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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, president, Irene Triay substitueix Francina Armengol.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, bon dia, Lina Pons substitueix Maria Antònia
Sureda.

EL SR. PRESIDENT:

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. 16342/20,
1045/21 i 1204/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16342/20, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
reducció de la despesa militar.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
16342/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a la reducció de la despesa militar. Per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta surt de
l’antimilitarisme i de la necessitat que tenim com a societat de
potenciar els valors de la no-violència i la cultura de la pau.
Creiem que és millor per a totes i tots invertir en la seguretat
humana que no gastar en armament, i en això, en aquest cas
també és necessari un canvi de paradigma, fins i tot seria
positiu, diríem que necessari, repensar el paper i el modus
operandi dels exèrcits.

Ens sembla que durant la pandèmia, en lloc de fer voltes
pels carrers de pobles i ciutats de Mallorca espantant o fent
riure, depèn de la situació, el cas i la moral de cadascú,
l’exercit s’hagués vestit normal i s’hagués posat a disposició de
les administracions locals i autonòmiques, li hauríem tret més
profit al que ens costa l’exèrcit a dia d’avui. I si a la roda de
premsa diària, en lloc d’homes plens de medalles haguessin
sortit persones, científics o científiques, investigadors... ens
haurien donat a la majoria de la població molta més seguretat
que, com dèiem, aquella guarda d’homes plens de medalles i
testosterona.

Que la despesa militar és exagerada i fruit del xantatge dels
lobbies de pressió en els diferents governs, dels lobbies de
pressió armamentístics als diferents governs, és una evidència.
Parlam, en el cas de l’Estat espanyol, de més de 10.000 milions

d’euros a l’any 2021, és a dir, l’any en què ens trobam, al
Ministeri de Defensa, però resulta que, tal i com passa també
amb la Casa Reial, podem trobar, un cop analitzats els
pressuposts, més del doble de pressupost a altres ministeris
destinats també a qüestions vinculades amb la compra d’armes,
etc.

Això no ho diem nosaltres, ho diu el Centre DELAS,
d’Estudis per la Pau, que ha calculat que al 2019 es gastaren
uns 55 milions d’euros diaris en despesa militar. Aquestes
xifres, com dèiem, no tenen cap justificació, ni tan sols una
suposada creació de llocs de feina en la indústria
armamentística. De fet, hi ha estudis molt diversos que parlen
que la despesa militar genera a igual despesa un 50% menys de
llocs de feina que la despesa en educació o en la producció
d’energies renovables. En el cas de la salut, parlam que la
despesa en salut genera pràcticament tres vegades més de llocs
de feina que la despesa militar.

Per tant, així com estan les coses amb l’actual crisi sanitària
i social creiem que hem de mantenir els llocs de feina,
evidentment, com no podria ser d’altra manera, però en cap cas
no gastar en compra d’armament nou, etc. 

Per tant, el que plantejam nosaltres és reduir el pressupost
militar a la mínima expressió, és a dir, al manteniment del que
hem de menester per mantenir els llocs de feina i les
instal·lacions i que tot el que passi d’això es reinverteixi per
respondre a la crisi sanitària, social, econòmica derivada de la
COVID-19.

Aquesta és la nostra proposta i, com dèiem, les armes no
curen. Per tant, repensem a canviar el paradigma dels exèrcits
després de tot això que hem passat i sobretot tenint en compte
tots aquells moviments que fa dècades que fem feina a favor
d’això, de la no-violència i la pau.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos s’ha presentat l’esmena RGE núm. 5778/21. Per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Nosaltres compartim parcialment la
lectura que acaba de fer el portaveu que m’ha precedit, perquè
sí que pensam que s’hauria de tenir un debat sobre el paper que
hauria de tenir un exèrcit en el segle XXI ja que pensam que no
té res a veure amb el paper que hagués pogut tenir en el segle
passat.

Així i tot, jo, abans de res, vull comentar que hem presentat
una esmena perquè, com que estam d’acord amb el que se
sol·licita en aquesta iniciativa, hem volgut canviar bàsicament
2021 per 2022, que es tengui en compte aquesta reducció de
cara als pròxims pressuposts generals de l’Estat i que, a més, es
puguin destinar part d’aquests recursos a pal·liar la crisi o els
efectes provocats per la COVID, perquè, encara que ara per
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exemple ja estiguem en una etapa molt avançada de la
vacunació i que poc a poc ens introduïm a la normalitat, hi
haurà tota una sèrie d’efectes econòmics, socials i sanitaris,
evidentment, que continuaran al llarg del temps i que, per tant,
pensam que, malgrat tot l’escut social que hi ha hagut durant
aquesta pandèmia, doncs que és una cosa que vendria bé poder
seguir estenent al llarg del temps, i per això hi estarem d’acord.

Sí que m’agradaria, però, comentar, perquè no es
malinterpreti la nostra posició, que des d’Unidas Podemos
tenim un programa i unes idees amb les quals ens presentàrem
a les eleccions generals, per les quals sempre hem pensat que
les retribucions del personal militar s’hauria d’equiparar a les
condicions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i
també pensam que s’hauria d’equiparar en dret civils, els drets
civils dels militars a la resta de la ciutadania, i això vol dir que
parl de drets fonamentals: de reunió, de manifestació,
d’associació, de llibertat d’expressió i sindicació, entre d’altres. 

No obstant això, però, com dic, estic d’acord que es
dediquin aquests doblers de programes que potser estiguin
destinats a la compra armamentística, com per exemple fa dos
anys escassos es va destinar una milionada a comprar tanques,
i nosaltres pensàvem que no procedia, idò pensam que aquests
doblers estaria molt bé dedicar-los a les qüestions que planteja
avui aquí el Sr. Mas.

Per tant, hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions,
per part del grup parlamentari té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president, bon dia, senyores diputades i senyors
diputats. Una vegada més som davant d’una PNL amb aroma
anticonstitucional i fora de l’ordenament jurídic espanyol,
proposada per MÉS per Mallorca.  És una pràctica habitual del
grup proponent, i especialment del diputat Mas, introduir en el
debat parlamentari qüestions il·legals o que freguen la
il·legalitat i precisament, en les circumstàncies actuals on els
homes i dones de les Forces Armades presten una gran ajuda
humanitària, tant a nivell nacional com internacional, no sembla
el més adequat.

L’article 8 de la Constitució recull: “Les Forces Armades,
constituïdes per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit de
l’Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i la
independència d’Espanya, defensar la seva integritat territorial
i l’ordenament constitucional”.

A ningú, a ningú no se li escapa que a MÉS per Mallorca el
que no els agrada precisament són les funcions que la
Constitució atorga a les nostres forces armades. Molt el contrari
al plantejament de MÉS, el Partit Popular considera fonamental
el paper que desenvolupen les nostres forces armades en
aquests temps actuals: contribueixen a preservar la inestable
pau internacional, fan front a la defensa permanent dels nostres

espais de sobirania i col·laboren en diferents tasques de
protecció dels ciutadans.

Permetin que apunti algunes de les missions internacionals
a les quals participen efectius espanyols, a veure si així
comprenen la important funció que desenvolupen les forces
armades en coordinació amb organismes internacionals.

A Mali, la missió de la Unió Europea ajuda a l’exèrcit a
preparar-se i donar resposta a les amenaces permanents dels
islamistes radicals.

A Iraq militars espanyols entrenen l’exèrcit iraquià per
lluitar contra el Daesh,

L’operació Atalanta de lluita contra la pirateria a l’oceà
Índic defensa les nostres navilieres i els nostres pescadors.

Els cascos blaus de l’ONU amb participació espanyola
patrullen al sud del Líban per evitar enfrontaments entre el
Líban o Israel.

O a Espanya dins el marc de col·laboració amb l’ONU
supervisa el compliment d’acords de pau a Colòmbia.

Però tot això no és important per al diputat Mas. Puc
comprendre que la política geoestratègica sigui una assignatura
pendent de MÉS per Mallorca atesa la seva circumscripció
illenca, però que no contemplin ni valorin les tasques de
l’exèrcit a l’àmbit humanitari i de cura als ciutadans espanyols
i balears reflecteix el seu egoisme polític i la seva falta de mires
col·lectives.

Li acostaré l’escenari d’acció d’aquestes dones i homes que
conformen les nostres forces armades: recentment, Ceuta, quan
més de 8.000 immigrants varen irrompre a la ciutat des del
Marroc els efectius de les Forces Armades varen fer costat a les
forces i cossos de seguretat desplegats a la platja d’El Tarajal
en donar assistència sanitària i atenció primària i ajudar a salvar
vides, Sr. Mas. 

Durant la borrasca Filomena les Forces Armades varen
desplegar més de 1.000 efectius i 400 mitjans i vehicles i
realitzaren labors diverses, des de l’obertura d’accessos a
centres hospitalaris i de salut, centres logístics i infraestructures
essencials, i restabliren la mobilitat i el trasllat de pacients a
diversos hospitals. 

L’operació “Balmis”, més de 2.500 efectius distribuïts per
tota Espanya fent front a la COVID-19, en realitzar actuacions
de desinfecció d’infraestructures crítiques, ports, aeroports i
estacions i instal·lacions sanitàries.

I molt, molt rellevant ha estat la seva intervenció a l’àmbit
de les residències en dur a terme la desinfecció de més de 131
unitats d’acolliment i cura dels majors. Tots, tots tenim a la
memòria les impactants imatges dels efectius de les Forces
Armades retirant els cadàvers de les residències dels quals
ningú no es volia fer càrrec. 
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Rastrejadors COVID per ajudar a les regions més afectades,
130 efectius varen prestar ajuda a la Conselleria de Sanitat per
dur a terme aquesta acció.

