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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Comencem la sessió

d’avui i, en primer lloc, demanaria s i es produeixen

substitucions?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, president, en el Grup  Parlamentari Ciutadans Marc Pérez-

Ribas substituirà Patricia Guasp en la defensa de la PNL RGE

núm. 1302/21.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sr. President, Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, president, Joan Mascaró substitueix Mercedes Garrido.

EL SR. PRESIDENT:

Idò p assam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

1044/21, 14181/21 i 1302/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1044/21, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitar una línia

específica econòmica destinada a la compra i re pos i ció d’EPI

i eines necessàries a les agrupacions de Protecció Civil de les

Illes Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1044/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

habilitar una línia específica econòmica destinada a la compra

i rep os ició d’EPI i eines necessàries a les agrupacions de

Protecció Civil de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per p art  del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President , bon dia senyores i senyors

diputats. El Partit Popular va present ar aquesta iniciativa en

veure que l’increment de les col·laboracions que fan les

agrupacions  de Protecció Civil de totes les Illes Balears, per

poder donar resposta a aquestes peticions excepcionals que, a

través de la pandèmia dicten normes per poder desinfectar, per

poder col·laborar amb els diferents esdeveniments, fa necessari

que el Govern de les Illes Balears, fruit de les  competències de

què disposa, recarrega sobre els  municipis aquesta despesa

addicional. Açò per una banda.

Després, per una altra, tenim episodis  quan es produeixen

situacions lamentables, com poden ser caps de fibló, incendis

forestals, quan hi ha les inundacions, doncs t ot  aquest

col ·lect iu p recisa d’uns  mat erials , p recisa d’unes

infraestructures que sempre recauen sobre el petit ,  sobre el

municipi, sobre els ajuntaments i això fa necessari que per p art

del Govern de les Illes Balears, tengui aquest suport per poder

compensar, per poder alleugerir un poc aquesta despesa, que

de vegades no es té aquesta sensibilitat. 

També s ’ha de recordar que quan es produeixen segons

quins tipus d’emergència, quan s’activa un p la autonòmic, com

pugui ser el PLATERBAL o el que sigui dels que tenim en

aquesta comunitat, doncs fa que una justificació més, una

necessitat més de disposar d’aquestes persones. S’ha de tenir

en compte que els pressuposts de Protecció Civil recauen

sobre el pressupost dels municipis, aquests pressuposts, com

poden tenir tots vos t ès  en compte, cada vegada estan molt més

condicionats, fruit dels esforços que han de fer amb altres línies

per poder tirar endavant la situació delicada que travessem en

aquests moments a la comunitat autònoma.

Per tant, hem volgut quantificar amb uns imports d’uns

500.000 euros, perquè entenem que la reposició dels estris, els

EPI per poder donar garantia i protecció, ja no només sanitària

sinó protecció de qualsevol activitat que hagin de col·laborar

aquestes persones voluntàries  de Protecció Civil, la comunitat

autònoma p ugui fer aquest esforç per poder compartir aquesta

despesa per una finalitat més que justificada, que és l’interès

general dels ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els Grups Parlamentaris Socialist a, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE núm.

2029/21 i, per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un t emp s de cinc

minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, torna ser una altra

proposta en relació amb els voluntaris de Protecció Civil que

ens  t orna permetre donar l’enhorabona i l’agraïment a aques t

col·lectiu de persones que dediquen el seu temps a tasques tan

importants com és la protecció de tota la ciutadania.

Per suposat en el primer punt farem un vot favorable.

I respecte del tercer punt, hem fet aquesta esmena, perquè

m’agradaria fer exposar un poc en el marc de la legislació,

perquè la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema nacional de

Protecció Civil, marca molt bé quins són els conceptes de la

Protecció Civil, i una de les línies importants precisament  és

que la Protecció Civil és un sistema de sistemes, què vol dir

açò? Que té un caràcter públic, però també té un caràct er civil,

i també està molt descentralitzat amb competències concurrents

de totes les administracions de l’Estat, de les comunitats

autònomes i, en aquest cas que parlam, dels ajuntaments.

És també un sistema alt ament participatiu, vull dir que no

només  hi entren administracions, sinó que també hi entren

empreses privades, per tant, és col·laboratiu respecte de la

col·laboració publicoprivada. Ara ens concentram en els
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voluntaris de Prot ecció Civil els quals depenen directament

dels ajuntaments, açò ja ho vam parlar, Sr. Camps, a una altra

proposta que va dur vostè referent a aquest t ema, en què també

demanava formació i demanava altres línies per als voluntaris

de Protecció Civil.

Jo crec que la comunitat autònoma té les competències en

Protecció Civil i Emergències, té les  comp et ències de

coordinació, açò és així. El que passa és que pel que fa a

Protecció Civil, als volunt aris, són dependents directament dels

ajuntaments, i vostè ho ha dit molt bé i així ho expressa la seva

p roposició de llei. Però li he de dir que cada ajuntament té el

seu pressupost pel que fa a necessitats de material i de

diferents EPI i de diferents concep t es  que puguin tenir aquest

col·lectiu.

Què podem fer més? Cert, cert, i jo crec que hi ha voluntat

p er p art del Govern que n’hi hagi més, perquè de fet aques t

mateix Decret 32/2019, que és el Reglament del personal

voluntari de Protecció Civil, ja marca en els seus articles..., ara

no sé si és  el 17, el 4, ja marca quines són les competències de

la comunitat autònoma resp ect e d’aquests col·lectius, es

paguen les  assegurances, també hi ha cessió d’ús de telèfons

mòbils, es paguen les línies.

Nosaltres hem presentat aquesta esmena, per què? Perquè

no veiem clar quin és el seu objectiu, Sr. Camps. Vostè va fer

una esmena al pressupost de la comunitat ,  l’esmena RGE núm.

16972/20, en la qual feia una addició a la secció 16 del

pressup ost, i demanava modernització de la Protecció Civil i

augment de les transferències a les associacions, 251.000 euros.

És a dir, fa dos mesos necessitàvem 251.000 euros per...

modernitzar, segons vostè. Després, fa 15 dies, necessitàvem

formació, necessitàvem més comunicació, crec que vam arribar

a un bon acord fa 15 dies, va sort ir per unanimitat, amb la

voluntat que sí que hi hagi més  canals de comunicació i si fa

falta formació, per suposat que s’hi posi, però aquesta

proposta que du avui, per què 500.000 euros? 

En el segon punt diu per a enguany directament. I en el

tercer punt li fem aquesta esmena, amb la voluntat que sí que hi

hagi propostes de col·laboració econòmica dins els propers

pressuposts, però sempre de la mà, i consensuades, i ho diu així

l’esmena, amb les mateixes agrupacions  i amb els ajuntaments,

que són els competents d’aquestes agrupacions. 

Per tant , li demanam per què 500.000 euros? Per açò llevam

la quantitat de 500.000 euros. Amb quin objectiu aques t s

500.000 euros? Amb quin? En EPI, només en EPI? Materials ,

motoserres, que moltes agrupacions ja tenen? Per què no

parlam amb les agrupacions i ens diuen quines són les seves

necessitats? Açò és el que li proposam nosaltres en aquesta

esmena.

Jo crec que seria molt interessant que ens l’acceptés,

perquè obre un camí de col·laboració i de diàleg, i crec que seria

el que caldria p er p oder tenir al pròxim pressupost alguna línia

col·laborativa econòmica amb les agrupacions de Protecció

Civil, tot i ser competència dels ajuntaments. Moltes gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la defensa, per part del Grup

Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans , p er un

temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, com ja s’ha comentat ens tornam

trobar davant d’una iniciativa relativa a les agrupacions

municipals de voluntaris de Prot ecció Civil. Des del nostre grup

t ambé volem tornar a reconèixer tota la tasca que han

desenvolupat, no només  ara en temps de pandèmia, sinó una

tasca que ja feien des d’abans, però s í que és cert que durant

aques t a pandèmia s’han redoblat els esforços i les activitats

que han dut a terme als diferents municip is  de les nostres illes.

En aquest sentit, per això estam completament d’acord amb

el punt 1, de reconèixer i agrair tota la tasca de t ot s aquests

voluntaris la qual ha estat immensa, com ja he comentat.

Si bé nosaltres consideram que, en termes referents  a les

agrupacions municipals de voluntaris, des del Govern s’han fet

passes, s’ha fet tasca per col·laborar, p er millorar la seva

situació; ja s’ha comentat per part de la Sra. Carbonero que la

setmana passada o l’anterior vàrem aprovar una iniciativa p er

t al de dotar de més formació, de millorar la comunicació entre

les diferents administracions que estan implicades en totes

aquestes activitats que s’han de desenvolupar, però sí que

p ensam que l’esmena que hem presentat... bé, pensam que seria

millor el redactat  de l’esmena que nosaltres presentam perquè

consideram ja tota aques t a feina prèvia que s’ha fet..., nosaltres

consideram que s’ha de tenir en compte per al pròxim

pressup os t  p oder dotar d’una partida, si així es decideix, de

forma coordinada amb les  agrupacions i sobretot també amb els

ajuntaments, que, al final -com ja s’ja comentat- són els que

tenen la principal competència sobre aquestes agrupacions.

Per tant, pensam que seria més adequat que de cara als

pressuposts per a l’any 2022 es poguessin consensuar i pactar

aquestes necessitats i el que necessiten de forma més

específica.

