiar i s’ha de
pressupostar des del Govern central, conjuntament amb la
resta d’administracions implicades, i no podem pensar en això
únicament quan hi ha una desgràcia ni podem deixar de
reconstruir tot el que s’ha perdut a l’espera que hi hagi una
decisió en aquest sentit. Per tant, insistim que s’han d’abordar
de la mateixa manera i amb la mateixa determinació les dues
línies de feina i de treball de manera paral·lela.

Els nostres diputats nacionals es van preocupar també de
saber quina inversió s’havia fet per part de l’Estat en matèria
de prevenció, protecció i conservació del litoral a la costa en
els municipis de Balears des del 2018. La contestació va ser
zero. Per tant, un altre motiu per seguir fent feina de manera
paral·lela en aquest sentit.

Des de llavors han passat més de tres mesos amb una
situació més que crítica on la greu crisi sanitària ha deixat pas
a una greu crisi econòmica i social i, si bé és cert que açò ho
ha aturat pràcticament tot, també ho és que molts dels
municipis afectats, a la vista que del Govern central no
arribaven les ajudes, ni resposta, van prendre la decisió
d’avançar algunes inversions de fons propis i començar a
executar algunes obres i reparar les destrosses, especialment
a les zones turístiques, passeigs i restauració de platges.
Recordem, per exemple, que a Cala Millor es van xifrar a
finals de febrer pèrdues per més d’1 milió, amb tot el que açò
implicava de pèrdua de llocs de feina.

Per tant, aquesta responsabilitat i compromís que van
demostrar els municipis amb els seus ciutadans i l’esforç de
posar en condicions les seves zones turístiques per poder
acollir els seus visitants no pot ser penalitzada, creiem que no
pot ser penalitzada. Per açò, és molt important insistir en
aquesta reivindicació per reposar aquest esforç i aquests fons. 

La nostra proposició no de llei conté quatre punts: el
primer, demanam constatar el caràcter de necessitat i urgència
en la reconstrucció de les destrosses abans de la temporada
turística...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí?, sí, tot d’una, Sr. President- ha estat esmenada pels
grups PSOE, MÉS i Podemos, la qual cosa agraesc, i després
en faré un comentari.

En el segon punt demanam incrementar fins a 12,5 el
pressupost perquè s’incloguin en el pressupost general de
l’Estat.
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I el tercer i quart punt vostès els tenen a la seva disposició
i els debatrem a la pròxima intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les
esmenes RGE núm. 9067 i 9068/20. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, gràcies, president, seré ràpida. El temporal Glòria,
efectivament, va ser el mes de gener, va ser el darrer, va ser un
dels més forts dels darrers temps i, una vegada més, aprofit
per reconèixer la feina feta per part del personal de Protecció
Civil, emergències, bombers i tots els cossos de seguretat,
tots aquells que es troben a primera fila quan hi ha aquests
moments i aquests fenòmens meteorològics que ens
colpegen. Per desgràcia, cada vegada són més virulents i amb
més freqüència. Des d’aquí també un record a les víctimes. 

El plenari d’aquesta cambra, l’11 de febrer vam arribar a un
acord en què s’instava el Govern de l’Estat a agilitar al màxim
el tràmit per atorgar els ajuts contemplats en el Reial decret
11/2019, que era inicialment un marc per DANA, però, com
que es podien incorporar ajuts fins el mes de març, s’hi van
també poder incorporar els de Glòria. Aquests ajuts eren molt
amplis i arribaven a famílies, habitatges... Estam d’acord que
aquests tràmits han de ser  més àgils, consideràvem que en
aquells moments, i s’ha produït amb altres fenòmens
meteorològics, que es tarda molt a cobrar. Consideram, amb
açò estam totalment d’acord amb el Partit Popular.

Però el marc ara ha canviat molt, vostè ho ha dit bé, ara
estam en una situació extrema, estam en una situació que mai
no havíem viscut, ens ha colpejat una pandèmia i estam amb
una crisi sanitària, social i econòmica d’una magnitud molt
gran. La COVID-19 ens ha canviat la vida i ha posat
l’administració pública en el rescat i en la protecció de la
societat i dels més desfavorits. El Govern de l’Estat i el
Govern de les Illes Balears s’ha focalitzat en aquest objectiu
i en no deixar ningú enrere, i ho està aconseguint: milers de
famílies estan protegides, empreses, autònoms, ingrés mínim
vital i un llarg etc., també ens arribarà finançament europeu.

El paraigua social de l’administració funciona, la pandèmia
ens du a pressuposts per a una reconstrucció i les prestacions
dels més desfavorits a reorientar el model de creixement i cap
a una transició ecològica. 

Aprofit també per sumar-nos al reconeixement
institucional que van tenir ahir tots els sanitaris, que cada dia
a les vuit tenien el reconeixement social, però ahir van poder
rebre el reconeixement institucional, així com també el
condol dels 226 morts de la COVID.

Tornant a la proposta del Partit Popular, després de l’acord
plenari que he comentat al principi, hi va haver la Comissió de
Turisme, que també ho va dur la Sra. Salomé, i hi va haver un
debat sobre una proposició que ja focalitzava més la resolució
cap a la Direcció General de Costa i Mar, aquests 4,4 milions
que diu que va resoldre el ministeri per poder reconstruir
danys. Vam presentar una esmena a aquella proposició on
també ens adheríem a accelerar i agilitar i a simplificar tots
els tràmits pel que fa a les ajudes, però vam tenir, si ho
recorden, una petita discussió sobre el tema de regeneració de
platges.

La regeneració de platges és un debat molt complex, no
vam arribar a cap acord en aquell moment, i vostès l’endemà
d’aquell debat van registrar aquesta proposició no de llei on en
els quatre punts insisteixen en el tema de la regeneració de
platges. Entenem que les platges són dels elements més
importants d’un destí turístic, però també és un debat que és
molt complex. Ara, la regeneració de platges ens du a un debat
profund amb el qual no podem estar d’acord a fer un vot
favorable a una proposició no de llei sobre Glòria, on es
demana regeneracions de platges sense més objeccions.
Creiem que és un debat de canvi climàtic que afecta
profundament el litoral, les dinàmiques del litoral són molt
complexes, tenen també un efecte mediambiental important i
el debat creiem que no correspon a un debat d’una proposició
no de llei on discutim regeneracions de zones afectades. 

Per tant, nosaltres hem fet dues esmenes -com bé ha dit la
Sra. Salomé-, una en la qual consideram que sí, que s’ha de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... -sí, un minutet- s’han de reconstruir les zones turístiques,
però eliminam la regeneració de platges i també li donam el
context de la COVID.

Per tant, si ens accepten aquests dos punts on no s’esmenta
la regeneració de platges, farem un vot favorable i, si no,
nosaltres no podem acceptar aquesta afecció al litoral
simplement perquè s’han de regenerar les platges perquè hi ha
hagut un temporal.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara per la defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, crec que no cal reiterar en quin
context ens trobam a dia d’avui, tots sabem que quan es va
registrar aquesta iniciativa no sabíem que ens trobaríem sense
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inici de temporada, sense turistes a Setmana Santa i amb una
temporada turística tan complicada.

 A més, també parlam d’una situació econòmica delicada
ja que la crisi sanitària ha tingut també conseqüències
econòmiques i socials. També hem vist com algunes prioritats
polítiques han canviat i han passat a ser les primeres i més
urgents combatre el virus, garantir la salut pública i protegir
les persones dels impactes econòmics i socials de la crisi.

