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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Per tant 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. 4693, 8458 i 8529/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4693/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d’un nou
partit judicial a l’illa de Formentera.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4693/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la creació d’un nou partit judicial a l’illa de
Formentera. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, diputats i
diputades de la Comissió d’Assumptes Institucionals.

Desde el Grupo Parlamentario Popular traemos esta
iniciativa sobre la petición de creación de un nuevo partido
judicial en la isla de Formentera sabiendo que es una
reivindicación histórica y que ya va siendo hora de que se haga
realidad para que una justicia de calidad pueda llegar a la isla
de Formentera. 

No es la primera vez que desde el Grupo Parlamentario
Popular presentamos esta iniciativa, pero sí pensamos que
ahora es posible que se haga realidad ya que se ha anunciado
una reforma de la Ley de demarcación y planta judicial por
parte del ministro de Justicia. Es evidente que Formentera,
además, tiene unas características singulares que deben ser
atendidas para que la igualdad en el servicio público de la
justicia pueda llegar a la isla igual que pasa en otros sitios,
como por ejemplo quisiéramos poner a título de analogía la isla
de El Hierro, en Canarias, que tiene una infraestructura judicial
propia teniendo unas peculiaridades propias y con una cierta
semejanza a nivel de población y de características con
Formentera.

Teniendo en Baleares tres partidos judiciales en Mallorca,
dos en Menorca y uno en Ibiza y Formentera, sería correcto que
el de Ibiza y Formentera se diferenciara en uno para cada una
de las islas, y ello en cumplimiento o en desarrollo de lo que
establece el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que indica que la modificación de partidos judiciales se puede

hacer en función del número de asuntos, de las características
de la población o de las comarcas naturales. Si tenemos en
cuenta que Formentera tiene aproximadamente 13.000
habitantes, más la población flotante estival, pues cumple un
requisito como sería el propio de la población. Si tenemos en
cuenta además que a nivel comarcal su naturaleza insular le
permite constituirse como si fuese una comarca natural propia,
pues también cumpliría el requisito comarcal, incluso el
establecido en el 32.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que hace referencia a la demarcación por provincias para hacer
una analogía con las provincias de otras comunidades
autónomas, en las que se equipara su diputación provincial con
los consejos insulares que tenemos en Baleares.

Y luego, por otro lado, por la vocación de servicio público
que deben tener las instituciones, donde consideramos que hay
un cierto agravio de servicio público en el momento que se
obliga a los ciudadanos de Formentera a tenerse que trasladar
en barca a Ibiza para ir a resolver algún asunto judicial.

La creación de un partido judicial es además el paso previo
para crear un juzgado de primera instancia e instrucción propio.
Hay que reconocer además que no sólo es que lo pida el
Partido Popular; los diferentes grupos políticos que estamos en
esta cámara o en diferentes instituciones lo llevamos pidiendo
de forma constante en los últimos veinte, veinticinco años.
Nuestro propio grupo parlamentario, cuando estábamos en el
gobierno, directamente lo solicitamos al Gobierno nacional,
independientemente de colores y de partidos, y consideramos
además que es una reivindicación acertada.

Quería añadirles también, a parte de lo indicado en la
iniciativa, que hace tres semanas compareció en el Congreso el
secretario de Estado, y manifestó la sensibilidad que tenía el
ministerio hacia esta cuestión ante la interpelación efectuada
por nuestro diputado popular, el Sr. Miguel Jerez, que insistió
en esta necesidad y en la reivindicación histórica de
Formentera, y además registró en el Congreso una petición en
este sentido. 

Y además únicamente, para finalizar, quiero recordarles que
ahora es viable no solamente porque se haya anunciado la
reforma de la Ley de demarcación y planta judicial, sino porque
además el Gobierno se obligó a ello a través de la disposición
adicional quinta de la Ley 3/2020 al indicar que se crearían
unas 100 unidades judiciales nuevas en tres años, con lo cual
confiamos que dentro de este centenar de unidades judiciales
pueda estar una específica para Formentera, ya que es la única
isla de España a la que a día de hoy no ha llegado la justicia en
calidad de servicio público, como debería ser.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Aquestes declaracions del ministre de
Justícia en el Congrés que apareixen a l’exposició de motius,
que el Partit Popular diu que es desprèn clarament la seva
decidida intenció d’impulsar la reforma de la Llei de
demarcació i planta judicial, jo he intentat cercar a quines es
refereixen, i potser no he trobat aquelles a què es refereix el
Partit Popular, però a les que he trobat el que diu és: “les
propongo que lo estudiemos”, aquesta reforma.

Tot i això podem entendre que és necessària aquesta
modificació per tal de fer realitat un nou partit judicial a
Formentera per tal de poder ubicar un jutjat a l’illa. A més
compartim les diverses dificultats que s’han expressat que a dia
d’avui tenen els ciutadans de Formentera quant a justícia, la
necessitat d’embarcar per anar d’una illa a una altra, que en cas
de temporal aquesta comunicació s’interromp. D’altra banda
també es veuen afectades pels horaris aquestes comunicacions,
que depèn de quan s’hagin de fer les assistències als detinguts
ja no hi ha més trajectes, i per tant entenem aquesta dificultat,
i compartim que és necessari que s’hi pugui ubicar un partit
judicial. 

I per això nosaltres no tenim res més a dir, hi votarem a
favor. Simplement sí que quan miràvem la iniciativa, l’articulat
a què es refereix el text que avui votarem posa 32.3. Nosaltres
pensàvem que hauria de dir 32.2, però si bé es vol considerar
que es deixi amb 32 i ja està per tal d’agafar tot l’articulat
també estaria bé, i si no es vol modificar no hi tenim problema,
tampoc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde Ciudadanos manifestamos
nuestro voto favorable a esta PNL que hoy nos presenta el
Grupo Popular. Estamos de acuerdo con todos los argumentos
y las necesidades que la Sra. Riera nos ha expuesto hoy aquí.
Compartimos la necesidad de crear un nuevo partido judicial en
la isla de Formentera para garantizar la igualdad del servicio
público de la justicia en todas nuestras islas y solventar las
desventajas que le supone la doble y la triple insularidad en
nuestra comunidad autónoma.

Además, ya que el Partido Popular trae esta iniciativa,
instamos también, aprovechamos para dejar constancia de que
el Govern de les Illes Balears debe reclamar ante el Gobierno
más inversiones, es necesario que el Ministerio de Justicia haga
estas inversiones en nuestras islas. Sabemos cuáles son las
necesidades que tenemos en el ámbito de la Administración de
Justicia: unos juzgados saturados, dilación en los juicios, falta
de jueces, falta de secretarios judiciales y de todos los
empleados públicos en torno a la Administración de Justicia.
Nos han expuesto en multitud de ocasiones la falta de poder
completar las plantillas que necesitan para tener una agilidad en
la justicia por culpa de lo que decía antes, de la insularitat, y
más aun afecta a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, un

plus de insularidad que nunca se llega a conseguir que
realmente compense esas desventajas que supone para un
funcionario o un empleado público el desplazarse y destinarse
a nuestras islas, un plus que oscila entre 50 y 100 euros al mes,
y que por tanto hace inviable que muchos empleados públicos
puedan venir destinados a estas islas.

Quería dejarlo reflejado en el libro de actas de hoy,
también, esta reclamación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president, i molt breument. Votarem a favor
de la proposta. Evidentment, com bé ja s’ha exposat per les
persones que m’han precedit en la paraula, és una reivindicació
un tant històrica, i que també l’hem d’emmarcar dins tot aquest
procés de reflexió sobre el tema de la transferència de
competències en justícia.

Precisament fa una setmana i en aquesta mateixa comissió
ho vaig formular al fiscal Barceló. Va constatar evidentment
una manca d’efectius, una manca d’estructura, una manca de
recursos que dificulten la feina que s’ha de fer des de les
diferents administracions i des de les diferents illes, i
especialment en el cas de les Pitiüses, encara amb molta més
dificultat, però bé això supòs que ja serem a temps a parlar-ne
en d’altres circumstàncies, ara ens cenyim escrupolosament al
que diu la PNL i, per tant, hi estam totalment d’acord.

