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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Antoni Costa substitueix Lluís Camps.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Antoni Fuster substitueix Núria Riera.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, Sr. Presidente, Jesús Méndez sustituye a Patricia Guasp. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ.

Pablo Jiménez sustituye a Esperança Sans. 

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 11820/21, d’iniciativa legislativa popular, de benestar
per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Començam amb l'ordre del dia d'avui, que
consisteix a dictaminar la Proposició de llei RGE núm.
11820/21, d’iniciativa legislativa popular, de benestar per a les
generacions presents i futures de les Illes Balears.

Mitjançant l'escrit RGE núm. 1297/23, la Sra. Margalida
Maria Ramis i Sastre, a qui donam la benvinguda, sol·licita, en
representació de la Comissió promotora de la iniciativa
legislativa popular de la Proposició de llei de benestar per a les
generacions presents i futures de les Illes Balears, comparèixer
a aquesta comissió per fixar posició de la comissió promotora
davant l'informe de ponència, d'acord amb el que disposa
l'article 11.5 de la Llei 4/1991, de 13 de març.

Així doncs, per fixar la posició de la Comissió promotora
davant l'informe corresponent a aquesta proposició de llei, té la
paraula la Sra. Margalida Ramis i Sastre, per un temps de deu
minuts. 

LA SRA. REPRESENTANT DE LA COMISSIÓ
PROMOTORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE BENESTAR
PER A LES GENERACIONS PRESENTS I FUTURES DE
LES ILLES BALEARS (Margalida Maria Ramis i Sastre): 

Bon dia, moltes gràcies per la possibilitat d'intervenir avui
dins aquesta comissió. La veritat és que és la primera vegada
que una iniciativa legislativa popular arriba a aquest punt de
tramitació i des de la comissió promotora n’estam especialment
contents, sobretot per la proposta en si que representava, que és
una proposta que marca un canvi, un abans i un després en el
plantejament i la mirada de les polítiques que es fan, i que
consideram imprescindible sobretot en els temps d'emergències
i incerteses que vivim, i tenint en compte també que les

polítiques i les normes i les accions que es prenen avui dins
l'àmbit normatiu i des de les institucions han de tenir,
necessàriament, aquesta mirada de cara a l’impacte sobre el
benestar de les generacions futures, que de cada vegada lluiten
i batallen amb més incerteses, més precarietat i més escassetat
respecte del que hem conegut fins ara. 

Llavors, vénen uns canvis que vendran donats sí o sí als que
haurem de fer front i creim que aquesta iniciativa legislativa,
precisament, el que fa és mirar, és fer una mirada de
responsabilitat per garantir que, davant aquests escenaris cada
vegada més complexes, les decisions que es prenguin avui
puguin garantir el benestar de les generacions futures, tot i les
circumstàncies que, evidentment, estan per venir, tots els reptes
que com a societats haurem d'afrontar en els propers anys. 

En relació amb la ponència, no varen poder tenir la
possibilitat d'intervenir-hi, la veritat és que és una llàstima, és
una llàstima no haver pogut ser present a aquesta fase de la 
tramitació parlamentària de la llei, però agraïm avui poder ser
aquí a la comissió, i agraïm, sobretot, la feina que han fet els
diferents grups en relació amb les esmenes plantejades per a
aquesta proposició de llei. Les agraïm perquè consideram que
han donat solidesa a la llei des del punt de vista de l'encaix dins
el marc normatiu i dins el marc de tramitació de normativa i
planificacions sectorials que es puguin fer des de les diferents
institucions de la comunitat autònoma.

Ho agraïm perquè vàrem poder allargar també l'exposició
de motius que justifica la necessitat d'aquesta proposta de llei,
una exposició de motius que des de la comissió promotora
vàrem haver d’abreujar perquè, com bé sabeu, la iniciativa
legislativa popular quan es presenta té una limitació molt
grossa en relació amb l'extensió de la proposta de llei que es
pugui plantejar, perquè ha de venir imprès en els fulls de
signatura que recollim i, per tant, això ens limita molt algunes
de les qüestions que no vàrem poder desenvolupar, una era
l'exposició de motius, que per a nosaltres és fonamental, és
explicar molt bé per què és necessària aquesta llei; però també
ho era, per exemple, tot el desenvolupament de com havia de
funcionar la comissió, quines qüestions havia de dictaminar,
com s'havia de composar, quin havia de ser el règim
d'incompatibilitat. 

Tot això nosaltres no ho vàrem poder fer en el moment de
presentar la proposta, sinó que ho deixàvem al
desenvolupament d'un reglament posterior o d’unes
disposicions posteriors a aquesta llei, per una qüestió, insistesc,
tan pràctica com una qüestió d'extensió de la llei que no es
podia allargar més. 

Per tant, en aquestes esmenes tot això s’ha incorporat i
consideram que és essencial per donar-li cos, per donar-li
viabilitat i, per tant, estam contents en aquest sentit i agraïts de
la feina que s’ha fet.

Estam contents perquè consideram que tampoc no s'ha tocat
l'esperit i la filosofia que plantejava aquesta proposició de llei.
Insistesc que és una proposta pionera a nivell de l'Estat
espanyol. Nosaltres ens vàrem emmirallar amb feina que
s'havia fet a Gal·les, però que evidentment el marc normatiu i
parlamentari institucional és totalment diferent, per tant, la
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vàrem haver d'adaptar a la nostra pròpia realitat. És la primera
vegada que una comunitat autònoma planteja una legislació en
aquest sentit i, a més, ho fa a través d'una iniciativa legislativa
popular, la qual cosa encara li dóna, el suport de més de 12.000
signatures que es varen recollir per donar cos a aquesta llei, li
dóna més legitimitat, li dóna força i li dóna cos.

Per tant, en aquest sentit, també, a nivell de principis
generals i filosofia estam contents, els objectius de benestar no
s’han tocat.

A la vinculació dels principis i els objectius d'aquesta llei sí
que hi ha hagut alguns canvis relatius als aspectes que havia de
considerar la comissió, però entenem que, també, per una
qüestió d'agilitat i d’efectivitat de la feina que pugui fer aquesta
comissió era necessari; nosaltres, precisament, després d'haver
plantejat la llei, havíem detectat algunes de les propostes que
potser, pel volum de feina que implicava per a la comissió,
feien poc factible que es mirassin totes aquestes qüestions. I, en
aquest sentit, almanco queda tot el tema de procediment
d'elaboració normativa, plans territorials i plans directors
sectorials. Creim que això és fonamental, perquè és aquí on es
decideixen -a tots aquests instruments de planificació
estratègica-, és on es decideix el futur, també, no?, i com el
desenvoluparem.

Un dels motius que va motivar aquesta proposta,
precisament, va ser el fet que tenim un marc normatiu, en
general, que ens ha quedat obsolet: l'emergència climàtica és ja
una realitat, els conflictes que s'han derivat a nivell de
vulnerabilitat del nostre sistema econòmic també ens han
plantejat qüestions que són imprescindibles abordar, i moltes
vegades ens trobam amb instruments de planificació que són
vigents, però que ja queden totalment obsolets en relació amb
els reptes que s'han d'afrontar de cara al futur. Per exemple, un
Pla director sectorial de carreteres redactat en el 1998 i que
encara avui executa part de les seves infraestructures.

Per tant, aquesta va ser una de les qüestions fonamentals, no
podíem abordar un canvi de tot el marc normatiu, per tant,
implicàvem una iniciativa que el que fa és que quan es
plantegin revisions o modificacions d’aquestes planificacions
sectorials, que nosaltres creiem que s'haurien de fer gairebé
d'ofici, per part de les diferents institucions, adaptades a
aquestes declaracions institucionals d'emergència climàtica, idò
tenguin en compte aquestes noves visions i aquest nou
paradigma en el qual hem de fer les polítiques de futur.

També hi entren els contractes del sector públic, en aquest
cas, per quantia igual o superior a 5 milions d'euros, i els plans
estratègics de subvencions, també el projecte de pressuposts i,
en aquest sentit, per a nosaltres també en aquesta part no hi ha
res a dir, contents de com queda.

Dins l’avaluació de l'activitat normativa també, en principi,
ha quedat talment com nosaltres ho havíem plantejat. Hi ha
hagut un canvi respecte que nosaltres reclamàvem que si hi
havia un informe desfavorable de la comissió, hi hagués un
procés de participació ciutadana, una consulta ciutadana oberta.
La idea d'aquesta proposta era precisament, també, fer
corresponsable la ciutadania, és a dir, si es pren una decisió
política, aquesta decisió política o aquest pla normatiu o

programa ve amb un informe desfavorable de la comissió,
consideràvem que no només qui fa la proposta té la
responsabilitat d'actuar enfront de la decisió de tirar endavant,
malgrat un informe desfavorable, sinó que el fet d’obrir una
consulta ciutadana implicava que també la gent es fes
copartícip d'aquesta decisió, i es corresponsabilitzàs d'aquest
instrument de planificació de cara al futur.

Això sí que és una qüestió que ha caigut, a nosaltres ens sap
greu, perquè entenem que també era un procés d'aprofundiment
democràtic important, però, tot i així, consideram que no es
desvirtua en definitiva aquest plantejament, perquè el fet de
tenir un informe desfavorable, evidentment, donarà força a la
societat civil, també, organitzada ja per fer front a les possibles
conseqüències o poder organitzar-se per reclamar alguns
determinats canvis que es puguin fer dins els projectes
normatius, dins els canals establerts ja de participació ciutadana
i, si no, després, en la seva posterior execució del que prevegi
aquest pla o norma. Per tant, en principi, amb això també hi
estam d'acord.

En relació amb la composició de la comissió, també, tal i
com ha quedat redactat era bastant com nosaltres ho havíem
plantejat, sobretot pel que fa a la composició, a l'equitat i
d’altres. Hi ha hagut canvis pel que fa al nomenament, que
també entenem, des de la lògica de les mateixes institucions,
que són raonables i, per tant, tampoc no hi tenim cap
inconvenient.

I, per a la resta, tot el que es referia a la comissió, que
queda molt més ben fonamentat i ja explicitat dins la mateixa
llei i, per tant, no necessitarà un desenvolupament reglamentari
posterior, tot i que sí que, després, la comissió haurà de
redactar el seu propi reglament en uns terminis que són
factibles. S'han fixat també terminis que consideram que donen
viabilitat i no deixen enlaire l'aplicació futura d'aquesta
proposició o d'aquesta llei, una vegada que estigui aprovada.

I, per tant, per part nostra, crec que estam ara mateix
satisfets amb com s'ha desenvolupat tota la tramitació d'aquesta
proposta, la redacció, debat de les esmenes que hi ha hagut, les
incorporacions o canvis que de moment s'han acceptat, i que
esperam que aquesta comissió i el proper Ple aprovin, sense
que hi hagi gaire més conflicte o gaire més tensió per cap dels
punts plantejats en aquesta iniciativa legislativa popular.

Per part nostra, fins aquí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, ara sí que comencem el
debat de la comissió, si vol quedar-se a veure el debat..., però
ha de passar a la part del públic.

Comencem el debat i, per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de la RGE
núm. 920 a la 932/23, i per posicionar-se respecte de les de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, bon dia. Sra.
Ramis, vull donar-li les gràcies per haver vengut aquí a
explicar-nos la proposta.

Des d'El Pi, ja quan se’ns va venir a presentar al grup
parlamentari aquesta iniciativa legislativa popular, de benestar
per a les generacions presents i futures, ja vàrem dir que el fons
no el vèiem malament, és normal, les actuacions de les
institucions de la nostra comunitat han de poder garantir el
benestar ecològic, econòmic i social de les generacions presents
i futures, però la forma, així com es plantejava la iniciativa, no
consideràvem que fos el més adient. Per això no li vàrem donar
suport el dia que es va prendre en consideració.

Des d'El Pi, hem presentat 13 esmenes que el que feien era,
inicialment, llevar l'article 2.3, perquè en aquest article, primer,
feien vinculants tots els informes que es feien, que es
preparaven des de la comissió que es constituïa, informes
vinculants a tot tipus de procediments i normes, això podria
suposar una saturació a l’hora de fer qualsevol pla, projecte,
programa, contracte, convocatòria de subvencions les quals, a
més, es proposaven amb quanties d’1 milió d'euros, quanties
que si ens plantejam a l’hora de la grandària del que suposa a
la comunitat i les accions, infraestructures, que s'han de posar
en marxa, són quanties irrisòries i poden suposar un col·lapse
i, per tant, nosaltres des d'aquest punt de vista volíem eliminar
la vinculació i aquests projectes.

I, després, nosaltres no consideram que hi ha d'haver una
comissió, sinó que a posta vàrem preparar o hem presentat unes
esmenes, allà on sigui el Govern que, en l'elaboració i
tramitació per part del Govern de projectes de llei i projectes de
decret, haurà d'incorporar un informe d'avaluació d'impacte de
la iniciativa del benestar de les generacions presents i futures.
Per un costat, presentam una esmena que ho reguli d'aquesta
manera i, per l’altre costat, el que també demanam, amb un nou
article, és que la conselleria competent en matèria d'avaluació
ambiental haurà d'habilitar tots els mitjans humans, materials i
econòmics necessaris per al compliment del que disposa
aquesta llei.