Aquesta iniciativa es va registrar amb caràcter d’urgència
al seu dia, per mor de la urgència en aquell moment i context,
que tenia tot el sentit, però la nova realitat i situació fa que
aquesta urgència perdi justificació.

Un cop feta la contextualització, d’una forma molt concisa,
pas a comentar que, com ja s’ha comentat, hem presentat unes
esmenes conjuntes als punts 1 i 2.

La primera esmena, tothom pot observar com ha quedat
desfasada en context i en temporalitat, és per això que hem
presentat una esmena per contextualitzar la nova situació
dintre del marc de la pandèmia de la COVID-19 i e ls  seus
efectes.

A més, encara que tenguem un debat profund sobre què
fem amb el nostre litoral, i ja no només parl a les Illes
Balears, parl de tot el litoral, en general, on sempre s’ha
construït a primera línia i no s’han tingut en compte els
possibles canvis ambientals, climatològics que es podrien
desenvolupar.

Als darrers anys hem vist com les inclemències
climatològiques són cada cop més recurrents, fins i tot moltes
que s’han produït s’han cobrat la vida de persones. I tenim
l’obligació de fer un replantejament amb mirada ampla.
Només vull posar alguns exemples: a Portocolom, no sé si
recordau les imatges impactants d’ones que passaven per
sobre dels edificis...

(Se sent la veu electrònica del sistema de
videoconferència)

Crec que ja no només per al bé ambiental... sinó per al bé
dels ciutadans i ciutadanes convé començar a reordenar el
debat.

Està molt bé pensar en el curt termini, com era l’objecte
d’aquesta iniciativa, però hem de començar a pensar en el mig
i llarg termini sobre el litoral que volem o, més ben dit, que
ens convé.

Llavors, el punt 2 el tornam contextualitzar i tampoc no
posam una quantitat de doblers fixa per diversos motius, el
més important és la situació actual que dificulta poder establir
una quantitat. Llavors, també és cert que alguns municipis -i sé
que no els corresponia- han fet inversions de reparacions amb
els seus doblers o en algunes platges, fins i tot, hem pogut
veure com la regeneració d’arena s’ha produït de forma
natural.

Per tant, l’estimació feta probablement ja no s’adapta a les
necessitats actuals, però, com dic, les necessitats i prioritats
han canviat a causa de les circumstàncies excepcionals en les
quals ens hem vist immersos.

Aquestes són les nostres esmenes i, en cas que s’acceptin,
ens agradaria una votació separada dels punts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara per a la defensa de l’esmena
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
el Sr...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Si m’ho permet, Sr. President, intervindré des de l’escó i
el promès és deute, seré breu. 

Des de MÉS per Mallorca, hem signat aquestes dues
esmenes i n’explicaré un poc el sentit. Des de MÉS per
Mallorca creiem que s’ha de reparar el dany, des d’aquí
evidentment el suport a tots els afectats per la borrasca Glòria,
creiem que s’han de reparar i que l’Estat hauria d’intervenir de
forma molt més ràpida, però també hi ha un debat, un debat
que és la construcció de les nostres costes, l’erosió costanera
que s’ha patit, que es pateix a les Illes Balears o, com ha dit la
diputada de Podem, a tot el litoral de l’Estat espanyol i del
Mediterrani, i creiem que evidentment aquest debat és
necessari, és necessari perquè aquests episodis, els episodis
de temporals han estat -ho dic, que sembla un discurs que vaig
fer ahir a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del
Territori-, és un debat, un fet climatològic que es repeteix
constantment al nostre clima mediterrani, però, a més
s’agreuja, evidentment, per l’increment de les temperatures a
la mar a conseqüència del canvi climàtic.

Per tant, és obligada aquesta reflexió de quin o com hem
d’ocupar les costes diguéssim amb criteris turístics o amb
criteris urbanístics.

Des d’aquí, per tant, creiem que aquesta esmena, l’esmena
núm. 1, és adequada i ajudaria a poder donar suport a aquest
punt.

I per part meva, Sr. President, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts..., perdó, el Sr.
Benalal, perdoni.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Seré muy breve porque desde el
principio indicaré que nuestro grupo votará que sí a esta PNL,
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que va en el sentido de ayudar a la gente, la votaremos tal
como la presenta el Partido Popular y la votaremos se acepten
o no se acepten las enmiendas del Partido Socialista, MÉS per
Mallorca y Podemos.

Simplemente quiero indicar varias cosas: primeramente,
efectivamente llega tarde, pero llega tarde porque la COVID-
19 ha llegado demasiado pronto o ha llegado.

Segundo, me parece aquí, y tengo que remarcarlo, un error
logístico; el error logístico es que discutimos en la Comisión
de Medio Ambiente y Territorio la PNL en 1948 que trataba
exactamente del mismo tema, pero sobre el municipio de Sant
Antoni de Portmany en Ibiza. Quiere decir que, en realidad, se
ha debatido esto sobre una cosa, una ley, mismo contenido y
ahora debatimos lo mismo sobre daños en una comisión de
Asuntos Institucionales. Pienso que un poco a lo mejor es que
hubiera sido más sencillo hacerlo de conjunto.

Luego pienso que hay rápidamente un pequeño error en la
óptica de presentación de esta PNL. Nosotros, tal como yo
mismo presente en la Comisión de Medio Ambiente, esto
aquí, lo que habría que haber hecho aquí és presentar, pedir al
Gobierno, al Govern, que presentara, con carácter de urgencia,
a los ministros de Hacienda, Administraciones Públicas i
Interior, en su caso, la aplicación del artículo 1.3 del real
decreto para paliar los daños intervenidos. Esto habría que
haberlo hecho en todos los (...), en este caso pues se pide que
se haga una ayuda, pero no se dice cómo habría que hacerlo.

Segundo, pues se pide que se aplique, efectivamente, de
forma genérica el artículo..., el punto 1 del artículo 16 del real
decreto; yo simplemente quiero remarcar que en realidad aquí
la aplicación que tendríamos que haber hecho era más bien del
artículo 11, que son actualizaciones de restauración forestal
y medioambiental sin entrar en detalles; y luego el artículo 13,
que son actuaciones en el dominio público marítimoterrestre.

En realidad habiendo aplicado estas dos y pidiendo una
actuación del Gobierno central por la vía urgente habríamos
resuelto el problema.

Entonces, bueno, pues no tengo nada más que decir.
Votaremos a favor aunque nos parece, pues, que no está hecho
debidamente y que se podría haber unificado con otras cosas.

Bueno, solo una pequeña cosa referente a la enmienda del
PSOE que desde luego votaremos que sí si se presenta,
simplemente decir que es que pide esta enmienda que se
modifique el articulado indicando en el punto 1 añadiendo
“COVID-19" a la propuesta del Partido Popular, yo
simplemente quiero decir que se está pidiendo que se aplique
un decreto, que es el Real Decreto  Ley 11/2019, de 20 de
septiembre; en este real decreto se adoptan medidas urgentes
para paliar daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas. Se mencionan las tormentas del 11, 13, 14 y 9
de septiembre, se mencionan las del 1 de abril, se mencionan
inundaciones de julio y luego todas aquellas que interviniesen
a partir de abril, después de ser publicado este artículo. Quiero
decir, que para mí el lugar para este cambio no es en esta PNL,

sino que sería en otras de las que ya se han presentado para
paliar daños de la COVID-19.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares no hi ha cap representant, per tant, té la paraula el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Inicialment ja puc dir al Grup
Parlamentari Popular que nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei. La premissa parla de la torrentada que
hi va haver el 2018, allà on varen estar un any en poder pagar
les ajudes, li he de dir que encara a dia d’avui hi ha ajudes que
no estan acabades de pagar, o almanco no s’han complert així
com s’havien fet les promeses i d’això ja en farà dos anys.