A nosaltres també ens agradaria que es detallàs  per què

aquests 500.000 euros , p er què, en què exactament? I bé, que

també ens agradaria conèixer-ho.

Així mateix, crec que no s’ha demanat, però sí que

demanaríem votació separada dels punts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per la seva defensa, per part del Grup

Parlamentari MÉS per M allorca, té la paraula el Sr. Ensenyat,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. D’una manera breu, ja que

les dues companyes que m’han precedit en la p araula han fet
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una exposició molt  acurada de les esmenes que hem presentat

respecte d’això, bé, acurada i t ambé molt didàctica en aquest

sentit. 

Crec que la setmana passada vàrem poder aprovar una

proposició no de llei per unanimitat de tots els grups polítics,

evidentment on reconeixíem aquesta feina inest imable que es fa

des de les diferents agrupacions de Protecció Civil dels nostres

municipis, dels nostres ajuntaments.

Crec que en aquest sentit és important que en aquestes

qües tions sempre hi hagi unanimitat i crec que per això mateix

es varen presentar aquestes esmenes, per fer-ho més possible

quant al fet que és  veritat que sorgeixen dubtes respecte a... bé,

per què no 500 o 1 milió o 1.500.000 o 1.200.000... o 250.000. És

a dir,  en aquest sentit crec que podríem aplicar un poc més de

rigor en un sentit de dir... bé, jo estic convençut que baldament

hi posàssim 2 milions els gastarien, és a dir, en aquest sentit

no..., es perdrà primer per massa que per massa poc, t enint  en

compte evidentment que les necessitats són moltes, són

moltíssimes. Per exemple en cadires tampoc no estaria malament

fer... una partida també.

Per tant, crec que, com deia abans, aquestes qüest ions és

important que s’aprovin per unanimitat o amb la major

unanimitat que sigui possible perquè afecta moviment s  de gent

que juguen un paper fonamental. En vàrem parlar la setmana

passada, quan hi ha un denou en un municip i els primers que

hi arriben són els voluntaris d’aquell municip i,  són els que

coneixen la realitat in situ, són els que saben quan hi ha una

determinada situació com s’hi ha d’arribar a nivell geogràfic i en

molts d’altres  asp ectes i, evidentment, han de tenir un suport

tant del seu ajuntament, evidentment, perquè és  un tema

competencial, també del Govern, però crec que es  pot

quantificar quant a fer una planificació anual que en certa

manera pugui donar suport a aquestes  agrup acions en

l’adquisició de material i manteniment de mat erial, està clar, no?,

que pot ser des de telecomunicacions fins a... o des de

comunicacions fins  a qüestions com material de motoserres, de

bombes d’aigua o fins i tot els mateixos uniformes, la qual cosa

evidentment són p artides que moltes vegades als ajuntaments

se’ls fa costa per amunt poder acceptar, i esp ecialment en

aquells més petits.

Crec que en aquest sentit és imp ort ant  que els criteris de

repartiment siguin objectius, que siguin molt objectius, és a dir

que no passi com ha passat en aquest a comunitat autònoma

que si un tenia el batlle del mateix color...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat..., Sr. Ensenyat, ha d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

.. .  -sí-, del mateix color del batlle d’aquell poble tenien un cotxe

de darrera generació i la resta s’havien de passejar amb una

carraca que ningú no volia, però bé, supòs que aquestes coses

ja han desaparegut  per sempre o esper que així sigui. Gràcies,

president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies . Passam al torn de fixació de posicions, per

part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.

Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. En primer lugar, me sumo al

reconocimiento por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos

a la labor encomiable que realizan todos los voluntarios de

Protección Civil en nuestras islas, no solamente ahora en esta

cris is, sino recordar su labor en catástrofes como la torrentada

de Sant Llorenç y muchísimas otras actuaciones que realizan

habitualmente los voluntarios de Protección Civil en nuestras

islas.

Desde Ciudadanos hemos defendido desde el principio de

legislatura la necesidad de ampliar la formación a través de la

EBAP para estos cuerpos y  estos servicios especiales, también

de policías locales, bomberos y que haya una coordinación

entre estos cuerpos, que era necesario redoblar los esfuerzos.

En esta propia comisión, el 21 de mayo, ya aprobamos, del

año pasado, ap robamos una resolución, una proposición no de

ley que se convirtió en resolución, en la que instábamos al

Govern a garantizar a todos los servicios de Protección Civil,

policías locales, bomberos y UME... dotarlos de la protección

adecuada. 

Est oy  de acuerdo con algún portavoz que me ha precedido

en que en esta comisión siempre hemos apoyado con muchas

proposiciones no de ley a las agrup aciones y a los voluntarios

de Protección Civil.

Desde mi grupo parlamentario decirles que estamos de

acuerdo en los  p untos de esta proposición no de ley, si bien

nos parece más adecuada la enmienda que se propone al punto

3.

Y coincido en que... pues me parece demasiado osado

siempre el poner este tipo de cantidades, más cuando y a se han

hecho enmiendas a los presupuestos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente porque creo que

más o menos se ha dicho todo sobre el reconocimiento a estos

grupos de Protección Civil que, recordemos, no solo actúan en

casos de catástrofes, sino que los vemos constantement e

haciendo incluso labores subsidiarias de la policía local, porque

también hemos hablado muchas veces en esta comisión de la
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falta de policías locales, los vemos dirigiendo el tráfico en

eventos deportivos, carreras  ciclistas, festividades populares,

fiestas patronales, y así todo un largo etcétera.

También hemos hablado muchas veces de que este

colect ivo de Protección Civil, que hace una labor tan

encomiable, muchas veces se halla falto y escaso de medios y

material.

Por t odo ello no nos cabe más que anunciar que

apoyaremos la iniciativa del Partido Popular. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

M olt es gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, la Sra. Sureda, per un temps de cinc

minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputat s . Nosaltres,

sumar-nos a aquest reconeixement i agraïment a aques t

col·lectiu per la seva feina desint eressada i altruista, en totes

les actuacions que se’ls sol·licita des dels  ajuntaments i, fins i

tot, des del Govern.

Donarem suport al primer punt d’aquesta proposta.

M’agradaria, en el segon i en el tercer, també se’m creen dubtes

amb el tema de les quantitats, en el segon, m’agradaria saber

d’on ve aquesta quantitat específica, per saber p er a què s’ha

de destinar, etc.

I en el t ercer punt crec que també s’ha de parlar de quines

necessitats es puguin tenir en el futur i que s igui consensuat

amb les diferents agrupacions i ajunt aments de les nostres illes,

per tant, crec que a l’esmena que presenten els grups que

donen suport al Govern queda més especificat.

La Sra. Carbonera ha dit  -i és cert- que les competències són

dels ajuntaments, però t ambé és cert que sempre hi ha una

partida en el Govern amb una quantia p er a material d’aquestes

ent itats, d’aquests col·lectius, tant per comprar material de

comunicació, o se’ls entrega com a eines, o com cotxes..., i, per

tant, jo crec que sí que hi ha d’haver aquestes partides i és

important que hi siguin perquè, en segons quins casos, fins i

tot la gent de Protecció Civil va a cercar persones a parcs

naturals, que han tengut  caigudes, etc., cosa que per ventura

no fa la ges t ió d’IBANAT, dels parcs, i sí les fa el nostre

col·lectiu de Protecció Civil.

Per tant, nosaltres -com dic- en princip i,  s i no s í o no ens

explica bé la quantia en el segon punt, donaríem suport al

primer, i al segon i al tercer ens hi abstendríem, a no ser

acceptàs l’esmena que s’ha presentat. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, procedeix la susp ensió de la sessió per

un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana s i es  vol

continuar. Podem continuar.

Per tant, té la paraula el grup proposant, per un temps de

cinc minuts, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. He escoltat un poc les

intervencions, amb algunes -com poden comprendre- no hi

estic gaire d’acord perquè veig que no s’han llegit amb at enció

el punt 2, un p oc el Sr. Ensenyat, veig que no ha tingut aquest

int erès de llegir amb atenció el punt 2, on em sembla que es

recull prou clar l’object iu: “de forma proporcional, en funció de

les agrupacions per illes  i,  en el cas  de Mallorca,

addicionalment en funció dels preventius realitzats durant l’any

anterior i amb ponderació de les sortides fora del terme

municipal”.

Per què aquesta redacció? Per què aquest objectiu? Perquè

hi ha molts de municipis de la Serra de Tramuntana, petits, que

no disposen d’agrupacions de Protecció Civil i que, els

municip is on sí disposen d’aquest personal idò han de sortir al

rescat, han de sortir a col·laborar, han de sortir a fer unes feines

i sota el pressupost del municipi del qual formen part.

S’ha de tenir en compte que, quan les agrupacions  de

Protecció Civil surten, idò sí tenen la mala sort de rompre’s

l’EPI que en aquell moment requereixi la intervenció, idò va a

cost del municipi del qual formen part; si tenen la mala sort

d’espenyar o perdre un terminal, un walkie-talkie, que

aproximadament entre 400 i 500 euros és el que val un terminal,

també aniria a càrrec del municipi on ha anat a sortir a

col·laborar; si tenim la desgràcia de patir un accident amb el

vehicle, o se’ns espenya o es perd una motoserra, també aniria

a càrrec del municipi on prestam aquesta col·laboració. 