I després sí que tenim moltes esmenes de supressió, perquè
eliminam tot el títol III, que és tot el tema de la comissió i totes
les accions, els cessaments, les compensacions econòmiques,
les causes d'abstenció i recusació, etc., a que fa referència
aquesta comissió. 

Com dic, amb el fons hi podríem estar d'acord, podem
entendre que les institucions, que els polítics, han de mirar, han
de garantir aquest benestar, però -com dic- la manera de
traslladar aquesta iniciativa no veiem que fos la millor i d'aquí
les nostres iniciatives.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passam a defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 941 a la 948, 950, de la
967 a la 971 i de la 973 a la 978/23, i per posicionar-se

respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, per
un temps de deu minuts, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, nosotros, en primer lugar,
querríamos manifestar, y lo haremos en todas las ocasiones, lo
contentos, digamos, que estamos o satisfechos de poder estar
analizando una iniciativa legislativa popular. Creemos
profundamente en la bondad del sistema, o sea, en esta
permisión del artículo... creo que es el 89 de la Constitución, de
que se podrá legislar por medio de iniciativas. En cuanto a eso
estamos contentísimos.

Ahora, el problema..., ya analizamos si de esto se podía
regular, por como dispone la Constitución sobre cuáles son los
objetos que sí que puede determinar una iniciativa legislativa
popular y cuáles no, y en esta de todas maneras nos preocupa
exactamente de qué es de lo que se quiere hablar. A ver,
cuando se quiere hablar de derechos en grande, viene a suceder
como con el derecho a la vivienda, si hubiéramos legislado
sobre el derecho al acceso a la vivienda, no nos encontraríamos
con los problemas de la indefinición que representa ese derecho
tan genérico.

Si nosotros..., por ejemplo, esa precaución, que sí que tuvo
la constitución americana, al legislar sobre la búsqueda de la
felicidad, no sobre la felicidad; y aquí se busca el bienestar, y
además el bienestar de las generaciones presentes y de las
futuras. Todo sea dicho, lo que por naturaleza constituye la
obligación de un legislador, o sea, todo legislador que no
quiera legislar a favor del bienestar de las generaciones
presentes y futuras se encontrará en una democracia con que
será corregido por el voto; es decir, quien legisle con... no es
que haya que llegar al velo de la ignorancia de Rawls de no
saber cuál es el papel que te tocará y, por tanto, no estas
representando ningún interés, pero a quien lo hiciera
interesadamente y no se preocupara por el bienestar de las
generaciones presentes y futuras la democracia se encarga de
corregirlo no dándole votos. Es una cosa como que sucede.

Entonces, ¿necesitamos a unos especialistas que nos digan
cuáles van a ser las consecuencias para el bienestar de las
generaciones presentes y futuras de cada ley?

Por cierto, ¿nos podrían facilitar el informe sobre esta
propia ley?, porque no sé hasta dónde lo vamos a necesitar. Y,
por cierto, el informe también de afectación a las familias, que
ustedes, Sr. Rodríguez, suelen pedir habitualmente con respecto
a... ¿no debería de habérsenos facilitado con esto? ¿No
necesitaríamos un informe del Consultivo para saber si esta ley
se nos adapta o no se nos adapta? ¿No se dan ustedes cuenta de
que con esta ley están usurpando el papel de los legisladores?

Es nuestra labor que nuestras conciencias, nuestros cerebros
y nuestros corazones se dediquen al bienestar a las
generaciones presentes y futuras. 

Así que, ¿qué aporta esto? Pues, en realidad un determinado
sesgo. Y, como pueden ver, hay enmiendas de supresión (...) de
la comisión por parte de El Pi, de VOX, del PP y de
Ciudadanos, porque esto no deja de ser la implantación de unas

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300941
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300948
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300950
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300967
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300971
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300971
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300978


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 88 / 15 de març de 2023 1667

determinadas categorías y unos determinados valores, de unas
determinadas filias y unas determinadas fobias, que
caracterizan una parte del espectro político, y se nos pretende
imponer a todos.

Y ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, de unas
convicciones que deben analizar?, quiero decir, si quieren
ustedes someterse y someter su trabajo, ya digo, el resultado de
sus conciencias, de sus corazones y de sus cerebros, lo quieren
someter a una comisión que les diga si lo hacen bien o mal, en
una cuestión tan extraña como cómo va a afectar al futuro, que
no está claro, cómo lo comprobaremos, y no veo en ningún
momento en ninguno de los artículos que aparezca el cómo se
les va a dotar de una bola de cristal a estos especialistas para
que determinen cuáles van a ser los efectos del futuro.

Me gustaría someterlos a un examen, pongamos, por
ejemplo, que les pidiéramos: perdone, ¿me dice cómo va a
afectar al futuro de las generaciones el octubre del 1917,
dígame qué va a pasar en la Unión Soviética y crear una unión
soviética qué produce?

¿Qué nos habrían dicho? Quiero decir, ¿qué estamos
perdiendo el derecho a tener una capacidad política de
pensamiento, de qué creemos que va a ser lo mejor?
¿Someterlo a un determinado sesgo de unos especialistas en
algo que no está del todo definido?

Porque..., y vamos yendo a las enmiendas, nosotros
planteamos, en primer lugar, la primera enmienda es que este
título es inconsistente, o sea, la ley para el bienestar de las
generaciones presentes y futuras, pues no, no se puede hacer
por ley, no se puede decretar la felicidad por ley, no se puede
decretar la felicidad por ley. Se pueden tomar normas que
afecten a la felicidad o a la tristeza, pero aquí entendemos que
ustedes de lo que quieren hablar es de la sostenibilidad del
bienestar, no sabemos si del alcanzado o del que se pueda
alcanzar, pero lo que pretenden garantizar es eso, con un
discurso en su anterior exposición de motivos, que ha sido
bastante corregida, demasiado sesgado, demasiado... el
convencido, el fanatizado -lamento utilizar esta palabra-,
plantea, pues, dentro de su propio mundo cómo deben suceder
las cosas. Pero no es genérico, no logran alcanzar, como ven,
no alcanzan a la mitad del espectro político.

Así que nosotros pedimos en primer lugar que se quiera
algo del bienestar, no se quiera el bienestar. El bienestar de las
generaciones presentes y futuras lo queremos todos, incluso el
bienestar de las pasadas, no estamos diciendo nada. Queremos
garantizarles... queremos garantías, queremos cosas concretas,
así que la ley debería ser para el acceso.

En este sentido vienen nuestras primeras enmiendas que,
básicamente, persiguen el cómo se aplicaría este nuevo título.
En las distintas, nos aceptaron ustedes dos, eso sí, que vemos
que no tenían poco más remedio porque definían la resiliencia
como la resiliencia, metían el... el este, y..., pero de las
distintas, de las que nos quedan, siempre nos preocupan el tipo
de cosas como, por ejemplo, que ustedes dicen “protege el
patrimonio natural y cultural, potencia la cultura en el seno de
una sociedad, potencia el arraigo y el sentimiento de
pertenencia al territorio”, y nosotros pretendíamos añadir “y

dimensiona su proyección en el ámbito internacional”. Nos
gustaría que esto fuera un poco menos corto, un poco menos
territorialista.

En esta especie de tremenda confusión que nos lleva
alarmando toda esta legislatura entre medio ambiente y
territorio y opresión en ambos temas, que nos resulta confusa,
que es lo que hace entender a algunos como que nosotros
estuviéramos en algun punto contra los principios; no estamos,
lógicamente, ni creemos que haya nadie que no quiera tener un
mejor medio ambiente, unas mejores circunstancias, un mundo
más bonito, un mundo mejor, el problema es de aplicación, es
tiránica sobre cuestiones de..., el problema es el control del
territorio, que esto -como ven ustedes- siempre se relacionan
las dos cosas, y esta ley ya lo da completamente por supuesto,
el control del territorio y el medio ambiente lo considera todo
un uno. Y lo mismo, que, dentro de cierto ideario político,
nosotros entendemos que sí que está ya incluido, pero nosotros,
desde el nuestro y desde el de los derechos y las libertades
individuales, el de la capacidad de los negocios, de la
capacidad de las industrias, la capacidad de las empresas, la
capacidad de los individuos de desarrollar sus proyectos, en
esto nos..., digo, quiero decir, lamentablemente, todas las
soluciones pasan por impedir, tiranizar, cerrar, limitar, prohibir.

Entonces, en esto, aquí se nos pide..., hay que reconocer
que esta no pretende limitar, cerrar y prohibir, sino crear un
órgano que se dedique a ello. Como se ha visto, además, hubo
que aceptar en las negociaciones exactamente cuál era su
naturaleza, no solo su composición, sino cuál era su duración
y de dónde provenía su autoridad, porque estamos dando una
autoridad del propio legislativo; esto no deja de ser una cesión
del propio legislativo, con lo que de todas maneras las
enmiendas sobre la naturaleza y la duración y la incorporación
a las legislaturas verdaderamente nos resultaron razonables.

En general..., bueno, conocen ustedes nuestras enmiendas,
seremos favorables a casi todas las de supresión, votaremos en
contra del articulado en general por estas consideraciones que
les he hecho.

Y gracias, señores, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, per posicionar-se respecte de les
esmenes i defensar les esmenes RGE núm. 951 a la 964/23, té
la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nosotros, como es bien
sabido, nos opusimos a esta ley desde el principio, y nos
opusimos a esta ley desde el principio porque es
intrínsecamente perversa, y es intrínsecamente perversa porque
pretende crear, a pesar de las amputaciones, de las afortunadas
amputaciones, que ha sufrido este proyecto de ley, una especie
de democracia popular o asamblearia, y ya sabemos lo que
significa ponerle adjetivos a la palabra democracia. 
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La palabra democracia no necesita adjetivos, y cuando le
aplicamos un adjetivo “popular”. “asamblearia”, “orgánica”,
etc., es que en el fondo no es una democracia.

Quién tiene la potestad legislativa, porque han sido
legítimamente elegidos por los ciudadanos de Baleares, es este
Parlamento y son los representantes de este Parlamento, y no
podemos crear un órgano que condicione, a futuro, y además,
con un nombramiento más que dudoso, cuál es la capacidad
normativa que tiene este Parlamento. No es ninguna comisión,
ningún ente puesto allí, no se sabe muy bien por qué, ni para
qué, ni compuesto por quién, el que ha de decirle a esta cámara
legislativa, que es la representación del deseo popular de quién
quieren los ciudadanos que estén representados, lo que puede,
no puede hacer o en función de qué puede hacerlo. 

Evidentemente, esta ley no supone otra cosa que una
sumisión absoluta a la Agenda 2030 a sus ODS. La Agenda
2030 se ha convertido en una especie de nueva religión para
ustedes y las ODS son los mandamientos de la ley de Dios, de
la ONU o de quien sea que ustedes ahora decidan seguir como
nuevo gurú de su vida de felicidad.

Nosotros no compartimos los objetivos de la Agenda 2030,
no compartimos sus planteamientos, entre otras cosas porque,
a pesar de que esta ley habla del bienestar de las generaciones
presentes y futuras, consideramos, precisamente, que esa
Agenda 2030, esas imposiciones, condicionan gravemente el
bienestar de las generaciones presentes, veremos si de las
futuras, pero desde luego las presentes van camino de empeorar
su vida con respecto a la vida de las generaciones pasadas. 

Crear esta comisión, de una manera, además, cuando se
pone “expertos” o “de reconocido prestigio”, y ¿quién dice que
son expertos y quién dice que son de reconocido prestigio?
Porque, además, teniendo en cuenta más o menos los temas
sobre los que ustedes quieren que sean “expertas” estas
personas, evidentemente siguen en esta línea de la Agenda
2030 y de las ODS y, además, sabemos de qué ambiente las van
ustedes a elegir y sabemos en qué se va a convertir este gran
sanedrín, este consejo que ocupa gran parte de la ley, su
composición, sus funciones, etc., pues, al final, quién lo va a
componer.

Esta ley tiene una serie de obviedades, por eso hemos
pedido nosotros la supresión de esta ley: “La igualdad, como
garantía que, en ninguna circunstancia personal comporte una
discriminación en el ejercicio de los derechos inherentes al
desarrollo de una vida digna”, es que esto ya está en la
Constitución española y en todo nuestro marco normativo. O
sea, ¿tenemos que volver a decir que ninguna circunstancia
personal puede estar en contra...?, es que son obviedades,
vamos, es legislar sobre lo legislado y sobre el marco supremo
de nuestra legislación, que es la Constitución, y que ya viene
recogido. O sea, no tenemos que hacer constantes declaraciones
de esta necesidad de igualdad, como si no existiera, o como si
fuera un bien a proteger. Ya está protegido por toda la
legislación vigente, por la Constitución y todas las leyes que la
han desarrollado, absolutamente por todas. 