Dit això i, en concret, els punts als quals fa referència la
proposició no de llei, nosaltres, en el punt 1, consideram que
és necessària aquesta reconstrucció de les zones turístiques,
la regeneració de les seves platges, hi ha moltes platges de les
quals es parla que el que no volen és regenerar amb arena
externa, sinó simplement treure l’arena que es troba dins la
mateixa aigua, que això a Costes li du molta feina, i suposa...,
-jo no sé si coneixen les platges, però per ventura caminen
500 metres allà on els arriba fins els genolls. Per tant, jo crec
que és important conèixer la situació i veure que no és del tot
cert que ja hi hagi platges que s’han regenerat, perquè s’han
mostrat imatges que no eren les que tocava. Però bé,
nosaltres, com dic, a aquest punt li donarem suport.

Si s’accepta l’esmena que han presentat els grups
parlamentaris PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca ens
abstendríem i per un motiu, perquè parla de la reconstrucció,
és vera que hem de reordenar el debat, però el que no es pot
fer és, amb nocturnitat i traïdoria, és utilitzar i anar als llocs
per llevar espais que hi havia de fa més de 60 anys, amb
l’excusa del Glòria i perquè l’espai costaner quedàs així com
estava inicialment, i us posaré l’exemple: Canyamel és de
Capdepera i hi havia una esplanada on fa més de 60 anys que hi
ha aquesta explanada, mai no ha molestat ningú i els al·lots
sempre s’han pogut tirar de les roques en aquesta explanada.
Durant el temps de la COVID, hi han anat unes màquines per
llevar tot això. Per tant, nosaltres ens abstendrem en aquest
punt perquè els criteris de resiliència i restauració ambiental
amb els espais costaners no sabem quins són específicament
i consideram que no es pot fer d’aquesta manera.

Pel que fa al punt 2, sí que li  donaríem suport, perquè
entenem que, per ventura, no es pot definir exactament una
quantia de 12,5 milions d’euros, així i tot, si queda amb el punt
inicial que presenta el Partit Popular també li donaríem
suport. 

I a la resta de punts, tant el 3 com el 4, pensam que és molt
important que el Govern central, Costes en aquest sentit, faci
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les tasques que li pertoca a la zona costanera de les nostres
illes, perquè, desgraciadament, hi ha moltes zones que estan
abandonades i no d’ara sinó des de fa molts d’anys.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A veure, nosaltres consideram que
aquesta proposició no de llei està ben intencionada i
compartim el fons de la problemàtica i el tipus de solució que
aporta. Sí que és veritat que les esmenes dels grups del Govern
apunten en una direcció que nosaltres també compartim.
Nosaltres creiem que la proposta que ens fa el Partit Popular,
simplement és demanar doblers perquè les administracions de
les Illes Balears puguin dedicar-ho a això, però no prejutja el
tipus de solució que s’ha de donar. Em sembla que seria
prematur.

També veig que l’esmena està ben intencionada i va en una
línia ideològica que nosaltres compartim, però tal vegada és
allò que en castellà diuen de ponerse la venda antes de la
herida, vostès ja diuen: no volem que es faci d’aquesta
manera, quan, de fet, jo entenc que el text de la PNL
literalment, quan parla de regeneració de platges no proposa
una fórmula determinada ni una determinada fórmula d’actuar
en la que ara en aquests moments ens puguem mostrar a favor
o en contra. Jo crec que el que reclamam és el finançament
estatal per fer front a aquestes destrosses. Per tant, em sembla
que el redactat inicial, si s’accepta l’esmena dels grups del
Govern també hi votaré a favor.

I respecte del segon punt, a mi em sembla molt oportú en
el text que ha proposat el grup proposant, que s’estableixi una
quantitat. És a dir, estic d’acord que potser, en ser una
estimació feta una mica a l’engròs, i potser no dóna resposta
exactament a la quantitat que seria necessària, però jo crec que
és millor posar una quantitat que no pas no posar-la. Per tant,
en aquest sentit veiem més bé el redactat original que
l’esmena que s’ha presentat.

D’acord amb aquests comentaris  i  en funció de
l’acceptació o no que en faci la Sra. Cabrera de les esmenes
presentades, decidirem el nostre vot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procediria a la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o podem
continuar?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Per nosaltres no és necessària, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posicions, assenyalar si accepta les
esmenes, per un temps de cinc minuts, té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Primer punt dir que acceptaríem la
votació separada, com és normal. Després fer una valoració
que, encara que hi hagi hagut la COVID, encara que les
circumstàncies siguin diferents i les prioritats sí que tal
vegada hagin pogut canviar, la urgència de l’habilitació i la
recuperació d’aquestes zones continua existint, i tal vegada,
com dèiem, ara més que mai.

Creiem realment que fa falta aquesta iniciativa,
precisament per açò, perquè fa falta una reconstrucció, una
recuperació, fa falta donar qualitat i seguretat a tots els
nostres visitants i mitjançant aquestes millores aconseguiríem
una part important del que necessitam per reactivar l’activitat.

Agrair els vots favorables, els suports . Voldria insistir
també que els antecedents respecte del que ja s’ha comentat,
de la tardança en el pagament de les ajudes de la desgràcia de
Sant Llorenç, no ens fa confiar que a curt termini hi pugui
haver una solució i hi pugui haver unes ajudes. Per tant, per
açò consideram que aquesta iniciativa continua vigent, i
continua vigent també perquè en el moment que es va fer
l’aportació de fons, va ser de 4,4 milions, que es va considerar
del tot insuficient, quan la quantificació, com ja hem dit, era
d’entre 12 i 14 milions.

I també insistim i creiem que és important tirar endavant
amb aquesta iniciativa, perquè, com he dit, per reactivar
l’activitat econòmica fa falta tenir (...)

(Mal funcionament del so)

..., construïdes totes aquestes zones. 

Hem tingut unes dades, aquesta setmana vèiem que hi ha
unes dades d’atur que ha pujat un 92%, que dos de cada tres
treballadors es troben en un ERTO i que les xifres de maig han
empitjorat les d’abril. Precisament per combatre tot açò
necessitam eines i necessitam fons. 

Hem vist també que el Govern Sánchez ha anunciat 2.651
milions de pla d’ajuda per al turisme per a tota Espanya. Açò
també és del tot insuficient, ja s’ha dit i, a més a més 2.500
milions són per a préstecs ICO. Per tant, parlam de 151
milions per a ajudes, una altra vegada del tot insuficients si ho
comparam, per exemple, amb França amb 18.000 milions
d’euros per a la recuperació turística del país. Per tant, tornam
insistir amb la necessitat.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 24 / 4 de juny de 2020 421

I, a més a més, vull insistir que la nostra comunitat
autònoma serà la que amb més dificultats es recuperarà
d’aquesta crisi econòmica i social provocada per la COVID.
Per tant, insistesc amb més motiu s’ha de tenir consciència de
la importància d’aquesta proposició.

Les esmenes. Nosaltres inicialment entenem que el primer
punt queda desfasat quant a la redacció, és evident, i agraïm de
qualque manera que ens hagin fet aquesta esmena perquè el
que fa és (...)