El dispositiu de prevenció i extinció dels focs forestals que
cada estiu desplega la Unitat Militar d’Emergències, UME, a
Mallorca, Eivissa i Menorca. Això sí, s’han de desplaçar a
Balears des de la base de València perquè MÉS considera que
no és necessària la implantació d’una base operativa de la UME
a Mallorca, que permetria una logística molt més àgil i una
resposta més ràpida davant possibles contingències.

Per no parlar del dispositiu per les inundacions de Sant
Llorenç i del Llevant de Mallorca, un total de 312 efectius de
Salvament Marítim, UME i Guàrdia Civil varen treballar per
localitzar els desapareguts i posteriorment col·laborar amb els
treballs de desenrunaments i restauració de les vies.

Segurament, però, el Sr. Mas considera que tota aquesta
ajuda no era necessària i...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García...

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -vaig acabant-, que l’únic...

EL SR. PRESIDENT:

... sí, ha d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... que han aconseguit les Forces Armades ha estat distorsionar
la vida quotidiana dels ciutadans amb un llenguatge bel·licista.

I no puc acabar -president, un minutet, només- sense fer un
comentari a la insòlita esmena que ha presentat Unidas
Podemos, aquest doble joc que juga Podemos: mentre a aquesta
cambra demana disminuir el pressupost del Govern espanyol,
a Madrid no tan sols dóna suport al Govern, sinó que és
membre d’aquest govern que per boca de la seva ministra
Margarita Robles ha comunicat que incrementa el pressupost
de Defensa i que incrementarà també l’aportació d’Espanya a
l’OTAN amb un 1.53% del producte interior brut.

Per tant, davant d’aquestes actuacions entendran que la seva
credibilitat està sota zero.

Per tant, finalitz, per la falta de coneixement de la cultura de
la defensa establerta a les Forces Armades espanyoles i per la
falta de realisme i coherència en els seus plantejaments el Grup
Popular votarà no a la proposta de MÉS per Mallorca i no a la
proposta d’Unidas Podemos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí. Gràcies, president. Bueno, vaya por delante desde luego
desde mi grupo parlamentario nuestro reconocimiento a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agradecerles su
labor, no sólo durante esta pandemia, que ha sido encomiable
y muy necesaria, como ya ha explicado la portavoz del Partido
Popular, sino pues la labor que desempeñan nuestras fuerzas
armadas, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
para garantizar la seguridad y la protección de todos los
ciudadanos de nuestro país. También destacar su labor
humanitaria dentro de la ONU de los cascos azules o la labor
de la UME ante las catástrofes que, pues como en Baleares,
hemos tenido que acudir en muchas ocasiones a la unidad de la
UME para..., bueno, pues tener su ayuda especializada como no
se tiene en otros cuerpos y plantillas.

La inversión para Defensa es siempre el debate, un debate
estrella en el debate de los presupuestos generales del Estado
y no debe politizarse con ello. Nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado necesitan tener los recursos adecuados y
creo que en eso nadie puede estar en contra. Además, quiero
resaltar la falta de soluciones que desde hace décadas todos los
gobiernos que han pasado por el Gobierno de España no han
puesto solución a varias de la denuncias y reclamaciones, como
por ejemplo la equiparación salarial de los agentes de policía
nacional y guardia civil con la equiparación con la de los
policías autonómicos. Como saben el salario es mucho menor
para los agentes de la policía nacional y de la guardia civil.

Además, nosotros estamos muy sensibilizados con la falta
de solución también que se ha dado desde el Gobierno central
siempre al plus de insularidad para los empleados públicos y
agentes destinados en nuestras islas y además con el doble
agravante y triple en nuestro caso por Ibiza y Menorca. Nada
comparable con el plus de insularidad que reciben los agentes
destinados en Canarias y en las islas menores de Canarias,
siendo incluso el triple de la que reciben los agentes destinados
a las Illes Balears, y que, por tanto, mengua la plantilla de
agentes destinados a nuestras islas y por tanto mengua la
seguridad y la protección de todos los ciudadanos.

Por tanto, valga también nuestra petición, como ya hicimos
vía enmienda que es donde se debe a los presupuestos
generales del Estado, para reclamar y aumentar el presupuesto
para poder hacerse cargo de este plus de insularidad para
nuestros agentes.

Y, Sr. Mas, creo que en su exposición de motivos y en la
explicación que nos ha dado, equiparar la cultura de la
violencia con la labor de nuestras fuerzas armadas y su labor de
seguridad, protección humanitaria y ligarlo a la cultura de la
violencia o que el ejército se puede ver como violento, me
parece que ha estado equivocado en su argumentación. Se
olvida también de todas las vidas que salvan a diario en el
Mediterráneo y en nuestras fronteras nuestros cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado. 

Discursos demagógicos como el que se ha escuchado hoy
por parte de los dos socios del PSIB que..., pues que quieren
reducir la partida o eliminarla o reducirla del presupuesto
militar por..., obligándolo a un tema de reorientación del gasto
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a verdaderas prioridades cuando son ellos los que dilapidan,
hinchan el gasto público en crear fundaciones, consorcios para
colocar a los suyos o aumentan el presupuesto para sus delirios
nacionalistas. Por tanto, creo que totalmente injustificado este
discurso en cuanto a la reorientación del gasto.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos votará en contra de
esta proposición no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al 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. A ver, empezaré dándole un poco
la razón al Sr. Mas, porque creo que la tiene, estamos..., he
oído algunas intervenciones, estamos hablando del ejército y
parece que hablemos de una ONG o de las hermanitas de la
caridad, no, la principal función del ejército es la defensa de la
unidad y soberanía de España y, para ello, si fuera preciso,
matar y morir, que quede bien claro. Y si, además, hace
funciones humanitarias, de cooperación internacional, etc., pues
magnífico, maravilloso; es verdad, la UME es una unidad
estupenda, pero la función principal del ejército es la defensa
de la unidad y soberanía de España y para ello, evidentemente,
emplear, si fuera necesario, la violencia.

También he estado tentado de votarle a usted a favor
porque, ciertamente, si España sólo tuviera enemigos internos,
que son sus socios de Cataluña, pues con una compañía de La
Legión para correrles a gorrazos hasta La Junquera nos basta
y nos sobra. 

Por desgracia el mundo ese, el mundo feliz no existe, no
existe porque la Sra. Sans estaba un poco escandalizada de lo
que se gasta en tanques, creo que ha dicho, bueno, se nota que
usted no ha hecho la mili porque le hubieran puesto un día de
prevención, carros de combate. La policía, que también
compra, ¿verdad?, armas y tal, pues mire, si algún día a usted,
espero que no les suceda nunca, la asaltan por la calle pues en
lugar de llamar a la policía llame a un equipo de mediación de
trabajadores sociales inclusivos que seguramente le solventarán
el problema.

La realidad es que España tiene una serie de compromisos,
de pactos, entre ellos el pertenecer a la OTAN, a la que
pertenecemos por voluntad de la soberanía nacional, porque
recordemos que los socialistas se empeñaron en hacer un
referéndum y en el referéndum salió que sí España debía
permanecer en la OTAN, con lo cual es un acuerdo de la
nación pertenecer a este organismo, y este organismo ha puesto
una serie de reglas, lógicamente, para pertenecer a él, que es
que en el 2024 se tiene que aumentar hasta un 2% del PIB el
gasto en Defensa. España es el cuarto por la cola en gasto de
Defensa, sólo gastan menos que nosotros Eslovenia, Bélgica y
Luxemburgo, porque el Vaticano no está en la OTAN.

Así, evidentemente, es muy complicado ser un agente
internacional importante, pero como la política internacional es
una de esas cosas a las que el gobierno Sánchez ha renunciado,
que basta ver cómo tiene que hacer las reuniones asaltando a
Biden en un pasillo, que tuvo suerte que el servicio secreto no
lo tumbase, pues, claro, ese es nuestro papel. Porque una de las
cosas que dan relevancia internacional a un país,
evidentemente, es su capacidad defensiva y ofensiva, y ahora
mismo estamos con una crisis frente a Marruecos, una crisis
que tiene un componente militar, porque Marruecos enseguida
que huele la debilidad de España se lanza. Y por supuesto que
necesitamos un ejército fuerte, bien dotado y algo que se nos
olvida, bien pagado, porque el ejército está muy mal pagado, la
tropa está muy mal pagada. Y, dado que hemos querido tener
un ejército profesional en lugar de un ejército de conscriptos,
pues evidentemente a esos soldados hay que mejorarles sus
condiciones sociales, económicas y laborales. 

Es que, además, el ejército es una de las instituciones mejor
valoradas de este país, sólo por detrás de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, y muy por encima, por supuesto, del
Gobierno, pero es que lo es incluso entre los votantes de
Podemos. No me extraña que ustedes vayan cada vez a menos
porque no le hacen caso ni a sus votantes,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... incluso entre los votantes de Podemos el ejército es una de
las instituciones mejor valoradas con diferencia.

Y ustedes mismos presentan esta moción sin ninguna
intención porque si la hubieran presentado con una intención
seria nos hubieran dicho, en lugar de “que baje el gasto militar”
nos hubieran especificado el qué, qué porcentaje del PIB, si en
compra de material, si en personal... o sea, ustedes simplemente
han venido a hacer la boutade de presentar aquí pues eso, una
reducción del gasto militar. 