També és cert que si aqueixes competències no s’han
transferides precisament és per aquesta dificultat de mitjans,
no? I de no haver d’assumir una competència que ja d’entrada
vendria totalment, amb una situació totalment deficitària i que,
per tant, no podríem assumir. 

I mentrestant, avançam i el nostre vot serà favorable. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nosotros también estamos a favor de
esta iniciativa, sabemos que es una reivindicación histórica y
que además es un agravio comparativo para los ciudadanos de
Formentera el tenerse que desplazar hasta otra isla para poder
hacer uso de un derecho fundamental como es la tutela judicial
efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española.
Por tanto, por supuesto votaremos a favor y, además,
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entendemos que si ya existen seis partidos judiciales, no uno
por isla, si no que incluso en Mallorca -por ejemplo- son tres,
están: Mahón, Inca, Palma, Manacor, Ibiza y Ciudadela,
entonces creemos que uno más... 

Además, puede ayudar a desahogar los juzgados de Ibiza,
que está atendiendo a todos los asuntos que afectan a Ibiza y a
Formentera, dado que sabemos también el retraso que existe
actualmente en la administración de Justicia que hace que esa
administración de Justicia pues no sea todo lo efectiva que
debería ser, porque si al final, uno acude a los tribunales y
resulta que pasan años hasta que puede conseguir una sentencia
que le dé la razón, pues durante esos años pueden haber pasado
multitud de cosas y las circunstancias pueden haber cambiado
y, por tanto, esa tutela judicial efectiva no se está aplicando
correctamente.

Así que, por nuestra parte, sí, votaremos a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 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 diputats. Jo crec que
s’ha dit tot. Totalment d’acord amb els arguments que ha
plantejat la Sra. Riera i els portaveus que m’han precedit. És
una reivindicació històrica, com també s’ha dit, s’ha dut en
diferents ocasions en aquest parlament i creim que Formentera,
com a illa, no ha de desplaçar-se a una altra per poder atendre
tots els temes judicials.

Evidentment, la justícia -i això també és una reivindicació
que s’ha sol·licitat en moltes ocasions- s’ha de dotar de més
recursos per a la nostra comunitat perquè hi ha una manca total
en tema de personal, en tema d’informàtics..., que s’han vist
amb diferents problemes, etc. Per tant, només que donar suport
a aquesta iniciativa. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la proposta que avui ens
sotmet a consideració el Partit Popular s’ha reivindicat
successivament per part del Conseller Insular de Formentera,
no només per aquest parlament, com ja s’ha dit moltes vegades,
per mitjà del seu equip de Govern, des del moment de la seva
creació, a l’any 2007. 

Sempre s’ha reivindicat un jutjat de primera instància, amb
competències en dret civil. La recurrència d’aquesta
reivindicació fins i tot, doncs en el darrer debat sobre l’estat de
l’illa, el passat mes d’octubre, es va aprovar una nova proposta,

per unanimitat de tots els grups, en aquest sentit. És evident que
la ciutadania de l’illa es troba sotmesa a un seguit de dificultats
per impossibilitat d’accés in situ a les dependències judicials,
la qual cosa implica nombrosos desplaçaments molt costosos
que si ja existís aquest partit judicial serien innecessaris; és
obvi que això resta agilitat a les tramitacions i allunya els
serveis de justícia de la ciutadania.

El Partit Popular ens porta avui aquesta proposta però,
evidentment, com a partit insularista i, en aquest cas, doncs
evidentment em faig ressò del posicionament que m’ha
traslladat la meva companya de grup, Sílvia Tur, doncs, bé,
hem de recordar que els partits estatals, tant el PP com el PSOE
-que són els responsables que no existeixi aquest partit judicial-
no han estat capaços de dotar l’illa d’aquest partit judicial, Gent
per Formentera porta 13 anys a la presidència del Consell i ho
ha reivindicat per activa i per passiva. A Formentera hi voten
a favor, aquí hi voten a favor, però després a Madrid no tenen
prou capacitat de dotar aquest servei de justícia per a l’illa de
Formentera, amb la qual cosa doncs, evidentment, votarem a
favor però els instam que, a banda de presentar aquests
documents en aquesta cambra, que els presentin en el Congrés
dels Diputats i que insisteixin al Ministeri de Justícia perquè
modifiqui aquest planta judicial.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Sí, moltes gràcies, president i no, no hi ha molta cosa més
a afegir amb tot el que s’ha dit.

Compartim les manifestacions fetes per part del Partit
Popular, proposant de la iniciativa. També compartim la
necessitat pel que fa a la creació d’aquest nou partit judicial a
Formentera, una necessitat que s’ha demanat de manera
reiterada per part de tots des de fa molt de temps, perquè al
final és un servei públic que no deixa de ser la garantia d’un
dret fonamental, i el que tenim aquí és el dret de l’accés a la
justícia i el dret de la defensa efectiva, per tant, per part nostra,
donarem suport a aquesta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Ara, per contradiccions té la
paraula el grup proposant per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President. Bueno, desde el Grupo
Parlamentario Popular agradecer el apoyo unánime de todos los
grupos parlamentarios a esta iniciativa que, como decía, es una
reivindicación histórica de todos los grupos y especialmente
pues de Formentera.

Para que conste también en acta, indicar que -como se
comentaba- fue en el debate de la isla de Formentera, en el
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último debate del mes de octubre, donde también se aprobó por
unanimidad esta reivindicación que, sí es cierto, que se ha
venido aprobando en los últimos años pero quería destacar que
la iniciativa de este último debate fue propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular y Compromís, y fue aprobada por 16
votos a favor, en el que se solicitaba instar al Gobierno del
Estado a que se cree un juzgado de primera instancia y,
además, el registro de propiedad y mercantil en la isla de
Formentera, lo indico más que nada para que conste en acta.

Y, como he dicho anteriormente, que el Grupo Popular lo
viene reivindicando no solamente cuando estamos en la
oposición, sino cuando gobernábamos, directamente al
Gobierno de Madrid, independientemente de los colores del
mismo, y ahora hemos insistido precisamente, mediante una
petición directamente en el Congreso, por parte de nuestros
diputados.

En relación a lo que comentaba la diputada de Podemos, la
Sra. Sans, estamos de acuerdo con su enmienda in voce de
hacer referencia a que el artículo sea el artículo 32, si lo
considera más clarificador, si todo el mundo está de acuerdo,
y si no pues que quede el 32.2, que hace referencia a la
analogía de la estructura provincial que puedan tener otras
comunidades autónomas en relación a sus partidos judiciales. 

Y, por otro lado, también indicar que compartimos pues las
reivindicaciones formuladas por la diputada, Sra. Guasp, de
Ciudadanos, en relación a la necesidad de que haya más
inversiones en las infraestructuras judiciales en Baleares.

Únicamente, pues para cerrar, reiterar el agradecimiento del
Grupo Popular y desear que esta iniciativa, que se aprueba por
unanimidad, llegue al Congreso y pueda ser aceptada y
prospere adecuadamente.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, entenc que queda
aprovada per unanimitat.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Perdoni, Sr. President. Podem fer constar que quedarà com
a article 32 en lloc de posar 32.3, perquè englobi tot l’article 32
de la llei orgànica, si tothom hi està d’acord? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, però la modificació és en el..., en l’exposició de
motius, no? No!, no, d’acord, perdó, perdó. Sí, per tant,
modificar “el acuerdo que establece el artículo 32", no?,
llevam “3", d’acord? Per tant, sols és l’article 32 i queda
aprovada per unanimitat.

Per tant, queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 4693/20, relativa a la creació d’un nou partit
judicial a l’illa de Formentera. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8458/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a un canvi de model en l’estat d’alarma més
respectuós amb l’estat autonòmic.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8458/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, relativa al canvi de model de l’estat
d’alarma, més respectuós amb l’estat autonòmic.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Dir que
aquesta iniciativa es va registrar en el parlament dia 14 de
maig, era quan hi havia el confinament, vàrem tenir prop de
cent dies de confinament.