(Mal funcionament del so)

... la realitat actual, però també és cert que fa un plantejament
que a nosaltres ens genera preocupació des del fet que hem dit
abans, nosaltres no podem aturar la reconstrucció d’aquestes
millores necessàries per reactivar la vida i l’economia de la
zona, perquè s’hagi d’iniciar un debat de com haver de
reconstruir aquestes zones. Per tant, insistim en què açò ha
d’anar en paral·lel, però en qualsevol cas i, en ares que açò
pugui sortir endavant, nosaltres havíem pensat acceptar aquesta
esmena, acceptar aquesta esmena, sempre des del punt de vista
que parlar de regeneració de platges, que ja n’havíem parlat
(...)

(Mal funcionament del so)

... Sra. Carbonero a la comissió anterior, no és sentar cátedra
de com s’ha de fer la regeneració, simplement millorar i
recuperar aquests espais, però ens agradaria proposar una
transacció, que és afegir, al final de la seva redacció, el text “i
sense que açò suposi un retard en les feines de reconstrucció
i rehabilitació”. Partim de la base que totes les feines es faran
d’acord amb la llei i amb els requisits mediambientals i de tota
casta, però el que no podem permetre és que si açò es fa o es
condiciona o es vol condicionar, amb aquest text no hi pot
haver cap mena de dubte que suposarà qualsevol tipus de retard
en les feines de reconstrucció, rehabilitació, decisió,
informes, etc.

Per tant, crec que és important afegir aquest punt, pot
complementar l’esperit.

I el punt 2, doncs la veritat és que no estam en condicions
d’acceptar la seva esmena, més que res perquè si inicialment,
quan no hi havia la COVID, quan econòmicament no hi havia
els problemes que tenim ara, únicament van ser 4,4 milions
d’euros que motu proprio l’Estat va considerar que
corresponien a Balears, és d’esperar que si no demanam una
quantitat un poc més ambiciosa per donar resposta a Balears
no hi haurà voluntat política per part del Govern d’Espanya de
donar una quantitat major, per tant, crec que és important que
siguem ambiciosos, que siguem valents i que puguem votar a
favor d’aquesta proposta, independentment que després tal
vegada l’Estat (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, ha d’acabar, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sr. President, vaig acabant-, l’Estat consideri que és
manco del que ens doni (...)

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Simplement, agrair...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, no té més temps.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

..., agrair el vot favorable i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam ara, acabat el debat, a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4211/20, però
abans he de demanar si el grup proposant accepta la transacció
que els han proposat i si no hi ha cap altre grup que s’oposi a
aquesta transacció.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, per part (...)

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, per remarcar, Sra. Cabrera, entenc que
seria afegir, al final de l’esmena “i sense que això suposi un
retard en les feines de recuperació i reconstrucció”.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Correcte, Sr. President.

(Se sent una veu de fons que diu: “... de reconstrucció i
rehabilitació”)

EL SR. PRESIDENT:

Ah, és que havia posat recuperació; reconstrucció i...

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

D’acord.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Rehabilitació, rehabilitació.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord, per tant és “i sense que això suposi un retard en
les feines de reconstrucció i rehabilitació”.

Per tant, passarem a votar el punt 1, que és el punt amb
l’esmena transaccionada RGE núm. 9067/20. Per tant, passem
a la votació.

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí. María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons. No se sent.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha unanimitat, no?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Fa així.

EL SR. PRESIDENT:

Havia entès que hi havia unanimitat, perquè igual podíem
passar...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, no, no, per part d’El Pi no.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, sí, ha fet així, ho donam per bo.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, 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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

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:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

En aquest cas, serien 11 a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, per tant, ara passem a la votació del punt 2, tal
com està redactat, sense esmena.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons. Fa que sí amb el cap, no? Ho
donam per bo.

EL SR. PRESIDENT:

S’entén que sí. Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord. 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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

I Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 a favor i 6 en contra. Repetim la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Haurem de repetir la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí. Maria 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:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

En aquest cas són 5 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passem ara a la votació del punt 3.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Salomé Cabrera i Roselló.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria 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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

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:

En aquest cas són 6 a favor i 6 en contra. Per tant, haurem
de repetir la votació.

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mueva la cabeza, perdó.

D’acord. Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Enric Casanova i Peiró.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

En aquest cas serien 5 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, passam al punt 4.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ara s’ha mogut, ara no el veig.

EL SR. PRESIDENT:

És que no el veig. Entenc que sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sembla que sí, no sabem si és congelat o...

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.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

María Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. No.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré, no hi és.

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4211/20, relativa a la necessitat que les zones
turístiques i les platges estiguin recuperades abans de la
temporada turística.

II.2) Proposi ci ó no de llei RGE núm. 8169/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa al reconeixement de la tasca
essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant
la crisi sanitària de la COVID-19 i per a l’impuls del
sector audiovisual de Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8169/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reconeixement de la
tasca essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant
la crisi sanitària de la COVID-19 i per a l’impuls del sector
audiovisual de Balears.

Per a la seva defensa, per part del 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 diputats. Com diu
el títol de la iniciativa, és un reconeixement a aquesta tasca
que s’ha realitzat des dels mitjans de comunicació. Com tots
sabem, des que l’OMS, el 30 de gener, va declarar
l’emergència internacional de salut pública, respecte del
coronavirus hi va haver una sèrie de col·lectius que han
desenvolupat la seva feina amb una dedicació plena i de forma
incansable i han realitzat tasques assenyalades com a
essencials, segons el reial decret que va decretar l’estat
d’alarma dins l’Estat espanyol.

En aquesta ocasió, des del nostre grup parlamentari volem
destacar el paper essencial que durant aquesta crisi de la
COVID-19 realitzen tots els mitjans de comunicació en dur a
terme una tasca que no és gens fàcil. Malgrat les restriccions
de moviments, les dificultats per treballar i respectar totes les
mesures de seguretat i sanitàries, els canvis constants de les
dades i la proliferació de fake news, els mitjans continuen dia
rera dia i fan un gran esforç per satisfer la gran demanda
d’informació veraç, contrastada i de proximitat sobre els
esdeveniments relacionats amb la pandèmia.

És cert que nosaltres en aquest punt parlam de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, allà on hi ha molts de
temes que pensam que s’haurien de debatre, estudiar i
modificar perquè veiem que estan fets de forma poc
transparent i no adequada, però creiem que no és el moment
i no ho és amb aquesta proposició no de llei, perquè nosaltres
aquí volem posar el valor del paper de la ràdio i la televisió de
les nostres Illes en informar sobre la COVID, perquè s’han
convertit en un desafiament i en una gran responsabilitat tant
de ràdio com de televisió i l’han exercida de forma exemplar.
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Un servei públic que és possible gràcies al gran treball en
equip de tots els seus professionals els quals han fet un
seguiment exhaustiu de la crisi sanitària en mantenir en tot
moment informada la població d’aquestes Illes. La
Radiotelevisió de les nostres Illes ha estat i és un altaveu de la
ciutadania i ha facilitat i facilita la divulgació de les normes i
les dades que ofereixen les administracions públiques i les
autoritats sanitàries. Així, per exemple, els ciutadans han donat
suport a la programació que ha fet IB3 Televisió amb la millor
audiència mensual des de l’any 2015 i el creixement més gran
d’una televisió autonòmica a Espanya, tot això gràcies a les
700.000 persones que van mirar IB3 durant qualque moment
dins el mes de març.