Per t ant , les xifres, és una xifra un poc aleatòria, està clar que

és impossible calcular el que faria falta, però sempre es dona

per descomptat que les persones que han de prendre aquesta

decisió, tant políticament, com els tècnics i els responsables de

les agrupacions, si no fa falta gastar-ne 500.000 i n’hi ha prou

gastar-se’n 440.000, per exemple, idò estaria clar que no faria

falta esgotar la partida. Era una quantitat un poc aproximada del

que es podria fer. 

S’ha de tenir en compte que als darrers anys la formació

també ha estat prou escassa, jo, a través del Partit Popular, hem

fet diferents intervencions quant a iniciatives per poder millorar

i potenciar aques ta formació. La formació està clar que sí que

recau sobre el pressupost de la comunitat autònoma p erò, a

partir d’aquí, una vegada les agrupacions ja estan alliberades

i ja tenen l’autonomia per funcionar, es troben sota el paraigua

del mateix municipi. 

Per tant, entenem que hi ha d’haver una quantitat

orientativa, hi ha d’haver aquesta quant it at  aproximada del que

podria ser, sempre que es justifiqui i es demostri que és

necessari. Per tant, vostès, amb l’esmena que ha presentat

l’equip de govern, sempre deixen aquesta porta d’instar i de

seguir fent feina, a mi em sembla que hem de ser un poc més...,

ja que vostès manegen la informació més actualitzada del que

pot disposar l’oposició, perquè tarden els temps més en va del
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que contempla la normat iva per poder donar resposta a les

peticions que fa l’oposició i, per tant, hem de poder nosaltres

garantir que es donarà aquesta cobertura als col·lect ius de

Protecció Civil, com es mereixen. 

Millorar la comunicació, com deia la Sra. Sans?...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Camps, hauria d’acabar...

EL SR. CAMPS I PONS: 

Duc quatre minuts, Sr. President, s i no... Bé, jo tenc aquí el

meu cronòmetre. Gràcies, Sr. President. 

Quant a la comunicació que ens deia la Sra. Sans, per

descomp t at ,  és  imp ort ant íss im que  l e s  d iferent s

administracions  amb el col·lect iu disp os in d’aquesta

comunicació i puguin ser atesos i escoltats com es mereixen. 

A dia d’avui em consta que encara..., però esperem que ara

amb el canvi que hi ha hagut de la consellera respecta

d’administracions públiques , idò sí que tendrà aquesta

sensibilitat d’anar a presentar-se a les diferents illes, a les

agrupacions de Protecció Civil, per posar-se a disposició -com

no pot  ser d’una altra manera, com a responsable polític- per

poder fer una feina de p roximitat i fer una feina altruista i

reconeixement com es mereixen. 

Per tant, també m’han demanat diferents portaveus  fer una

votació per separat ,  no tenc cap inconvenient, per tant,

acceptaríem la votació per separat. I sí que m’agradaria que,

abans d’exercir el vot, idò que tornin a llegir el punt  2 el qual em

sembla que és prou clarificador. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

A veure, no acab d’entendre, vol que llegeixi el punt 2?

EL SR. CAMPS I PONS: 

No, he fet el comentari de dir que abans de votar, com que

acceptam votació per separat, m’agradaria que els diferents

portaveus de les formacions polítiques, que llegissin el punt 2.

Gràcies. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Ah, d’acord, d’acord. És que no ho entenia i, perdoni, però

és que no ho entenia... D’acord.

Per tant, segons  t enc entès, farem votació separada i no

accepta l’esmena. D’acord. 

Per tant, passem a la votació, t ot seguit passem a la votació

de la PNL talment...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sr. President, només una qüestió d’ordre... És que hi ha un

error, perquè parla de 54 municipis de Balears, i 54 municipis

són els de Mallorca. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. CAMPS I PONS: 

Em referesc que hi ha 54 agrupacions de Protecció Civil

repartides a les Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Passem a votar, això, ja denota, Sr. Camps, que ho han llegit

acuradament els diferents portaveus. Per tant, passem a votar

el punt 1.

Vots a favor?

Són 13 vots a favor, unanimitat. Vots en contra, cap. 

El punt 2.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 7 vots en contra. 

Abstencions? 2 abstencions. 

No pot ser. No, però... Sí, perdó, són 6 en contra, sí.

D’acord. 

5 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions.

Passem a votar el punt 3.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 1044/21, relativa a habilitar una línia específica

econòmica destinada a la compra i reposició d’EPI i eines

necessàries a les agrupacions de protecció civil.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14181/20, presentada

pel Grup Parlame ntari MÉS per Mallorca, relativa a

increment d’hores de català a TVE.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 14181/20, present ada pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa l’increment d’hores de català a Televisió

Espanyola.
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Per a la seva defensa, p er p art del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. No fa molt de temp s vàrem

poder debatre una proposició no de llei que també tractava

sobre aquest tema, la quantitat d’hores que dedica Televisió

Espany ola a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

especialment es va tractar a un moment on s’havia anunciat  un

possible retall quant al nombre de temps que es feia una

desconnexió per fer producció pròpia. Crec que fins i tot va

sortir per unanimitat en el seu moment , especialment posant en

valor la contribució respecte de la normalització lingüística que

ha fet precisament Televisió Esp anyola en el conjunt de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. Crec que, a més, han

fet tot un procés de digitalitz ació de tot l’arxiu de Televisió

Espanyola, la qual cosa evidentment té un valor testimonial i

documental sobretot importantíssim, crec que d’això n’hem de

ser molt conscients.

Però, al marge evidentment d’aquest valor testimonial i

sobretot d’aquest valor que t é aquest possible arxiu, hem de

ser molt conscients que és un instrument importantíssim de

normalització lingüística i que, en aquest sentit, hem fet molt de

camí, però encara en queda molt per fer. I s i un se situa davant

la televisió i vol p osar la televisió i mira quins canals té a

disposició en castellà i quins té en català, evidentment encara

la diferència és abismal, és abismal. 

Per tant, crec que innegable també aquesta feina inestimable

que ha fet de normalit z ació lingüística, crec que això també ho

hem de posar de manifest i d’això es tracta. 

En aquest sentit, la proposició no de llei que avui presentam

per a la seva aprovació té una sèrie diríem d’aspectes on es

demana aquesta ampliació, aquesta ampliació quant  que

continuï essent aquest instrument de normalització lingüística,

també de cohes ió social, perquè evidentment els mitjans de

comunicació sempre també fan aquesta feina de cohes ió social,

que és importantíssima. També, si ho comp aram respecte

d’altres produccions que es fan a altres bandes del territori de

parla cat alana, veiem que hi ha una diferència abismal quant al

temps que uns, que Televisió Espanyola pot dedicar per

exemple a Catalunya, o bé al País Valencià on, per exemple,

veiem que hi ha una diferència de 6 hores de desconnexió a

altres comunitats front els 36 minuts que es  produeixen a dia

d’avui o que Televisió Espanyola produeix a dia d’avui en

català a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, en aquest sentit pretenem que s’ampliï aquesta

planificació, aquesta programació pròpia d’aquestes illes, però

també evidentment que es permeti poder veure aquesta altra

programació que s’emet a diferents comunitat s  autònomes, que

també són de parla catalana i que, per tant,  t ambé seria molt

interessant que es poguessin veure des de la nostra p ròpia

comunitat autònoma; per tant, a més diríem de tenir aquesta

pròpia, aquest augment  de la pròpia, també tenir accés a poder

veure la que s’emet a la resta de comunitats amb les  quals

compartim una mateixa parla.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular s’ha

presentat l’esmena RGE núm. 2012/21 i, per a la seva defensa,

per part del Grup Popular, t é la p araula la Sra. García, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors

diputades. La PNL present ada per MÉS per Mallorca, sobre

l’increment d’hores en català a Televisió Espanyola, a la seva

expos ició de motius assenyala diferents circumstàncies per a

principalment als governs conservadors com a responsables

del mapa comunicatiu actual de les Illes Balears, i sobre aquest

tema m’agradaria fer diverses  consideracions, atesa la memòria

selectiva que segueix el relat de l’autor d’aquesta iniciativa. 

Va ser a la legislatura 1995-1999, amb govern del Partit

Pop ular, on es va impulsar la signatura d’un conveni entre l’ens

de Radiotelevisió Espanyola i el Govern de les Illes Balears ,

l’object iu del qual no va ser altra que l’ampliació substancial de

la programació de Radiotelevisió Espanyola en la llengua

cat alana pròpia de les Illes Balears, amb la incorporació de

programes a la primera i segona cadena a la franja horària de

matí i de capvespre.

Gràcies a aquest acord es varen incorporar diversos espais

a la graella de la programació territ orial, però permeti’m destacar

un programa en especial, p er la proximitat com a diputats, el

programa en qüestió es va denominar Parlament, un format

dirigit als escolars de les Illes Balears perquè coneguessin,

p erquè comp renguessin aquesta institució i tenguess in

l’op ortunitat de viure una jornada a aquesta seu. Aquest

p rograma t elevis iu va p ermet re que cada set mana

s’asseguessin als escons d’aquest parlament 59 estudiants

procedents de M allorca, Menorca, Eivissa i Formentera i, fent

ús de les modalitats insulars, debatessin a aquesta cambra.