És vera que en aquests moments l’estat d’alarma que s’ha
marcat dona potestat a les comunitats, però sí que també és cert
que hi ha en alguns casos, com ara -també va sortir en premsa
ahir- que el Govern vol esperar a dia 9 a decidir sobre el
confinament domiciliari i, per tant, consideràrem que l’havíem
de mantenir per poder tenir un debat sobre aquest tema.

Bé, l’article 4 del Reial Decret 463/20, de 13 de març, va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària a
causa de la COVID-19. Amb aquesta declaració d’estat
d’alarma, l’autoritat competent va ser el Govern de l’Estat amb
tots els seus efectes, donant les competències als ministres per
poder dictar ordres, resolucions, disposicions i instruccions
interpretatives. Així tot el procés d’alarma que s’ha viscut, que
es va viure dins el març, va produir que en segons quins casos
envaïa competències de les comunitats autònomes. Per tant,
consideram que va ser un model de gestió centralista, allà on el
Govern estatal decidia i disposava i on tots els poders
territorials quedaven sense capacitació de decisió. I per tant,
aquesta autonomia per dur a terme les polítiques que es
consideraven pertinents, no es va poder modular així com
pertocava.

Voldríem remarcar que amb la Llei Orgànica 4/1981, de dia
1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, era una
normativa que es va redactar quan l’estat autonòmic, malgrat
quedava previst a la Constitució del 1978, encara estava en
molts de sentits en una situació embrionària i, per tant, es
desconeixeria com seria el repartiment territorial del poder
d’Espanya a l’any 2020. Afegir que molts d’experts consideren
que aquesta regulació d’aquesta llei és més per a una
perspectiva d’ordre públic i no per a una perspectiva d’ordre
d’emergència sanitària o ambiental, que pensam siguin
probablement les grans emergències que ens podem trobar en
el futur. 

Evidentment aquest estat d’alarma és una excepció
temporalment limitada a la normalitat constitucional i la seva
durada, com sabem i segons marca la llei orgànica, és de 15
dies, no obstant es pugui prorrogar el temps que sigui necessari.
La declaració d’estat d’alarma, com diem, provoca una
centralització de competències i pensam que no ha de ser així.
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Per tant, recordam que la declaració dels estats d’excepció
no han d’interrompre el normal funcionament dels poders de
l’Estat i com a tal, no s’ha d’interrompre la possible distribució
ordinària del poder que està establert a la Constitució i, per
tant, als estatuts d’autonomia.

Consideram que és necessari que les comunitats tenguin o
puguin tenir, com ara ha passat més a dir, però com dic en
aquesta ocasió també el Govern encara amb el tema del
confinament, amb el tema del toc de queda, el Govern estatal
encara vol decidir sobre les comunitats i pensam que ja són
prou madures i coneixen la situació real de cada lloc, les
autonomies i són elles les que han de tenir en tot cas més a dir.

Per tot això, des del nostre grup parlamentari hem proposat
els següents acords. El primer: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern que qualsevol declaració i pròrroga
dels estats d’alarma, excepció i setge, respectin al màxim
possible la distribució competencial entre l’Estat i les
comunitats autònomes i que les competències executives i
complementàries de l’estat d’excepció, en la mesura que sigui
possible, recaiguin en les comunitats autònomes o en els ens
locals.”

I en el segon punt sol·licitam com a Parlament al Govern de
l’Estat estudiar la modificació de la Llei Orgànica 1/1981, d’1
de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, per poder
incloure clarament les perspectives sanitàries i ambientals i per
poder donar més participació i decisió a les comunitats
autònomes, en tant que l’emergència afecti les seves
competències.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam 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. La proposició no de llei presentada per El Pi el 14 de
març, tenia tal vegada sentit en aquelles dates, pel
protagonisme hegemònic assumit per l’Estat i el paper
secundari en el qual es va relegar a les comunitats autònomes,
però avançant en el temps i a dia d’avui, probablement aquesta
iniciativa ha quedat un tant obsoleta.

Justament la publicació en el BOE, el passat 25 d’octubre,
del Reial Decret 926/20, aprofundeix precisament en la
competència delegada a les comunitats autònomes en la decisió
d’importants aspectes de la manera de fer front a la pandèmia.
I així el seu article 2.2 diu: “En cada comunidad autónoma y
ciudad con estatuto de autonomía, la autoridad competente
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad
autónoma, o entidad, en los términos establecidos en el reial
decreto”. I a l’article 2.3 afegeix: “Las autoridades
competentes delegadas, quedan habilitadas para dictar por
delegación del Gobierno de la nación, las órdenes,
resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto

en los artículos 5 al 11. Para ello no será preciso la
tramitación de procedimiento administrativo alguno”.

En definitiva, ja han quedat habilitades les comunitats
autònomes per actuar en nom de l’Estat espanyol, en la
determinació de totes les mesures necessàries per combatre en
el nou estat d’alarma, contemplat en el Reial Decret 926/20.
Consideram que avui no té massa sentit un debat com el que ara
es pretén.

I quines competències queden clara i específicament
delegades? Ho diu el propi reial decret, les previstes en els
articles 5 a l’11. I quines són? Article cinquè, les referides al
començament i finalització de l’horari de toc de queda.
L’article 6 que permet la restricció de desplaçaments en l’àmbit
de cada comunitat autònoma, o l’article 7 que preveu modificar
els grups de persones, establint fins i tot excepcions per als
menors. L’article 8 que permet que l’autoritat delegada, és a
dir, la comunitat autònoma, limiti i fixi el nombre de persones
que poden acudir als llocs de culte. L’article 10, ni més ni
menys, permetre a les comunitats autònomes modular,
suspendre o modificar les mesures restrictives de l’article 6, 7
i 8; és a dir, la limitació de les sortides de la comunitat
autònoma, limitació de permanència dels grups de persones i
les de permanència en els llocs de culte.

Tot això exclusivament relacionat amb l’obligatorietat de
notificar al Consell Interterritorial del sistema nacional de salut,
article 13, i no perquè aquest consell, sinó a simples efectes de
coordinació de l’aplicació de les mesures, però no de
prohibició o limitació.

En conseqüència, i contràriament com es pretén a la PNL,
aquesta qüestió ha estat plenament superada, pel que
consideram que la present iniciativa es tingués per decaiguda,
però evidentment respectam la decisió del grup proposant de
mantenir-la viva.

En qualsevol cas la prova més palmària de la superació
d’aquesta PNL, és que la pròpia comunitat autònoma de les
Illes Balears, a l’empara del Decret 926/20, ha dictat el Decret
10/20, de 26 d’octubre, és a dir, l’endemà publica en el propi
BOIB de 26 d’octubre, que desenvolupa aquest reial decret de
dia 25, establint un horari del toc de queda diferent a l’establert
pel reial decret, o assenyalant un règim diferent per a la ciutat
d’Eivissa, que posteriorment ha estat fent ús d’aquestes
atribucions esteses a la ciutat de Manacor.

En el nostre entendre seria més útil per als ciutadans centrar
els nostres esforços a intentar homogeneïtzar directrius
científiques i tècniques, perquè tots els poders públics amb
competències en salut, utilitzin els mateixos indicadors i
estàndards d’actuació. La pandèmia  té una dimensió nacional
i al Govern central li correspon liderar i a les comunitats
autònomes, coneixedores amb profunditat de la seva realitat
més pròxima, desplegar polítiques de salut.

Per tots aquests motius, el Partit Popular s’abstendrà.

Moltes gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Podem, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tot i que votarem a favor de la iniciativa
que avui presenta El Pi, principalment perquè no sobra que es
revisi una legislació de l’any 81, amb tots els canvis que
haguem pogut patir com a societat i, en general, tot el que ens
envolta, sí que m’agradaria fer, però, unes consideracions.

El primer de tot, crec que ningú no hagués desitjat haver de
fer ús de l’eina de l’estat d’alarma, de fet Espanya no va ser
l’únic país que l’ha aplicat. Hem pogut veure mesures molt
similars a altres països arreu del món i que, de fet, a dia d’avui
apliquen aquestes mateixes mesures a causa de la situació
epidemiològica que vivim a nivell mundial.