D’acord amb tot l’esmentat anteriorment, des del nostre
grup parlamentari presentam la següent proposició no de llei
amb quatre punts: en el primer, “El Parlament de les Illes
Balears reconeix la gran tasca essencial realitzada per tots els
mitjans de comunicació durant l’emergència sanitària
provocada per l’expansió del coronavirus, així com el gran
valor de servei públic que desenvolupa l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que ha proporcionat i
proporciona a la societat balear una informació objectiva,
veraç i de proximitat sobre la pandèmia de la COVID-19 i les
seves conseqüències per a la ciutadania de les nostres Illes.”

En el segon punt: “El Parlament de les Illes Balears
proclama la necessitat i l’oportunitat que per a la nostra
comunitat autònoma suposa disposar d’un ens públic com el
de la Radiotelevisió de les Illes Balears que ofereixi a la
ciutadania de les nostres illes aquest servei essencial.”

En el tercer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a acomplir el compromís que va adquirir  amb el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears i el
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, mitjançant el
protocol d’intencions que es va firmar dia 17 de desembre del
2019, per tal de millorar les condicions laborals de tots els
treballadors sots-contractats  de l’Ens Públic  de
Radiotelevisió, tant d’informatius com de programes.”

I en el darrer punt, en el quart: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes a garantir la inversió
necessària de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears per permetre la seva viabilitat i potenciar el sector
audiovisual com a via de diversificació econòmica de la nostra
comunitat.”

Com dic, pensam que és una proposta de reconeixement en
positiu i que també ajudaria a millorar la qualitat en donar més
suport al sector.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. 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, bones tardes, senyores i senyors
diputats. Vull començar la meva intervenció i mostrar el
suport i solidaritat del Partit Popular amb tots  aquells
treballadors de Radiotelevisió Espanyola a Balears els quals,
a causa de les ordres i contraordres quant a reduir el temps
d’informatius territorials, adoptades per la direcció  de
Radiotelevisió Espanyola a Madrid, veuen amb molta inquietud
el seu futur, així com volem deixar constància en aquesta seu
parlamentària de la difícil situació per la qual passa el sector.

La desaparició de l’edició balear d’El Mundo, e ls
acomiadaments, les reduccions de jornades, els ERTO que
apliquen els mitjans de comunicació, tant aquí a Mallorca,
com a Menorca, i a Eivissa; la disminució dràstica de la
publicitat en aquests mitjans i l’aparició de nous canals
digitals en el seu entorn competitiu són una bona mostra de la
convulsió a la qual estan sotmesos aquests professionals del
sector. Professionals que fan un excel·lent treball informatiu
i, molt especialment, durant l’estat d’alarma, amb un gran
esforç personal per garantir el dret fonamental dels ciutadans
a rebre informació veraç. Vagi per a tots ells el suport
incondicional del Partit Popular.

Quant a la PNL que avui debatem, presentada per El Pi,
comprenem i compartim el seu sentit, però consideram el seu
redactat una mica ambigu, confós i poc específic. Segons resa
el títol de la iniciativa, Per al reconeixement de la tasca
essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant la
crisi sanitària de la COVID-19 i per a un impuls al sector
audiovisual, correcte; però en el seu desenvolupament, se
centra essencialment a posar en valor el paper de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, aspecte que subscrivim,
però en menysprear el treball de la resta dels mitjans no públic
reflex de la pluralitat informativa. I, a més, a la seva PNL no
detallen mesures específiques per impulsar el sector
audiovisual, sector també que travessa unes circumstàncies
molt adverses i que requereix atenció pública.

I en aquest sentit, vull comunicar que el Partit Popular ja
va enregistrar una PNL i va recollir actuacions concretes per
a aquest sector.

Quant al primer punt, compartim, com ja he manifestat al
principi de la meva intervenció, el reconeixement a la gran
feina de tots els mitjans de comunicació, públics i privats,
però no podem compartir que, com es diu a la proposta, tot
això hagi estat amb referència a IB3, objectivitat i veracitat.
S’ha practicat per part dels directius de l’ens un discurs
còmode amb el Govern i s’han omès o s’han dissimulat aquells
aspectes més discutibles de la gestió de la crisi. Insistim,
sense que això impliqui que els treballadors hagin fet un gran
esforç per arribar al gran públic en condicions molt
complexes i difícils. Per tant, en aquest punt ens abstendrem.

En el segon punt, que no és sinó un brindis al sol, podem
tenir acolliment, ningú de la meva formació no discuteix
respecte de la conveniència que existeixi IB3, convé recordar
que va néixer com a iniciativa d’un govern del Partit Popular
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dotar les nostres illes d’un mitjà de comunicació que atengués
la informació principalment balear i, per coherència, en aquest
punt votarem favorablement.

En el punt tercer, en relació amb el protocol d’intencions
subscric pels proponents de la iniciativa, pel Grup Mixt i el
Govern balear en data 17 de desembre del 2019, i en relació
amb les condicions laborals dels treballadors sots-contractats
d’IB3, es fa necessari subratllar, que si veritablement hagués
existit voluntat política de millorar les condicions laborals i
socials dels professionals d’IB3, i no simplement un anhelar
de fotografia o posat, s’haguessin pogut acceptar esmenes de
diferents grups parlamentaris i algunes del Partit Popular
durant el debat pressupostari, esmenes que anaven en la
direcció de reorientar partides, de reduir en despeses
supèrflues i poder incrementar l’aportació a les sots-
contractes. I en el dia d’avui els treballadors sots-contractats
d’IB3 haguessin vist retribuïts millor els seus esforços i
podrien rebaixar la seva inquietud, la seva angoixa davant d’un
nou escenari pressupostari el qual neix de la realitat post
COVID-19 i que, desgraciadament, passarà, sí o sí, per
retallades. Per tant, en aquest punts ens abstendrem.

Finalment, en el quart punt es pretén de manera abstracte
garantir la inversió necessària a IB3 per permetre la seva
viabilitat i potenciar el sector audiovisual de les nostres illes,
pretensions correctes les quals compartim, però alienes al
principi que cal refer e l pressupost sobre la base de
l’emergència social que s’acosta. I no sobraria en aquest
context rebaixar substancialment la dotzena d’alts càrrecs de
l’ens, la remuneració dels quals arriba a 850.000 euros, més
les despeses de la Seguretat Social, al voltant d’1 milió
d’euros.

No obstant això, votarem a favor d’aquest punt perquè,
efectivament, el sector audiovisual mereix el suport d’aquesta
cambra.

I acab i afirm que el Partit Popular considera essencial la
professió periodística i advoca per una premsa lliure,
pluralista i independent, aliena a pressions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... i adequadament remunerades. Demanarem la votació
separada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Abans d’entrar en matèria, sembla que
al Partit Popular l’incomoda reconèixer la tasca que fan

diferents ens de la comunitat autònoma, la setmana passada ho
vàrem veure amb el Consell de la Joventut i ara avui ho veiem,
novament amb una abstenció, amb l’Ens Públic de la
Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Nosaltres, el nostre grup parlamentari, donarà suport a la
totalitat d’aquesta iniciativa perquè compartim els motius que
s’han exposat avui aquí. Nosaltres pensam que la radiotelevisió
pública és un servei essencial, és un servei públic i hem vist
com en aquests mesos que hem hagut d’estar en quarantena
són moltes les persones que s’han connectat a IB3 per estar al
corrent dels successos i de les informacions relacionades
aquí, a les Illes Balears, relacionades amb la COVID, però
també han estat moltes les que també han optat per aquest
mitjà de comunicació com a un mitjà d’entreteniment, amb els
diferents programes que s’han emès.