“La salud, entendida desde la concepción integral,
multisectorial y amplia, que se fundamente en el bienestar

físico, mental y espiritual de las personas y de las buenas
condiciones ambientales”. Otra obviedad, otra obviedad.

Y luego, claro, ustedes no pueden dar una puntada sin hilo,
“La cultura, en el seno de una sociedad que promueve y protege
el propio patrimonio natural y cultural, y potencia el arraigo y
el sentimiento de pertenencia a un territorio”. O sea, la
izquierda ha pasado del internacionalismo al aldeanismo; o sea,
tenemos la pertenencia y el arraigo a un territorio; o sea, somos
ciudadanos de la Unión Europea, somos ciudadanos del mundo,
no, tenemos que ser ciudadanas del nostre llogaret y no
movernos de ahí. 

En definitiva, es que realmente esta ley, teniendo en cuenta
que ya existe legislación estatal y autonómica, sobre todo el
tema ecológico, el tema de sostenibilidad, el tema de
circularidad, etc., es absolutamente innecesaria -insisto.

Y lo peor de esta ley es que pretende condicionar el
mandato de los diputados, qué podemos y qué no podemos
legislar, es una especie de constitución climático-biológica, que
nos va a decir qué podemos y qué no podemos hacer y en base
a qué podemos hacerlo. Y, como muy bien ha dicho el diputado
de Ciudadanos, cuando en este Parlamento se incumple
constantemente el informe de impacto familiar, que es
preceptivo, ¿ahora pretendemos hacer otros informes
preceptivos? Estos sí que supongo que se elaborarán, porque
supongo que crearemos algún comité, subcomité o
encargaremos esos informes y a alguien se le pagarán. 

De verdad, ¿ustedes creen que este Parlamento, que es el
representante de los ciudadanos de Baleares, debe someterse a
las disposiciones de esta ley asamblearia y de un consejo, que
no se sabe muy bien por quién estará formado, y que nos
vigilará sobre lo que podemos o no podemos hacer?

En definitiva, Sr. Presidente, nosotros jamás, jamás
podremos aprobar este proyecto de ley y, por supuestísimo, que
estará entre nuestras prioridades derogarlo en cuanto tengamos
responsabilidades de gobierno. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies. Ara, passam a la defensa de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 1044 i 1045/23 i per
posicionar-se respecte de les de la resta de grups parlamentaris,
el Sr. Castells té la paraula, per deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda també Margalida
Ramis, de la comissió impulsora de la iniciativa legislativa
popular.

Jo crec que, com ja ha dit ella a la seva presentació, tal
vegada amb uns altres termes, però aquesta llei s'adreça a una
necessitat i una necessitat que és orientar la legislació, la
normativa, amb una visió de futur; és a dir, jo en això he de
dissentir dels portaveus que m'han precedit, especialment del
Sr. Méndez, vostè és cec a una realitat, que és que es legisla i
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es regula per la immediatesa; és a dir, aquesta visió idíl·lica que
vostè té del legislador, que vostè deia: en el seu esperit, en les
seves ments i en els seus cors tenen presents les generacions
futures, malauradament, no sempre és així, perquè vostè sap
perfectament que hi ha altres elements, normalment vinculats
a l'actualitat, a les immediateses, que condicionen l’elaboració
dels procediments normatius. 

Per tant, moltes vegades legislam per al curt termini i no
tenim en compte una mirada més llarga. Moltes vegades s'ha dit
que els polítics fem feina pensant en el període de quatre anys.
I en això, evidentment, els processos electorals, doncs, tampoc
no ajuden a tenir aquesta mirada llarga, i moltes vegades això
és una constatació, es legisla per al curt termini. 

Jo crec que, per tant, aquesta llei introdueix un element que,
un cop s'ha plantejat, sembla molt lògic, però que, a la vegada,
ha estat molt innovador: escolti, a l'hora de fer normatives, s'ha
de tenir en compte aquesta perspectiva llarga, i s'ha de fer una
petita reflexió, perquè vostès diuen que aquesta comissió
condicionarà, i aquesta comissió no condiciona per a res,
perquè no té un efecte vinculant, simplement és una comissió
que té una funció d'assessorar, d'advertir, i és un grup de
persones a les quals s'encarrega que ajudin a pensar en aquest
llarg termini, i que ajudin que totes aquelles persones, tots
aquells organismes que desenvolupen una normativa,
s’autoobliguin a pensar en aquest llarg termini i a pensar en les
conseqüències que poden tenir les diferents normatives que
implementen.

Per tant, aquí incorpora aquesta visió llarga, que jo crec, i
li replic a vostè, Sr. Méndez, perquè el Sr. Rodríguez, a banda
que no hi és, evidentment, és picar sobre ferro fred, però jo crec
que incorpora una dimensió que algú, com vostè, fins i tot, amb
el seu tarannà de mínima intervenció pública, crec que
filosòficament estarà d'acord amb mi que és desitjable que es
trobin mecanismes per ajudar als legisladors, o als
reglamentadors, o als que fan normatives, a pensar en aquest
més llarg termini.

Això lliga molt amb una preocupació del nostre grup i que
l'hem repetida de forma prou sovintejada, que és la necessitat
que hi hagi una avaluació de polítiques públiques, en aquesta
comunitat autònoma no hi ha avaluació de polítiques públiques.
La proposta que ens fa la plataforma impulsora, de fet, va en
aquesta línia, perquè precisament l'avaluació, és a dir, aquests
informes tindran uns indicadors de compliment, uns indicadors
de seguiment, que jo crec que són absolutament necessaris i
que, encara que no penséssim amb la perspectiva de les
generacions futures, l'hauríem de tenir com a manera de vetllar
per al bon ús dels recursos públics.

I jo, de fet, penso que..., evidentment hi ha aquesta
iniciativa, li hem donat suport, la tramitam, però jo pens que
realment aquesta iniciativa de la plataforma impulsora hauria
d’inserir-se dins d'una visió més àmplia de la necessitat
d'avaluar l'impacte de les polítiques públiques i, evidentment,
l'impacte sempre és a futur, és així, i aquesta és una obligació
que tenim com a responsables públics

Per tant, aquest és el motiu pel qual nosaltres, i en contrast
amb els portaveus que han intervingut, tant de VOX com de

Ciutadans, nosaltres sí que estam a favor i creiem molt
adequada i creiem oportuna aquesta iniciativa. 

Nosaltres vàrem presentar dues esmenes que continuen
vives. Començaré, diguem, per la més puntual, que és la
1045/23, que, simplement, proposa afegir un element que
l’Associació de Vesins Ciutadella Vella ens va demanar que
s'inclogués, quan parlem de l'avaluació de l'activitat normativa,
que es tingués molt present específicament, com a 
problemàtica transversal, la problemàtica de l'habitatge.

Però em detindré més en la 1044/23, que crec que continua
essent pertinent, perquè crec que hi ha alguns temes de claredat
que no s'han resolt a la fase de ponència, i em refereixo,
evidentment, a l'abast de quines són les normes que han de ser
o sobre les quals cal fer l'informe d'impacte per a les
generacions presents i futures.

La nostra esmena estava referida a l'article 2, perquè
inicialment era a l'article 2 on es deia quin era l'abast d'aquesta
normativa, i allà ja s'utilitzava una expressió, malauradament
molt ambigua, que és la de “procediments d'elaboració
normativa”. Nosaltres ja vàrem dir que aquesta terminologia
era molt ambigua i no se sabia ben bé què parlàvem, perquè
“procediment d'elaboració normativa” era molt ampli. Per això,
nosaltres proposàvem que se substituís “procediment
d'elaboració normativa” pel terme “projecte de decret i projecte
de reglament”. Per tant, acotàvem de forma molt clara aquelles
normes més importants sobre les que calia fer un informe
d'impacte sobre les generacions futures. 

Els grups del Govern varen presentar unes esmenes per
passar tot aquest redactat a l'article 4, que ha significat una
millora en la claredat, però jo crec que continua essent prou
ambigua la redacció, i crec que hauríem d'aprofitar per
acabar-ho de millorar, i em referiré, per tant, a l'article 4.

L’article 4, fixi’ns que, en contra del que diuen els
portaveus de la dreta, a l’article 4.1, “projectes de llei i
projectes de decret”, aquí diu: “l’avantprojecte de llei i el
projecte de reglament no seran objecte de l'informe”, és a dir,
no s'haurà de fer informe, sinó que simplement s'aprofitarà la
consulta prèvia perquè el Govern sondegi el parer de la societat
civil sobre aquestes qüestions que, potencialment, poden tenir
una afectació sobre el benestar de les generacions presents i
futures.

Jo soc crític amb aquesta solució, és a dir, com que la
portaveu de la plataforma impulsora s’ha avingut a aquests
canvis, jo soc critic, perquè llavors resulta que les normes més
impactants, que són els projectes de llei i els projectes de
reglament, diu aquí, queden exclosos de l'informe, no es farà
informe sobre aquestes normes, que són, sobretot els projectes
de llei, les que, per la seva amplitud, poden tenir un impacte
més gran en les generacions futures. Llavors, això, s’ha arribat
a un acord amb el Govern, això ha quedat exclòs.

A banda que considero que l'expressió “projecte de
reglament” és molt ambigua, perquè un decret és un reglament,
una ordre és un reglament, crec que hagués quedat molt més
clar “projecte de decret”, (...) projecte de reglament. Després,
de reglaments en té el Govern i els fan els consells insulars. I,
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en canvi, vostès diuen que la consulta prèvia al Govern de les
Illes Balears s’ha de sondejar. Ah!, i quan el reglament aquest
el fa el consell insular, qui ha de sondejar? El Govern? Crec
que, com que aquests continguts s'han negociat amb la
Conselleria de Presidència, hem pecat, altra vegada, de
governamentalisme, de pensar-nos que l'única administració
que hi ha a aquesta comunitat autònoma és el Govern de les
Illes Balears.

Jo crit l'atenció, jo no presentaré ni cap vot particular ni
m'hi oposaré, si la plataforma impulsora s’ha posat d'acord amb
el Govern per posar aquest redactat, d'acord, però, senyors
meus i senyores meves, això no queda clar! Ara, aquí, jo els cit
a termini que de cara al Ple mirem de solucionar-ho, perquè
realment no queda clar. 

Igual que al punt 2 i al punt 4 continua havent-hi l'expressió
“procediments d'elaboració normativa”. És clar, jo, de la
intervenció que ha fet la Sra. Ramis, he entès el següent, al punt
2, sobre què s'ha de fer informe? He entès que dels plans
territorials i dels plans directors sectorials. Ho he entès bé?
Espero que sí, només d'aquestes dues normes. Llavors,
l'expressió “procediments d'avaluació normativa” sobra,
perquè, tal com està ara, diu: “Així mateix, en els procediments
d’avaluació normativa, 1; els plans directors territorials, 2; i els
plans directors sectorials, 3”, sembla que siguin tres termes dels
quals cal fer informe, però, el primer, “procediment
d'elaboració normativa”, continua essent summament ambigu.

Llavors, si vostès el que han acordat i el que volen fer és
només fer informes sobre els  plans territorials i els plans
directors sectorials, l'expressió “procediments d'elaboració
normativa” hauria de ser eliminada, perquè un procediment
d'elaboració normativa és una ordre d'un conseller i és una
resolució d'un director general; i tal com està ara, literalment,
s'entendria que de totes aquestes normes cal fer un informe
d'impacte per a les generacions futures, cosa que es pot fer,
però crec que realment, si hem d'arribar al nivell que, per a una
resolució del conseller d'Educació, relativa a temes de personal,
s'ha de fer un impacte sobre les generacions futures, crec que
no encertam l'abast que li volem donar a aquesta norma. 

Segurament no és aquesta la intenció, però això és el que es
dedueix de la literalitat. I jo m'imagino els secretaris dels
consells insulars, els secretaris, els assessors jurídics de les
conselleries, obligant a fer l'informe d'impacte perquè ho diu
aquest article 4.2. Per tant, aquí crec que... jo, evidentment, la
nostra esmena es votarà, no sé si es rebutjarà o no, però espero
que serveixi una transacció a la nostra esmena per millorar
aquest apartat, perquè, sincerament, i m'he detingut tant sobre
aquest tema, perquè crec que si volem que aquesta norma quedi
bé i no sigui atacable per la dreta, hem de millorar aquest
apartat.

Fixi’ns també en el punt 4, és clar, parla que “a la fase
d'audiència i informació pública del procediment d'elaboració
normativa, l'informe s'ha de presentar a la Comissió per al
benestar de les generacions presents i futures”. Bé, aquí queda
una mica més clar perquè ja s'entén, se sobreentén que per a
“procediments d’elaboració normativa” només seran els que
són objecte de fase d'audiència i informació pública; però,

igualment, continua havent-hi aquesta expressió que és
summament ambigua.