En esto, evidentemente, no les vamos a acompañar porque
ya le he dicho que España sí, sí necesita defensa frente a los
enemigos externos e internos que, por desgracia, los tiene.
Afortunadamente, como los internos no son muy valientes,
como ya le he dicho, con una compañía de La Legión nos
bastaría.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sr.
Mas, a nosaltres també ens agradaria que no hi hagués exèrcit
si no fos necessari, això voldria dir que tots vivim, convivim i
treballam amb pau i amor, això és el que tots desitjaríem o
quasi tots crec que és el que desitjaríem.
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Per tant, no és que no em sembli una bona proposta la que
vostès fan sinó que em sembla absolutament irrealista, i
coincidesc amb algunes de les coses que s’han dit aquí, com
que l’exèrcit està molt mal pagat i està molt ben valorat.
Pensam que és necessari, és necessari i, mentre ho sigui, l’hem
de tenir. A més a més, crec que, com vostè sap molt bé, aquest
exèrcit, aquestes forces i cossos de seguretat de l’Estat estan a
les ordres de l’Estat, per tant, estam protegits des d’una
democràcia i amb una Constitució. Així és que no sé on hi ha
el dubte.

A més a més, al senyor de VOX li voldria dir que no hi és
per la unitat d’Espanya, hi és per la defensa del territori, dins i
fora, per tant, hi és per la defensa de les disset comunitats
autònomes, -de les disset comunitats autònomes-, per això
vénen aquí quan hi ha problemes i per això van allà quan hi ha
problemes i per això van allà deçà. Per tant, crec que no ens
hem d’oblidar que som a una Espanya de les disset comunitats
autònomes, a una Espanya de les autonomies i no en la unidad
de España i tot això que vostè ha dit, que també, que també
quan sortim a l’exterior.

En qualsevol cas, però, jo el que li voldria dir, -Sr.
Rodríguez, és el meu torn-, és que nosaltres pensam que quan
vostès proposen això de qualque manera també fan una mica el
joc a la ultradreta, li diré per què. Perquè per què llevar el
Ministeri de Defensa? Perquè si és així per Sanitat..., bé, nos
cargamos las comunidades autónomas porque así sale más
barato, nos cargamos els consells perquè així sortirà més barat,
ens ho podem carregar tot en aquest sentit, i pensam que és
necessari. Així que no doni ales ni idees, eh!, a les persones que
de vegades..., bé, tenen les seves pròpies iniciatives.

Només dir això, que nosaltres creiem que el Ministeri de
Defensa i el que és Defensa i tots els cossos i forces de
seguretat de l’Estat són necessaris, i per això nosaltres no li
votarem en contra, el que sí crec és que ha començat la
campanya electoral i vostès comencen a marcar territori. Per
tant, nosaltres ens abstendrem per no..., me n’aflueix per no
triar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de
llei posa damunt la taula, com ja especifica el preàmbul, el
tema del paper dels exèrcits en un món absolutament canviant
i absolutament diferent, i com afrontam aquest diferent paper
dels exèrcits des d’una perspectiva pacifista, des d’una
perspectiva de cultura de pau en la qual creiem que
evidentment els exèrcits no haurien d’existir. 

En l’actualitat, però, la pregunta que ens hem de fer és: són
els exèrcits necessaris? I la nostra resposta és que,
malauradament sí, malauradament són necessaris perquè aquest
paradigma o aquest món desitjable de cultura de pau, doncs,

malauradament, no existeix i hem de fer front a tota una sèrie
de reptes per la seguretat i per la protecció dels drets
fonamentals dels ciutadans de molts de països que fan necessari
que hi hagi aquestes forces si més no amb un efecte dissuasiu.

Els nous reptes de la defensa, no?, com és diu a la
proposició no de llei, les guerres convencionals són cosa del
passat, jo, bé, diria que van sent cosa del passat, perquè encara
hi ha prou escenaris de guerra convencional, però ens afrontem
a nous reptes, com és tot el tema de la guerra cibernètica i tots
els reptes de la intel·ligència militar en els quals considero
particularment que és absolutament necessari tenir una política
de prevenció d’aquests riscos.

Jo, sobre la necessitat o la conveniència de disposar
d’exèrcits avui en dia se m’acudeixen diversos episodis
relativament recents que ens fan pensar, per exemple, quan a
l’agost del 2019 l’exèrcit espanyol va enviar una fragata a les
costes de Lampedusa per protegir tot el passatge que hi havia
damunt de l’Open Arms. Després va ser un fiasco l’operació
perquè estava mal dissenyada, però jo crec que en aquell
moment tots ens vàrem sentir orgullosos que el nostre govern
-ens agradi més o menys- pogués enviar una fragata a salvar
gent que s’ofegava a la Mediterrània.

O, jo també recordo -de quan era jove, i vostè també, Sr.
Mas- quan, gràcies a l’OTAN, es va acabar la neteja ètnica a
Bòsnia i a Kosovo, és a dir, gràcies a una intervenció militar.
També podríem fer referència, evidentment, a totes les missions
de pau i també a un altre element que és molt important i que
ens toca molt de prop que és la defensa de les aigües
territorials, no sé si se’n recorda que va ser una proposició no
de llei del mateix grup de MÉS per Mallorca sobre el tema de
la delimitació de les aigües territorials entre Espanya i Algèria;
perquè, és clar, és que les aigües territorials es defensen també,
malauradament, amb aquesta força dissuasiva que són els
exèrcits o, per exemple, parlant d’aigües territorials o de trànsit
marítim tot el tema del trànsit d’interessos econòmics espanyols
i, per tant, en molts casos també balears, per la banya d’Àfrica,
allà hi ha presència de l’Armada espanyola evidentment. És a
dir, evidentment que la causa dels conflictes a la banya d’Àfrica
és una cosa que s’hauria de solucionar, però, mentrestant,
mentre això no se soluciona, evidentment s’han de disposar
d’uns mecanismes per fer front a aquesta sèrie d’amenaces. 

Aquí, diguem, feta tota aquesta valoració de caràcter
general per dir: pacifisme és compatible amb entendre que a les
actuals situacions pot ser necessari disposar d’una força de
dissuasió, venim amb què tenim un exèrcit, l’exèrcit espanyol,
que té encomanades unes missions constitucionalment, que no
va en aquesta línia, no?, amb el tema de la defensa de la unitat
d’Espanya, és clar, això sí que no és d’aquest temps! Això sí
que és d’una mentalitat d’un exèrcit d’altres temps, no?, on
l’exèrcit, fins i tot, és emprat per reprimir la mateixa població.
Per tant, aquest és un element que està totalment antiquat,
nosaltres creiem que evidentment s’hauria de modificar.

També és veritat, però, que, a banda d’aquests elements que
són..., nosaltres evidentment hi fem un judici crític, l’exèrcit
també té una funció de defensa dels drets fonamentals dels
ciutadans, penso sobretot en tots els temes de l’operatiu
antiterrorista, tota la intel·ligència militar, tot i que,
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malauradament, i aquí tornem a una altra esmena, una altra taca
negra a l’historial de l’exèrcit espanyol!,gran part de la despesa
en intel·ligència del Centre Nacional d’Intel·ligència en els
últims anys s’ha dedicat a combatre el procés català. Per tant,
veient la importància que pot tenir per a la defensa dels drets
fonamentals, l’exèrcit, veiem que, malauradament, l’exèrcit
espanyol, amb els errors democràtics que té l’Estat espanyol,
doncs evidentment l’exèrcit no en pot ser aliè i també d’alguna
manera és portador d’aquestes taques que fan que evidentment
nosaltres siguem molt asèptics a l’hora de defensar l’increment
de la despesa militar, perquè sabem que es dedica part
d’aquesta despesa militar a finalitats que no són les que haurien
de guiar un exèrcit modern, un exèrcit dedicat exclusivament a
defensar els drets fonamentals de la ciutadania. 

La proposició no de llei defensa una cosa que a nosaltres
ens sembla molt lògica i molt coherent que és, davant d’un
escenari de pandèmia, la recurrència a l’exèrcit forma part
d’aquests elements negatius, que a nosaltres no ens agraden,
perquè nosaltres creiem que evidentment a una pandèmia, igual
que a una emergència, s’hi ha de fer front amb mitjans civils i
no amb mitjans militars. La despesa de la UME, amb tot el
respecte al paper individual que fan aquests soldats i amb tot el
nostre respecte com a qualsevol altre servidor públic, la
despesa de la UME és un muntatge propagandístic que seria
molt més barat fer-hi front amb mitjans civils. 

Acabo tot d’una, Sr. President, que se’m deu estar acabant
el temps. 

Per tant una cosa no treu l’altra, que siguem respectuosos i
que agraïm la feina que fan aquests efectius de l’exèrcit, no vol
dir que no veiem perfectament que el muntatge de la UME és
un muntatge propagandístic que seria molt més barat si foren
amb mitjans civils.

Em sembla molt coherent el que es demana, davant d’aquest
escenari de pandèmia reduir la despesa militar i dedicar aquest
estalvi a lluitar contra la pandèmia, em sembla que és coherent
amb aquesta visió polièdrica, que he volgut fer polièdrica, de
com veiem nosaltres el paper de les Forces Armades. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Intervendré jo, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT: 

Perdó, perdó, la Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

..., aquesta intervenció l’ha preparada el meu company Joan
Ferrer i per qüestions de salut la defensaré jo. 