Avançam cap a la següent legislatura, 1999-2003, governada

pel pacte de progrés , integrat per PSOE, PSM, Esquerra Unida,

Els Verds, UM i Pacte Progressist a d’Eivissa i Formentera,

presidit  p el Sr. Antich, i en aquesta legislatura es va decidir

rescindir el conveni d’ampliació de programació territorial, i així

ho va comunicar el Sr. Bayona, director general de Comunicació

en aquells moments al director territorial de Radiotelevisió

Espanyola. Per tant, Sr. Ensenyat, la seva formació política, en

aquell temps PSM, ara MÉS p er Mallorca, és corresponsable de

la minsa presència, de la testimonial p resència de la

programació territorial p er part de l’ens de Radiotelevisió

Espanyola.

Quant a la Televisió de Mallorca, efectivament, va ser un

govern del Partit Pop ular que en va decretar el seu tancament,

i ho dic molt sincerament , lamentam profundament el mal i el
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dolor causat a t ot s  els professionals afectats i a les seves

famílies . Una decis ió d’aquestes característiques  han

d’entendre que és molt dura i molt difícil de prendre, però venia

justificada per una sèrie de motius: primer, les greus

circumstàncies econòmiques financeres que va trobar la Sra.

Salom al Consell de Mallorca, desp rés  d’una desastrosa gestió

duta a terme per la Sra. Armengol, president a de la institució,

pel mateix model de Televisió de Mallorca, que era inviable,

cos ts de producció interns i externs elevadíssims , p oc

competitius i amb un endeutament galopant que llas t rava al

mateix consell. I a la vegada s’havia posat en marxa la

Radiotelevisió autonòmica d’IB3, que era un ins t rument

d’aquesta cohesió social i aquesta vertebració territorial de les

nostres illes. Per tant, aquestes eren les  circumstàncies que

varen impulsar el tancament de Televisió de Mallorca.

Arribats a aquest punt, la p regunta pertinent seria: per què,

Sr. Ensenyat, governant vostè durant quatre anys al consell i

disposant de la majoria absoluta va tenir l’oportunitat de

rellançar Televis ió de Mallorca i no ho va fer. No va ser per

falta de recursos, perquè hem comprovat aques t s  dies  com es

va dedicar durant el seu mandat a rescatar concessions

públiques per valor de 17 milions, avui qüestionades pels

tribunals. Vostè tenia la capacitat operativa, tenia capacitat

financera i no va rellançar Televisió de Mallorca. Una evidència

més  de la seva corresponsabilitat de l’actual situació

comunicativa a les Illes Balears.

Fet es aquestes apreciacions, els coment que el Partit

Pop ular ha presentat una esmena de modificació al punt 1, on

està a favor d’ampliar aquesta programació, però potenciant les

modalitats insulars  del mallorquí, menorquí, eivissenc i

formenterenc, tal i com ho preveu el nos t re Es t at ut

d’Autonomia.

I quant als punts  2 i 3, hi votarem en contra per les següents

raons. A dia d’avui l’accessibilitat a tots els canals autonòmics

és una realitat. La reciprocit at és una pràctica pròpia dels ens

autonòmics i a dia d’avui IB3 ja té diversos convenis en

vigència sobre aquesta matèria. I si en el fons d’aquesta

proposta hi ha darrera la temptació de la unitat dels denominats

països catalans, ja coneix vostè l’opinió del Partit Popular.

Moltes gràcies, president.

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.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies , president. He de dir que m’he quedat un poc

perplexa ara en escoltar la Sra. García, principalment perquè el

Sr. Ensenyat, bé, crec que ha passat per damunt un p oc en

explicar els motius de la iniciativa, però està bé que es recordi

que va ser el Partit Popular el que va tancar Televisió de

Mallorca, es tà bé que torni quedar reflectit en el Diari de

Sessions, perquè a mi m’agrada recordar les gestions dels

anteriors governs  p er saber tot el que no s’ha de tornar fer i

saber com gestionaven en aquells moments i, per això, m’he

quedat  un poc perplexa, aquesta autoculpa, quan el Sr.

Ensenyat ha fet una intervenció que crec prou diferent de cap

on ha anat la int erpretació del Partit Popular. Però, com dic,

contenta de què quedi reflectit en el Diari de Sessions

d’aquesta cambra el que es va fer en anteriors legislatures.

Dit això, el nos t re grup parlamentari votarà a favor

d’aquesta iniciativa, estam d’acord amb els 3 punts que es

recullen.

És  més , avui en dia amb tots els mitjans que hi ha, la

programació de la televisió pública podrien estar perfectament

els continguts amb les dues llengües cooficials de les  nos tres

illes, perquè hi ha els mitjans, ja hi ha tota la digit alització, tota

la innovació p reparada per poder tenir tots els continguts a la

carta, que tothom hi pugui accedir, fins i tot quan vàrem parlar...

-no, això va ser a una altra comissió- quan vàrem parlar de la

llengua de s ignes; és a dir, hi ha tal quantitat d’opcions per

poder arribar a tothom que és lamentable que haguem de

continuar presentant aquest tipus d’iniciatives, quan les

facilitats ja existeixen, només hi cal posar voluntat.

Jo el que no entenc és això, que a la comunitat de Catalunya

hi hagi tantíssimes hores i aquí a les Illes Balears ens haguem

de conformar amb uns escassos minuts. Jo crec que això s’ha

de revertir, em sembla molt bé que es facin arribar aquestes

consideracions al Govern espanyol, consider que és una

situació que s’ha de revertir.

També consider que tota la p rogramació que s’emet a altres

territ oris de parla catalana, té tot el sentit del món que també

puguem accedir a aquests continguts des de la comunit at

aut ònoma de les Illes Balears. I és més, vaig més enllà, em

sembla també un total error el que es va fer en ant eriors

legislatures, quan, de cop i volta, a les Illes Balears vàrem deixar

de veure canals  d’altres comunitats de parla catalana, que jo

crec que eren molt beneficiosos per a la normalització

lingüística, per a l’aprenentatge de la llengua per a persones

nouvingudes i que va facilitar molt ís sim dècades enrera, el

coneixement de la llengua catalana. Per t ant , jo vaig més enllà

i crec que tots aquests canals també s’haurien de recuperar i

que s’hi pogués accedir.

I per tant, el que he dit, estam completament d’acord amb el

contingut d’aquesta iniciativa i, per tant, hi votarem a favor.

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 . El meu grup parlamentari té dubtes en el

primer punt. És vera que nosaltres preferim l’esmena que ha

presentat el Partit Popular, però, de totes maneres des de

Ciutadans, creiem que és necessari instar el Govern central i

també l’ens públic nacional de Radiotelevisió Espanyola a
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ampliar la seva programació, però dir-li que ha de ser en llengua

catalana, doncs tenc dubtes en aquest sentit.

Als punts 2 i punt 3 hi votarem en contra.

Creiem també, i coincidesc també amb la p ortaveu del Partit

Popular, que darrera aquests punts 2 i 3 hi ha l’essència i

l’objectiu de M ÉS per Mallorca, de perseguir aquest somni i

somni del monolingüisme excloent de la llengua catalana a les

Illes Balears. I per tant, el Grup Ciutadans hi votarà en contra.

I crec que ens hauríem de p reocupar més per les condicions

dels professionals  que hi ha a IB3, la nostra ràdio i televisió

pública i no tant sempre p osar el focus en el tema de la llengua

i estar més preocupats per aquestes males condicions que

viuen i pateixen els nos t res  p rofessionals d’IB3, que és la

radiotelevisió pública autonòmica, que ja té com a llengua

vehicular el català, i així està previst a l’Estatut d’Autonomia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup  Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes té la paraula la Sra. Sureda, perdó, p el Grup Parlamentari

VOX, perdó, té la paraula el Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. ¡Qué suerte de ser de VOX, que

nosotros no tenemos dudas! El otro día, en una p ropuesta en

esta linea, porque es  verdad que el Sr. Ensenyat es una persona

moderada en el hablar y en la exposición de sus  mot ivos, ¿pero

dónde irá el buey que no are? Evident emente, todas las

propuestas que hace el Sr. Ensenyat van encauzadas en una

misma dirección. El otro día les dije a una propuesta de ustedes

un no como la catedral de Burgos, voy a tener que empezar a

ser un poquito más conservador y buscar iglesias más

pequeñas porque me voy a quedar sin comparativas de

negación.

A ver, Sr. Ensenyat, están us t edes enfadados como con la

historia, con la realidad de las cosas, y consideran, y así lo

ponen en su exposición de motivos, porque dicen ustedes que

desgraciadamente, desgraciadamente, el mapa comunicativo de

las Islas Baleares  cont inua siendo mayoritariamente en

castellano -desgraciadamente-, o sea, como si fuera una

catástrofe, y es negar una realidad.

Yo he dicho mil y una vez que nosotros no hemos venido

a la política a defender el castellano, entre otras cosas porque

el castellano no necesita ninguna defensa, el castellano es un

idioma que en este momento hablan 600 millones de personas

y yo entiendo que ustedes a veces se puedan sentir como

Astérix en la aldea gala, pero son ustedes los que tienen esta

concepción. La importancia de los idiomas no se mide en el

número de hablantes exclusivamente. 

El catalán es un idioma de primer nivel, porque lo es por su

importancia histórica, por su producción literaria, por su

producción cultural y por lo qué representa his t óricamente, no

t ienen ustedes por qué tener esta especie de complejo de

inferioridad, ni esta sensación constante de sentirse agredidos

en todo lo que hacen. La realidad es  la que es y, lógicamente,

las empresas privadas prefieren hacer producción en castellano

porque tienen un mercado de 600 millones de personas, cuando

el mercado en catalán es muchísimo más limitado. Y ustedes

han llevado esta especie de sentimiento de ser agredidos a

t odos  los niveles, porque hoy en día la realidad en las Islas

Baleares es que la mayoría de los ciudadanos de estas islas  son

cas tellanoparlantes y, sin embargo, el catalán es mayoritario en

los  organismos públicos, en la cultura y en la enseñanza. Es

decir, han creado esta realidad distópica en que lo que es oficial

no tiene nada que ver con lo que es real a nivel de calle.