Podem estar d’acord amb el punt 1, que es respecti el
màxim possible la distribució competencial entre l’Estat i les
comunitats autònomes, però sí que vull recordar que durant tot
el temps de confinament que varen viure els diferents governs
de les comunitats autònomes varen estar en contacte continu
amb l’executiu estatal i compartint tota la informació i les
diferents necessitats que hi havia i les dades també de contagis
que hi havia per comunitats autònomes, i un exemple també
d’aquest fet és que la desescalada no va ser igual per a tot el
país. A més d’aquests continus contactes estava clar que
s’havien de seguir els criteris sanitaris i les dades
epidemiològiques per tal de procedir en aquell moment de
situació alarmant.

Llavors, davant situacions d’emergència, com la que hem
viscut, algunes comunitats, com per exemple la de Madrid, han
demostrat ser totalment incapaces de gestionar aquesta crisi i ha
estat tan sonada la gestió que han fet que Ayuso ha estat
protagonista de moltes notícies a nivell internacional. I amb
això, perquè s’entengui, és que estic completament d’acord que
es respecti el màxim possible la distribució de competències,
però que quedi clar i molt ben delimitat en quins casos l’estat
d’alarma ha de regir per evitar mals majors. Perquè la realitat
és com diu la llei actual l’estat d’alarma: “procederá a la
declaración de los estados de alarma, de excepción o sitio
cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes
ordinarios de las autoridades competentes.”

Llavors seguint ja amb el segon punt, on parla per incloure
clarament les perspectives sanitària i ambiental, val a dir que
l’article 4 de la llei actual ja contempla el següent: “crisis
sanitarias tales como epidemias y situaciones de
contaminación graves”. Ara bé, cap inconvenient que es faci
una revisió per tal d’adaptar la llei al segle XXI i a les
situacions que puguem viure de cara al futur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidente. Añadir a lo que se ha comentado ya
por parte también del grupo proponente, que el estado de
alarma es el único instrumento jurídico hoy por hoy que
tenemos, no tenemos alternativa a tener un marco legal, como
se ha puesto de relieve, actualmente. Es un instrumento ante
una situación excepcional y con una duración que precisamente
lo que permite es ajustar el marco competencial para poder
actuar en cada caso concreto y tomar las medidas necesarias.
Reformular el instrumento constitucional del estado de alarma
es querer cargarse, en mayor o menor medida, el estado de
alarma en la práctica, y necesitamos ese marco legal estable
que dé seguridad para que se puedan ir adoptando esas medidas
excepcionales y necesarias.

Desde mi grupo parlamentario consideramos además que es
una situación excepcional, extraordinaria, como la que vivimos.
Es el Gobierno del Estado quien debe asumir la coordinación
de las competencias autonómicas en materia sanitaria para que
haya una respuesta coordinada, aunque siempre escuchando las
necesidades y especificidades de las comunidades autónomas. 

De hecho fue el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en sus
negociaciones para las prórrogas de los estados de alarma,
quien consiguió precisamente que en el mes de mayo y junio se
introdujera esta coordinación con las comunidades autónomas,
que en ese momento no era así, y que veo que algún grupo que
está en el Gobierno nacional pues no lo ha reconocido hoy
aquí. Fue Ciudadanos, como digo, también que introdujo la
declaración de actuaciones coordinadas entre el ejecutivo
central y las comunidades autónomas en materia sanitaria y
quien determinó que fueran los tribunales superiores de justicia
y la Audiencia Nacional los que ratificasen o rechazasen las
medidas adoptadas por los gobiernos.

Por tanto, añadir también que el real decreto acordado y
aprobado de declaración del estado de alarma ya regula las
competencias estatales y autonómicas y las fija. Por todo lo
expuesto, el grupo parlamentario se va a abstener a esta
proposición no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per no ser
reiteratiu en qüestions que ja han sortit de la proposant de la
proposta que es va registrar el mes de maig, del maig a dia
d’avui han passat moltes coses. I la llei és del 81, i del 81 sí que
n’han passades moltes més que des del maig fins al dia d’avui. 

Sí que és ben cert que la crisi ha demostrat que hi ha
qüestions que es gestionen molt millor des de la proximitat,
precisament perquè la realitat és molt diversa, i molt més
encara la nostra que és illenca. Ho hem vist en determinades
situacions on a Formentera tal volta hi havia una realitat i a
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Mallorca hi ha una realitat totalment diversa que fins i tot a la
de Menorca o a la d’Eivissa. Per tant, en aquest sentit estam
d’acord amb la proposta i hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que el hecho de que la
ley orgánica sea del año 1981 no es un argumento determinante
para que se tenga que revisar, ni siquiera el hecho del grado de
desarrollo del estado autonómico y del grado de competencias
que se hayan transferido es algo determinante, porque
precisamente el estado de alarma está pensado para una
situación excepcional en la que se prevé que el mando único
sea del Gobierno del Estado.

Es verdad que se prevé también que pueda ser delegado ese
mando único en un presidente autonómico, pero, fíjate tú por
donde, siempre y cuando ese estado de alarma sea declarado
solamente para todo o parte de un territorio de una comunidad
autónoma, que no es el caso actual, actualmente se ha
declarado el estado de alarma en todo el Estado español, y en
cambio el Sr. Sánchez ha decidido delegar este mando único en
los presidentes de las comunidades autónomas en determinados
aspectos de este estado de alarma. 

Bien, yo considero que esto va en contra de lo que dice
literalmente la Ley Orgánica que regula el estado de alarma.
Además, me sorprende que El Pi, bueno, no me sorprende, es
curioso que El Pi pues haya hecho una interpretación literal de
esta ley orgánica para encontrar los defectos, a su modo de ver,
que quiere cambiar. Pero es que precisamente esa
interpretación literal que hace el Grupo Parlamentario El Pi,
MÉS per Mallorca, perdón, El Pi Proposta per les Illes, pues
resulta que luego no es la misma que hace el Estado español
sino que se la salta esta ley y, bueno, pues está delegando en los
presidentes autonómicos el mando de este estado de alarma
cuando no puede hacerlo, según dice la propia ley orgánica -
recordemos que una ley orgánica es una ley cualificada que
afecta a derechos fundamentales y que por algo es una ley
orgánica y por algo se tiene que aprobar con una mayoría
cualificada-, pues bien, se la están saltando y han delegado en
los presidentes autonómicos este mando de determinados
aspectos del estado de alarma, cuando expresamente está
contemplado que eso no puede ser así en esa ley orgánica.

Precisamente yo creo que el mando único estatal está más
que justificado cuando se trata de un estado de alarma, porque
en cualquiera de los aspectos que estamos viendo que se están
sucediendo como, por ejemplo, la gestión de las fronteras
interiores o exteriores pues no parece demasiado efectivo que
cada región de España o cada comunidad autónoma decida
pues si se puede o no se puede entrar y si luego pueden salir o
no pueden salir porque al final llegaríamos a contradicciones

dentro del propio Estado y no serían efectivas las medidas que
se adopten.

También a nivel sanitario, un mando único sanitario es lo
más adecuado precisamente en una situación de emergencia
sanitaria. De hecho, nosotros, desde el Grupo Parlamentario
VOX, ya saben ustedes que creemos que la salud pública
debería ser competencia estatal, no debería ni siquiera estar
transferida a las comunidades autónomas, porque creemos que
la organización de los recursos sanitarios deben hacerse en
función de las necesidades. Bueno, más que nunca se hace
evidente que la salud debe ser gestionada de esta forma
unificada dado que puede ser que en una región tengan una
mayor incidencia, unas mayores necesidades que en otras y al
final un señor de Baleares paga los mismos impuestos de
recaudación estatal que otro de Cuenca. Por tanto, si aquí están
sobrando UCI, si el señor de Cuenca necesita un respirador
pues a lo mejor podríamos hacer una coordinación única para
que de esta forma los recursos públicos de los hospitales se
gestionen mucho mejor y lleguen a todo el mundo.

Lo que tiene que hacer el Estado es precisamente cumplir
con lo que establece la Ley Orgánica 4/81, que es la que regula
el estado de alarma, y el artículo 7, como decía, dice que  el
presidente de la comunidad autónoma solamente en caso de que
el estado de alarma se declare para esa comunidad autónoma. 