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, 180.000
membres de les Forces Armades i 30.000 civils del ministeri de
Defensa han treballat sota la direcció de l’Operació Balmis que
ha tengut per objectiu salvar vides i ajudar la ciutadania. Igual
que altres professionals públics, les Forces Armades han estat
un exemple de generositat, entrega i eficàcia durant aquesta
pandèmia, una tasca que des del Grup Parlamentari Socialista
volem reconèixer.

La promulgació de l’estat d’alarma habilitava les actuacions
de les Forces Armades com a caràcter d’agent de l’autoritat,
precisament per al compliment de les funcions que els permetia
la mateixa declaració, ja que foren considerades un element
necessari, en resposta a la crisi sanitària. Una crisi que obligava
l’Estat a aturar-la amb totes les seves capacitats i que incloïen
evidentment l’exèrcit. L’Operació Balmis es concep com a una
operació de suport a les institucions de l’estat i a les
administracions públiques. Es va acordar desplegar-la a les
zones on se les  sol·licitàs i s’entengués que podien aportar i
que era necessària la seva contribució.

Les missions més importants que s’han desenvolupat han
estat: el transport logístic per a mitjans tècnics i personal
sanitari; transport logístic de béns de primera necessitat; ús de
les capacitats sanitàries de l’exèrcit, inclòs el transport
medicalitzat i l’establiment d’hospitals de campanya; suport
logístic i qualsevol altre suport necessari per contribuir a la
seguretat i benestar dels ciutadans i ciutadanes; suport a les
forces de seguretat de l’estat, policies autonòmiques i locals
amb la fórmula que se sol·licitàs. 

Pel que fa al transport terrestre, es va facilitar el trasllat de
material sanitari: mostres biològiques i maquinària de
producció de material protecció, com mascaretes, sobretot les
màquines adquirides per a la seva fabricació, així com el
trasllat d’aliments per a bancs d’aliments i organitzacions
socials. També el suport en el trasllat de persones malaltes,
gent gran i traspassats. 

Pel que fa al transport aeri, cal destacar el del material
sanitari a les nostres illes, també transports als bancs
d’aliments, així com transports a diverses donacions benèfiques
amb les quals va col·laborar estretament l’exèrcit.

També amb la distribució d’aigua potable, desinfecció
d’infraestructures crítiques com ports, aeroports, estacions,
instal·lacions sanitàries, hospitals, centres socials, residències
de majors, centres de discapacitats. D’aquestes 20.000
actuacions, més del 60% han estat desinfeccions sobretot a
residències de gent gran, se n’han desinfectat un total de 4.019. 

La col·laboració de l’exèrcit també ha permès un increment
del nombre de llits en un 51% en hospitalització, un 450% en
urgències i un 277% en les UCI; també s’han proporcionat
totes les mascaretes, bates, guants, productes químics,
farmacèutics, etc. 

No hi ha drets ni llibertats si no hi ha defensa, i més en un
context en el qual vivim actualment al món. És evident que el
seu grup i el meu tenim concepcions diferents de la seguretat i
la defensa, quan parlam d’aquests conceptes, de seguretat i
defensa, entenem que parlam de drets i de llibertats i que
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aquesta és la seguretat del segle XXI en un món globalitzat. I
tampoc no podem oblidar el vessant econòmic i els llocs de
feina que implica, així com el talent, la innovació i la generació
també de la diversificació. 

El pressupost en defensa del 2021 avança en la millora de
les condicions de les persones al servei de les Forces Armades
i segueix el camí marcat per l’estratègia de seguretat nacional
i les directives de seguretat nacional i de política de defensa i
que tenen per objectiu protegir el conjunt de la societat
espanyola i a la seva Constitució.

A més, en aquesta comunitat, hem vist el magnífic paper de
l’exèrcit a les riades de Llevant, quan han construït ponts, quan
han ajudat la població civil, quan han ajudat els escolars a
arribar a les escoles, quan s’han jugat la vida per protegir la
vida de les persones, quan han entrat a les residències per
ajudar els ancians a protegir-los del virus, quan han participat
en l’extinció d’incendis, etc. 

Els recursos econòmics dels pressuposts d’enguany
serveixen per garantir els drets laborals de les persones al
servei de l’exèrcit després de la desfeta de la pèrdua d’efectius
durant el Govern del Partit Popular. 

Per aquesta raó, no donarem suport a la seva iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Podem continuar, per tant correspon la intervenció al grup
proposant per fixar posicions i assenyalar si accepta l’esmena,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, dir que aquesta proposta va ser
elaborada, registrada el mes de novembre de l’any passat, que
era quan es discutien els pressuposts de l’any passat, per tant sí
acceptam l’esmena, a veure si en els pressuposts del 22 la
influència de Podemos i de l’entorn dels moviments
antimilitaristes és important i acaba per passar alguna cosa, en
els pressuposts del 2022. Per tant acceptam l’esmena.

I com que va ser registrada al mes de novembre, també vull
dir a la Sra. Pons que no té res a veure amb campanyes
electorals, ni històries d’aquestes perquè, ja dic, era el mes de
novembre quan la vàrem registrar, és una qüestió d’ideologia,
de política i de pensament coherent amb la trajectòria d’aquest
diputat, no és res més. 

És clar, al cap i a la fi, quan parlam de canvi de paradigma
parlam d’una part de l’exèrcit, de desmilitaritzar el cos, és a dir,
la mateixa feina que fa l’exèrcit, a Sant Llorenç, en l’extinció
d’incendis, en..., totes aquestes feines les podria fer un cos civil
perfectament i, a més, com que no estaria sotmès a la
militarització, no hauria de creure, tendria dret a vaga, tendria
dret a manifestació, tendria dret a reunió i tendria un sou digne,
i és per mor que està dins l’exèrcit que no té tots aquests drets,

perquè els exèrcits són això precisament, exèrcits on algú mana
i la resta creuen cegament, obeeixen cegament.

Per tant, la creació d’un cos civil per a totes aquestes coses
seria el que caldria. Per què no es fa? No es fa per una qüestió
propagandista -com ha dit el Sr. Castells- i perquè els soldats
poden ser usats com a mà d’obra barata, i així no es queixen,
perquè no poden, perquè no hi tenen dret. I mentre es gasten
milions i milions i milions d’euros en una despesa exagerada i
en un mal ús dels fons dels pressuposts públics en comprar
armament.

Sra. Guasp, l’exèrcit és violència, l’exèrcit és violent, per
se, des del seu naixement, des que existeixen els exèrcits es
dediquen a fer la guerra i es varen inventar per això els exèrcits,
per fer la guerra, per tant, són violents. De fet, era molt més
honest el Govern de la República que anomenava el ministeri
actual de defensa ministeri de la guerra, perquè serveixen per
a això precisament, per fer la guerra, per tant, per fer la
violència, no li donem més voltes.

Sra. García, quan ha descrit les meves iniciatives en aquesta
comissió no sé si la seva intenció era insultar-me o alguna cosa
així, però sàpiga que posar en dubte els fonaments de l’Estat,
la Constitució, l’exèrcit, la monarquia, és el que també -també-
hem vengut a fer aquí; ho havíem fet abans al carrer i a entitats
i associacions, i ara també hem vengut a fer aquí, és part de la
política això també; és a dir, fer plantejaments polítics per
canviar les coses, per això som aquí i per això hem vengut
també a aquesta casa. I totes les tasques que vostè ha
esmentat..., ja ho he dit abans, les podria fer perfectament un
cos no militaritzat. 

Només faltaria que l’Estat no hagués assumit la seva
responsabilitat en moments d’emergència i no hagués donat una
mà quan hi va haver la torrentada de Sant Llorenç o quan hi
hagut altres emergències, només faltaria que ens hagués deixat
tirats!

(Remor de veus)

No, que ho faci l’exèrcit la distorsiona, que ho faci l’exèrcit
la distorsiona, però, fa falta que vengui l’exèrcit? És clar, ho
hem dit abans: mà d’obra barata i mentre gastam pressuposts
públics, es fa un abús dels pressuposts públics en despesa
militar.

En definitiva, no entenem l’Estat de la mateixa manera,
nosaltres voldríem un estat que apostàs clarament per la cultura
de la no-violència, per la cultura de la pau i per potenciar els
valors pacifistes i no violents. A partir d’aquí, cadascú que
assumeixi la seva responsabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 16342/20.

Vots a favor? 3 vots a favor.
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Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 16342/20, relativa a la reducció de la despesa
militar.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1045/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i
actualització dels protocols dels serveis i organismes que
participen en els rescats i renovació de materials
homologats necessaris per realitzar els rescats amb més
seguretat.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1045/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la millora i actualització de protocols de serveis i
organismes que participen en els rescats i renovació dels
materials homologats necessaris per realitzar el rescats amb
més seguretat.

Per a la seva defensa, per part 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 diputades
i senyors diputats. El Partit Popular a principis d’any, el gener,
dia 15, per ser exacte, va presentar, va enregistrar aquesta PNL
fruit d’unes declaracions a un mitjà de comunicació, on es
posava de manifest la denúncia pública que feia un sindicat,
concretament el sindicat STEI, on denunciava diferents
problemàtiques que patien els serveis d’emergències i de rescat
en concret.

Tots som conscients que els serveis de rescat i emergències
precisen d’uns materials professionals, d’uns materials
homologats, d’uns materials que han de donar la garantia al
professional que ha de fer, ha de desenvolupar aquesta tasca,
així com la persona que ha de ser rescatada ha de tenir aquesta
seguretat i aquesta tranquil·litat que les eines, els recursos que
s’han d’emprar per la seva necessitat o urgència siguin de la
qualitat i homologació que pertoca.