Y son ustedes a veces los que están creando esa inquina,

que algunos pueden t ener, no desde luego el diputado que les

habla, cont ra la lengua catalana. Yo creo que deberían ustedes

reflexionar e intentar dejar de ir a la imposición y  as í

segurament e, p or otras vías más inteligentes, obtendrían

mucho más apoyo a sus propuestas si es que fueran realmente

de intentar que sobreviva en condiciones la lengua catalana y

no lo que realmente pretenden que es hacer de ese hecho

diferencial una bandera disgregadora.

Dicho esto, el texto... nosotros, pues, ampliar ¿el qué, el que

nos pongan un programa sobre las cuestiones típ icas de Lérida

o de Gerona? Pues , no sé, como si me ponen las de Valladolid

o las de Soria, no veo esta necesidad. Nosotros de momento y

hasta que consigamos cerrarla tenemos una televisión propia

aquí, que puede hacer perfectamente estas funciones.

Y decir, con resp ect o a la enmienda que propone el Partido

Popular, que ni siquiera, aunque se la aceptaran, podríamos

estar a favor porque nos sobra una coma, y una coma a veces

es muy importante, cuando dicen ustedes: “programación en

lengua catalana -coma- propia de las Islas Baleares -coma-

potenciar...” etc., esa coma de enmedio me sobra, porque si

ustedes todavía pusieran “en lengua catalana propia de las

Islas Baleares” podríamos entender que se consideran las

variedades propias.

Cuando us t edes ponen esa coma ahí significa que aceptan

plenamente que el cat alán es la lengua propia de las Islas

Baleares, cosa que nosotros no aceptaremos nunca.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem...  ara sí al 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. De l’únic

que estic d’acord amb el Sr. Rodríguez és que el castellà no
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necessit a gens de suport perquè en té molt, de la resta, m’ha de

disculpar, però no n’hi estic gens.

Crec que és  ben clara aquesta proposta que ens presenta el

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, no hi ha res amagat

darrere el p unt  2 ni el punt 3. El català és una llengua minoritària

i minoritzada. Crec que des de les administracions s’ha

d’intentar que s’utilitzi i es conegui perquè si no la p erdríem a

causa de la tipologia de llengua que és. Per tant, crec que s’han

de posar tots els esforços perquè els  diferents ens públics i

Radiotelevisió Espanyola en aques t sentit pugui fer la

programació màxima en aquesta llengua.

Respecte de l’esmena que presenta el Partit Popular, a

l’Estatut d’Autonomia, a l’article 4, quan parla de la llengua

p ròp ia, parla de la llengua catalana -coma- pròpia de les Illes

Balears, i quan parla de les diferents modalitats insulars, és a

l’hora de parlar de l’ensenyament d’aquesta llengua on han de

ser objecte d’estudi i protecció sense perjudici de la unit at

d’aquesta llengua.

Per tant, nosaltres tal i com està presentada aques t a

p rop osta li donarem suport. I em sap greu que en ple segle XXI

encara es  dejecti i es pugui posar en dubte una llengua quan el

saber... com més llengües se sàpiguen millor i el fet, com a

comunitat autònoma, de tenir dues llengües  oficials ens hauria

d’enriquir i no empobrir.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt es gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, el Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista

farem un vot favorable a aquesta proposició per diferents

motius.

Farem un vot favorable en consonància també al pacte de

recip rocitat que es va signar el 2010 i que no ha citat la

diputada del Partit Popular, entre el segon Govern de les Illes

Balears del president Ant ich i la Generalitat de Catalunya, que

garantia la difusió a les dues comunitats autònomes dels

programes i continguts dels canals autonòmics per la TDT, i

que justament es va haver de recuperar novament just abans

del 2016.

Molt ha plogut  de llavors ençà, i al 2019 i amb l’arribada

dels nous serveis de telefonia mòbil 5G, es redistribuïen les

freqüències assignades a la televisió i es va passar al que

diríem la TDT2, que ofereix possibilitats d’una major qualitat i

obri un espai a la ultra definició i al 4K i que, a més, estableix un

nou pont per a una major amp la de banda per als televisors amb

connexió a internet i, per tant, una millor televisió a la cart a;

essent aquestes possibilitats segons, està clar, les possibilit ats

de cada llar i dels equips televisius que es puguin tenir.

Fet  aquesta introducció un poc més tècnica perquè trob, i

totes les possibilitats  tecnològiques del moment i la tendència

a seguir desenvolupant encara més les noves tecnologies, que

és  una aposta clara del Govern de l’Estat i del de la comunit at

per la modernització de l’administració, aquesta necessita

encara, Sra. Sas t re, d’un procés d’adaptació per a moltes llars,

s igui p er raons geogràfiques, socials , econòmiques  o

generacionals.

Per alt ra banda, aquesta globalització digital amb

possibilitat de connexió internacional global no té sentit que es

faci al marge dels contingut s  més pròxims o per damunt de la

defensa de la cultura i de la llengua pròpia. Són els mitjans de

comunicació públics, Sr. Rodríguez, els  que han de ser garants

i promotors perquè així sigui p erquè, si no -com diu- és el

mercat privat és el que s’imposa per sobre de llengües

minoritàries.

En aquest sentit, tant IB3 com Televisió Espanyola i

Televisió de Catalunya, des de la proximitat han de tenir un

paper fonamental perquè així no sigui.

I entenem que aquesta proposició va just ament en aquest

sentit i que ho fa des d’un punt de vista social i també cultural,

essent la llengua lligam de cultura, ampliant la programació

d’hores d’emissió en català, també aprofitam que els continguts

pugui ser emesos a les Illes Balears , estam protegint exactament

açò, la cultura pròpia.

Per tant, com deia al principi de la intervenció, farem un vot

favorable en aquest sentit. Creiem que l’aposta de Televisió

Espanyola per emetre més hores en català és un bon exemple a

seguir, que és convenient també poder aprofitar els recursos

que siguin interessants per a la nos t ra comunitat mentre

mantingui la qualit at que s’espera de la televisió pública, i que

en un món globalitzat com el que estam és indispensable

mantenir i reforçar els lligams culturals i lingüístics.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes  gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per

un temps de deu minuts. Per tant, es demana al grup proposant

si vol suspendre la sessió.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No, podem seguir.

EL SR. PRESIDENT:

Per t ant, podem seguir. Ara toca al grup proposant fixar

posicions  i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que han sort it

moltes coses, vull agrair les aportacions de t ots els grups
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polítics inclús la del Partit Popular que ha presentat una esmena

per veure si arribaríem a un acord, però com vostè mateixa m’ha

dit no podem votar... no arribarem mai a un acord amb el 2 i el

3, però que t é molt a veure amb el primer, quan parlam de

reciprocitat  vol dir que allà també ens escoltin, aquest parlar

tant formós que tenim i que vos t è t an bé coneix, no?, però que

nosaltres també els escoltem a ells. 

Per tant, sembla que això tamp oc no li va bé perquè, a més,

ens ha dit que cauríem dins una dèria que és la nos t ra del

països catalans. Que és veritat que cada vegada que diem

“països catalans” a vostès és com si a la niña del exorcista

quan li tiraven aigua beneïda, no?, vostès reaccionen

exactament igual quan parlam de països catalans; en canvi,

p odem p ar l ar d’Iberoamérica  i no p assa res  o

d’Hispanoamérica...

(Remor de veus)

Abans el Sr. Rodríguez parlava que són 600 milions... 600

milions de persones que parlen castellano, lengua castellana.

Jo quan era petit hi havia un programa que es deia 300

millones, supòs que vostès se’n recordaran, ara ja són 600.

Estic content que hi hagi més llengua que parla cas t ellà, n’estic

molt content, jo crec que sempre he defensat..., abans el Sr.

Rodríguez deia que jo som una persona moderada, sempre he

defensat que una llengua té un objectiu fonamental que és

entendre’s; entendre’s, ni més ni pus.

Però, és clar, si ens hem d’ent endre i a partir d’aquí que

cadascú parli el que vulgui, el que li doni la realís sima gana,

però, és clar, si vostè vol parlar castellà perquè li dóna la

realíssima gana i jo vull parlar perquè em dóna la realíssima

gana, supòs que en aquest sentit devem t enir els mateixos

drets, no és així?, o vostè en té més que jo?, no...

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

..., no, partim que tots dos  t enim els mateixos, evidentment

vostè haurà d’entendre la meva i jo hauré d’entendre la seva, s i

no aquest supòsit no es produirà.

De totes maneres , jo trob que amb 51 anys ja no he de

discutir la unitat de la llengua, si resulta que hi ha 600 millones

de persones al món que parlen castellà, que es parla des de

Califòrnia a la Pat agònia, des del Cabo de Gata al de Finisterre,

però desp rés  resulta que dels Pirineus fins a Alacant i fins a

l’Alguer el que es parla són 19 llengües, dius: escolta, que no

farem un poc llarg! Per tant ,  crec que amb 51 anys ja no hem de

discutir, o jo almanco, a mi no em trobaran discutint segons

quines qüestions.