VOX ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad
contra el primer estado de alarma por exceder lo permitido por
la ley; es más, no solamente incumplen todo esto sino que
además están adoptando medidas que no se contemplan dentro
de la regulación del estado de alarma sino que van más allá,
están adoptando medidas que son propias de un estado de
excepción. Bueno, nosotros desconocemos lo que dirá el
Tribunal Constitucional, porque también las sentencias pueden
ser sorprendentes para muchos, aunque sí que hay que
acatarlas, por supuesto, pero en principio eso está ahí, se ha
admitido a trámite. Y en cuanto a la duración también la
Constitución Española es muy clara, son quince días; dice que
se podrán prorrogar si lo autoriza el Parlamento, las Cortes
Generales, el Congreso de los Diputados, perdón, pero bueno,
dice exactamente la Constitución: “Ese plazo podrá ser
prorrogado”; por tanto esos quince días, ese plazo de quince
días podrá ser prorrogado, deberíamos entender por la misma
extensión que el plazo inicial. ¿Qué es esto de ahora
prorrogarlo por seis meses? No. Ahora dos meses. No, no,
vamos a ver, es que si la prórroga supera al plazo inicial
estamos desvirtuando la norma completamente. Entonces,
bueno, tampoco sé qué interpretarán los tribunales en su día,
pero, en fin, esto es lo que tenemos hoy por hoy.

Sí que es verdad que es una ley orgánica incompleta, que se
podría mejorar, pero no en el sentido en el que está solicitando
El Pi, y por tanto votaremos en contra de esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans d’entrar en matèria he
de dir que m’ha sorprès molt positivament l’europeisme i
l’internacionalisme de VOX, que ara considera que en una crisi
sanitària el millor és un comandament únic el més gran
possible; per tant m’imagino que el que seria ideal és que fos
un comandament únic europeu perquè llavors encara seríem
molt més competitius. Si davant d’una situació sanitària es
considera que la comunitat autònoma és massa petita i que en
canvi l’estat té la capacitat de donar resposta, és clar, escolti, a
nivell europeu encara seria millor, amb la qual cosa, doncs bé,
celebro els progressos que està fent VOX també en aquest
sentit.

He de dir, Sra. Sureda, que estic totalment d’acord amb la
proposició no de llei i que per tant hi votaré a favor, i
comentaré una mica les intervencions dels portaveus que m’han
precedit per justificar també el meu vot favorable.

En primer lloc, per la intervenció de la Sra. García Sastre,
li he de dir que he trobat la seva intervenció un poc
desenfocada perquè, clar, vostè s’ha referit a l’anterior
declaració d’estat..., a l’actual declaració d’estat d’alarma, que
sí que dóna competències a les comunitats autònomes, però és
que precisament El Pi aquí el que ens proposa és una crítica de
l’anterior. Aleshores crec que és totalment pertinent; encara que
ara s’hagi fet diferent crec que és molt pertinent opinar i dir què
pensam de l’anterior, perquè precisament les declaracions
d’alarma que es puguin fer en el futur vagin en la línia
d’aquesta darrera que s’ha fet. Per tant no hi veig cap
contradicció i pens que en aquest sentit el Partit Popular hauria
de dir què troba que és més oportú i s’ha ajustat millor a la
problemàtica sanitària, si un comandament únic centralitzat
sense capacitat que les comunitats autònomes poguessin exercir
les seves competències, o una delegació d’aquest comandament
a les comunitats autònomes, que són al cap i a la fi les que
tenen les competències bàsiques en gestió d’una pandèmia, com
són les competències sanitàries.

També voldria comentar la intervenció de la Sra. Guasp,
que ha dit que ha donat per fet com una cosa indiscutible que
evidentment davant d’una situació d’estat d’alarma això s’ha de
coordinar i s’ha de liderar des de l’Estat. Clar, jo li he de dir
que aquesta visió unitària ens ha fet molt de mal, ens ha fet
molt de mal perquè el fet que s’hagi considerat que la situació
epidemiològica d’Espanya era extensible a totes i cadascuna de
les comunitats autònomes, en lloc de deixar molt clar que a
Espanya hi ha unes autoritats sanitàries diferents, amb unes
polítiques diferents i amb uns resultats diferents, doncs per
exemple ha fet que en un moment donat les Illes Balears hagi
entrat en el sac d’una situació epidemiològica a l’Estat que era
molt més desfavorable i això ens ha perjudicat; no només a les
Illes Balears respecte del conjunt d’Espanya, sinó també entre
les diferents illes, aquí també ens ha passat. És a dir, tenim uns
territoris estancs, lògicament, que són les illes, i en algunes hi
havia una situació epidemiològica molt positiva, i en canvi,
com que ens ha arrossegat la situació menys positiva del
conjunt de l’arxipèlag, això ens ha perjudicat. És a dir, jo la
invito a revisar la idea aquesta que, com una idea indiscutible,
és molt millor que en una situació problemàtica, d’emergència,

sigui l’Estat necessàriament el que coordini, perquè jo no veig
que això sigui sempre beneficiós.

Després també he de dir que és molt rellevant, per defensar
la proposició no de llei que ens proposa El Pi, la naturalesa
d’aquest estat d’alarma, que és una naturalesa d’una alarma
deguda a uns motius sanitaris, i que són les comunitats
autònomes les que tenen les competències en matèria sanitària,
i per tant és jo diria que sorprenen o paradoxal que es doni el
comandament únic d’una gestió que és eminentment sanitària
a una autoritat que no té competències en matèria sanitària com
és la de l’Estat. Per tant aquesta idea que alguns portaveus
tenen, normalment els que estan d’acord amb models més
centralistes de l’Estat, que és una cosa indiscutible, natural, que
ja sorgeix... d’una manera intuïtiva que és molt millor que
coordini l’Estat, jo els diria: escoltin, llavor per què tenim una
distribució de competències i per què ordinàriament donem la
gestió de les competències en salut a les comunitats
autònomes? Jo els invitaria que acceptin amb totes les seves
conseqüències aquesta naturalesa de l’Estat, aquesta distribució
de competències a l’àmbit de l’Estat, i que per tant assumim
que és probable que segons la naturalesa de l’emergència sigui
molt millor que siguin les comunitats autònomes les que portin
la veu cantant.

Respecte del segon punt, el de la modificació de la llei, que
potser ja ho ha dit vostè, Sra. Sureda, clar, és la Llei 4/1981, no
la Llei 1/1981... Ah, val, perdó, doncs ja s’ha dit, m’ha passat
per alt. La llei aquesta, 4/1981, home, evidentment es va
promulgar en un moment en què l’Estat autonòmic era a les
beceroles, és a dir, encara..., els primers parlaments autonòmics
es van constituir l’any 80, per tant moltes comunitats
autònomes no tenien ni aprovat el seu estatut d’autonomia,
aquesta mateixa. Per tant crec que seria molt lògic que es
revisés i que es modernitzés aquesta llei, i que es resolguessin
molts dels aspectes que s’han comentat i que crec que s’han
posat de relleu en aquesta segona declaració de l’estat
d’alarma, o segona i tercera, perquè la primera va ser fa uns
anys pel tema de les torres de control. Per tant vull dir que crec
que és obvi que aquesta llei necessita una posada al dia.

Per tots aquests motius votarem a favor, com he dit.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, quan vàrem llegir
la PNL per avui poder ser aquí, el primer que vàrem pensar va
ser una mica per on anava la Sra. García, és a dir, la PNL ara
mateix és extemporània. Ara, si feim una reflexió profunda, és
a dir, penses una mica més, el que hem entès d’aquesta PNL és
que el que se’ns demana és una fixació de posició quant a com
pensam que ha de ser l’estat l’alarma i com pensam que s’ha de
regular l’estat d’alarma, tenint en compte, en tot cas, el context
històric, o el context en el moment en què vivim, l’estat
d’alarma que estava declarat en el moment en què es presenta
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la PNL, i aquest segon estat d’alarma que està declarat en el
moment en què es debat aquesta PNL. 