Entenem que el Govern, com a màxima institució d’aquesta
comunitat autònoma, a través de la seva Direcció General
d’Emergències, doncs té un posicionament, té una figura prou
limitada que entenem que hauria d’assumir molt més
protagonisme, hauria d’assumir molt més aquest rol per poder
acompanyar i per poder estimular les administracions on...
desprenen aquests serveis d’emergència, com solen ser
normalment a través dels consells insulars.

I des del Partit Popular ens va semblar que seria positiu fer
aquesta anàlisi, fer aquesta reflexió i que el Parlament tingués
aquesta sensibilitat i, mitjançant un gest, perquè entenem que
100.000 euros per a una administració com és el Govern balear,
poder donar a tots els serveis d’aquesta comunitat autònoma
uns recursos perquè puguin millorar el seu material i puguin
incorporar nous materials, que sempre fan falta als serveis de

rescat, els ho puc assegurar, idò seria una manera també de
donar un toc d’atenció cap als gestors de cadascun d’aquells
consells insulars, i també seria una manera que aquells
professionals que han de fer aquesta feina vegin que des de les
administracions, idò, en aquest cas els parlamentaris, els tenim
en consideració i volem que puguin fer la seva feina amb la
màxima seguretat i amb els materials que precisen.

Per tant, també hi ha una falta de protocol·larització perquè
a dia d’avui hi ha diferents serveis que col·laboren a l’hora
d’un rescat i en açò és important que els serveis d’emergència
tenguin uns protocols actualitzats, tenguin uns protocols que
tenguin entrenats els diferents escenaris on poden compartir...
l’alarma o la urgència que tengui, que pateixi qualsevol ciutadà
i açò precisa que hi hagi un ordre, uns protocols que de vegades
a dia d’avui no estan prou actualitzats o en freturen.

Per tant, seria una manera també de fer una feina tècnica
des dels despatxos i poder actualitzar, com la que he comentat
fa un moment, poder disposar d’una partida de 100.000 euros
a repartir entre tots els serveis d’emergències dels bombers en
aquest cas.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. És evident que totes les forces polítiques
representades en aquest parlament volem uns serveis públics
eficients i amb bones condicions i que realment davant d’una
emergència hi hagi una bona coordinació, però també és cert
que en aquesta PNL..., crec que no s’és massa honest, en el
sentit que fa ja setmanes enrere o mesos, ja no sé com passa el
temps, però fa temps, ja vàrem votar una iniciativa on parlàvem
de l’actualització dels diferents protocols que gestiona el
Govern. I així mateix es va veure com, per exemple, en el mes
de maig ja sortia l’actualització d’INUNBAL, i ara mateix es
revisen altres protocols, com el METEOBAL o el TETRAIB
i, per tant, són qüestions que ja es fan, perquè els protocols no
són una cosa tancada que fas una vegada i ja te n’oblides i ja
està, els protocols necessiten contínues revisions i en aquestes
revisions i actualitzacions és en les que treballa el Govern.
Això pel que fa al punt 1.

Pel que fa al punt 2, els serveis de bombers, les
competències són als consells insulars i, per tant, trob més
adient en tot cas presentar aquesta iniciativ... sol·licitar que en
els pròxims pressuposts idò, es pugui fer, aplicar aquesta
partida als consells, que són les institucions que realment tenen
les competències.

I jo crec important que quan presentem les iniciatives aquí,
al Parlament, ens fixem o siguem un poc més rigorosos en el
tema competencial perquè està molt bé venir aquí a demanar
millors condicions o millors condicions materials per a un
servei que es troba a una altra institució, i nosaltres, per
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coherència, perquè no té sentit fer aquí la partida quan la
competència, com dic, es troba a una altra institució, haver de
votar en contra. I jo crec que en això hauríem de començar a
ser un poc més rigorosos, perquè passa prou vegades quan
vostè ens presenta iniciatives.

Així mateix, vaig demanar veure un poc aquest tema i, per
exemple, a Menorca em consta que des del Consell de
Menorca, que és qui té les competències, se’ls ha renovat per
exemple l’equipament al servei de bombers; que vostè, a la
seva exposició de motius, parlava que no tenien samarretes,
idò, bé, aquí, almanco a Menorca, que és on vaig comentar un
poc ja que vostè és d’allà, i sembla que és una qüestió en la
qual es fa feina de forma continuada. 

Per tant, nosaltres avui no votarem a favor de la seva
iniciativa per aquests dos motius: un, perquè ja es revisen els
protocols, no només aquest específic, sinó els protocols en
general del que depèn de la Direcció d’Emergències; i, per una
altra part, no donarem suport a una partida pressupostària que
hauria d’anar a una altra institució i no a aquesta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara correspon el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, que s’ha absentat un moment, per tant, passem al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Pel que hem pogut saber i segurament el
diputat Camps en sap més que nosaltres, per la seva formació,
els protocols es troben en constant evolució i en constant
revisió, perquè et trobes coses, qüestions noves, per tant..., i
són els mateixos funcionaris els que els actualitzen i revisen i
es s’aproven als espais que toca, als òrgans col·legiats que toca.

Per tant, crec que és una proposta, la seva, tant el primer
punt com el segon, feta amb esperit positiu i amb esperit
constructiu, però no acaba d’afinar on toca. El segon punt, per
exemple, què vol dir?, que el Govern de les Illes Balears ha de
passar 100.000 euros als diferents serveis de bombers... per
tant, toca no sé què per servei de bombers? A tots, a...? No...,
vol dir que els consells no doten així com toca els seus serveis
de bombers? Vol dir que no compleixen els consells? No
acompleix l’Ajuntament de Palma? El Consell d’Eivissa no
acompleix?

És a dir, jo crec que hauríem d’afinar una mica més a l’hora
de fer segons quins plantejaments i, sobretot, aquí hi ha una
divergència competencial, i no crec que siguem nosaltres que
haguem de dir al Govern de les Illes Balears que ha de passar
100.000 euros a repartir entre no sé quantes institucions per
fer... No..., la veritat, creiem que el plantejament inicial és
correcte i està fet en positiu, però no crec ni que aquest sigui
l’espai ni que hagi encertat en la manera, en la forma, ni del
primer ni del segon punt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara correspon la paraula al 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, a ver, tienen
ustedes la piel muy fina cuando se habla de competencias en
según qué temas, pero luego quieren debatir en el
Parlamento..., hemos debatido hace un momento la rebaja del
gasto militar, el otro día debatimos el Sahara, el otro día
debatimos el Oriente Medio, claro, como este parlamento está
lleno de competencias en esta materia, de esto sí podemos
debatir, legislar, hacer PNL, pero..., ai!, els doblers, si tocam
els doblers ya la piel la tenemos muy fina.

En definitiva, da lo mismo de quien sea la competencia, el
Gobierno balear tiene competencias para subvencionar o
ayudar a cualquier otra institución si los recursos de que ésta
dispone no son los suficientes, puede hacerlo con entidades
locales y puede hacerlo con los consejos insulares. Lo único
que se está pidiendo en esta proposición no de ley es que se les
dote de una partida presupuestaria porque, tal y como se ha
demostrado en la exposición de motivos, estos grupos de
rescate carecen del material necesario. 

Entonces, creo que es que es un tema que no merece la pena
darles más vueltas y, por supuesto, votaremos a favor de la
iniciativa del Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, vull dir al Partit
Popular que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Pensam que sí, que és necessari que es millorin els protocols;
moltíssimes vegades en temes de rescat són els ajuntaments els
que han de solucionar la papereta quan hi ha problemes o quan
hi ha persones a rescatar. 

Per tant, nosaltres sí, és cert que pensam que en el punt 2
són els consells els que haurien de complir la seva funció, però
moltes vegades no hi arriben. Per tant, no sobra aquesta
injecció que els podria donar el Govern de les Illes Balears i
pensam que, bé, que és necessari que així sigui per al bé de
tots.

Així és que nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al 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. Crec que la proposició no de
llei que ens planteja el Sr. Camps planteja un problema
important al qual sens dubte cal donar-hi resposta, però jo,
sincerament, crec que les respostes que vostès ens proposen no
són les adequades. No són les adequades perquè, per començar,
en el primer punt a mi m’ha sobtat la vaguetat i la imprecisió
amb la qual vostè afronta aquest problema, és a dir, vostè, que
és bomber de professió, no sap si hi ha protocols o no n’hi ha?
Perquè, llegint aquest primer punt, sembla que han fet una
proposició no de llei feta i deixada estar, escolti, si hi ha uns
protocols que es renovin i si no n’hi ha que es facin. 

No, escolti, és que són dues problemàtiques totalment
diferents: és a dir, si no n’hi ha, haurien de dir de què no n’hi
ha i què s’ha de fer, perquè si no a mi em sembla que aprovar
aquesta PNL i no aprovar-la gairebé és el mateix si no ho
concretam quin és el protocol que fa falta, com molt bé s’ha
citat, el d’inundacions, d’incendis, el de rescat a la muntanya,
quin és el protocol que no funciona?

Això li ho dic perquè jo, des de la meva ignorància en el
tema, vostè m’il·lustrarà, crec que de protocols hi deu haver els
que fan falta; una altra cosa és que tal vegada n’hi hagi algun
que no està actualitzat.

També m’agradaria pensar -com s’ha dit aquí per part
d’altres portaveus- que permanentment es troben actualitzats i
que quan es detecten errors o falta de coordinació -com vostè
diu, no?-, amb la Guàrdia Civil o els grups de rescat especial
d’intervenció en muntanya, aquests protocols s’actualitzen.