Bé, m'he detingut en aquest aspecte, d'alguna manera la Sra.
Sureda, a la seva intervenció també hi ha fet referència, que era
un dels motius que havien estat objecte d'esmena per part
d’aquest grup, i simplement, doncs, evidentment, aquesta és la
nostra esmena 1044/23, que ataca aquesta problemàtica, podria
ser objecte, si vostès ho consideren convenient, de transacció
per tal de millorar aquest aspecte.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara continuam, i correspon defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm. 1051
a la 1060/23, i per posicionar-se respecte de les de la resta de
grups, té la paraula el Sr. Costa, per un temps de deu minuts. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en relació amb aquest projecte
de llei de benestar per a les generacions presents i futures de les
Illes Balears, resulta xocant, en primer lloc, l’extrema urgència
per aprovar aquesta proposició de llei, que ha dut, fins i tot, que
la Sra. Margalida Ramis hagi hagut de comparèixer avui,
perquè els grups que donen suport al Govern varen votar en
contra, a la ponència, perquè pogués comparèixer a la
ponència, i la raó al·legada era molt senzilla: si la Sra.
Margalida Ramis havia de comparèixer a la ponència, no
donava temps d'aprovar-ho aquesta legislatura i, en
conseqüència, que millor que votar-hi en contra i que la Sra.
Margalida Ramis vengui avui a la comissió. 

A què ve aquesta urgència? La ILP no decau, així està
establert, es podria tramitar tranquil·lament a la propera
legislatura, de fet, és el que pensàvem des del Partit Popular,
que es tramitaria a la propera legislatura, una vegada que hagin
parlat els ciutadans de les Illes Balears a les urnes. Però els
grups parlamentaris que donen suport al Govern tenen
instrucció clara al respecte: s’ha d'aprovar de pressa i corrents.
I es posen de manifest qüestions com les que acaba de
comentar el Sr. Castells. 

Aquí es parla, a l'article 4, de “procediments d'elaboració
normativa” i, efectivament, diu clarament el Sr. Castells: vostès
no saben ni tan sols quins projectes normatius s'han de sotmetre
a informe, ni tan sols això saben. Aquestes presses són les
conseqüències d'aquestes presses que vostès tenen per aprovar,
que, al nostre entendre, demostren clarament que vostès estan
de sortida i, en la mesura de les possibilitats, volen que el futur
Govern de les Illes Balears i el Parlament de les Illes Balears
es vegin sotmesos al seu projecte de llei aprovat de pressa i
corrents.

Perquè, un altre fet xocant és que no hi ha hagut ni el més
mínim consens, ni s’ha cercat el més mínim consens amb el
principal grup de l'oposició i única alternativa de govern, zero
consens, ni s’ha preguntat res al Partit Popular, ni s’ha intentat
pactar res amb el Partit Popular, absolutament res en aquest
sentit. 
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Per altra banda, el plantejament que es fa a aquesta
proposició de llei pot implicar -de fet, nosaltres no tenim cap
dubte que ho implicarà- la paràlisi total de les administracions
públiques i del Parlament de les Illes Balears, la paràlisi total.
Perquè, ja em diran vostès quin termini té, per exemple, aquesta
comissió que vostès volen crear, per informar, hi ha algun
termini? Hi ha algun tipus -diríem- de silenci positiu o negatiu
o el que sigui? No. Què passa si es demana l’informe i es posa
dins un calaix i es torba, no se sap quin temps a fer aquest
informe? La conseqüència immediata és la paràlisi d'un
projecte de llei, o pot implicar la paràlisi d'un projecte de llei.
Vostès creuen que això és normal?

Per a nosaltres no ho és, nosaltres ja vivim, els ciutadans de
les Illes Balears, ja vivim la paràlisi provocada com a
conseqüència de la Comissió Balear de Medi Ambient o la
Direcció General de Recursos Hídrics, que ja són els ens
paralitzants per excel·lència, i allà es tramet una sol·licitud
d'informe i queda allà amuntegada, i ja veurem quan
s’informa..., i dos anys, o tres, o cinc, o deu, o el que faci falta.

Per cert, no s’ha fet referència que s’hagi de fer cap tipus
d’informe respecte dels decrets llei, els decrets llei no
requereixen cap informe, un decret llei i ja..., supòs que no deu
implicar cap tipus d’impacte sobre el benestar de les
generacions presents i futures, els decrets llei van per una altra
via. Si m'equivoc ens ho diuen, si fos així. 

I des del Partit Popular pensam que tant el Govern..., bé,
nosaltres pensàvem, eh?, sincerament els ho dic, pensàvem que
la Sra. Francina Armengol i el Govern de les Illes Balears
intentaven vetllar pel benestar de les generacions presents i
futures, però també pensàvem que el Parlament de les Illes
Balears intentava vetllar pel benestar de les generacions
presents i futures, però ara hem descobert que no, ara hem
descobert que qui vetllarà pel benestar de les generacions
presents i futures serà una comissió externa de tècnics -
suposadament, tècnics- que prendran, això sí, decisions
polítiques.

Jo em pensava que era el Parlament de les Illes Balears, la
seu de la sobirania popular dels ciutadans, la que prenia les
decisions polítiques, però ara hem descobert que no, ara hem
descobert que vostès, els grups parlamentaris que donen suport
al Govern, serà una comissió externa, crearan una comissió que
serà aquesta comissió la que ens dirà al Parlament i al Govern
de les Illes Balears i als consells insulars i a tothom, si això va
bé o no per al benestar de les generacions presents i futures.

Senyores i senyors diputats, des del Partit Popular no ens
oposam que s’opini, no ens oposam que s’opini, sigui el GOB
o sigui qui sigui, que s’opini, ens sembla fantàstic, però és
inacceptable que es pugui vetar, retardar informes o generar
informes que podrien ser paralitzants.

En conseqüència, atès que no s'ha cercat cap consens amb
el Partit Popular, atès que aquesta llei requereix molta més
reflexió -almenys així ho entenem des del Partit Popular-, atès
que aquest projecte de llei derivarà en la paràlisi, atès que
s’intenta suplantar la seu de la sobirania popular -que jo
pensava que residia en aquest parlament-, el Partit Popular

votarà en contra de tota la llei, malgrat que a la presa en
consideració d'aquesta llei el Partit Popular es va abstenir.

Innocentment, pensàvem que podríem negociar,
innocentment, pensàvem que s'arribaria a un consens. No hi ha
cap consens i, en conseqüència, el vot serà negatiu a tota la llei.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
per defensar l'esmena RGE núm. 1072/23, presentada
conjuntament amb els grups parlamentaris Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, i per posicionar-se respecte de la resta
d'esmenes, té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de deu
minuts

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. I bon dia i
benvinguda també, Sra. Margalida Ramis, en representació de
la comissió impulsora.

Primer em referiré a l'única esmena que presentava el meu
grup, que va romandre viva després de la ponència, que és la
1072, i en aquesta esmena el que teníem nosaltres intenció era
estructurar..., ja que havíem estructurat gran part de l'articulat
de la llei amb les esmenes de modificació que s'havien
presentat, el que volíem era recapitular i redistribuir i resumir
una altra vegada quines són les funcions de la comissió, atesa
tota la resta de l'articulat que ja havia quedat modificat, així
com també la qüestió de la guia que s'ha d'elaborar per tal que,
després, la comissió pugui emetre els seus dictàmens. 

Nosaltres, en aquest sentit, hem presentat una transacció,
que ja hem lliurat a tots els grups parlamentaris, en el sentit
d'incorporar el que els havia suggerit des de part de MÉS per
Menorca, d'incloure també, “tant als ajuntaments com als
consells insulars”, en l'elaboració d'aquesta guia. Per tant,
d'aquesta manera, entenem que donaríem per resolta la
inquietud que presentava aquest grup i esperam que pugui ser
acceptada per part de tots els grups.

Passant a contestar totes les intervencions que s'han fet, bé,
primer de tot, començaré per VOX, ja que sembla ser que va
ser l'únic que va demostrar certa sinceritat, si alguna cosa té la
ultradreta d’aquest país és anar per endavant amb les seves
propostes que no enganen ningú, almanco no enganen la
ciutadania progressista, els diputats de VOX varen votar en
contra de la presa en consideració, no varen enganar ningú, el
que passa és que avui, a banda de totes les afirmacions que ha
fet, -que jo no hi entraré-, és clar, quan ens vol alliçonar de
qüestions de democràcia em crida sobiranament l'atenció que
sigui precisament el partit VOX qui ens vulgui alliçonar de
democràcia i que ens vulgui prohibir afegir adjectius
complementaris a la democràcia, quan, jo li he de recordar que
l'article primer de la Constitució Espanyola diu que “Espanya
es constitueix en un estat social i democràtic de dret” -ja hi ha
un adjectiu- “que propugna com a valors superiors del seu
ordenament jurídic” uns altres conceptes, també, segurament,
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que a vostès els resulten completament superflus, com siguin la
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític

Pel que fa el Partit Popular, ells, en la seva intervenció de
la presa en consideració, deien “compartir l'objectiu últim
d'aquesta llei”, estic citant literalment del Diari de Sessions, i
deien també que han de ser capaços “de deixar com a herència
als nostres fills i nets un millor entorn i unes millors Illes
Balears”. Amb tot això, nosaltres pensàvem que tal vegada
s’avindrien -encara que hi hagués una abstenció-, s’avindrien
a modificar aquesta llei.

No ha estat així, a la seva intervenció en el plenari per a la
presa en consideració, el portaveu del Partit Popular es va
dedicar a comparar el Govern de les Illes Balears amb el
d'Andalusia, amb el de Moreno Bonilla, que ara mateix
privatitza la sanitat pública i hipoteca, per a sempre, el futur de
la ciutadania andalusa; ens va parlar de com d’innovadors que
eren a Eivissa, amb una proposta de control de cotxes, i
oblidava que a Eivissa d’innovadors no ho són gens, perquè
novament la repetitiva corrupció del Partit Popular torna a
trobar-se damunt la taula de la política d'Eivissa; ens varen
parlar del litoral, dels restaurants, etc., i ens varen parlar també
d'anar en contra del turisme.

Tot i això, nosaltres albergàvem una certa esperança que,
dintre d'aquest speech amb el qual ens va obsequiar a tota la
ciutadania, ens presentaria unes esmenes que fossin de
modificació per arribar al que ell deia, de deixar un futur millor
de les Illes Balears als nostres fills i nets. No ha estat així, totes,
la totalitat de les esmenes presentades, han estat de supressió,
no ha donat cap mena d'alternativa, com tampoc no és el Partit
Popular una alternativa de govern, perquè ara mateix l’únic que
és un ostatge de la ultradreta i no de la voluntat de la ciutadania
de les Illes Balears, com podem comprovar. 

El mateix portaveu, Antoni Costa, que avui és aquí present,
que ens ha obsequiat en detallar determinades qüestions
parlamentades a la ponència, obvia també recordar-nos ara,
públicament, que el mateix Sr. Costa es va absentar de la reunió
de la ponència a les 11:20 hores, vull recordar que la ponència
s'havia convocat a les deu 10:30 hores, vàrem començar devers
les 11:00 del matí, i el Sr. Costa es va absentar de la ponència
a les 11:20. Aquí demostra -o no- la seva voluntat d'arribar a un
acord, perquè, tot i que les seves esmenes eren de supressió -
que jo ho puc entendre, dintre del seu relat-, dins una ponència
parlamentària és el lloc que ens donam a la democràcia
representativa per arribar a acords, d'acord amb el Reglament
d'aquesta cambra.

No va ser possible, vàrem continuar amb les nostres tasques
i tota la resta de diputats ens vàrem aixecar a la una de
l'horabaixa, havent finalitzades les tasques de ponència. Una
llàstima que el Partit Popular, que parla de dialogar, que parla
de no escoltar la ciutadania, i que ara s'embolica la bandera
d’escoltar la societat civil, etc., quan va deixar 100.000
persones al carrer sense escoltar, ara ens vulgui treure en cara
en comissió parlamentària que nosaltres votàrem en contra de
la compareixença de la Sra. Ramis en ponència.

I sí, ens reafirmam exactament en el mateix que vàrem
expressar, nosaltres hi vàrem votar en contra perquè això

suposava un retard, que, irremeiablement, provocava que
aquesta iniciativa no es pogués tramitar en aquesta legislatura.
I el nostre compromís era, precisament tramitar-ho en aquesta
legislatura. El que passa és que això es va emprar com un
subterfugi, per part de la dreta, per intentar veure si admetíem
aquesta compareixença, amb la qual cosa s’allargava
procedimentalment i notòriament el tràmit d'aquesta llei, amb
això ens anàvem fora de la legislatura i, per tant, ara resulta que
sí, que els abanderats de les compareixences, els abanderats
d'escoltar la ciutadania, ara resulta que els anava bé.

Però bé, ja va quedar clar quina era la intenció i he de dir
que, per altra banda, va ser molt lleig, va ser un detall molt
lleig. 