La setmana passada, si no ho record malament, s í, hi va
haver la Comissió de Control d’IB3 i vàrem poder conèixer,
per part del director Andreu Manresa, que havia augmentat
l’audiència, com vostè ha comentat a la seva exposició de
motius, i, de fet, esperam que aquesta audiència es pugui
mantenir al llarg del temps i que no només hagi estat de forma
momentània o pel fet d’estar en quarantena, i també es va
comentar que aquesta millora de les condicions laborals dels
treballadors també seria una realitat, per tant, crec que podem
estar contents que a la fi els treballadors puguin gaudir
d’aquestes millores laborals, que és evident que encara no s’ha
acabat el procés, però que està en marxa, i jo crec que és una
bona notícia.

Pel que fa al sector audiovisual sens dubte IB3 juga un
paper molt important per poder col·laborar i potenciar el
sector audiovisual propi de les Illes Balears i jo crec que s’ha
de seguir fent un esforç enorme per poder ajudar-los i que, a
més, no hem d’oblidar que les nostres illes també són un gran
escenari en què moltes produccions es podrien desenvolupar
aquí i que ens aniria molt bé per avançar en aquesta
diversificació econòmica, com vostè també apuntava a la seva
intervenció, que crec que a les Illes Balears sens dubte fa
moltíssima de falta.

I res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. En primer lugar, desde mi grupo
parlamentario demostrar todo nuestro apoyo a los
profesionales de los medios de comunicación de Baleares por
su labor esencial durante esta crisis  sanitaria, una pieza
fundamental para garantizar la información en un momento
clave. Y nos ponemos al lado de los profesionales que se han
visto afectados o siguen acogidos a un ERTE y deseamos que
esta situación se restablezca cuanto antes posible.
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Necesitamos una información cuanto más plural posible
mejor.

Y respecto  a nuestro ente de Radiotelevisión pública ha
tenido y está teniendo un papel muy importante en esta crisis
demostrando su valor de servicio público. 

Desde mi grupo parlamentario siempre hemos defendido
una radio y televisión pública de calidad, objetiva, plural, veraz
y de proximidad, y siempre Ciudadanos ha manifestado su
propuesta de impulsar y potenciar el sector audiovisual de las
Islas Baleares. Por todo ello, por supuesto que vamos a apoyar
el punto 1, 2 y 4 de esta proposición no de ley que hoy nos
trae el Grupo Parlamentario El Pi, y también vamos a dar
apoyo al punto 3, pero quiero detenerme en este punto.

Desde mi grupo parlamentario siempre hemos manifestado
nuestro apoyo a sus profesionales y hemos reivindicado la
mejora de las condiciones laborales de los profesionales de
los servicios externalizados, todos los trabajadores
subcontratados del Ente Público de Radiotelevisión de las
Islas Baleares, tanto de los informativos como de otros
programas.

Y nos sumamos a la petición del punto 3 de esta
proposición no de ley para instar al Govern a cumplir con el
compromiso adquirido mediante ese acuerdo firmado el 17 de
setiembre para la mejora de sus condiciones laborales.
Aunque, como ya hemos manifestado en otras ocasiones
anteriores, no nos pareció la mejor fórmula, y que estemos en
el mes de junio, en el mes de junio, reclamando esto pues nos
da la razón de que no era el instrumento mejor para garantizar
esos derechos y esas mejoras. 

Ese acuerdo se llevó a cabo por dos grupos de esta cámara
directamente con el Govern en pleno debate de presupuestos,
sin contar con el resto de grupos parlamentarios que
estábamos, como digo, en el pleno en ese momento
debatiendo los presupuestos. Este acuerdo lo que propició,
negativamente, es que el aumento de presupuesto para
destinarlo a estos trabajadores no se hiciera vía enmienda
directa a los presupuestos, como estaba previsto que saliera
adelante, como ha comentado la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Y si se hubiera hecho vía enmienda
hubiera subido y hubiera habido directamente una dotación
económica desde el mismo 1 de enero; y, como digo, ahora no
estaríamos reclamando esto al Govern en una coyuntura
económica nefasta y cuando los presupuestos deben ser
reformulados de forma urgente.

En varias ocasiones, desde mi grupo parlamentario hemos
solicitado a la consellera de Hacienda si ya había hecho la
modificación presupuestaria oportuna para incluir estos 2
millones de euros para poder dotar la partida correspondiente
a los trabajadores, y su respuesta hasta la fecha ha sido
negativa. Yo me pregunto: ¿ha habido voluntad real por parte
del Govern de mejorar las condiciones de los trabajadores
externalizados de IB3? ¿Por qué no se hizo vía presupuestos?
Hoy lo estamos viendo, porque hoy estamos reclamando,
todavía en el mes de junio, estas mejoras y estas condiciones.

Pero claro, se prefirió aquella foto, mucho más mediática, que
aprobar un enmienda directa a los presupuestos. Ahora
tenemos una foto de un acuerdo, pero no tenemos la dotación
económica para cumplirlo, y los trabajadores podrían haber
cobrado desde el mes de enero y estamos en el mes de junio. 

Hay que hablar claro y explicar las cosas como son, y mi
grupo parlamentario siempre lo va a hacer, de hecho, bueno,
vamos a votar a favor, como he manifestado, pero quería
puntualizar esto sobre el punto 3.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara li correspondria al Grup
VOX-Actua Balears, però es troba absents. Per tant, té la
paraula el Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. Perdó,
perdó, Sr. Castells, perdoni, que m’he botat..., ara té la paraula
el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Perdó.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de Més per Mallorca abans de
començar la intervenció ja anunciam que donarem suport a
aquesta proposició no de llei en tots els punts, hi estam
totalment d’acord.

Primer, el reconeixement com a servei essencial de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’IB3, i també a
la gran tasca que han fet i que fan no només en aquesta crisi,
sinó també durant tota la trajectòria d’IB3.

També amb el punt 2 estam totalment d’acord. El punt 3 i
el punt 4, on s’incideix en les millores que s’han de fer a IB3,
crec que tots les compartim, millores en les condicions
laborals i també en el finançament que és necessari. Crec que
és una reflexió a la qual hem de posar solució, hem de posar
solucions en aquesta legislatura i des de MÉS per Mallorca,
evidentment, el nostre compromís hi és i estam a disposició,
i així ho hem traslladat tant al director de l’ens públic com
també al comitè d’empresa, fins i tot proposant una... o posant
damunt la taula una proposta que sembla que té el beneplàcit
o té el vistiplau tant del comitè com del director.

Crec que aquesta proposició no de llei ens obliga a una
reflexió general que és la situació en què s’han trobat els
mitjans de comunicació i els periodistes en aquesta crisi, ja ho
he dit un parell de vegades, crec que és una espècie de... com
de tall de digestió en què, per una banda, han vist reduïts els
seus ingressos per publicitat, és a dir, els ingressos per
publicitat formen part, tenen un percentatge molt elevat dels
ingressos globals d’un mitjà de comunicació, per tant, una
reducció d’ingressos, i, per l’altra banda, un increment en la
demanda de consum d’informació, per tant, una espècie de xoc
difícil de dur.

En conseqüència, a principi de maig teníem més de 200
ERTO que afectaven periodistes de les Illes Balears. A dia
d’avui, evidentment la xifra ja deu ser molt superior, a més, en
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una situació que ja no era fàcil, els mitjans de comunicació i
els periodistes ja es trobaven en una situació no molt fàcil, i
no sols els periodistes, també la resta de professionals que
formen part dels mitjans de comunicació.