Llavors, crec que per fer una proposició no de llei realment
penetrant, és a dir, que nosaltres facem un encàrrec al Govern
que després puguem fiscalitzar, hauríem de dir quin és el que...
què és el que falla i quin protocol és el que s’ha d’actualitzar,
perquè si no la impressió que fa, Sr. Camps, és que fem una
típica PNL de pedrada contra el Govern en què després serà
molt difícil... controlar el compliment d’aquesta proposició no
de llei.

Després, el segon, jo no puc estar d’acord amb això, i no
per un tema de ser molt... de ser molt primmirat amb el tema de
la distribució de competències, que també, però, és clar, em fa
gràcia perquè vostè diu: que el Govern doni 100.000 euros als
consells com a toc d’atenció. Escolti, Sr. Camps, si em vol
donar un cop d’atenció a mi me’l pot donar quan vulgui, els
acceptaré amb molt bon gust! La veritat, per a mi regalar
100.000 euros no em sembla que sigui un toc d’atenció, regalar
100.000 euros és tot el contrari, és premiar els que no han estat
diligents, els que no han equipat els seus equips de bombers, a
més a més regalar-los 100.000 euros!

Perquè, a més a més, aquest sortir al rescat -valgui la
redundància- del Govern respecte dels consells insulars té un
efecte pervers, que és que, com passa a altres àmbits de la
política, penso per exemple en educació 0-3, quan el Govern ha
d’anar a tapar forats de les coses que no han fet bé els consells
insulars, té un efecte pervers, que és que no premiam el que no
ha estat diligent, el que no ha donat resposta adequada a la

necessitat i castigam el que sí que ha estat diligent i ha dedicat
recursos a dotar els seus equips. 

La Sra. Sans ens ha dit -jo desconec la situació actual del
Servei de Bombers de Menorca- que sembla ser doncs que
Menorca sí que disposen del material, llavors què passa?
Aquests 100.000 euros com els hem de repartir? Hem d’anar-
los a donar als d’Eivissa -poso, per exemple, que no ho sé, eh?,
és un exemple simplement- que resulta que no té aquest
material? Escolti, a mi em sembla que és una mica una solució,
com li deia, feta i deixada estar. A banda que em sembla que la
fixació de la quantitat de 100.000 euros és prou capriciosa,
suposo que hauria d’haver-hi, si de cas, un estudi de necessitats
de per què aquesta quantitat i per què no. 

Per tot això, Sr. Camps, i tot i que jo veig que hi ha una
bona intenció en la seva proposició no de llei, nosaltres votar-la
a favor amb aquests termes, nosaltres no hi podem estar a
favor. Si aquest problema existeix, si a aquest problema s’hi ha
de donar resposta, jo crec que hauríem d’afinar més bé la
solució perquè si no aprovam una proposició no de llei que
realment al Govern li entrarà per una orella i li sortirà per una
altra, per dir-ho de forma col·loquial. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CARBONERO I SÀNCHEZ: 

Moltes gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Bé,
tornam a estar davant una proposta molt poc concreta del Sr.
Camps i, bé, jo faré una reflexió sobre els dos punts. 

En primer lloc, en el primer punt, aquesta proposta destil·la
o un desconeixement o -esper que no sigui així- una intenció de
desprestigiar tota una Direcció General d’Emergències on es fa
una feina molt important de col·laboració de les diferents
entitats que tenen competència en Protecció Civil. 

A més a més, li diré, que tenim ara al febrer d’aquest any...
l’112 va acomplir 25 anys, va ser la primera comunitat
d’Espanya i d’Europa a implantar un telèfon únic
d’emergències on es canalitzen i es coordinen totes les persones
i organismes que fan possible la coordinació i fan possible fer
una acció coordinada davant una emergència. Per tant, açò ho
dic per posar en valor la feina que es fa i com de pioners van
ser en el seu moment i les mils i mils de telefonades que rep
cada any aquest servei i que té els seus protocols concrets
d’acció. 

Per tant, em remetré al marc legal, la Llei 2/1998, de 13 de
març, d’ordenació d’emergències de les Illes Balears, té aquest
objectiu, no?, d’assegurar la integritat personal i col·lectiva de
les persones i la prevenció contra els riscs, les catàstrofes i les
emergències que tenim les quals, per desgràcia, i per mor de la
conseqüència del canvi climàtic, de cada vegada són més
virulentes i amb més freqüència. 
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Es duu a terme una detallada regulació dels serveis de
prevenció, extinció d’incendis, salvament, rescats -que vostè en
fa referència en aquesta proposició- i també d’emergències
sanitàries extrahospitalàries. Els serveis d’emergències són un
servei essencial, de col·laboració ciutadana i, a més a més,
col·laboren amb moltes institucions, com bé sap vostè, perquè
és un debat que reiteram aquí, en aquesta Comissió
d’Assumptes Institucionals. 

He de dir que els centres de gestió d’emergències ja tenen
els seus protocols operatius i alguns d’ells són estàndards, i
vostè deu conèixer perfectament a què em referesc.

En el punt número 1 no sé si vostè fa referència als
protocols estàndards de resposta a emergències o fa referència
als plans d’emergències, que alguns ja estan revisats i aprovats
i altres estan en revisió. Jo, ja li he dit des al principi, vull dir,
destil·la una incertesa que m’agradaria... L’he escoltat molt
atentament a la primera intervenció a veure si ens ho
concretava, però he vist que no. I, bé, esper que a la segona
intervenció ens expliqui de quins protocols exactament parla
vostè. 

I pel que fa al marc normatiu, per seguir amb la línia
normativa que havia comentat anteriorment, també tenim la
Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes
Balears que estableix que la Protecció Civil és una competència
concorrent de l’Estat i de les comunitats autònomes i, tornant
als protocols i plans, estableix que hi ha diferents plans de
prevenció: els plans territorials i els plans especials.

M’agradaria -li insistesc- que ens digués si fa referència a
aquests plans a la seva proposició o fa referència als protocols
operatius estàndards que preveu l’article 26 de la Llei 2/1998,
de 13 de març, d’activació dels plans de Protecció Civil. Li he
de dir que la feina de Protecció Civil, bé, vull fer un agraïment
a tots els que hi fan feina, insistesc que és una resposta
col·laborativa i que mobilitza molta gent i moltes institucions,
i crec que aquesta proposta que vostè duu avui aquí podria ser
que -alguns grups li han dit-, que podria tenir un rerefons
positiu, però jo la veig..., o nosaltres la veiem totalment
innecessària, perquè la situació actualment funciona -ja li he
dit, 25 anys d’112- i que mobilitza tots els recursos. 

I referent al segon punt, també torna ser un punt en què
vostè insisteix, vostè insisteix a fer aquestes partides
addicionals les quals són totalment capricioses, perquè tampoc
no ens diu a què ho vol destinar, ens parla de materials, així, en
general. Però, per tant, nosaltres a aquesta inconcreció no li
podem donar un vot favorable, Sr. Camps. 

Per tant, nosaltres farem un vot desfavorable als dos punts
i açò és el nostre sentit del vot.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Bé, ja veig que molt poques persones
aquí presents han tengut el detall de llegir-se amb atenció la
proposició no de llei i anar a les dates que estic citant que va
ser quan un sindicat, prou reconegut com és l’STEI, denunciava
públicament les mancances i la precarietat que tenen o pateixen
qualque servei, i condiciona -Sra. Sans- que aquest servei no és
de Menorca, és un servei que denunciava de Mallorca, per
tant...

Jo puc conèixer amb molt més grau de precisió el que
ocorre a Menorca, com a menorquí que som, però vostès també
han de tenir present que a aquesta PNL el Partit Popular parla
de tots els serveis, no volem fer cap tipus d’exclusió. 

Quant a les feines que són obligació d’aquest govern
d’actualitzar tots aquests plans, com ha citat la Sra. Sans,
d’INUNBAL i d’altres, açò, aquests plans especials tenen el
seu radi d’acció es posen en marxa quan afecten una sèrie de
riscs, no s’activen per un..., els protocols d’un servei
d’emergències, quan una persona -per exemple- en el Camí de
Cavalls de Menorca, pateix un accident i l’han d’anar a rescatar
els bombers, poden col·laborar la Guàrdia Civil si fa falta
l’helicòpter, pot col·laborar el servei de rescat de la mar..., idò,
aquest tipus de protocols és allà on nosaltres, la finalitat que
volíem era arran d’aquesta denúncia posar sobre la taula -
perquè vostès en siguin coneixedors- que aquests protocols si
existeixen de vegades és necessària la seva actualització. 

És un toc d’atenció, és un interès perquè els nostres serveis
públics, els nostres serveis de rescat funcionin de forma
completament ordenada, eficient i que disposin dels materials
que aquest sindicat -torn a reiterar- va denunciar públicament
que a dia d’avui no tenen. I aquesta quantitat de 100.000 euros
-torn repetir- és una quantitat que jo entenc que és per -i aquí
també ho cita la PNL- és una quantitat per renovar i/o
complementar per tenir més seguretat i garanties a l’hora de
procedir a un rescat o a una situació d’emergències. 

Ja veiem que a vostès qualsevol excusa els serveix per
desmarcar-se i no voler fer aquest exercici de responsabilitat,
com a partits polítics del Govern, perquè parlam d’una
quantitat completament assumible i que serviria per
acompanyar i per dir als consells insulars, que són els
responsables, els competents dels serveis contra incendis, que
el Govern és aquí per ajudar, per incentivar, per poder millorar
aquest servei públic que a tots se’ns n’ompl la boca però de
vegades, a l’hora d’aixecar la mà i votar-hi favorablement, ens
consta, ens agafa rampa. 