Pel que fa a Ciutadans, li he de dir que nosaltres no ens
llançam als braços d’una iniciativa legislativa popular
simplement perquè sigui popular, el mateix reglament d’aquest
tipus d'iniciatives i el mateix Reglament d'aquesta cambra,
estableixen de quina manera la democràcia representativa, que
és la que avui mateix exerceix la seva veu, té la potestat de
modificar aquestes iniciatives que provenguin d'una iniciativa
popular. Per tant, aquí ningú no suplanta la voluntat del poble
de les Illes Balears, representat en la seva màxima expressió en
aquesta cambra autonòmica, ni tampoc ningú no suplanta les
tasques del legislador, perquè és precisament ara del que en
fem compliment i és ara, amb el treball de les esmenes i el
treball del debat, on es pot veure exactament en què se
substancia aquesta autonomia del legislador. 

També em sobta moltíssim que aquell partit que
s'autodenomina liberal, Ciudadanos, sempre ens parlen que són
liberals, quan tot i que la majoria de politòlegs opinen que són
més aviat liberals conservadors, però no entrarem en això, i que
empren la paraula “llibertat”, precisament per acabar amb
l'estat del benestar, després acusi que aquesta llei té un títol
molt bonic, que té un títol com d’una filosofia com a molt
happy, com a molt feliç, quan en realitat vostès empren sempre
la llibertat per destrossar precisament les llibertats dels
ciutadans, en eliminar serveis públics. I no ens diguin tampoc
que nosaltres empram la por i empram l'alarmisme, perquè ja
ens trobam novament amb un clàssic del seu partit, que és el de
negar les evidències de l'emergència climàtica. 

En qualsevol cas, el seu partit sí que va demostrar un cert
interès, va presentar dues esmenes d'addició, en va presentar 7
de modificació, que he de reconèixer que en alguns casos
modificaven qüestions un tant filosòfiques o un tant.... que no...
que tal vegada no modificaven tantíssim el text, però, en
qualsevol cas, té 11 esmenes de supressió que el que volen és
erradicar completament aquesta iniciativa popular. 

Pel que fa a El Pi, exactament el mateix, varen mantenir un
to assossegat a la presa en consideració. Segurament no devien
voler un titular en contra, que digués que El Pi es posiciona
novament contra els postulats de la ciutadania progressista de
les Illes, etc., jo no sé quins són els motius, però en qualsevol
cas el que varen amagar en el seu debat, perquè varen preferir
entrar a què la llei, aquesta iniciativa entrava a un debat sobre
el model econòmic, cosa que en realitat no és així, perquè amb
aquesta llei el que es determina és una avaluació de polítiques,
no d’entrar en el fons de les polítiques; en qualsevol cas, sí que
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es varen entregar en ponència, amb un paquet d'esmenes, 13, i
aquí la seva portaveu bé ha tengut cura de dir que dues eren
d'addició, una de modificació i la resta, 10, de supressió, que el
que fan és literalment suprimir per complet l'esperit d'aquesta
llei, perquè entenem que no agrada. Però, bé, jo crec que val
més ser sincer.

MÉS per Menorca, amb el que ens ha dit avui,
efectivament, nosaltres pensam que així com ha quedat l'article
3 bis i l'article 4, se sobreentén perfectament que l'objecte
d'aquesta llei seran sempre els projectes normatius, que siguin
avantprojecte de llei o un projecte de reglament, i que no van
més enllà dels autonòmics, perquè, a més, el mateix article 4 fa
una referència explícita a l'article 55 de la Llei 1/2019, i si
passam a aquest article 55, parla exactament que són “els
avantprojectes de llei i els projectes de reglament que emanen
directament del Govern de les Illes Balears”, perquè parla,
precisament, que seran “les conselleries del Govern de les Illes
Balears les que impulsaran aquests procediments de tràmit
previ i d'escolta a la ciutadania”. Una escolta a la qual nosaltres
ficam la part de les generacions futures. 

I, finalment, per part del Partit Socialista, nosaltres no hem
faltat a la nostra paraula, nosaltres ens hem cenyit a les esmenes
que hem presenta en tot allò que va dir la nostra companya
Pilar Carbonero a la presa en consideració, que consideràvem
bona aquesta iniciativa, però que volíem adaptar-la al marc
normatiu de les Illes Balears, cosa que crec que s’ha fet amb
escreix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, per defensar la mateixa esmena
la 1072, presentada conjuntament amb el Grup Parlamentari
Socialista i MÉS Mallorca, i per posicionar-se respecte de les
de la resta de grups. Té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sr. President. En primer lugar, gracias a la Sra.
Ramis, por su presencia y sus explicaciones de hace un rato.

En noviembre del pasado año, el Pleno de este Parlamento
admitió a trámite la ILP presentada por el GOB, una iniciativa
que contó con nuestro apoyo desde el primer momento. En ella,
sus promotores, explicaron que sólo será posible garantizar el
bienestar de las generaciones futuras si organismos e
instituciones, públicas y privadas, en términos ambientales,
económicos, sociales o culturales, tuvieran en cuenta, en la
planificación de sus actividades, sus externalidades negativas.
Algo fundamental que desde nuestro grupo parlamentario
compartimos, para conseguir un equilibrio entre actividad
económica y sostenibilidad, cualquier actividad humana tiene
un impacto en la naturaleza, conocer sus características y su
profundidad o intensidad es, por tanto, fundamental para su
planificación. 

Sabemos que estamos ante una crisis ecosocial, una
situación de emergencia ecológica, caracterizada por el
calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, pero
también con graves problemas sociales que afectan a una gran
parte de la población. Ser consciente de ello es importante para
pensar en ese futuro, una visión de futuro es primordial para no
acometer acciones que puedan ser irreversibles. Ser temerosos
con la presentación de informes relativos a estos aspectos,
como han manifestado los partidos de la derecha, no parece
ajustarse a la más mínima consideración democrática de la
participación popular, algo que ha faltado de forma recurrente
en nuestro sistema político. 

Parece claro y así se ha manifestado en distintos foros e
incluso en este Parlamento, por algunas diputadas o algunos
diputados, replantearse el propio sistema en el que vivimos,
responsable evidente de lo que está ocurriendo, dada su escasa
capacidad de integrar en sus planteamientos productivos los
límites biofísicos del planeta. Y esta iniciativa, aunque
evidentemente no se plantea de forma explícita acabar con este
sistema, sí al menos se plantea cuestionar los impactos de
nuestras acciones sobre el territorio y aumentar, entre otros
elementos, la participación democrática de la ciudadanía en
aquello que tiene que ver con su futuro, algo que evidentemente
le da pavor a la derecha, poco acostumbrada a este tipo de
iniciativas.

Desde la presentación de esta iniciativa hasta ahora, se han
debatido en ponencia las enmiendas presentadas por todos los
grupos parlamentarios, para modificar o mejorar el texto
original. En Unidas Podemos hemos entendido, y en este
sentido hemos trabajado, que esta iniciativa estaba pensada,
como he comentado anteriormente, para preservar el territorio
y los elementos, en una suerte de equilibrio entre actividad
económica y funcionalidad ecológica, algo que creemos
fundamental para que las generaciones futuras puedan vivir en
un entorno social y ambiental saludable y diverso. Creemos
importante que el espíritu presente en el texto inicial se haya
mantenido, con la incorporación de algunas de las enmiendas
presentadas, a pesar de las muchas modificaciones efectuadas.

Esta iniciativa ha recibido, como decíamos, múltiples
enmiendas, muchas de ellas en relación con aspectos jurídicos
y de procedimiento administrativo, que creemos han ajustado
el texto a la realidad normativa, mejorándola y en la mejora de
su aplicación institucional futura. Desde mi grupo
parlamentario hemos tratado de trabajar en esta línea, para que
esta iniciativa viera la luz en esta misma legislatura.

Hoy votaremos, tal como hicimos en la última jornada de
ponencia, con respecto a las enmiendas que han quedado de la
oposición, aunque quede todavía alguna transacción que
revisar, como la 1072, presentada conjuntamente con el Partido
Socialista y MÉS per Mallorca. Además, hemos presentado a
lo largo de la ponencia otras enmiendas, también con Partido
Socialista y MÉS per Mallorca, que han sido incorporadas al
texto definitivo.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, finalment, té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups i defensar la seva esmena
1072, presentada conjuntament, Sr. Ferrà, té deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al GOB, donar la benvinguda a Margalida Ramis,
portaveu de l'entitat.

Un parell de comentaris, en primer lloc, des de MÉS per
Mallorca donam o estam satisfets i veiem positivament la
tramitació que s'ha fet d'aquesta iniciativa legislativa, de la
tramitació o de la proposta d'esmenes que hem presentat,
conjuntament amb el PSIB i Unides Podem, durant el treball en
ponència, unes esmenes que, bé, han dut una feina de consens,
que s'han treballat i que al final han donat els seus fruits.

La segona qüestió és dir que, des de MÉS per Mallorca,
mantendrem el sentit de vot que vàrem manifestar en ponència.
Presentam, amb la resta de socis, la proposta de transacció a
l'esmena 1072/23, sobre les funcions de la comissió, a les quals
fa referència l'article 9 del projecte de llei.

I volem fer un seguit de comentaris, el primer és el fet que
s’ha comentat que el GOB no participés davant la ponència. Jo
crec que hi ha hagut qualque portaveu que ho ha explicat, però
per a nosaltres és prioritari que en el moment que ens trobam
aquesta iniciativa legislativa arribi a plenari i s'aprovi, a poder
ser aquesta legislatura.

I el fet que no decaigui una iniciativa legislativa..., bé, entre
cometes, vull explicar un poc la qüestió: el moment en què s'ha
tramitat aquesta... o que es va iniciar el procediment d'aquesta
iniciativa legislativa popular comença amb un moviment
ciutadà, amb un grup promotor, que és el GOB, amb la
participació, la col·laboració d'entitats, d'altres moviments
socials, i aquest moment no el trien aquests grups parlamentaris
ni les formacions polítiques que els puguem donar suport, el
tria la ciutadania, el tria sobretot el grup promotor. I, una
vegada que es tramita tot aquest procés participatiu que preveu
la Llei d’'iniciativa legislativa popular arriba al Parlament,
arriba al Parlament i en el moment que el Parlament considera,
sense que hi hagi absolutament cap intervenció, es fa el debat
de presa en consideració.

 La Llei d'iniciativa legislativa popular, evidentment, el que
diu és que no decau la iniciativa legislativa, però es retrotreu -
es retrotreu- a un moment anterior al debat de presa en
consideració. Per tant, és cert que si en aquesta legislatura no
s'aprovés la ILP el grup promotor no hauria de tornar a fer la
feina de participació, de recollida de signatures, de validació,
etc., però sí que s'hauria de tornar dur a terme el debat de presa
en consideració i tots els mecanismes parlamentaris posteriors.

I en quin moment ens hem trobat? Que, una vegada
aprovada la presa en consideració, arribava el termini
d'esmenes. Arribat el termini d'esmenes... no en podem defugir.
Per tant, ens trobam a un moment que o cap endavant o cap

enrere, però aturar-ho, com ho atures? Per tant, crec que és ben
justificada aquesta lògica que s’ha seguit, no?

Respecte del contingut d'aquesta ILP, evidentment ens
ofereix un nou paradigma, en vaig fer al·lusió al debat de presa
en consideració i en faré al·lusió a la intervenció en el plenari,
si avui ho aprovam, aquesta responsabilitat que hem de tenir les
institucions envers les generacions presents i futures es podria
resumir amb un “poc a poc i bona lletra”, ja sé que no és així,
però es podria resumir amb aquest “poc a poc i bona lletra” tan
mallorquí i tan nostre. 

I també som davant crec que d’aquesta primera ILP que es
podria aprovar al Parlament, i això crec que és un missatge
molt positiu a tota una feina que s'ha fet, i jo crec que per
moltes formacions polítiques, que s'ha fet d’establir o millorar
els mecanismes de participació ciutadana a les administracions,
als ajuntaments, als consells, al Govern, al Parlament, seria un
exemple que sí que és possible que la voluntat..., i això no
qüestiona la voluntat o la representació que tenim els grups al
Parlament i a les institucions, no, el fet que una persona voti
quatre anys i doni, i des de MÉS per Mallorca defensam el
sistema, no exclou que aquesta participació pugui ser real i
efectiva durant els quatre anys, i ja sé que la qüestió és
complicada. Però crec que és positiva aquesta aprovació perquè
exemplifica també davant la resta de la societat civil
organitzada i davant la ciutadania que altres iniciatives
legislatives es poden tramitar en un futur.

Després, respecte de tota una sèrie de comentaris, el Sr.
Méndez fa referència a..., sé que no ho ha dit així, però, bé, que
aquest objectiu de garantir el benestar de les generacions
presents i futures és un poc frívol, és un poc... bé, no ha dit
frívol, ha dit un una altra paraula, impossible, que és difícil... Jo
crec que el camí de la humanitat ha estat aquest, precisament,
la humanitat ha evolucionat per millorar la sanitat, per millorar
la manera de resoldre els conflictes, per disminuir les guerres,
per acabar amb la fam, per millorar l'educació, etc. Jo crec que
si miram com estava el món fa 300 anys, malgrat que puguem
fer tal, si miram els indicadors crec que hem millorat molt, hem
millorat molt com a humanitat, i crec que el camí aquest, el
camí de la humanitat, és precisament aquest, intentar garantir
i millorar el benestar de les generacions presents i, sobretot, de
les futures. 