Nosaltres duim una p roposta, parla, evidentment,

d’augment ar aques t a llengua. Seguim amb desigualtats

d’oportunitats i això, evidentment, no s’ha d’interpretar com si

parlàssim en un sent it..., com és que ho han dit abans, des del

Partit Popular?, com si..., despectiu; no, no, tot el contrari, és a

dir, vostè assegui’s al sofà i a vos t è ningú l’obliga a mirar el

que vulgui mirar, quants canals té en castellà? Quant s canals té

en cat alà? Veurà que estam en desigualtat d’oportunitats.

Evidentment, és una llengua molt més parlada i, per tant, i vostè

ho ha dit, si no fugim del criteri estrictament econòmic

d’adreçar-se a les llengües més parlades  evidentment les

minoritàries sempre estaran en perill, que en certa manera d’això

també va aquesta proposició no de llei. 

I vostè abans em deia: i per què no van tornar obrir

Televisió de Mallorca i s í,  en canvi, varen recuperar altres

concessions? I la raó és molt senzilla: p erquè per recuperar

altres concessions teníem els informes a favor i no, en canvi,

per recuperar Televisió de Mallorca, que evidentment va

suposar una pèrdua important  p er al patrimoni de les nostres

illes i, evidentment també, una element de cohesió. 

I si li deia que no acceptam la seva esmena és que, bé, jo no

t enc cap problema ni un, crec que les nostres variants s’han de

respectar i s’han de prot egir,  però així com vostè entenia que

darrera hi pot haver altres coses, vostè pot  ent endre que

darrere aquesta també puc entendre que hi ha una part en cert a

manera de “ reduccionisme folklòric” de la nostra llengua, i ho

dic sobretot per trajectòria, el PP de Cañellas tenia claríssima la

unit at  de la llengua i que el que es parlava aquí era català, amb

les nostres variants, està clar; però és que desp rés han passat

moltes coses! Fins i tot gent que escriu amb l’art icle salat, en

contra de totes les prescripcions del món, sense cap problema,

i jo entenc que vostès tenen un p roblema seriós, que va

començar quan Joserra..., José Ramón Bauzá era president de

la comunitat autònoma, que ara vostè em dirà: però és que ara

no és nostre! No, no ho és, ara el bolic el tenen uns altres.

(Remor de veus i algunes rialles)

Que amb un viatge de l’extrema dreta a un centro

moderado, no saben molt  bé ara a quin punt es troben. Amb el

discurs lingüístic, estan exactament allà on estàvem, que era a

l’extrema dreta. Escolti Joserra, el que diu!, però és que a mi em

sap  molt  de greu, a més és un home que és prou prolífic a sortir

per xarxes socials i a expressar el que p ensa, i escolti..., no

està..., està dins Ciudadanos, és eurodiputat per Ciudadanos,

no és així?

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ensenyat..., Sr. Ensenyat...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Per això dic que haurien de fer... jo ho entenc, que no

s’aclareixin en determinades qüestions...

EL SR. PRESIDENT: 

... hauria d’acabar, per favor. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

... i, per tant, no saben molt bé on són. Jo el que crec és que sí

haurien de tornar és al seny i al sentit comú.

Res més, gràcies, president. 
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT: 

A veure. Sra. Guasp, crec que ha fet les al·lusions en relació

amb el discurs que estava fent, tampoc no han es t at  unes

al·lusions específiques, però bé, si vol, té un minut per

contestar-li. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sr. Ensenyat, vull dir que m’agradaria que ret irés les

al·lusions d’extrema dreta al meu p artit, Ciutadans, que és

evident que no som un partit d’extrema dreta. I li agrairia que

retirés aquestes al·lusions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, però jo crec que ara, Sra. Guasp, està fent unes

al·lusions que no li corresponen, això no ho ha dit, el Sr.

Ensenyat, per tant, crec que no procedeix demanar retirar res

perquè no ha dit això. Ell ha dit  “ en el viatge des de l’extrema

dreta cap a un centro moderado“, literalment. Per tant, vostè

agafi... Ho ha dit així, eh, per tant, crec que no procedeix

demanar aquesta retirada perquè ell ha dit ,  literalment, “el

viatge des de l’extrema dreta hasta el centro moderado”. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Bé, idò, gràcies, president, que consti en acta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passarem ara a la votació. Han demanat votació separada.

Ha demanat votació separada? Accepta la votació separada, Sr.

Ensenyat? Accepta l’esmena?

Per tant, votarem de manera separada els tres punts, sense

l’esmena.

Passam a votar el punt 1. 

Vots a favor? 7 vots a favor. 

Vots en contra? 4 vots en contra. 

Abstencions? 1. 

Són 8 a favor, perdó. 

Passem a votar el punt 2.

Vots a favor? 8. 

Vots en contra? 5.

Punt 3.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra. 

En conseqüència, queda aprovada la Prop os ició no de llei

RGE núm. 14181/20, relativa a l’increment d’hores de català a la

Televisió Espanyola. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 1302/21, presentada pel

Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures

per impulsar, afavorir i garantir el sector de l’oci cultura a les

Illes Balears.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 1302/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a l’adopció de mesures a impulsar, afavorir i garant ir el

sector de l’oci cultural a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per p art del Grup Parlamentari

Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un t emp s de

cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari Ciutadans

i durant  aquests mesos de pandèmia, la realitat és que la major

part dels grups parlamentaris  p resentam propostes per intentar

alleujar els sectors més afectats per la crisi derivada d’aquesta

p andèmia. Hem parlat molt d’autònoms, de petites empreses,

d’empreses vinculades al sector turístic, de la cadena de valor

del sector turístic, i avui el Grup  Parlamentari Ciutadans

presentem una proposició no de llei per tractar un sector molt

perjudicat per la crisi, com és el sector de les act ivit ats

cult urals. Un sector que, pràcticament ja fa un any, que no pot

fer feina de la manera com treballava fins fa un any,

principalment perquè les diferents  mesures per evitar la

propagació de la pandèmia impedien que hi hagués grups de

persones , p er tant, tots els seus concerts i els seus locals de

negoci de concert o de concert-bar, han hagut de tancar o

limitar moltíssim la seva activitat. 

Per tant, és un sect or que du un any amb facturació zero. I

aquí presentem aquesta proposició no de llei que ja és una

p rop osició de llei per lluitar o intentar salvar aquest sector el

qual lluita per la seva supervivència. 

És un sector, el de les  activitats culturals, oci cultural, que

no es t à vinculat amb el sector turístic, de fet, es troba a

conselleries diferents, però que realment pot enfortir i moltís s im

l’oferta turística de les nostres illes, i que considerem que ha de

poder tenir veu en qualsevol procés de promoció de les nostres

illes i, per tant, l’AETIB -la nostra agència d’estratègia turística-

hauria d’estar molt en sintonia amb les diferents propostes que

fa aquest sector per promocionar a l’exterior les act ivitats que

es fan.

Aquí, i tots ho sabem, el sector de les activitats culturals

han promogut concerts d’artistes de renom internacional, han

promogut grans espectacles i, aques t s espectacles i aquestes

actuacions, el que fan també és impulsar i retenir el talent que

tenim a les Illes Balears en aquests sectors: en el sector musical,

en el sector d’espectacles, teat re..., que també necessita que hi
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hagi una infraestructura privada de sales de concerts per poder

viure d’aquestes professions, que, si no, seria pràcticament

imp ossible si només es depengués de les ajudes o de les

subvencions públiques.

Hi ha una associació que reuneix diverses empreses del

sector, com és ABSEDI, i manifesten que hi ha 5.000, més de

5.000 famílies a les nostres illes que viuen d’aquest sector.

El 2020 ha estat  un any absolutament desgraciat per a

aquest sector, com he manifes t at, s’han suspès només a

Mallorca més de 1.000 concerts, que ha representat unes

pèrdues molt importants per a aquestes empreses.

La unió entre el sector d’activitats culturals i la promoció

turís t ica té un exemple, un exemple que hem de posar en valor,

que és l’exemple de Madrid; Madrid era un municipi, la gran

capital, però que no tenia activitat els cap s  de setmana, els

buidava, tot hom anava a segones residències i, gràcies a un

imp uls de l’activitat cultural, amb els seus teatres i els seus

espectacles, han aconseguit ser un focus  de turisme els caps

de setmana que ha aconseguit  revitalitzar tota la zona centre de

Madrid. I això pot ser un exemple del que podríem aconseguir

a les Illes Balears en temporada baixa o en t emp orades que

no..., bé, per comp limentar períodes on no hi hagi molta

activitat turística.

La proposició no de llei es divideix en quatre punts. El

primer, constatar la importància que té aquest sector no només

per atreure t urisme de qualitat sinó també per la creació i

retenció del talent cultural de les nostres illes. Intentar que des

del Govern i des de totes les administracions  aquest sector

pugui ser receptor del màxim nombre d’ajudes, tant ajudes

directes, com estalvis fiscals, com qualsevol altre tipus

d’ajudes que els pugui permetre sobreviure, que, al final, és el

que demanen, aquestes empreses demanen sobreviure.

Aques t a supervivència també pot ajudar que determinats o

alguns actes públics que fan les administracions públiques es

facin no només a instal·lacions públiques, que es t à molt bé,

sinó que de tant en tant  s ’aprofiti alguna instal·lació privada

p er fer un acte cultural públic, de forma que hi hagi una

col·laboració publicoprivada en aquest sentit.