A principi d’abril, i això és el que xoca, l’Estat espanyol va
treure endavant una línia de subvenció per serveis audiovisuals
de la TDT de 15 milions d’euros. Evidentment, la xifra és la
que és, que té la repercussió a nivell estatal que és, però el que
xoca molt és que només s’adrecés a mitjans audiovisuals de
TDT, un fet que, al nostre parer, provoca en principi una
parcialitat només de premiar uns mitjans, perquè la
justificació de la subvenció, de les línies de subvenció és
canalitzar la informació, l’opinió i l’entreteniment, com si
només les televisions de TDT poguessin canalitzar aquesta
informació o aquesta opinió o aquest entreteniment. Per tant,
la resta de mitjans digitals, la resta d’audiovisuals que són
molts que es queden fora o els de premsa escrita, etc., no han
pogut, no han rebut absolutament cap suport en aquests
moments.

És clar..., això a nivell de les Illes Balears té una
repercussió clara, és a dir, nosaltres tenim un entorn, una
xarxa de mitjans de comunicació que són locals, molts de
premsa escrita, altres audiovisuals, altres digitals, tenim el
tema de la proximitat, tenim el tema de la llengua catalana que
acompanya molts de mitjans i la situació és molt complicada,
és molt complicada. Jo aquí també vull agrair el paper que ha
tengut el Govern de les Illes Balears, que ha estat de suport als
mitjans, amb una relació estreta amb tots els mitjans, grans
locals, petits locals, també amb la premsa forana de Mallorca
i de Menorca hi ha hagut aquest contacte i aquest suport.

I crec que hem d’exigir i hem de demanar també a l’Estat
que sigui capaç de donar aquest suport a tots els mitjans de
comunicació de tot l’Estat, també als locals. Hem de pensar
que els nostres recursos vénen molt limitats i vénen molt
limitats per unes regles estatals, primer els ajuntaments, amb
una regla de despesa complicada de moure per poder impulsar
o mantenir aquells mitjans a nivell municipal; també les
institucions insulars i les institucions de les Illes Balears
tenen problemes amb una regla de despesa que fa complicat
poder ajudar més del que un voldria. Per tant, creiem que
l’Estat aquí hi ha de fer feina.

I una reflexió també sobre el paper dels mitjans de
comunicació, crec que és interessant, els mitjans de
comunicació en aquesta crisi de la COVID ens podem trobar
que el que quedi després ens generi una pobresa comunicativa
important. Una secció local, i ho dic per exemple d’un diari
que no és de la línia editorial per a res semblant a la de MÉS
per Mallorca, com El Mundo, una línia editorial per a Illes
Balears ha caigut, ha caigut, amb un ERTO de quatre mesos, ha
caigut. I això és preocupant. És preocupant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, acabi.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -sí, acab-, és preocupant perquè aquests contrapunts, aquests
punts de vista, aquesta riquesa que ens ofereixen tots els
mitjans de comunicació, els públics i els privats, és necessària
en una democràcia, és un eix estratègic de país com és el
nostre.

I des d’aquí només vull donar suport també a tots els
treballadors de Radio i Televisió Espanyola que, com bé
sabem viuen uns moments complicats, on encara a dia d’avui
no se sap com quedaran els informatius territorials i
evidentment amb unes perspectives laborals incertes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí, ara té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a la
proposició no de llei, hi estam absolutament d’acord i, com
que la Sra. Sureda ho ha explicat molt bé, dedicaré la meva
intervenció a corregir, perquè no puc dir puntualitzar, sinó
corregir algunes de les coses que han dit la Sra. García i Sastre
i la Sra. Guasp, que crec que estan basades en el
desconeixement de l’efecte que hagués tingut l’aprovació de
les esmenes al pressupost, que jo no sé si els seus grups en
van presentar, m’imagino que sí, però que El Pi i MÉS per
Menorca havien presentat.

Com vostès suposo que s’imaginen, dic que s’ho imaginen
perquè del que han dit en la seva intervenció no es desprèn que
en siguin conscients, el fet que s’hagués aprovat una esmena
per incrementar el pressupost d’IB3 no hagués garantit que
aquests diners acabaven a la butxaca dels treballadors. Per
què? Perquè el que regula les relacions contractuals i salarials
entre el contractista que guanya el contracte dels informatius
i els seus treballadors no és el pressupost, és a dir, és, si de
cas, unes condicions que es posen al contractista perquè
estableixi unes determinades retribucions, compensacions
laborals als treballadors que contracti.

Per tant, nosaltres havíem presentat esmenes, les hem
presentat perquè era l’única eina que teníem tant El Pi,
m’imagino, com MÉS per Menorca, l’única eina que teníem
era condició de necessitat, era condició necessària perquè els
treballadors acabessin de cobrar aquests diners, però no era
condició suficient perquè, si no s’hagués fet l’acord polític
que MÉS per Menorca i El Pi vam arribar amb el Govern, i
simplement haguéssim aprovat les esmenes, simplement IB3
hagués tingut 2 milions d’euros més, hagués pogut dedicar 2
milions d’euros més a la contracta, però no haguéssim tingut
cap ressort d’aconseguir que aquests diners anessin a parar a
les butxaques dels treballadors. L’única manera d’aconseguir-
ho era un compromís del Govern conforme modificaria les
clàusules d’aquest contracte. 
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Per tant, això és el que vam fer amb El Pi, vam acceptar...,
retirar les esmenes perquè el Govern va garantir d’una altra
manera la dotació pressupostària, a canvi que hi hagués un
acord polític que no s’hagués pogut posar dins el pressupost,
per tant, s’havia de fer fora, per força, en què es comprometia
a posar unes clàusules al contracte que garantien que aquests
doblers anaven a parar a la butxaca dels treballadors. 

Per tant, em sap greu, m’imagino que els va saber greu que
El Pi i MÉS per Menorca assolissin aquest acord, però va ser
l’acord més beneficiós per als treballadors i que, jo
m’imagino que El Pi ho va fer, perquè nosaltres ho vam fer
abans de signar-lo, vam consultar als representants dels
treballadors, ens van dir que era la solució que desitjaven, que
creien que era la millor solució, després ens ho varen agrair. 

Per tant, respecte del mètode, em sap greu, però no podem
acceptar les seves impugnacions perquè permet triar el
mètode adequat.

I quant al resultats, els he de dir, jo no sé si és que no estan
al dia de l’actualitat informativa, però, de fet, el punt 3 de la
proposició no de llei ja ha quedat desfasat, per què? Perquè
aquesta licitació ja està en marxa, és a dir, Sra. Guasp, vostè
diu que no sap si aquests diners arribaran o no i que ho ha
demanat un parell de vegades, i jo no ho poso en dubte, però
aquests diners ja estan disponibles perquè ja ha començat la
licitació. El Govern fa uns dies va fer pública la licitació on hi
ha aquests doblers addicionals i, a més a més, hi ha les
condicions, és a dir, com a condició de contractació, les
condicions laborals que garanteixen aquesta millora salarial
dels treballadors, on d’alguna manera s’equiparen les seves
retribucions a la del personal propi d’IB3. 

Per tant, vostè ha expressat les seves reserves, que això
(...)