Però, és clar, el problemes de fa 200 anys, de fa 100 anys,
de fa 50 anys no són els d'ara, no són els d'ara, no, i crec que,
evidentment, som davant nous paradigmes que requereixen
nous mecanismes i noves respostes, i, evidentment, la
sostenibilitat, la qüestió ambiental, la crisi climàtica, la crisi
d’habitatge, etc., o la superpoblació o el desequilibri territorial
pels moviments poblacionals, són qüestions a les quals hem de
fer front.

I aquesta lògica ja existeix, és vera que existeix de qualque
manera a l'administració, ho fan els òrgans de gestió i els
òrgans econòmics, ho fan els serveis jurídics, ho fan òrgans
com la Comissió Balear de Medi Ambient, però ho fan d'una
manera puntual; aquesta proposta, aquesta ILP el que ens fa és
intentar transversalitzar això, transversalitzar aquesta funció
d'avaluació d'impacte ambiental i de viabilitat. 
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El Sr. Rodríguez, bono, jo crec que..., ha dit que la ILP
trepitja la voluntat popular representada al Parlament. Jo
crec..., és que crec que no, crec que no, és a dir, si hi ha una
majoria parlamentària a la propera legislatura a la qual no
agradi aquesta iniciativa legislativa popular té un camí molt
clar, el té, per tant, serà la voluntat ciutadana i la voluntat del
Parlament la que seguirà dient quines lleis són adequades o no
a la propera legislatura.

Però jo crec que, és clar, som davant un mateix discurs, el
mateix discurs, els mateixos arguments contra aquesta iniciativa
legislativa popular són els mateixos que s'empren per criticar
l'Oficina anticorrupció, l’Oficina de Drets Lingüístics, el
Consell de la Joventut, però no l’Oficina del Castellà a la
Comunitat de Madrid.

I res més, Sr. President, ens reservam la resta de valoracions
i d’anàlisis de les qüestions de la ILP per al debat en el Ple, si
avui s'aprova en comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de rèpliques i
contrarèpliques, per part del Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, ja ho hem comentat, el Sr. Castells ho ha dit,
nosaltres a una de les esmenes el que defensàvem o el que
proposàvem era que fossin els projectes de llei i els projectes
de decret del Govern, així com els projectes o les tramitacions
dels projectes de proposicions de llei o de reglaments per part
dels consells que es pogués incorporar aquest informe
d'avaluació. 

Al final, els grups que han donat suport al Govern han optat
pels plans territorials i els plans directors sectorials, i és una
decisió que..., bé, que el que fa, evidentment, és minvar la
vinculació.

Jo crec que des d'El Pi no s'ha enganat ningú, el primer dia
que la iniciativa popular va venir a veure’ns ja els vàrem dir
que no podríem donar-los suport, malgrat poguéssim entendre
el fons de la iniciativa, però que la forma no la trobàvem la més
adient. Per això les esmenes que vàrem presentar des d'El Pi el
que feien era canviar la forma, i a posta hi ha hagut 10 esmenes
de supressió, llevar tota la composició de la comissió; i d'aquí,
si n'hi hagués hagut vint d’articles que haguessin parlat de la
comissió hi haguéssim llevat... hi hagués hagut vint esmenes, i
el que fèiem era que d'una altra manera el Govern posàs tots els
mitjans perquè es poguessin fer aquests informes. 

Crec que des d'El Pi hem estat coherents, el dia de la presa
en consideració es parlava de la iniciativa que es va presentar.
Aquesta iniciativa sí que afectava de manera important
l'economia, perquè vinculava tots els informes amb tots els
procediments d'elaboració de normativa amb contractes del
sector públic per a obres majors d'1 milió d'euros, en

convocatòries de subvencions o ajuts públics del pressupost
que superassin 1 milió d'euros, etc., i, evidentment, que això
afectava l'economia. Hem estat coherents quan hem volgut
llevar tota aquesta... o la comissió, perquè es fes de manera, per
a nosaltres, més senzilla. 

Per tant, enganar, nosaltres no hem enganat, els qui han
enganat, Sr. Ferrer, són vostès, que el que han fet és descafeïnar
totalment la iniciativa en llevar-li la vinculació i llevar-li tots
aquests punts que el que fan és en dos temes: plans territorials
i plans directors sectorials. Per tant, vostè ha vengut amb el
discurset fet i ha fet el ridícul.

I vostès, que són tan coherents, el que puguin fer és a
aquesta esmena que han presentat, la 1077/23, que fa un parell
d'anys vàrem fer la Llei de família on hi havia d'haver un
informe familiar, per què no ho han posat també vostès a
aquesta esmena, l'afegitó? Així que el que no ha de fer és
intentar desqualificar la resta de grups parlamentaris i el que ha
de fer és intentar fer feina perquè la ciutadania tengui la millor
vida, amb les garanties, com diu aquesta iniciativa, de la millor
manera possible, però ho fa des del seu punt de vista, i el que
no ha de fer o no ha d’intentar fer és desqualificar amb
mentides la resta de grups parlamentaris.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Méndez, té cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias. Bueno, en primer lugar les haré un pequeño
análisis de las enmiendas, se las presentaré un poco para tratar
de convencerles, pero creemos que, primero, y en general, se
debe destacar lo que ha indicado el Sr. Costa, del Grupo
Popular, sobre que el sentido de transcendencia de esta ley, lo
amplio que es en su voluntad, en su altura de miras, en el
alcance de sus objetivos, en las generaciones presentes y
futuras, en la capacidad de su rayo paralizador en cuanto a la
toma de decisiones y recurrencia a normas, la verdad es que
todos estos conceptos desautorizan lo apresurado, lo inmediato
y lo falto de consenso del procedimiento que estamos siguiendo
para el establecimiento de esta norma, tanto su origen, o sea, y
además los precedentes que estamos sentando aquí. 

Estamos presentando unos precedentes por malos
conceptos, como ha indicado, ¿se debería haber recurrido en la
ponencia desde el primer momento a la presencia de un
informador de quien traía la ley? Eso iba a sentar un
precedente, era para tomar una decisión con la suficiente altura
para saber, bueno, qué estamos haciendo. Y lo hemos
condicionado al tiempo, no a algo muchísimo más razonable. 

Los siguientes a nosotros dirán, no, en una ponencia no se
dejó presentar, y no será porque hayamos hecho una valoración
intelectual, moral, de ello, si no porque teníamos prisa. Es un
poco... en fin, quiero decir, que creemos que en esto hay que
incidir en ese punto que ha planteado el portavoz del Partido
Popular.
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Ahora, nosotros hemos hecho una serie de enmiendas en
que nos aceptaron eso... vamos a ver, con respecto a la salud se
dice que las buenas condiciones ambientales; aquí este es el
problema de mezclarlo todo, la salud, las condiciones que sean
son las condiciones que sean y las condiciones ambientales son
otras, no... digo, por lo que eliminábamos esta parte.

Nos aceptan una, en la que poníamos “los diferentes
proyectos individuales”..., que menos mal, porque aquí se está
obviando mucho lo individual; de hecho, en la que le seguimos
presentando como 971, se habla de “la prosperidad social y
colectiva”, y nosotros preferíamos que se hablara de la
“prosperidad individual y colectiva”. Porque, a fin de cuentas,
“la prosperidad social y colectiva” queda expresada o con la
social o con la colectiva. Quiero decir, la verdadera
diferenciación, que no se está haciendo aquí, es la individual.

La 977 deviene de garantizar la posibilidad del bienestar.
Quiero decir, los estados, de verdad, las administraciones no
pueden tomarse la libertad de garantizar el bienestar porque, de
verdad, ustedes no pueden hacerlo; quiero decir, imaginen que
el Gobierno ucraniano hubiera garantizado hace dos años el
bienestar de la población ucraniana, ¿estaría incumpliendo su
propio mandato? Pues sí, pero ¿debido a circunstancias
mayores? Pues también, pero, entonces todos sabemos que un
gobierno no puede garantizar el bienestar, pueden suceder un
montón de cosas.

Entonces, esta especie de complicidad de: no, tú me
garantizas el bienestar. Sí, sí, yo te lo garantizo. No, tú sabes
que no es verdad; yo también. Es poco preciso en las leyes.
Vayamos a garantías de la sostenibilidad del bienestar, pero no
garantías del bienestar porque, lamentablemente, los hace a
ustedes poco fiables y poco creíbles, porque no pueden
garantizármelo. Digo, ¿quién de ustedes se atreve a
garantizarme que el año que viene estaremos bien, como
sociedad, con respecto a las distintas crisis, precisamente, que
me anuncian? ¿Vale?

La 972 ya no la aceptaron, y era importante porque era de
la igualdad y la igualdad la matizaban ustedes con un criterio
un poco extraño, que era la garantía de que ni el origen, ni
ninguna otra circunstancia personal; entonces ¿por qué el
origen y no la raza o el género?, es decir ¿por qué no
tratábamos con igualdad el origen a las otras condiciones de
igualdad? Era un absurdo.

La 973 era un intento de hacernos más ciudadanos del
mundo, porque ya decimos dimensionar la proyección de
nuestro territorio en el ámbito internacional, un poco para
participar en lo demás, no para mirarnos el ombligo. 

Les añadíamos un artículo de indicadores, porque habría
que determinar muy claramente cómo se indica, cómo se
reconoce este bienestar. Que aquí no está definido,
garantizamos el bienestar, pero ¿cuál es el bienestar? Harán
falta unos indicadores de qué significa el bienestar.

La 976 pedíamos que se tuvieran en cuenta las
externalidades negativas de las actuaciones de los gobiernos
como forma de comprobar de qué estamos hablando. 

Y luego, en los principios rectores, en nuestra enmienda
978, se dice que “el principio de dignidad de la vida que se
fundamenta en la justicia”, y nosotros pedimos que se añada “y
la libertad”, porque el principio de dignidad de la vida no se
justifica sólo por la justicia, a mí no me justifica la dignidad de
mi vida el hecho de ser tratado con justicia y de ejercerla, sino
también de tener mi propia libertad.

He terminado, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari VOX, Sr.
Rodríguez, té la paraula durant cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero de todo, quiero
agradecer las palabras del representante del Partido Socialista,
que ha dicho que, por lo menos, nosotros somos muy francos,
se sabe exactamente, la gente que nos vota sabe exactamente a
quién vota, evidentemente, cosa que no pueden decir los
votantes de su partido, que tienen un líder máximo que dijo que
no dormiría con ministros de Podemos y al día siguiente, en
sentido figurado, se acostó con ellos. Sí, evidentemente, el que
vota a VOX sabe exactamente a lo que vota, porque nosotros
no hacemos gala de esa inocencia del Partido Popular que,
como ha dicho el Sr. Costa, piensa a veces que no tiene límites. 

Es evidente, y yo creo que se lo hemos dicho por activa,
pasiva y perifrástica, el problema básico de esta ley es de
origen, insisto, intrínsecamente perversa, porque pretende
suplantar la verdadera representación democrática en este
parlamento, que es la de los diputados electos directamente por
los ciudadanos, por una especie de ente que no se sabe muy
bien quién lo va a dirigir o cómo se va a regular. 

También se le ha dicho, y es cierto, o sea, tenemos tal
multiplicidad de organismos que ralentizan, entorpecen o
directamente paralizan la administración, que vamos a crear
uno más, o sea, le puedo poner un ejemplo, porque yo tengo el
privilegio, siempre lo digo, de ser también regidor del
Ayuntamiento de Palma, cuando hay un grafiti en la muralla
necesitamos un informe preceptivo de Patrimonio del Consell
para poder borrarlo, y a veces ahí se queda in aetérnum ese
grafiti porque no lo podemos borrar, si no hay el informe
preceptivo previo de la Comisión de Patrimonio.

Estamos sobredimensionando la administración, que, al
final, es complicar la vida de los ciudadanos. Se supone que
estamos aquí para simplificársela, para ayudarle, para que su
vida sea mejor, como se supone que pretende esta ley en las
generaciones presentes y futuras, y en el fondo al final lo que
hacemos es complicársela de una manera insoportable. 

Y puedo decirle, para que la gente lo sepa y para que lo
tenga muy claro, que una de las prioridades de VOX, si tiene
responsabilidades próximas de gobierno, de aquí un par de
meses, que espero que sea así, será derogar esta ley, que es
profundamente antidemocrática. Y usted me recordaba los
artículos de la Constitución: nuestro partido suscribe del
primero al último, todos los artículos de la Constitución, otra
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cosa es que aspiremos a modificar alguno de ellos, como otros
grupos que están representados en esta cámara aspiran a
modificarlos. Pero los aceptamos todos y los cumplimos todos,
incluido el octavo, que supongo que será el que a usted tanto le
preocupa, todos y cada uno de ellos, los cumplimos y los
respetamos mientras estén vigentes, porque somos -siempre lo
decimos- un partido de ley y orden, y mientras esta sea la
legalidad vigente, nosotros la acataremos.