Però al final nosaltres ho entenem com això, com pensam
que ha de ser aquest estat d’alarma, i vistes les exposicions dels
distints portaveus el que ens demostra aquesta PNL és que aquí
feim un plantejament de com pensam que ha de ser la
distribució territorial del nostre estat i com pensam que ha de
ser l’estat de les autonomies, i com entenem cada un de
nosaltres l’estat de les autonomies.

Des del Partit Socialista hem entès sempre que les
comunitats autònomes són les que han de regir el seu propi
territori. Així ho diu la Constitució, així ho diuen els estatuts
d’autonomia, i han de regir el seu propi territori amb les
competències que els són pròpies, i en el cas d’un estat
d’alarma no ha de ser distint per això, i crec que una mostra
més que efectiva i més que clara del fet que per part del Partit
Socialista s’ha entès d’aquesta manera l’estat autonòmic és la
segona declaració de l’estat d’alarma, on directament es
planteja que seran els presidents autonòmics els que decidiran
quin tipus de mesures; les ha enumerades la Sra. García, jo ara
no ho faré perquè ja constaran en acta directament d’aquesta
sessió, però seran cadascun dels presidents autonòmics els que
prendran les decisions a la seva comunitat autònoma. I la nostra
comunitat autònoma encara té unes especificitats molt majors
que les comunitats peninsulars o continentals, i és que som una
comunitat insular, amb unes característiques pròpies, i també
amb unes característiques de gestió pròpia.

El Sr. Castells ens plantejava que quan la llei, la 4/82, la llei
orgànica es desenvolupa l’estat d’alarma... l’estat autonòmic
pràcticament no existia, ni existien pràcticament cap dels
primers estatuts d’autonomia, ni molt manco els segons estatuts
d’autonomia de totes les comunitats autònomes que als anys
2005, 2006, 2007 es varen anar dictant i que encara
aprofundeixen molt més en les competències autonòmiques.

Per tant, nosaltres entenem que s’han de respectar les
competències autonòmiques en tot cas i també en el cas de
l’estat d’alarma. 

Que hi ha d’haver una coordinació entre comunitats
autònomes i que aquesta coordinació correspon a l’Estat? Per
suposat, però ja tenim normes que ens ho diuen i tenim la
Constitució precisament que ens diu això.

I que hi ha d’haver una resposta unitària per part de totes les
comunitats autònomes? Per suposat, per això es fan els consells
interterritorials de salut que es van fent cada setmana.

Ara, també hem de tenir en compte que en el moment en
què es dicta aquesta llei, en què s’aprova aquesta llei, l’estat
autonòmic no existia; s’acaben de fer les transferències en
competències de salut a les autonomies a l’any 2002 perquè ens
facem una idea del temps que havia passat entre aquella
legislació i la resta de legislació estatal.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició en
el sentit que li dic, en el sentit d’aprofundir en les competències
autonòmiques, d’aprofundir en el desenvolupament de l’estat
autonòmic i també en el sentit de poder adaptar aquesta llei

orgànica a una realitat molt superada en el moment en què el
legislador la va dictar, perquè ni tan sols sabia com estaríem en
aquest moment, però sempre tenint en compte i reconeixent que
aquesta mateixa llei orgànica ha demostrat la seva flexibilitat
per adaptar-se també a aquest nou temps i a aquest estat
autonòmic actual. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, vull agrair
als diferents grups parlamentaris que donen suport a aquesta
iniciativa, jo ho he dit inicialment, aquesta es va presentar el
temps del confinament, el temps de l’altre estat d’alarma, la
Sra. García ho ha dit, jo he dit que el confinament... que crèiem
que es podia per ventura llevar, però era un debat que trobàvem
interessant que es pogués fer i pensam que així com ha dit la
Sra. Garrido, és així. 

La Sra. Sans ha posat l’exemple de la Sra. Ayuso, i jo crec
que és l’exemple del que no s’ha de fer, i aquesta coordinació
que ha dit la Sra. Garrido hi ha de ser, ara també ens podem
trobar improvisacions per part del Govern de l’Estat que si les
comunitats haguessin tengut el poder per fer segons quins tipus
d’actuació no haguessin passat.

Per tant, d’aquí la importància que cada comunitat pugui
regir les seves competències independentment que hi hagi un
estat d’alarma.

La Sra. Guasp m’ha dit: “no cargarse el estado de alarma”.
En cap cas, nosaltres demanam aquesta revisió i que es
modifiqui la llei orgànica i es pugui adaptar a la realitat del
temps que vivim ara, i ho fem perquè defensam des d’El Pi
l’apoderament de l’autonomia perquè puguin prendre’s les
decisions oportunes.

A la Sra. Ribas, jo crec que mai no ens posarem d’acord en
aquest sentit, a vostè li va bé que totes les competències
possibles estiguin en mans de l’Estat, que ells ho decideixin
perquè vostè és d’un partit centralista i nacionalista com a
nació única i que l’Estat ho decideixi tot; nosaltres, pel contrari,
pensam que les competències qui millor les gestionarà són les
autonomies i són unes competències que han de venir ben
dotades perquè puguin oferir un bon servei a la ciutadania,
perquè és un servei més de proximitat.

Per tant, com dic, vull agrair el suport dels diferents grups
parlamentaris i ja està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.  Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 8458/20.
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Vots a favor?

Vots en contra? 1.

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8458/20, relativa al canvi de model de l’estat
d’alarma més respectuós amb l’estat autonòmic.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8529/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la defensa del teixit
de la premsa local.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8529/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
a la defensa del teixit de la premsa local.

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. Aquesta proposició no de llei
la vàrem registrar el mes de maig a un moment en què el
Govern havia interromput la contractació de publicitat
institucional als mitjans de la premsa local. Per tant, ens va
semblar que era necessari fer un toc d’atenció pels arguments
que ja estan a la part expositiva d’aquesta proposició no de llei,
que bàsicament podem resumir en la importància dels mitjans
de comunicació per al bon funcionament de la democràcia; la
importància de la premsa local especialment que, a més a més,
és un vehicle important de publicació i d’ús de la llengua
catalana i, per tant, doncs fer un toc d’atenció al Govern amb
la necessitat també de tenir cura d’aquesta premsa, aquesta
premsa d’àmbit local que de vegades potser té uns registres
quant a nombre de lectors més limitat per a cadascuna de les
capçaleres, però que en el seu conjunt són una eina important
per assolir aquestes finalitats que els deia tot just ara.

El 25 de maig la meva companya Patrícia Font va fer una
pregunta, va formular una pregunta oral al Ple sobre aquest
tema i la consellera de Presidència va reconèixer que durant el
mes de maig s’havia interromput la contractació, però que
tenien la intenció de reprendre la contractació amb normalitat.

Segons les informacions de què disposam aquesta...
contractació de publicitat s’ha reprès i, per tant, d’alguna
manera l’alarma que ens va motivar a presentar aquesta
proposició no de llei s’ha esvaït, però nosaltres crèiem que era
important mantenir aquest posicionament del Parlament, en cas
que vulguin donar-li suport, a favor d’aquests mitjans de
comunicació.

S’han presentat dues esmenes, ara em comentava la Sra.
Guasp que una tècnicament potser està fora de termini, però bé,

jo en qualsevol les comentaré totes dues. Nosaltres no
n’acceptarem cap de les dues pel següent motiu: la primera del
Partit Popular, la veritat és que proposa una cosa raonable, tant
raonable que jo la veig innecessària, diu: “sempre que existeixi
un motiu justificat per poder portar a terme l’acció
comunicativa”. És clar, jo partesc de la idea que les actuacions
del Govern, especialment les de despesa, tenen una justificació
d’oportunitat; sempre, qualsevol govern, qualsevol
administració té necessitat de fer arribar missatges als seus
ciutadans i, per tant, té la necessitat de contractar publicitat
institucional, això dintre d’un entorn de normalitat, uns governs
ens voldran fer més, els altres en voldran fer menys i
evidentment ens pertoca a nosaltres fer el control de com
s’utilitzen aquests doblers. Però... és a dir, nosaltres no creiem
que sigui necessari fer aquest incís perquè evidentment
nosaltres no anem en la línia... no diem que es contracti
publicitat a cegues, sense cap mena d’anàlisi, sinó que el que
diem és que, com que és obvi que aquell accés a aquests
mitjans de comunicació, com que és obvi que el Govern posa
publicitat a mitjans de comunicació de gran abast, també hauria
de ser obvi que es posés en aquests mitjans que evidentment
com que tenen tirades més petites doncs també tenen tarifes
més reduïdes i per tant, també suposen una despesa menor per
part de l’administració, però evidentment igual de justificada
està que es posi “als mitjans de grans abast” també ho està que
es posi “als mitjans de tirada més reduïda” com poden ser
aquestes capçaleres locals.