Finalment, insistir que tothom, totes les administracions:

governs, consells  i ajunt ament s , amb col·laboració

publicoprivada han de fer un programa d’espectacles culturals

entre tots prou atractiu, prou atractiu, i amb uns  p rogrames molt

diversos, no centrant-nos només  en una àrea, sinó obrir molt el

ventall dels espectacles culturals perquè es pugui aprofitar tota

la infraestructura, totes les emp reses que tenim actualment a les

nostres illes. I n’hem de tenir molta cura, perquè quan una

empresa del sector de les activitats culturals t anca és molt, molt

difícil que es pugui substituir d’una manera ràpida per una altra,

p erquè hi ha un bagatge, hi ha una trajectòria, hi ha un

savoir-faire de molts d’anys d’activitat que quan una empresa

d’aquestes tanca difícilment pot ser substituïda.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per

Mallorca han presentat les esmenes  RGE núm. 2014, 2015, 2016

i 2017/21 i, per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores  diputades.

Hem presentat esmenes en el sentit de canviar “oci cultural” per

“ activitat cultural”, que veig que a la seva exposició de motius

el Sr. Pérez ja ha incorporat, per a nosalt res és essencial la

diferencia d’ambdós conceptes perquè no és el mateix, dins la

terminologia de l’oci cultural hi entraria tot l’oci nocturn de les

discoteques; nosaltres p ensam que les activitats culturals, no

l’oci cultural, ja li he explicat aques t  matís, és un actiu per a la

nostra principal indústria turística i aporta un turisme més

especialitzat i de qualitat, i en això coincidim. 

Per al Govern de les Illes Balears és prioritari preservar la

cultura, per això s’han establert una sèrie d’accions que donen

cobertura a aquests drets culturals dels ciutadans, a les

indúst ries i també als sectors creatius. Davant l’evolució de la

COVID-19 el Govern ja va anunciar la declaració de la cultura bé

essencial i d’interès general.

És evident que, at esa la situació d’excepció marcada per la

COVID-19, l’activitat cultural ha d’anar lligada i en consonància

també amb les mesures i protocols que marquen també les

autoritats competents en matèria de salut.

En relació amb l’esmena proposada al punt 2, hem fet

referència a “indústries culturals” perquè pensam que és  un

t erme que posa l’accent en la professionalització, i demanam

que s’impulsi, atès que ja hi ha accions que s’han dut a terme

en aquest sentit, i també plantejades en el Pacte de reactivació,

que vostès mateixos també han signat. 

Vull dir que la declaració de l’estat d’alarma i les

conseqüències de la COVID-19 en l’àmbit de la cultura ens va

obligar a reformular i replantejar les polítiques cult urals per

adaptar-les a una situació inèdit a. El canvi de paradigma exigia,

evidentment, una resposta adequada a les necessitats del

sector cultural per garantir la supervivència i la sostenibilitat

dels treballadors i de totes les expressions artístiques.

Des del primer moment la Conselleria de Presidència, Cultura

i Igualt at, qui era llavors competent en la cultura, va treballar de

manera conjunt a, a través de la Delegació de la Presidència de

Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Institut d’Indústries

Culturals per atendre el sect or en més d’una vintena de

reunions telemàt iques, la tramesa de documentació i la

interlocució amb el Govern d’Espany a i les institucions insulars

i municipals.

Fins al moment, Cultura ha publicat més de 5 milions

d’euros en ajudes, són ajudes per a tots els agents culturals:

les empreses, els autònoms, les associacions, els creadors i els

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102014
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102015
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102016
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102017
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investigadors. Afegir també que són ajudes que abasten tot el

procés creatiu, des de les idees fins a la seva producció. 

Les actuacions i partides pressup os tàries varen ser

plantejades en dos sentits, un a mantenir les ajudes existents

adaptant-les a aquesta nova realitat, i llavors crear noves

ajudes específiques, com per exemple el fons ext raordinari per

a la sostenibilitat de les indústries cult urals  i creatives i el fons

extraordinari p er a la producció creativa i la recerca cultural.

Aquestes han estat una convocatòria inèdita que arriba als

creadors sense intermediaris, proporciona ocupació, fomenta la

creació en t emps de pandèmia i que tendrà una continuïtat amb

incentius en les línies ordinàries de l’Institut d’Estudis

Baleàrics per als qui produeixen algun projecte d’aquesta

convocatòria. 

També s’han dut a terme altres mesures com la creació d’un

canal directe per ajudar a les empreses del sector cultural i

creatiu a accedir als crèdits ISBA, en col·laboració amb la

Societat de Garantia Recíproca estatal especialitzada en el

sector cultural, CREA; per primera vegada CREA ha fet

extensives aquestes  línies de liquiditat a les associacions sense

ànim de lucre amb activitat econòmica, tal com també demanava

el mateix sector.

Pel que fa al punt 3, tenim exemples d’algunes situacions

per fomentar aquesta col·laboració publicoprivada a través de

fórmules de participació a espais de gestió privada, l’Institut

d’Es t udis Baleàrics ja ho ha fet, com per exemple les

convocatòries de les fires  i festivals o també les del TalentIB.

També s’ha afegit per les distintes administracions, pel fet que

sovint és un treball fruit  d’aquesta col·laboració entre

administracions , d’acord també amb les seves competències,

no només en matèria de cultural, sinó t ambé -hi feia referència

el Sr. Pérez- les competències de promoció turística, que

actualment ja tenen tots els consells insulars. 

Per això, hem plant ejat aquestes esmenes en la línia de

millora del que demanen les pròpies indústries culturals i

creatives i el sector i, si aquestes són accep t ades, donarem

suport a la iniciativa presentada pel Grup Parlamentari

Ciutadans.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup  Parlamentari Unidas

Podemos té la p araula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, està clara la primera afirmació que es

fa a aquesta iniciativa, que el t urisme és la principal font

d’ingressos de les nostres illes, tot i que nosaltres com a

formació som uns  ferms defensors de la diversificació

econòmica -i no tornaré a repetir els motius, perquè crec que els

hem dit innumerables vegades-, sí que consideram que el tipus

de turisme que tenim a les  nos tres illes també s’hauria de

divers ificar o -més ben dit- canviar cap a un turisme més

sostenible i de més qualitat que el que tenim actualment, que

dista molt de ser-ho.

Per això, el turisme cultural, si volem dir-ho així, ens  sembla

una via molt interessant perquè també seria una fórmula de

poder reforçar aquest sect or, que pugui tenir més millores, que

se centri més  en les millores cap a aquest sector i que, realment,

seria un tipus de turisme molt diferent del que hem tengut

aquestes dècades anteriors. 

Així mateix, també voldria remarcar el que ja s’ha comentat

un p oc, com molts altres sectors han estat víctimes d’una sèrie

de tancaments però, per mor d’uns criteris sanitaris i científics,

a causa de la situació que vivim, si bé és cert, t ambé, s’han

oferit ajudes, com ja ha exposat la Sra. Gamundí, i fins  i t ot hi ha

hagut també algun tipus de prestacions específiques per a

artistes que, com sabem, tenen un tipus de contractació molt

diferent; però també és coneixedor que ja és un sector que

arrossega una certa precarietat d’anys anteriors i que la

pandèmia el que ha fet és augmentar-la, i, per tant, totes

aquelles  ajudes que es vulguin disposar cap a aquest sector

idò seran ben rebudes. 

És  a dir, a nosaltres ens sembla molt interessant la iniciativa

que presenta avui Ciutadans  p erquè pensam que són tota una

sèrie d’accions que ajudarien a aquest sector que -com dic- està

molt afectat. Nosaltres sí que hem volgut presentar unes

esmenes que ja han estat exposades per la Sra. Gamundí, però

que bàsicament el que fan és aquesta diferenciació entre el

sector de l’oci cult ural i el que nosaltres pensam que seria més

adient que plasmés aquesta iniciativa, que és el sector de

l’activitat cultural, així com també incloure les  indústries

culturals i creatives, com a recep t ores d’ajudes econòmiques i

alleugeriments fiscals.

I bé, trobam que, ateses les circumstàncies, aquesta

col·laboració publicoprivada que pugui esdevenir a través de

les diferents institucions, de les diferents administracions,

p erquè es puguin desenvolupar activitats a espais de gestió

privada, pensam que és una eina que és interessant que

s’es t udiï, més que res, perquè, com dic, -i compartesc totalment

el diagnòstic que s ’ha fet- és un sector que està molt afectat i

que, per tant, totes aquestes ajudes i aquestes facilitats que

puguem avui decidir aquí idò seran molt interessants per al

sector. 

Per això, i tampoc per no estendre’m més amb el contingut

de les esmenes, perquè ja han estat exposades, si aques tes

esmenes s’accepten, nosaltres hi faríem un vot favorable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, per a la defensa per part del Grup

Parlamentari MÉS per M allorca, té la paraula el Sr. Ensenyat,

per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies , Sr. President. En la línia dels diputats o

de les diputades que m’han precedit en la paraula, parlam
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sempre de diversificació econòmica però també, evidentment,

de diversificació de model turístic; és a dir, anam molt més enllà

del sol i platja, i per tant, incidim en un concep te que és

fonamental que és la desestacionalització del model turíst ic, i

això, evidentment, vol dir caminar cap a altres fórmules que

permetin aquesta desestacionalització i de millorar la qualitat

del nostre turisme, per sobre, evidentment, de la quantitat, que

crec que és  una feina iniciada ja d’almanco des de la passada

legislatura i en la qual fan feina les nostres diferents

administracions, tant  ajunt ament s , com consells ,  com

evidentment t ambé el Govern d’aquesta comunitat autònoma. 