Per tant, agrair al Sr. Rodríguez, la Sra. Pons, el seu suport
a aquesta iniciativa.

I al Sr. Castells també, en el tema de protocols, reiterar: els
protocols solen ser documents que de vegades estan anys a
treure’ls del calaix, a contrastar, a fer maniobres, perquè si tu
no fas maniobres amb els diferents col·lectius d’emergències,
idò, tot funciona, però quan veus que no funciona i s’ha
d’actualitzar perquè s’han incorporat nous serveis de rescat,
quan veus que hi ha materials que estan obsolets o han vingut
a formar part del món del rescat noves maquinàries, nous
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vehicles, és quan de ver és conscient que s’han d’actualitzar
aquest protocol, no es tracta de fer una PNL. Està clar que a la
PNL tot és millorable però la finalitat és un toc d’atenció de
dir, ep!, Govern i Parlament, som aquí, som conscients que hi
ha unes denúncies, que hi ha unes mancances i volem
acompanyar aquests consells insulars, que són els responsables
i els competents.

I bé, sol ser també normal quan vostès em solen dir que
reiter aquestes iniciatives i que els àmbits competencials estan
definits, està clar, som conscient que estan definits, però no
deix de voler recordar-los que el Govern de la comunitat
autònoma es troba per sobre de tots i que ha de donar exemple
i ha d’ajudar els petits, i com més petita és l’administració idò
més que mai ha d’acompanyar. Per tant, jo seguiré, en nom del
Partit Popular, reiterant qualsevol episodi que es vegi que es
pot millorar i sobretot en el cas de ser serveis públics com és el
cas dels serveis de rescat. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1045/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor, 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1045/21, relativa a millora i actualització dels
protocols dels serveis i organismes que participen en els rescats
i renovació de materials homologats, necessaris per als rescats
amb més seguretat.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1204/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a declaració per part de l’Estat de zona
catastròfica de la zona de la Serra de Tramuntana afectada
pel fenomen meteorològic advers d’agost del 2020.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1204/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la declaració de l’estat de zona
catastròfica de la Serra de Tramuntana afectada pel fenomen
meteorològic advers d'agost del 2020.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
saben molt bé, el passat 29 d’agost de l’any passat un esclafit
i un cap de fibló d’enorme virulència varen afectar una

important zona de la Serra de Tramuntana, concretament aquest
fenomen va afectar Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, i
causà una important destrucció del paisatge, de la biodiversitat
i afectà elements patrimonials dignes de preservació, també va
afectar serveis bàsics i béns immobles privats. La destrossa va
ser grossa i rellevant tant en l’aspecte ambiental com en
l’aspecte purament econòmic. Varen quedar afectades entre
700 i 800 hectàrees ubicades a una àrea declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO.

A principis de setembre, el Consell de Govern va sol·licitar
formalment a l’Estat la declaració de zona catastròfica de l’àrea
afectada per aquest episodi de pluges i vent que va deixar uns
danys materials molt elevats. Concretament, aquesta petició
pretenia que l’Estat habilitàs les ajudes i les mesures
econòmiques que preveuen els articles 21, 22 i 24 de la Llei
17/2015, en relació amb la disposició addicional quarta de la
mateixa llei, i amb el Reial Decret 307/2005, pel qual es
regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats
derivades d’emergència o de naturalesa catastròfica. La petició
mateixa del Govern balear acredita que el nostre executiu
considerava que es donaven les circumstàncies i exigències
perquè es produís aquesta declaració. 

A més a més, l’article 23 de la Llei 17/2015 estableix que
la declaració de zona afectada greument per una emergència de
protecció civil correspon al Consell de Ministres, que ha de
valorar, entre d’altres coses, que s’hagin produït danys
materials derivats d’un sinistre que afecti greument les
condicions de vida de la població a una àrea geogràfica
determinada. D’acord amb aquest precepte legal, el Consell de
Ministres té un ampli marge d’apreciació a l’hora de fer o no
fer aquesta declaració de zona afectada greument per una
emergència. La declaració d’un espai com a zona catastròfica,
provoca que s’habilitin per l’Estat ajudes econòmiques o
beneficis fiscals als particulars pels danys patits a les seves
propietats i es compensi a les corporacions locals les despeses
derivades d’actuacions inajornables de reparació i recuperació
de serveis i infraestructures públiques. 

Per això, instam el Govern de les Illes, aquesta és la nostra
proposta, a declarar la zona de la Serra que insti..., -perdó, el
Govern de l’Estat- que declari la zona de la Serra de
Tramuntana afectada per l’esclafit i el cap de fibló de l’any
passat, i també instam el Govern balear a defensar amb tots els
mitjans al seu abast la declaració de la zona de Serra de
Tramuntana afectada per l’esclafit i el cap de fibló. Per tant, i
si no s’aconsegueix, que s’impugni jurisdiccionalment la seva
possible denegació per part del Govern de l’Estat. 

Esperam el suport de tots. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 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: 

Gràcies, president. El PP donarà suport a la iniciativa
presentada per El Pi atès que considera essencial la declaració
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de zona catastròfica i, conseqüentment, la sol·licitud i
l’arribada d’ajuts del Govern central per restablir les destrosses
ocasionades per un esclafit i un cap de fibló el mes d’agost
passat a les zones de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa,
ateses les enormes conseqüències ambientals, patrimonials i
econòmiques derivades d’aquest fenomen climatològic.

Aquestes circumstàncies ens retrotreuen a altres lamentables
episodis viscuts a Balears al Llevant de Mallorca, a l’any 2018,
que es va veure afectat per unes greus inundacions que varen
ocasionar diverses tragèdies personals i molts de danys
materials a municipis com als d’Artà, Capdepera, Manacor,
Son Servera i Sant Llorenç.

I recordam també amb molta tristesa la tempesta Glòria, el
mes de gener del 2020, que va produir tot un seguit de
desperfectes, inundacions i catàstrofes colpejant, una altra
vegada, a la zona de Llevant de Mallorca i zones costaneres
com Portocolom o Cala Rajada que varen sofrir greus estralls,
i també amb pèrdues de vides humanes. 

I en tots aquests lamentables fets hem pogut constatar la
poca sensibilitat i la deixadesa que té el Govern d’Espanya, el
Govern del Sr. Sánchez, amb els problemes de les Illes Balears,
trigant més d’un any a fer efectives les ajudes compromeses a
causa d’aquests desastres naturals. Una situació que el mateix
delegat del Govern d’aquell moment, el Sr. Morey, trobava que
era fora de lloc, i va haver de sortir públicament a demanar
disculpes als ajuntaments, als ciutadans perquè ell mateix -
representant el Govern d’Espanya- considerava que era un
termini massa llarg. 

El Partit Popular a través de diferents iniciatives
parlamentàries ha instat el Govern de l’Estat en diverses
ocasions a agilitzar al màxim els tràmits per tal d’atorgar les
ajudes i que, de forma immediata, procedeixi al seu pagament
als diferents municipis, entitats i afectats a causa d’aquestes
catàstrofes patides en el Llevant de Mallorca. 

Esperam, Sra. Pons, que aquesta iniciativa de declaració per
l’Estat de zona catastròfica de la zona de Tramuntana sigui més
efectiva i no quedi en un exercici dialèctic dins aquest
parlament, i que puguin arribar des de Madrid els ajuts
necessaris per a la nostra gent i per una zona constituïda per
Banyalbufar, Esporles i Valldemossa, àrea molt emblemàtica
declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Em sembla molt interessant que s’hagi
portat aquesta iniciativa aquí, al Parlament, perquè, de fet, hem
vist com en els darrers anys catàstrofes com aquestes n’han
succeïdes moltes i, malauradament, sembla que de cara al futur
s’incrementaran i que, per tant, ens trobarem en més ocasions
aquestes qüestions i, de fet, precisament, per aquest

plantejament que faig nosaltres, des d’Unidas Podemos, vàrem
presentar una iniciativa no centrada en un cas específic sinó en
la necessitat d’abordar de forma transversal en el nostre país,
no només a la nostra comunitat autònoma, sinó en el nostre
país, com prevenir totes aquestes situacions de catàstrofes
naturals i com reconstruir millor també, en això ja parl més del
tema litoral, no?, que al final crec que són debats que no es
poden continuar ajornant i que s’haurien de tenir un debats de
forma transversal -com dic- a nivell de l’Estat, i així mateix
també la revisió de quan s’ha de d’anomenar una zona
catastròfica i no tirant a la baixa, o sigui..., que això passi més
significa que s’hi hauran de destinar més recursos i s’haurà de
tenir un criteri diferent on s’incloguin..., idò, diversos casos que
puguin succeir, i en aquest sentit nosaltres vàrem presentar
aquesta iniciativa.

Nosaltres, al punt 1 hi votarem a favor, perquè de fet em
sona que ja és una qüestió que ja vàrem sol·licitar en aquest
parlament.

Pel que fa al punt 2, tenc aquí una proposta d’esmena per
transaccionar, que presentarà la Sra. Carbonero, que ens sembla
molt interessant que es pugui acceptar.