Pel que fa a l’esmena de Ciutadans, i sempre evidentment
en cas que cap partit s’oposi a la seva presa en consideració,
tampoc no hi estic a favor per un motiu, perquè trob que és una
esmena ben intencionada, però no acabo de veure-hi l’aplicació
pràctica perquè m’agradaria saber, i si m’ho vol dir la Sra.
Guasp en la seva intervenció, a quina... desgravacions a quins
imposts es refereix, perquè no se m’acudeix cap impost que
recapti la comunitat autònoma en què una empresa pugui tenir
una desgravació per aquest concepte. És a dir, les despeses que
tenen les empreses d’explotació del seu negoci, ja totes es
dedueixen de la seva activitat econòmica; és a dir, de tots els
ingressos que es realitzen es dedueixen totes les despeses que
tenen i, per tant, entenc que una despesa en publicitat
lògicament és una despesa afecta a nova explotació del negoci
i per tant, ja es dedueix de l’activitat econòmica. Per tant..., a
banda que, evidentment, a més a més, la comunitat autònoma
no recapta l’impost de societats, i el que recapta d’IRPF, que
potser en el cas d’autònoms o en el cas de societats que estiguin
sotmeses a un règim de transparència fiscal i que, per tant, els
beneficis d’aquesta activitat empresarial els declarin els
empresaris que formin part d’aquestes empreses, com li deia,
aquestes despeses ja es dedueixen, perquè ja es resten de la
base imposable del que ha de tributar els objectes passius de
l’impost, no?

Per tant, tal vegada, si en la seva intervenció m’aclarís a
quin tipus d’impost es refereix, podria entendre l’esmena, que,
tot i així, crec que tampoc hi estaria d’acord, per un motiu:
perquè jo crec que, al final, el que fem és burocratitzar una
ajuda que, escolti, és molt més fàcil que les empreses paguin
els imposts que hagin de pagar i que, després, puguem donar
suport a la premsa, que no que fem aquest suport a la premsa
d’una forma absolutament indirecta, que és a través d’una
desgravació fiscal que suposarà major burocràcia, perquè al
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final resulti que aquella empresa s’allibera de pagar una certa
part d’imposts i així pot contractar aquella publicitat. Trob que
és fer un recorregut molt llarg i dificultar l’objectiu, que el que
volem és donar suport a la premsa local.

I això és tot, moltes gràcies, Sr. President: 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
El Grup Parlamentari Popular ha presentat l’esmena RGE núm.
15872/20, per a la seva defensa té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Gràcies, president. Amb referència a la PNL presentada per
MÉS per Menorca, els he de comentar que entenem el seu
sentit i compartim la preocupació per la fragilitat del teixit
empresarial que sustenta la premsa local. Una premsa local que
proporciona certeses de les realitats del context geogràfic que
comprèn, impulsa el desenvolupament econòmic i social del
seu entorn, i ajuda a construir identitat col·lectiva. Unes
organitzacions que són fortament castigades per la crisi
sanitària, perquè el seu equilibri financer és molt vulnerable i
altament dependent de la publicitat contractada en els seus
espais, i principalment publicitat institucional.

I precisament l’esmena que hem presentat pretén reforçar la
idea d’utilitzar aquests mitjans locals com a vehicles de
transmissió d’informació, que comuniquin en relació amb les
polítiques públiques dissenyades, els serveis públics prestats o
perquè la ciutadania prengui consciència d’un nou servei, o
tengui constància sobre un sistema de prestacions o, potser, es
pretén incentivar o desincentivar l’ús d’un determinat servei o
motivar valoracions positives. I no traslladar la sensació de ser
una subvenció encoberta, tal i com queda redactat.

En definitiva, són múltiples els objectius que poden
perseguir les administracions públiques en els seus processos
de comunicació, orientats cap als seus diferents públics
objectius i contractar aquests espais de publicitat ho ha de fer
amb una finalitat, precisa i acomplint la normativa vigent sobre
aquestes qüestions. 

Lamentam que el grup proponent no accepti aquesta
esmena, que entenem que aclareix la proposta, donant-li sentit,
perquè la finalitat no ha de ser contractar publicitat pel simple
fet de finançar els mitjans si no resulta exigible un objectiu
comunicacional. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Seré breu perquè, bé, nosaltres
compartim el valor que té la premsa local, dins els municipis,
jo -per exemple- venc de Manacor i crec que és el municipi que
més premsa local i digital local té de les Illes Balears, i conec
aquest valor important que té. A més és informació molt
propera i pens que és un mitjà de comunicació molt necessari
que necessita que tots l’impulsem, ja sigui a través del seu
consum, ja sigui a través de les institucions amb aquestes
contractacions de publicitat institucional. 

Jo sé que la iniciativa es va presentar en el mes de maig,
però jo a dia d’avui la informació de què dispòs és que aquesta
contractació s’està duent a terme, i jo en general bé, encara que
s’estigui fent, no veig inconvenient en poder votar a favor la
iniciativa que avui presenta MÉS per Menorca perquè bé, hi
estam d’acord. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, gràcies, president. Bé, per començar, reconèixer la
necessitat de donar suport als mitjans de comunicació locals,
d’aquestes illes, que pateixen aquesta crisi, ho veiem cada dia,
que redueixen la seva plantilla. 

És vera que el sector de la comunicació ha vist una minva
considerable dels seus recursos per la manca de contractació
dels espais de publicitat, entenem i ens en fem càrrec des del
meu Grup Parlamentari. Compartim la necessitat de donar
suport a aquests mitjans de comunicació, creiem que la
informació i aquests mitjans són una eina, un vehicle
fonamental per a aquesta pluralitat d’informació, que sempre
demanam. 

Des de Ciutadans estàvem d’acord, a més, amb l’esmena
presentada pel Partit Popular perquè és vera que hem posat de
relleu que de vegades, des del Govern, es pot veure
augmentada aquesta publicitat institucional respecte d’altres
legislatures. Creiem que no s’ha d’utilitzar aquesta publicitat
institucional per fer una retroalimentació ni propaganda
partidista, però estic amb el ponent i el portaveu del grup que
proposa aquesta PNL, Josep Castells, entenc que hem de donar
per fet que el Govern així ho fa, responsablement, i votarem a
favor del punt 1, i que ens correspon al Parlament -com ell ha
explicat- controlar que la publicitat institucional idò s’estigui
duent de la manera més responsable possible. 

Havia intentat registrar ahir una esmena, que no ha entrat
pel Registre i he passat al proposant d’aquesta proposició no de
llei, doncs, la faré in voce perquè estiguin tots els portaveus
aquí presents assabentats: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a promoure desgravacions
fiscals per a PIME, comerços, que contractin publicitat en els
mitjans de premsa local.”
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Amb aquesta esmena la intenció era no supeditar només a
la iniciativa pública aquesta publicitat, que és un dels recursos
que més necessita la premsa, com hem dit i hem reconegut
aquests serveis, i omplir aquests espais de publicitat que ens
donen els recursos necessaris per a la seva sostenibilitat.
Creiem que també s’ha de promoure que hi hagi més publicitat
per part dels petits comerços, de les petites PIME, autònoms
d’aquestes illes, que tenguin beneficis, tal vegada no tant
desgravacions fiscals però sí uns beneficis fiscals concrets
perquè puguin publicitar ara els seus comerços i la seva
activitat, que és molt important també per a ells. Creiem que les
desgravacions fiscals, és vera que ja es tenen -com ha dit el Sr.
Castells-, es poden beneficiar d’aquestes desgravacions fiscals
com a desenvolupament del seu negoci, en el tram de l’IRPF,
també a l’impost de societats, que són..., l’impost de societats
és a nivell nacional.