(Mal funcionament del so)

..., doncs li he de dir que pot estar tranquil·la perquè ja s’ha
materialitzat, és a dir, e ls  diners estan disponibles i ja s’ha
iniciat la licitació. A més a més, també li he de dir, també els
d’informar, amb gran alegria, per part del personal d’IB3.

En l’única cosa que sí que li he de donar la raó, Sra. Guasp,
és que, evidentment, l’objectiu és que totes aquestes millores
acabin arribant a tots els contractistes d’IB3, no només al gran
contractista dels informatius, sinó a tota la resta d’empreses,
productores que fan la producció aliena que contracta IB3.
Però jo crec que és innegable que el bessó de la qüestió està
en aquesta gran contracta, per què? Perquè implica la major
part de treballadors que fan feina per a IB3 i perquè
evidentment té un efecte arrossegament respecte de la resta.

Tot i així, doncs espero que coincidim i que continuem
coincidint lluitant per a la millora de les condicions laborals
de la resta d’empreses contractistes d’IB3.

Només voldria fer un aclariment, i si vostè, Sra. Sureda,
vol acceptar aquesta transacció i ningú no hi té inconvenient,

perfecte i, si no, no passa res, però aquest acord polític no el
vam signar com a grups parlamentaris, sinó com a grups
polítics, és a dir, qui va signar va ser El P i, no el Grup
Parlamentari d’El Pi, i qui va signar va ser MÉS per Menorca,
no el Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, a mi em
semblaria més adequat que simplement parléssim dels partits
i no dels grups parlamentaris, però és evident una correcció
molt menor, si vostè vol incorporar-la em semblarà molt bé i
si no també.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes, senyors i
senyores diputats. Jo, Sra. Sureda, en primer lloc, agrair-li a
vostè i al seu grup parlamentari que hagi dut avui a la cambra
una iniciativa com aquesta. Respectant molt la professió, que
sí que m’atreviré a dir que en moments de crisi, en els
moments més complicats és quan vertaderament,
veritablement som conscients de la importància de l’abast que
té la tasca del periodisme i de la missió que té, en moments
tan difícils com aquests i, per tant, és més important encara,
ara més que mai fer-los aquest reconeixement.

I és essencial també evidentment en èpoques de fake news,
en èpoques de crisi, però sobretot en èpoques en les quals els
grans professionals d’aquest mitjà del periodisme han sortit i
han estat dia a dia, des del primer dia de la pandèmia, al carrer,
i han fet la seva tasca, en fer d’altaveu, com vostès diuen a la
seva PNL de la ciutadania. I és essencial també dir-ho, perquè
no podem oblidar tampoc la gran tasca que ha fet i fa IB3 com
a mitjà públic d’aquesta comunitat autònoma i és essencial
continuar a dir-ho en aquesta tasca, perquè, és clar, ara a IB3
hi ha una direcció política, una direcció que no comet
ingerències en els continguts i els continguts d’IB3 -no, Sra.
García, ara no, ara no, ara no hi ha una direcció que empri IB3
de forma partidista, ara no, ara no hi ha vets, ara no hi ha
censura, això corresponia a altres etapes que vostè ha destacat
molt bé i que, per tant, no m’hi detindré més en aquest sentit-,
ara els i les professionals d’IB3 fan la seva feina de manera
independent i en llibertat, que és el que han de fer.

I també és necessari dir perquè en aquesta cambra,
malauradament, hi ha grups, que ara no hi són presents i que,
per tant, tornam veure una altra vegada que s’abstenen de les
comissions i és que no fan cap proposta en positiu respecte
d’IB3, l’única proposta que fan és tancar-la. Per tant, jo
agraesc a la resta de grups parlamentaris, amb les nostres
discrepàncies, que almanco valorem la feina que fa IB3.

Respecte dels punts tercer i quart, ja li hem dit, estam
absolutament d’acord amb els propis termes, la prioritat
sempre ha estat i és la millora de les condicions laborals dels
i de les treballadores externalitzats. I de fet, com ja ho ha
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comentat el Sr. Castells, ja és una realitat, s’han començat a
donar passes a la licitació, la licitació ja està en marxa; el
passat divendres el Consell de Govern va fer efectiva
l’autorització de la despesa, d’uns plecs en els quals amb les
seves clàusules, amb les seves condicions especials
d’execució i amb els criteris d’adjudicació es faran efectives
i de manera real aquesta millora de les condicions laborals,
que, per altra banda, és el que els treballadors i treballadores
de l’ens reclamen des de fa prou temps.

Per tant, vull dir-li que donarem suport als 4 punts i dir-li
també que, evidentment, al Grup Parlamentari Socialista el
trobaran sempre en la defensa d’un mitjà públic com és IB3,
perquè és un mitjà públic de proximitat, plural i que treballarà
i exercirà el periodisme amb llibertat i independència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, gràcies a tots els grups
parlamentaris per donar suport a aquesta iniciativa. Respecte
de l’esmena in voce que ha fet el Sr. Castells, no tenc cap
inconvenient, si la resta de grups parlamentaris estan d’acord
amb acceptar-la, llevaríem “grup parlamentari” i “Grup
Parlamentari Mixt”, per a nosaltres cap problema i quedaria
com a “partit”.

A la Sra. García, sumar-me a la preocupació que ha fet per
al personal de Radiotelevisió Espanyola. Evidentment, la tasca
que fan tots e ls  mitjans de comunicació, siguin públics o
privats, és important i és, com també s’ha dit, necessària, però
també reivindicar la tasca que ha fet i que fa IB3 ràdio i
televisió, pensàvem que ho era.

En el punt 2 no dubt en cap cas que vostès donen suport a
la televisió, la varen promoure en els seus inicis, evidentment
això no ho dubtaré, però sí que és cert que hi ha altres partits
que els agradaria que no hi fos. Per tant, a posta ho hem posat,
però vostè hi ha fet referència.

Res més. Millorar les condicions, com ha dit la Sra.
Guasp, és necessari que es faci per a tothom, però fer passes
és l’important i jo crec que el que hem de fer és seguir fent
passes perquè les condicions de tot el personal que fa feina a
IB3 ràdio i televisió es vegin millorades en el temps. Per tant,
entre tots segur que ho aconseguirem.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a la
votació de la proposició no de llei RGE núm. 8169/20. Volia
demanar si algun grup s’oposa a les...

(Se sent la  veu electrònica del sistema de
videoconferència)

... modificacions in voce que ha fet la Sra. Sureda.

Per tant, passarem a la votació. Han demanat votació
separada, per tant, votarem al punt 1.

Passam a la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Hola, perdó...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló, punt 1 estam votant.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Molt bé, abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ha fet així?...

EL SR. PRESIDENT:

Jo no llegeixo res...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ho veieu, abstenció.

Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré no hi és.

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:

9 a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passaríem a la votació del punt 2.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luís Camps i Pons.

LA SRA. SECRETÀRIA:

És que no hi veig, diu sí, eh? Sí.

EL SR. PRESIDENT:

És que no ho veig.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí. 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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré no hi és.

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:

12 a favor, bé, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passarem al punt 3, amb la modificació in voce que ha
fet la Sra. Sureda.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luís Camps i Pons. Abstenció.

Maria 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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré no hi és.

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:

Serien 9 a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passaríem al punt 4.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

José Luís Camps i Pons. Sí.

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:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Mercedes Garrido i Rodríguez. Sí.

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sergio Rodríguez i Farré no hi és.

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:

12 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8169/20, relativa al reconeixement de la tasca
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essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant la
crisi sanitària de la COVID-19 i per l’impuls del sector
audiovisual.

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