Por supuesto que nosotros creemos un Estado social y
democrático de derecho, creemos en la libertad, en la igualdad
y en el derecho de todo el mundo a expresar con libertad sus
opiniones, a lo que nos negamos es a que la Obra Cultural
Balear o el GOB o los de Terraferida, que todos juntos no
pueden sostener una pancarta, nos vengan a decir cómo
tenemos que legislar, en qué condiciones y lo que podemos y
no podemos hacer, porque esto no es una democracia
asamblearia, no nos reunimos en la plaza del pueblo y todos
votamos todas las leyes y todo lo que queremos hacer; no es
nuestro sistema democrático, no es como funcionamos
nosotros, no es como queremos funcionar. 

Nuestra democracia está bien delimitada y acotada, son los
diputados los que representan el deseo libremente expresado de
los ciudadanos de estas islas, y son los diputados en esta
cámara los que deben legislar, y no podemos crear ningún
órgano supra-parlamentario que nos vigile, nos acote o nos diga
lo que podemos o no podemos hacer, más allá del marco
estatutario y constitucional, que es el que limita nuestras
funciones, y ya lo tenemos establecido, no necesitamos ninguno
más -no necesitamos ninguno más. 

Evidentemente, nosotros votaremos a favor de la mayoría
de enmiendas de los grupos de la oposición, a favor de todas
las enmiendas de supresión, y en contra de esta ley, a la que
auguro una vida muy, muy, breve, para el bien de los
ciudadanos.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i, en primer lloc, de forma
molt breu perquè evidentment tinc molt poc temps, però, bé,
d'alguna manera rebatre també el Sr. Costa, no?, ja ho he fet
amb el Sr. Rodríguez i el Sr. Méndez, quan jo he intervingut el
Sr. Costa encara no havia intervingut. La idea aquesta,
recurrent, dels tres partits de dretes que diuen que volem
suplantar la voluntat popular.

Bé, jo crec que és un dramatisme excessiu, Sr. Costa,
suplantar la voluntat popular, aquí les normes, els decrets els
continuarà aprovant, exactament, el mateix òrgan que els
aprovava fins ara, l'únic que és que van acompanyades d'un
informe, que han fet un grup de persones, que podríem dir que
són uns comissionats del Parlament, per ajudar a pensar en el

llarg termini. Ara, no hi ha cap suplantació, no es delega en
ningú l'aprovació de cap norma. 

Per tant, crec que està bé la crítica, jo puc entendre que
vostès no hi estiguin d'acord, però crec que donaria més
credibilitat a les seves crítiques que no fossin tan hiperbòlics i
exagerats amb el tipus de crítica que fan.

Agrair al Sr. Ferrer la referència que ha fet a les objeccions
que jo havia formulat, també, la qual cosa vol dir que hi ha
debat, que sempre és positiu, no és un diàleg de sords. 

Respecte de la transacció a l'esmena 1072, jo l’agraesc, i bé,
no crec que l'hagi d’acceptar jo -diguem-, no és una transacció,
és una proposta que es fa per aproximar posicions, jo la trob
positiva. A mi no m'acaba d'agradar l’article 9 igualment,
perquè pens que estava bé que les guies les aprovés la mateixa
comissió, no el Govern. Tot i així, jo agraesc la sensibilitat
envers la preocupació que jo vaig mostrar en ponència, i em
sembla una bona solució.

Nosaltres ens abstindrem en aquest article per aquest motiu,
però a l’esmena hi votarem a favor perquè millora l’esmena
inicial que, si no, s'aprovaria igualment. Per tant, crec que val
la pena votar a favor d'aquesta transacció.

Jo no estic d'acord que les aprovi el Govern aquestes guies,
pel motiu que he dit quan m'he referit a la intervenció del Sr.
Costa, jo crec que aquesta comissió s’ha configurat com uns
comissionats del Parlament, per tant, no sé per què, ja tenen
aquesta confiança política del Parlament, no sé per què el
Govern ha d’aprovar aquestes guies. Crec que no seria
necessari. 

Respecte dels comentaris que vostè ha fet a les meves
objeccions a l'article 4.1 i a l’article 4.2, li he de dir que m'ha
convençut respecte del 4.1, i que realment, per tant, entenc que
el 4.1 es refereix només a normes emanades del Govern, per
tant, se'ls aplica aquest article de la Llei del Govern i, per tant,
en queden exclosos els reglaments que no siguin els del
Govern. La qual cosa porta a una certa incoherència, que
llavors, bé, no sé com queden els reglaments dels consells
insulars. És clar, si entren en el... -perdó, quan he dit que estava
d'acord... sí, amb l'article 4.1. 

A l’article 4.2, i a veure si vostè a la seva segona
intervenció m'ho pot aclarir, així mateix, diu: “els processos
d’elaboració normativa, els plans territorials i els plans
directors sectorials”, els plans territorials i plans directors
sectorials els fan els consells insulars, perfecte. Em queda el
dubte de si el “procediment d'elaboració normativa” són la
resta de normes que fa un consell insular o -que és el que m'ha
semblat entendre de la intervenció de la Sra. Ramis- en aquest
article 4.2, quan es parla de “procediment d'elaboració
normativa”, es refereix només als plans territorials i als plans
directors sectorials. Si això fos així, amb treure la paraula
“normativa” n'hi hauria prou, i així s'entendria: “Així mateix,
en els procediments d'elaboració dels plans territorials i dels
plans directors sectorials, l'òrgan promotor...", blablablà.

A mi, simplement, em queda aquest dubte i, per tant, el pos
damunt la taula
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Després, també, i no he tengut temps de comentar-ho a la
meva primera intervenció, hi ha un tema que em preocupa, que
no acabo de veure clar, sobre el règim transitori d'entrada en
vigor de la llei, que també pos damunt de la taula per si és un
tema que haguem de resoldre de cara al ple. Bàsicament, el
règim transitori ve regulat per la disposició final que parla de
l'entrada en vigor, diu que en entrar la llei en vigor, quan
s'aprovi, excepte els apartats 2 i 4 que hi entraran quan es
constitueixi la comissió.

És clar, fixin-se, es constitueix la comissió, que es farà en
el termini de sis mesos, a partir d'aquest moment tota la llei
estarà en vigor, això vol dir que per fer els procediments
d'elaboració normativa s'haurà de fer un informe d'impacte
sobre les generacions futures, però resulta que aquest informe
s'ha de fer seguint unes guies -regulades a l'article 9-, que haurà
de proposar la comissió i que ha d’aprovar el Govern, és a dir,
haurà de passar a l’aprovació del Govern.

Llavors, la meva pregunta és: des que la llei hagi entrat
totalment en vigor, un cop estigui constituïda la comissió, fins
que hi hagi les guies, com estaran els informes? Perquè, és clar,
ens podem trobar amb un cert bloqueig que resulti que l'òrgan
promotor ha de fer un informe, però encara no està aprovada la
guia, que, a més a més, com que ha de ser aprovada pel
Govern, és clar, té una certa força vinculant. Llavors, jo tinc
por que algú, algun secretari d'alguna corporació, digui: ep!,
no, no: ens hem d’ajustar a unes guies; i les guies? No, les guies
encara no estan aprovades pel Govern.

Llavors, pos damunt de la taula -no vull ser alarmista-, jo
crec que simplement ho pos a damunt de la taula per millorar.
Aquí jo he tengut una mica la sensació que hi ha hagut un cert
clima futboler en aquesta comissió, en el sentit que si no hi
estan a favor, hi estan en contra, com passa amb altres vegades,
nosaltres estem en una posició... Nosaltres hi estam totalment
a favor, però això no ens ha d’encegar de veure que hi ha
alguns aspectes que s'haurien de millorar, precisament, per
evitar problemes en la implementació d'aquesta norma que no
sigui que acabin donant raó als que estan a l'altra banda de la
grada. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Popular, Sr.
Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull felicitar el
Sr. Ferrer, perquè, la veritat, és que ha fet una intervenció
brillant, jo el vull felicitar perquè ha complit fidelment les
instruccions que ha rebut, i això és un mèrit, la veritat. No sé si
el recompensaran, pel seu sectarisme, però la veritat és que ha
fet una intervenció magnífica, i jo el vull felicitar.

En segon lloc, ens ha dit el Sr. Ferrà: hem millorat molt
durant els 300 anys..., i té tota la raó, hem millorat molt; fins i
tot hem millorat molt sense la comissió que crearan avui, és una

cosa curiosa. Vull dir, hem millorat molt sense aquesta
comissió, és una cosa a tenir en compte.

Per altra banda, he de reconèixer que és curiós -és
vertaderament curiós- veure -no s'ofengui, eh!, Sr. Castells-,
però és vertaderament curiós veure el Sr. Castells demanant a
la resta de diputats com s’han d’interpretar determinats
preceptes que vostès aprovaran el proper 28 de març. És curiós,
perquè si vostè, Sr. Castells, és incapaç d'interpretar la llei en
la qual participa, imaginin el que es trobaran els funcionaris a
l’hora d’interpretar el nyarro jurídic que vostès creen. Imaginin,
eh!, si vostè no és capaç d'interpretar-ho, imaginin quan arribi
això a mans de funcionaris. Imaginin, eh!

Per altra banda, vaig a dir una obvietat, ho ha dit el Sr.
Ferrà, però jo he de dir-ho, els ciutadans de les Illes Balears
parlaran el proper dia 28 de maig i, en funció del que diguin els
ciutadans de les Illes Balears, és evident que aquesta llei,
vulguin o no, quedarà condicionada. Ho deix caure. 

Finalment, només vull afegir que votarem, des del Grup
Parlamentari Popular, a favor de les esmenes de supressió, ens
abstindrem a la resta d'esmenes i votarem en contra de tots els
articles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Ferrer, té cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, nosaltres en la presa en
consideració i també en els debats interns que tenguérem en el
nostre mateix partit, en el Partit Socialista, per determinar quin
tipus de suport donaríem a la iniciativa legislativa popular i
quin seria l'abast de les esmenes que es podien presentar,
nosaltres en qualsevol moment varen ser sincers, tant amb la
comissió impulsora, com també davant la ciutadania,
representada en el plenari de les Illes Balears, quan es va
prendre en consideració. Nosaltres no hem faltat a la nostra
paraula, nosaltres no vàrem enganar ningú, sinó que vàrem dir
i hem fet exactament el que vàrem dir que faríem, encara que
aquesta afirmació que jo acab de fer ara em ressoni a
determinats capítols una mica trists de la nostra història
política.

En qualsevol cas, nosaltres vàrem dir que incardinaríem
aquesta norma dins la tramitació legislativa que preveu
l’Estatut d'Autonomia i que a més, la adaptaríem a l'actual marc
normatiu i procedimental que tenim, tant a les Illes Balears,
com als municipis, com als consells insulars.

Nosaltres ja vàrem dir també que consideràvem que la
pretensió inicial que l'abast d'aquesta llei fos qualsevol acte
administratiu, era inassumible i inassolible, pel volum de feina
que suposava i perquè entrava a valorar determinades qüestions
que tots sabem perfectament, no cal que expliqui jo, quina pot
ser una tipologia d'acte administratiu. 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 88 / 15 de març de 2023 1679

Nosaltres vàrem dir que estaríem d'acord que s'impulsés
aquesta normativa, similar a aquella que ja es va impulsar al
País de Gal·les i que consideram que tenia tots uns efectes
positius, que s'havien d'incorporar al corpus normatiu de les
nostres illes. I també vàrem parlar que nosaltres no estàvem
d'acord amb aquest caràcter vinculant en els tràmits, ho vàrem
dir per activa i per passiva, i també vàrem dir que no estàvem
d'acord que poguessin existir possibles interferències en els
controls ja existents, referits a la contractació pública, als
controls de la legalitat, o als controls que també s'estableixen
per a la transparència, així com també en aquelles intervencions
que requereixin una determinada tramitació pel seu impacte
ambiental. Nosaltres vàrem dir que estàvem més a favor que
aquesta llei adoptàs un caràcter consultiu i reflexiu, que pogués
incorporar la veu de la ciutadania, de la mateixa manera que ha
fet l'Assemblea pel Clima. 

Per tant, nosaltres i acab amb aquesta reflexió prèvia, que
també vàrem palesar a la nostra intervenció en el plenari,
nosaltres, en cap cas, no volíem desvirtuar el que representa la
democràcia representativa, sinó que més aviat el que volíem era
incorporar determinats procediments de la democràcia
participativa i d'altres modalitats de participar en la conversa
pública, amb una llei que pogués tenir en compte els objectius
que s'expressen.