Crec que aquesta esmena respon més a una necessitat actual
de la premsa actual i que ja venia amb una crisi dels mitjans de
comunicació abans de la COVID. Crec que hem de replantejar,
i el Govern s’ha de replantejar, com podem donar suport als
mitjans, sempre en el marc -evidentment- fiscal i en el marc
legal que tenim. Aquesta esmena anava encaminada en aquest
sentit, de promoure i facilitar aquesta publicitat als mitjans
locals per a PIME i petits comerços de les nostres illes i per
tant l’esmena diu “promoure” beneficis o podem dir “estudiar”
quins beneficis fiscals o com podem fer perquè sigui més
possible en aquests comerços i PIME per poder gaudir d’aquest
servei de publicitat que ara, doncs amb els límits de recursos i
d’ingressos que tenen doncs no poden accedir a aquesta
publicitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies president i breument. Estam
totalment d’acord amb aquesta proposta i la veiem evidentment
del tot necessària, entenem a més aquest paper fonamental que
juga la premsa local com a element d’un sistema democràtic i
com a garantia precisament d’aquest sistema democràtic o dins
aquesta mateixa democràcia, però també hi ha molts altres
aspectes, i quan diem local i ens referim fins i tot a... el cas que
conec més evidentment és el de Mallorca. 

Veiem a través de la premsa forana els diferents mitjans que
existeixen i que fan aquesta feina de cohesió social també i
democràtica a moltíssims de pobles d’aquestes illes i fan
aquesta feina fins i tot de recerca, d’investigació en temes de
toponímia, en temes d’agricultura, o en temes d’història, que
evidentment també és una feina essencial i molt important, que
si no fos per aquesta xarxa, moltes vegades fins i tot gent que
cobren quantitats que són gairebé anecdòtiques o fins i tot ho
fan directament de manera voluntària i altruista, però sí que
com a entitats han de suportar tot un seguit de despeses,
evidentment si des de les institucions no se’ls dóna un cop de

mà, difícilment aquesta gent i aquesta xarxa que juga aquest
paper tan important, evidentment sobreviurà.

Per tant, en aquest sentit, totalment d’acord amb la proposta
i hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts. Ha sortit. Per tant, passem al Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Castells,
jo quan vaig mirar aquesta proposta, aquesta proposició no de
llei, no entenia gairebé el per què, perquè tenia coneixement
que a la premsa local hi havia aquesta publicitat institucional en
molts de casos. 

Vostè ja ha explicat que aquesta iniciativa es va dur a terme
durant el confinament perquè hi va haver una aturada i, per
tant, crec que el reforç que aquesta publicitat institucional que
moltes vegades ajuda a aquesta premsa local, que solen ser
empreses, autònoms o gent que per vocació també li agrada i
els ajuda a poder suportar la despesa que suposen aquestes
revistes locals. Revistes o premsa local que en molts de casos
també ajuda els municipis a poder, o els ajuntaments a poder
divulgar la informació i a poder arribar de primera mà als
veïnats d’aquells municipis. Per tant, nosaltres hi estam
totalment d’acord.

Dir que sí que l’esmena del Grup Parlamentari Popular no
la vèiem malament perquè especificava, però evidentment hem
de partir de la premissa que el Govern farà la publicitat
institucional necessària i, per tant, també era especificar una
cosa que en principi ja s’ha de fer. 

En tot cas, com dic, donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies president, bon dia a tots i a totes. Primer de
tot dir que compartim la preocupació i també el valor de la
premsa local com teixit de la premsa, en general, però també
com a valor no només de la possible investigació o dels
elements que puguin donar de publicitat, com ha comentat el
company de MÉS per Mallorca, sinó també per al públic al que
arriba. Solen ser també una premsa de revistes setmanals, pel
que conec jo a Menorca així més proper, sol ser un teixit de
premsa que també arriba a un públic molt específic que a
vegades no hi arriben altres tipus de premsa.
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Per tant, estam totalment a favor d’aquest suport a aquesta
premsa. Com bé ha dit el grup proposant, hi va haver una
aturada puntual el mes de maig, efectivament el Govern mai no
ha deixat de donar suport i de fer publicitat institucional a
través d’aquesta premsa local i va ser una aturada més bé
administrativa diríem, que després es va reprendre tot d’una
quan hi va haver la possibilitat de fer-ho.

També hi ha hagut molta publicitat institucional pel que fa
referència a la COVID, hi ha hagut molta necessitat d’informar
la població de les diferents necessitats de prevenció i
d’actuacions del Govern pel que fa a la pandèmia. I per tant,
aquí també s’ha fet un esforç, un plus per poder també arribar
a aquesta premsa local. 

Les dades són clares, fa 5 anys que se’ls dóna suport i el
percentatge va entre un 7 i un 9% de la publicitat institucional
que arriba a aquesta premsa local. No tenim cap inconvenient
nosaltres en donar-li suport, perquè compartim el fons.

I sí vull dir que, bé, pel que fa al tema de la preocupació del
Partit Popular, hi ha una llei, hi ha una instrucció també de la
Direcció General de Comunicació que marca molt clar els
criteris que s’han de seguir per donar una publicitat amb criteris
d’equitat, de publicitat i d’interès general sobretot.

Per tant, nosaltres farem un vot favorable a aquesta
proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, procedeix ara 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. Per tant, podem continuar, diu
que no.

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta o no l’esmena, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i gràcies a tots els grups per
les seves observacions, les seves aportacions i també, els que
així ho han manifestat, pel seu suport. Jo crec que en aquesta
proposició no de llei hi ha dos elements, un és que es continuï
contractant publicitat institucional, aquest és un que ja hem vist
que està resolt. Però l’altre és la darrera frase que no l’hem de
perdre de vista, dedicant una atenció preferent als mitjans de la
premsa local. Per tant, jo crec que aquest és l’element que
encara que ja s’hagi reprès aquest suport, bé nosaltres
continuem demanant que hi hagi una atenció preferent als
mitjans de premsa local. Jo crec que això justifica el
manteniment d’aquesta proposició no de llei.

Tal vegada Sra. Carbonero si m’haguessin presentat la
tradicional esmena de “continuar” contractant, avui l’hagués
acceptada. Però bé, no s’ha presentat, què hi farem...

(Algunes rialles i remor de veus)

Deu ser que ja els he desanimat, però bé. En qualsevol cas
que constància, anava a presentar-me-la a mi mateix, però
penso que tampoc toca i, per tant, doncs fer èmfasi en què és
important que hi hagi una manifestació del Parlament, en què
es demandi que es dediqui atenció preferent als mitjans de la
premsa local.

Respecte a les esmenes i molt ràpidament. Jo entenc la
decepció de la Sra. García Sastre i que li costi entendre que no
accepti aquesta esmena, perquè jo estic d’acord amb el que ha
dit, però és que jo crec que si l’acceptessin desviaríem
l’atenció, semblaria una PNL adoptada per avisar el Govern
que ho faci com toca, i no és l’objectiu d’aquesta PNL. És a dir,
que hauria desvirtuat l’element d’aquesta PNL, que és donar un
suport preferent a la premsa local. Si hi afegíssim aquesta frase,
semblaria que estem cridant l’atenció al Govern de què no ho
està fent bé. I és per això que no li accepto l’esmena, perquè
crec que desvia l’interès central d’aquesta proposició no de llei.

I respecte l’esmena de Ciutadans, doncs malauradament la
Sra. Guasp ha hagut de marxar. Jo em sembla bé que es pensin
formes d’afavorir que les PIME posin publicitat de la seva
activitat en les revistes, però no veig la manera i de fet a la seva
intervenció tampoc ho ha resolt, de fer-ho a través de
desgravacions fiscals. Hauria de ser a través d’algun altre
mecanisme.

Això és tot Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 8529/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8, en contra cap, abstencions 2.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8529/20, relativa a la defensa del teixit de la premsa
local.

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