I..., res més, és un debat que continuarà havent-hi en aquest
parlament i que podrem tenir en més ocasions, per desgràcia,
i que... com a comunitat autònoma i com a país haurem
d’abordar d’una manera totalment diferent en què no només
s’hagi de basar en què fem una vegada succeït, sinó sobretot en
la necessitat de prevenir millor al màxim possible aquestes
situacions, ja entenem que moltes són... les catàstrofes naturals
són com són i és complicat, però que haurem de fer un esforç
com a societat per fer-hi front.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, donarem suport a aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari El Pi. Des del primer moment ens vàrem afegir a
aquest... a la preocupació d’aquests municipis de la
Tramuntana, dels municipis de Banyalbufar, Esporles i
Valldemossa a demanar aquestes ajudes econòmiques i la
declaració de zona catastròfica per culpa del cap de fibló del 29
d’agost, com ha explicat la Sra. Pons.

Som davant d’un altre cas del Govern central que ens dóna
l’esquena, com ja va fer amb les ajudes de la tempesta Glòria,
de la torrentada de Sant Llorenç, del Llevant, que va passar més
d’un any i mig per començar a poder demanar aquestes ajudes
econòmiques.

I aquí parlam del nostre paisatge natural, del patrimoni
natural de Mallorca, de la Serra de Tramuntana, on tots tenim
la responsabilitat de protegir i, per tant, votarem a favor
d’aquesta proposició. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Oportuna la proposta que ens posa
damunt la taula El Pi, el que fa és posar en evidència el que fa
temps que denunciam i diem, que és la deixadesa de l’Estat,
governi qui governi, és igual, vers les Illes Balears; deixadesa
en tots els aspectes, és a dir..., ens menyspreen econòmicament,
ens menyspreen administrativament, ens menyspreen
constantment, lingüísticament, en tot el que els afecta passen de
nosaltres.

És clar, la declaració de zona catastròfica depèn de l’Estat
i és una bona eina administrativa a l’hora de fer plantejaments
d’ajudes, de..., la Serra de Tramuntana, al cap i a la fi, el que
diu la proposta, està declarada Patrimoni de la Humanitat per
part de la UNESCO, per tant, posem en valor tot això. Tenim
un paratge, un espai fantàstic, un espai de convivència entre
medi natural i persones on fa temps que es treballa, fa temps
que es treballa tant per part del consell com dels ajuntaments
com de la comunitat autònoma i hi ha un desastre natural, un
desastre natural imprevisible, un desastre natural que afecta
propietats privades.

Per tant, l’eina, la millor eina administrativa que hi ha és
aquesta declaració de zona catasfròfica. Per tant, no hi ha..., no
es demana res de l’altre món ni es demana cap exageració,
senzillament es demana que l’Estat d’alguna manera intervingui
en aquesta declaració amb aquesta eina administrativa. 

També, ja que hi som, vull posar en valor la feina feta per
part dels ajuntaments, és a dir, els ajuntaments afectats sí que
s’han mogut, sí que han anat a l’administració de l’Estat, sí que
han reclamat aquesta declaració, sí que han reclamat ajudes, sí
que tots els ajuntaments afectats ha fet aquesta feina que els
pertocava.

Per tant, des del Govern donem una mà tant als propietaris
com als ajuntaments afectats per veure si l’Estat espavila i
aquesta vegada aconseguim que miri cap a les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez, cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Con toda brevedad porque creo que
se han expuesto ya todos los argumentos necesarios y las
explicaciones convenientes, nosotros consideramos que sí se
dan los requisitos necesarios por la ley para esta declaración de
zona catastròfica y, por tanto, apoyaremos la propuesta de El
Pi en este sentido.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
Mixt, però no hi és. Per tant, correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Carbonero, té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Sra. Pons, aquest debat tornar ser
de nou un testimoni de les conseqüències del canvi climàtic,
veiem clarament que és una realitat i que els seus impactes són
reals, dramàtics i moltes vegades devastadors. Els fenòmens
extrems són cada vegada més freqüents, amb més virulència i
amb més intensitat, i en aquest cas el que va passar dia 29
d’agost de l’any passat va ser un cap de fibló d’enorme
virulència, i ara som davant els escenaris de mitigació del canvi
climàtic, perquè ja tots els experts diuen que ja no hi ha tornada
enrere, que es diu, no?, i que fins i tot les temperatures que
tenim ara en ple 15, 16 d’agost són extremes i veiem clarament
que ara el que hem de fer és mitigar les conseqüències del canvi
climàtic. 

Per tant, és imprescindible intervenir i invertir també
recursos en prevenció i en els futurs efectes que tindrà aquest
canvi climàtic.

La proposta que ens du avui és clarament en la fase de
reconstrucció, és una reconstrucció i per açò volia fer aquest
preàmbul que és important que ens conscienciem tots i facem
una acció conjunta i unida per fer aquestes inversions realment
en la mitigació i la prevenció de riscos, perquè després, la Llei
17/2015, que vostè esmenta a la seva proposta, realment
desenvolupa els sistemes de riscos, però després fa el
restabliment de la normalitat, la normalitat abans dels efectes
i de la sinistralitat.

Nosaltres sempre hem fet un vot favorable a demanar que
s’incloguin les zones... abans eren zones catastròfiques, ara es
diuen zones d’emergència de protecció civil, i creiem que en el
marc de la llei, donar aquesta categorització, després permet
rebre els ajuts corresponents.

Per tant, nosaltres fem un vot favorable. Li hem presentat al
segon punt, que sí que tenim una petita esmena, bé, una petita
esmena i vostè no s’hi ha manifestat, jo li he passat l’esmena
abans del debat, no s’ha manifestat si ens l’acceptaria o no,
però vostè sap que, com que cada vegada són més freqüents els
efectes del canvi climàtic, com he dit al principi, la normativa
agafa mitjançant el reial decret llei, agafa ampliacions de
normativa bàsica que estava pensada per un efecte concret, com
podia ser en aquell moment DANA, o Glòria, en aquest cas
Filomena. I el ministeri, l’esmena nostra va amb referència que
el ministeri ha tret el Reial Decret 10/2021, en el qual es doten
les mesures urgents per pal·liar els danys causats per la
borrasca Filomena, però sí que permet ampliar als períodes
concrets que van des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2021.
Aquest fenomen que vostè esmenta del 29 d’agost a la Serra de
Tramuntana de Mallorca, hi seria inclòs per les dates.

Per tant, nosaltres fem aquesta esmena en la qual
demanaríem concretament aquesta sol·licitud a l’Estat, que ho
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inclogués dins l’ampliació d’aquest Reial Decret Llei 10/2021,
de 18 de maig. Esperem que ens ho acceptin i, bé, entre tots, i
estic convençuda, que el Govern fa totes les feines que són al
seu abast perquè pugui arribar aquest ajut.

Fer una petita referència al Partit Popular que sempre ens
comenta el tema de les ajudes de Glòria que no arriben, i això;
bé, vostè sap perfectament, Sra. García, com de difícil és
gestionar un tema d’ajudes, perquè són moltes sol·licituds,
s’han de comprovar moltes coses. Ara ho he volgut comprovar
a través de les notícies, l’expedient de Lorca, se’n recorda del
2011, va ser gestionat per un Govern del Partit Popular, el
passat novembre van donar carpetazo a les ajudes del
terratrèmol de Lorca. Per tant, és un tema complex i que
requereix el seu temps, els terminis administratius són els
terminis administratius i no ens els podem botar, per tant, en
aquest sentit hem de tenir espera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Moltíssimes gràcies als que ens donaran suport a aquesta
proposició no de llei que és absolutament imprescindible
perquè la situació és dramàtica, ja ho hem contat i vostès ho
saben i fins i tot ho varen poder comprovar en el seu moment.

Jo, Sra. Carbonero, no li he contestat abans si acceptava o
no, perquè crec que venim al Parlament a parlar i la volia
escoltar a veure si em convencia o no amb els seus arguments.
La veritat és que entenc la seva bona voluntat i entenc que
vostè intenta arreglar les coses des d’aquí, des de la seva
posició de diputada, però és que el que jo dic no exclou el que
vostè diu, jo deman al Govern de les Illes Balears que defensi
amb tots els mitjans allò que pugui, i crec que si volen que
s’incloguin aquestes mesures d’ampliació que vostè
m’anomena, n’hi ha prou que telefonin a Madrid i els diguin,
escolta: fica-ho aquí i tal vegada així arriben les ajudes, i si no
que vagin als jutjats.

És això que nosaltres diem, creiem que aquesta és la manera
de poder aconseguir les coses, és a dir no crec que ens haguem
de perdre amb més circumloquis i amb més voltes i voltes per
arribar a una cosa, 800 hectàrees afectades a una Serra de
Tramuntana que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

Per tant, crec que aquesta proposició nostra és molt senzilla,
és molt clara i que si hi ha voluntat ho hem d’aconseguir i tot
això que vostè em demana en aquesta esmena, no és excloent
amb la nostra proposició no de llei. Per tant, per això no li
acceptaré, però agraesc la bona voluntat i gràcies a tots aquells
que han dit que sí, que hi donaran suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 1204...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Pot ser per separat? Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

He entès que algú demanava votació separada, li volia
demanar si accepta votació separada.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, sí, acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, passam a votar el votar el primer punt, el
punt 1.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1204/21, relativa a la declaració de l’Estat de zona
catastròfica de la Serra de Tramuntana afectada pel fenomen
meteorològic advers de l’agost del 2020.

I sense cap assumpte més a tractar, i sense deixar de
desitjar-los bon estiu a tothom i que descansin per reprendre un
altre període intens, que suposo que començarà a partir de
setembre, s’aixeca la sessió.

Bon estiu.
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