Una desestacionalització que, precisament, suposa caminar

cap a diferents models, entre els quals, evident ment, el del

turisme cultural n’és un i n’és un dels princip als  i, en aquest

sentit, crec que també ja duim trajectòria a bastament per p osar

en valor determinades activitats, o determinats projectes, que

s’han dut a terme que han permès aques ta desestacionalització.

I, especialment, que les Illes Balears es puguin entendre com a

una des tinació en aquest sentit, idònia, molt més enllà del sol

i p latja, crec que s’han fetes moltes passes, vull recordar jus t  -

per exemple- l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears tots els

concerts que ha fet, a mode d’exemple, però que, evidentment,

dep èn de tot un sector que, a dia d’avui, ha patit d’una manera

molt direct a les conseqüències de la crisi, com també ho han fet

altres sectors.

I, en aquest sentit s’han presentat, precisament, aquestes

esmenes que anaven en relació amb el que presenta el grup

p roposant, més aquelles qüestions també que els fan més

factibles pel que entenem que s’adapten més a la realitat a dia

d’avui. 

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies . Ara, passem el 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: 

Gràcies, president. El Partit Popular donarà suport a la

iniciativa presentada per Ciutadans . Compartim amb el grup

proponent aquesta necessitat d’impulsar mesures per orientar

una oferta de turisme cultural de qualitat. 

Les  Illes Balears, com a un destí turístic madur i amb un

patró fortament estacional -com apuntava el Sr. Ensenyat-, i és

la comunitat autònoma de major estacionalitat de tota Espanya,

precisa d’un conjunt d’actuacions per fer efectiva la

diversificació de la seva cartera de product es  i que, aquesta,

idò permeti definir un nou posicionament diferenciador i

singular enfront dels destins competidors. I, sense cap dubte,

el Partit Popular creu que el turisme cultural p ot ser aquest

vector dinamitzador de la cartera de productes turístics, i així ho

ha p osat  de manifest en els plans de màrqueting i en els plans

integrals de turisme que ha pogut liderar.

Però també es  fa precís ressenyar que, aquesta modalitat

turística, necessita d’una bona planificació, d’una bona gestió

i, sobretot, d’una bona coordinació amb tots els actors  de la

cadena de valor turística.

Son molts, els beneficis que pot generar en el nostre destí

turístic el turisme cultural, des de mitigar els efectes negatius  de

l’estacionalitat, d’ajudar a incrementar els nivells de satisfacció

dels turistes, de revitalitzar l’interès  dels habitants per la seva

cultura i, fins i tot, de generar recursos per a la gestió de

p at rimoni. Però també els he de dir que, mal gestionar aquest

tipus de producte turístic pot derivar en efectes perniciosos, no

només per al destí sinó per als turistes i els seus residents.

Gestar una política cultural -com molt bé apuntava el Sr.

Pérez-Ribas- vinculada al turisme requereix d’un enfocament

transversal, convergent i interdisciplinar, trets que, de moment,

no s’aprecien en l’acció de govern en política turística. 

Per tant, ens semblen pertinents les iniciatives que apunta

el grup de Ciutadans i li donarem suport. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

M olt bé, moltes gràcies. Passem ara al Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, s’ha absent at .  Per tant, passem al Grup

Parlamentari Pi Proposta per les Illes, Sra. Sureda té un temps

de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, seny ores i senyors diputats. Avui toca

parlar del sector cultural -una altra vegada, com hem fet en

diferent s  ocasions en aquesta comissió- i també parlar de les

dificultats que aquesta pandèmia ha fet que suportin i que

int entin lluitar i tirar endavant perquè no desapareguin moltes

de les empreses d’aquest sector. 

Jo crec que qualsevol iniciativa que pugui ajudar a

conservar l’activit at cultural és important i també la importància

de la coordinació amb el tema de la cult ura, s i ho ajuntam amb

el tema turístic. 

No he entès massa bé l’AET IB aquí, quina acció hi hauria

d’haver, ja ho ha comentat la Sra. Gamundí, que les

transferències de p romoció turística estan cedides als diferents

consells, i jo crec que l’important és que, entre tots , hi hagi

aquesta cooperació publicoprivada i donar a conèixer -també

per aquesta desestacionalització- i poder donar a conèixer la

cultura, no només p ròp ia, sinó també les diferents sensibilitats

culturals que puguin venir de fora i ens puguin ajudar a fer

créixer més encara les nostres illes.

Respecte de les esmenes que s’han presentat, crec que és

una mica exagerat dir que “oci cultural” puguin ser les

discoteques, però, bé, personalment, i t ambé des del nostre

grup, la paraula “activit at  cultural” pensam que és més adient.

Per tant, si accepta les esmenes, com si no, nosaltres donarem

suport.
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Sí que pensam que les esmenes que fan referència als punt

1, 2 i 4 allà on canvia el t ema d’”oci cultural” per “activitat

cultural” són més idònies.

En el punt 3 realment agrupa com act ivitat cultural tots

aquests concerts, esdeveniments, actes i celebracions que es

puguin organitzar, jo crec que l’important és que hi hagi

aquesta coordinació publicoprivada. Només que, si s’accepta

l’esmena, es parla d’”espais privats” i, si no s’accepta, es parla

de “locals privats”. Jo crec que és important  que s’obri la

perspectiva i no parlem només de locals, sinó que parlem

d’espais.

Dit això, donarem suport a la iniciativa. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies. Ara procediria a la suspensió de la sess ió.

Per tant, li demano al grup proposant si vol suspendre-la o

podem continuar?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Un minut per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Suspenem un minut.

(Pausa)

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Ara reprenem la sessió i pertoca la intervenció del grup

proposant. Sr. Pérez-Ribas, p er fixar posició, assenyalar si

accepta les esmenes, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, la veritat és que és una sat is facció

quan qualsevol, no només jo, qualsevol parlamentari presenta

una iniciat iva i té el suport de tota la resta dels grups

parlamentaris , sobretot quan saps que és per ajudar un

determinat  sector que ho passa molt malament. I estic segur

que quan es t ras lladi a aquest sector que tots els grups

parlamentaris del Parlament de les Illes Balears estan disposats

a suportar iniciatives que els ajudin també ho rebran amb molt a

satisfacció.

Bé, concretant, acceptarem les esmenes 1, 2, als  p unts 1, 2

i 4 que han p resentat els grups parlamentaris que donen suport

al Govern. I a la del punt 3 farem una transacció amb un canvi

de redactat del p unt, diguéssim que el redactat final seria: “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les  Illes Balears

a fomentar la col·laboració publicoprivada perquè les activitats

culturals, per les diferents administracions i finançats amb fons

públics , es  realitzin també en locals, -i aquí també hi podríem

incorporar el que ha dit la Sra. Sureda-, en locals  i espais

públics... -ai,  p erdó-, i col·laborar així amb la supervivència de

les infraestructures privades actuals.” Per a mi era molt

important que es mantingués  la paraula “supervivència” perquè

hi ha moltes d’aquestes infraes tructures privades que no se sap

si podran aguantar els mesos que passam. Per tant ,  faria

aquesta transacció.

I ja com a punt final, bé, sóc poc expert en política perquè

duc molt poc t emps, però aquestes PNL que tenen el suport de

tots els grups parlamentaris és molt important que esdevenguin

en fets el més prest possible, i aquí sí que instaré els grups que

donen suport al Govern, perquè implementin els p unt s  que

s’han aprovat d’aquesta proposició no de llei amb iniciatives i

amb ajudes des de... bé, que ho facin arribar al Govern perquè

tot d’una es comenci a fer feina en aquest sentit.

A t ravés  de l’AETIB, jo he posat l’AETIB perquè depèn del

Govern, als consells insulars ja és més complicat arribar per part

nostra, però evidentment tots tenim grup s  en els consells

insulars i requereix t ambé posar-se les piles ja, perquè, segons

les dades que tenim, és possible que el segon semestre del 2021

ja es puguin iniciar determinades activitats i totes aquestes

activitats de les empreses que es dediquen a l’activitat cultural,

requereixen molt temps de preparació i s’haurien de començar

a preparar ja ara.

I finalment només un punt, dir que de cap manera modificar

“oci cultural” i “activitat cultural” significa, des del nostre grup

parlamentari, un menyspreu ni a les discoteques ni al sector de

l’oci nocturn, que realment considerem que podem estar ben

orgullosos de l’oci nocturn que tenim a determinades  z ones de

les nostres illes, que realment ha ajudat a impulsar l’economia

en determinades zones i de cap de les maneres volem

menysprear-los dient que oci significa discoteca. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, ara passaríem a la votació.

En primer lloc jo els demanaria si hi ha algun grup que s ’oposa

a la transacció que ha proposat el Sr. Pérez-Ribas.

Per tant, passaríem a votar la PNL amb les esmenes 2014,

2015 i 2017 incorporades als punts 1, 2 i 4, i la modificació del

punt 3, en el sentit que ha dit el Sr. Pérez-Ribas. D’acord? Per

tant, passem a votar.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

1302/21, relativa a l’adopció de mesures  p er impulsar, afavorir

i garantir el sector de l’oci cultural a les Illes Balears.

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