I això jo crec que dóna per respost la intervenció que ha fet
la diputada d'El Pi. Sra. Sureda, hauria de recordar vostè que
una mentida és plantejar una afirmació contrària als fets o a la
veritat, i jo li prec que es miri la seva pròpia intervenció,
agafada del Diari de Sessions, que, a més, l'he subratllada per
preparar-me la intervenció d'avui, i li agrairia que es miràs
també la intervenció que va fer la nostra portaveu, aquí present,
i quines eren les nostres intencions inicials, que s'han plasmat
al cent per cent amb les esmenes que hem materialitzat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La seva afirmació de dir que la meva intervenció ha estat
ridícula, això ja ha estat un judici de valor, un judici de valor
amb el qual vostè ha volgut amagar la incapacitat de donar més
arguments a una qüestió radical, que és la que tractam ara, que
és la seva negativa a donar suport a una iniciativa legislativa
popular d’aquest caire, amb aquest contingut, amb aquests
objectius i que vostè, en lloc de dir, bé, nosaltres el que hem
intentat fer amb les nostres esmenes ha estat descafeïnar el cafè
amb llet, o d'alguna manera fins i tot alguns partits el que han
fet ha estat directament tirar el tassó de llet per l'aigüera, vostè,
en canvi, ha presentat una sèrie d'esmenes. Però, en cap cas, no
ens pot dir a nosaltres que nosaltres hem faltat a la veritat i hem
faltat a les nostres intencions inicials.

Pel que fa a MÉS per Menorca, nosaltres entenem els
dubtes més que raonables que acaba d'expressar i, si li sembla
bé, Sr. Castells, ho deixam per al tràmit final del plenari
d'aquesta llei, per poder resoldre la qüestió que expressava amb
referència a la disposició transitòria. I en qualsevol cas, li
agraïm el to constructiu que ha mantingut en aquesta comissió,
ja que, més enllà de determinats aspectes anecdòtics, als quals
alguns s'han aferrat o fins i tot han arribat a poder tenir un cert
escarni, nosaltres consideram que són interessants les qüestions
que vostè ha apuntat i que, evidentment, volem deixar per al

tràmit de plenari, per acabar de tancar un text que s'ajusti
perfectament a una normativa i, a més, que no generi cap tipus
d’inseguretat jurídica.

Vull agrair-li també que accepti la nostra proposta de
transacció, sobre l'esmena 1072. 

I finalment, per a la resta de grups i com a una reflexió
general, a veure, el principi il·lustrat que canvia l’Estat de
l’antic règim per l’Estat contemporani, es basa sobretot en una
administració, que l’administració és la garant de l’estat del
dret; que qualsevol ampliació d'aquesta administració que sigui
per donar més veu a la ciutadania, perquè sigui un millor reflex
de la ciutadania i perquè sigui un millor altaveu de les
preocupacions de la ciutadania, no van en contra de
l'administració, ni van en contra de l'estat de dret, sinó ans el
contrari, responen a aquest esperit il·lustrat que esmentava a
l'inici, que és precisament de donar veu a la ciutadania.
Entenem que per a alguns, la il·lustració, per a alguns partits
que es troben en aquesta cambra, entenen que la il·lustració és
una cosa que els va passar a la resta, però, en canvi, per a
nosaltres no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Sr. Jiménez
d’Unidas Podemos.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sr. President. Nosotros ya hemos comentado antes
que ha habido un trabajo de enmiendas, para mejorar esta ILP
presentada por el GOB, desde el Partido Socialista, MÉS per
Mallorca y Unidas Podemos hemos trabajado en este sentido,
hemos presentado muchas o múltiples enmiendas, en relación
con aspectos jurídicos y de procedimiento administrativo, y
creemos que con este trabajo, con este esfuerzo, hemos
ajustado el texto a la realidad normativa general y pensando
también en su futura aplicación institucional. Creemos que este
trabajo se ha hecho para mejorar aquellos aspectos que
creíamos que eran complicados en la primera elaboración del
texto.

En cuanto a la intervención de los distintos grupos
parlamentarios. El Pi habla o comenta de los peligros de limitar
la actividad económica con esta iniciativa y, de hecho...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -antes, vale, bien-, y por eso también, no, quería decir, si me
permite, si me permite, es decir que sus iniciativas o sus
enmiendas han querido trabajar en este mismo sentido, es lo
que nosotros hemos entendido, cosa que nos parecía bien,
correcta, no teníamos nada que decir a ese respecto. 

Ciudadanos habla, como ya ha hablado en otro momento,
de la imposibilidad de garantizar el bienestar futuro, es decir,
algo... parece como una imposibilidad, como diría yo, ahora
mismo buscando algún término que a usted le guste, El mito de
Sísifo, o algo así, es decir, esta manera de empezar
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continuamente ese futuro, pero que nunca llega; pero yo creo
que no podemos caer en ese discurso pesimista de que no
podamos vislumbrar lo que pueda suceder, independientemente
de los imponderables. Pero es la obligación del ser humano
pensar en ese lejano futuro tal vez, precisamente pues para
legar a esas futuras generaciones, que es lo que plantea esta
ILP, un mundo más salvable, por decirlo de alguna manera. Es
un poco lo que pensamos a este respecto.

En cuanto a VOX, la ILP le parece antidemocrática.
Nosotros pensamos que es más bien todo lo contrario. Y usted
lo dice así, dice: no es nuestro sistema democrático; pero se
refiere a su concepción del sistema democrático, obviamente,
no va a defender el de otros, evidentemente. Nosotros
entendemos que la participación de la ciudadanía está
reconocida en la Constitución Española y en muchos
ordenamientos también, o en muchas normas autonómicas, la
participación de la ciudadanía está ahí, y una de sus
manifestaciones es precisamente la posibilidad de presentar ILP
y desarrollarlas en el ámbito parlamentario, como aquí se está
haciendo.

A MÉS per Menorca, yo creo que... o queremos desde
nuestro grupo parlamentario darle las gracias por el apoyo a la
última transacción presentada a la 1072, y también a ese
esfuerzo general por ajustar el texto a la mejor manera de forma
jurídica y procedimental, es decir, para que se ajuste de la
mejor manera posible. 

Al PP le vemos, desde el principio de la ponencia y ahora
en comisión, una postura bastante escéptica, lo que pasa es que
nosotros creemos que no es un escepticismo debido a lo que
han planteado aquí de las urgencias, de las prisas, de la manera
de querer terminar con este proceso antes de que acabe la
legislatura, nosotros creemos que esa posición ya era previa, es
decir, pensamos que ya tenían esa posición tomada y que
realmente era contraria a esta ILP, aunque es verdad que se
abstuvieron en la toma en consideración de esta ILP. Nosotros
creemos que, luego, a partir de ahí han trabajado de una forma
contraria, no han sido... a nuestro parecer, creemos que no ha
sido un trabajo constructivo.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara té la paraula el Sr. Ferrà,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair a tots els
grups que donaran suport a aquesta iniciativa legislativa
popular que sembla que tirarà endavant i que podrà veure la
llum en aquesta legislatura.

Només vull esmentar dues... dels grups que han manifestat
que no li donaran suport jo crec que hi ha dues visions: una
visió, que es del Partit Popular, crec que també la de Ciutadans
i d’El Pi, que és no donar suport a aquesta iniciativa legislativa;
però, després, la de VOX, que és negar la legitimitat d'aquesta
iniciativa legislativa popular, i que no ha de ser el GOB qui

hagi de venir a dir a un parlament o a una institució com s’ha
de fer una cosa o com s’ha de deixar de fer. 

Hem de pensar que aquest mecanisme, la iniciativa
legislativa popular, ve emparat per l'Estatut d'Autonomia,
concretament a l'article 47.3, es desenvolupa amb una llei, la
4/1991, que es va modificar per la 4/2018. Per tant, dins el
marc autonòmic aquesta iniciativa legislativa popular..., i que
també ve reconeguda en el Reglament del Parlament, està
totalment emparada pel sistema legal actual. És més, si a vostè
li agrada més el marc constitucional, perquè vostès, al final, no
se’n amaguen, si per vostès fos l'Estatut d'Autonomia quedaria
suprimit, la comunitat autònoma quedaria suprimida i tornaríem
a un règim d’estat, municipis i províncies, això és el marc que
defensa VOX. 

Després sabem que no és ací, perquè vostès ja han governat
a comunitats autònomes i després això no es fa, com supòs que
això tampoc no es tiraria enrere. Aquest marc de les iniciatives
legislatives populars es va impulsar per la dreta autonòmica
d'aquesta terra, a l’any 1991 aquesta llei supòs que va tenir el
suport de gran part de la dreta parlamentària a les Illes Balears.
I si no ens agrada aquest marc i passam a la Constitució
Espanyola, la Constitució Espanyola reconeix, en el seu article
87.3, aquest mecanisme de la iniciativa legislativa popular, i el
desenvolupa a una llei orgànica. 

Per tant, està perfectament legitimat, perquè l'únic que ha
fet el GOB o qualsevol altra entitat és seguir els mecanismes
que estableix un sistema o un altre, diguin-li vostès
constitucional, si els agrada més, o l’autonòmic; l’únic que ha
fet ha estat seguir un sistema que existeix en el nostre context
democràtic des de l'any 1978, res més, absolutament res més.

Per tant, és clar, a la seva intervenció el que denota és una
proposta de fulminar aquest mecanisme, de fulminar aquest
mecanisme, idò..., jo no entenc la intervenció que ha fet perquè
li ha llevat la legitimitat, és a dir, amb aquest mateix sistema, si
a vostè no li agrada el resultat d’aquesta iniciativa legislativa
popular, si hi hagués una majoria de dretes a un moment donat,
si es posen d'acord i la tomben, idò la tomben, això és la
democràcia.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara ja hem acabat... 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sr. President, perdón, es que mirando..., hemos detectado
una errata, ¿cuál sería el momento oportuno para comentarla?

EL SR. PRESIDENT:

¿Una errada de?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Una errata en el..., perdón...
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(Remor de veus)

No, no, digo que hay una errata en el texto, en la página 19,
el punto 2 del artículo 7, ¿cuál sería el momento para...?

EL SR. PRESIDENT:

Esperi... Suspenem durant dos minuts i ho arreglam, és que
no sé què ...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, podem reprendre la sessió?

(Remor de veus)

Doncs, començarem les votacions de les esmenes, d'acord? 

Per tant, passam a la votació de les esmenes de supressió
següents: esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta de les
Illes Balears RGE núm. 924 a la 932/23; les del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 975 i de la 941 a la
946/23; les del Grup Parlamentari VOX RGE núm. 957 a la
963/23; i les del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 1054 a
la 1060/23. D’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

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

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes RGE núm. 920/23.

Vots a favor?

 Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 7en contra, 3 abstencions. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes RGE núm. 921, 922 i 923/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 978, 967 i 968/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 947, 948, 974 i 975/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

La 970...

(Remor de veus)

Ah, bé, idò sí, m’he equivocat jo.

Passem a la votació de l’esmena RGE núm. 970/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions, d’acord?

Seguim. Votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos RGE núm. 977, 969, 971 i 950/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
RGE núm. 973/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares RGE núm. 954/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares RGE núm. 964 i 951/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares RGE núm. 955 i 956/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares RGE núm. 952 i 953/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt RGE núm.
1044/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt RGE núm.
1045/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 1051/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 1052 i 1053/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, a la
qual s’ha presentat una proposta de transacció, que, si ningú no
s’hi oposa, passaríem a votar-la amb la transacció incorporada,
d’acord?

Per tant, votació de l’esmena RGE núm. 1072/23, amb la
proposta de transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

Passem a la votació dels articles, denominacions,
disposicions i exposició de motius als quals es mantenen
esmenes. 

Votació de la denominació de la proposició de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

Votació de l’article 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

Votació dels articles 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

Votació dels articles...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, demano votació separada ara, 4 i 5.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra, 1 abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, demano votació separada de l’article
9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passem primer a la votació de l’article 9, amb
l’esmena que hem aprovat fa un moment, la RGE núm.
1072/23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Article 9.

(Remor de veus)

Sí. Abstencions?

6 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció, d’acord? És l’article
9, amb l’esmena.

Ara passem a la votació de la denominació del títol III,
l’article 9 i la disposició transitòria segona...

(Se sent una veu de fons que diu: “article 9?”)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Article 6.

EL SR. PRESIDENT:

Article 6, perdó..., article 6 i la disposició transitòria
segona, d’acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions cap.

Per tant, 7 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.

Votació dels articles 7, 8 i 10 i de la disposició transitòria
primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.

Votació de la disposició final primera, vigència i efectivitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor, 4 en contra, 2 abstencions.

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant, són 7 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.

Votació de les denominacions dels articles i de les
disposicions als quals no s'hi mantenen esmenes.

Votació de la denominació del títol I.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

Votació de l'article 2 bis i de la denominació del títol II.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

Votació de l'article 3 bis i de la denominació del títol II bis. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. 

Votació de l'article 5 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

Votació dels articles 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies i 7
sexies.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

7 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció. 

Votació de la disposició...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, perdó, demanaria votació separada de la
disposició final primera bis. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a la votació de la disposició derogatòria. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

7 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. 

Votació de la disposició final primera bis, modificació de
la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor, 5 en contra. 

En conseqüència, queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 11820/21, d’iniciativa legislativa popular de
benestar per a les generacions presents i futures de les Illes
Balears.

Es recorda que, d'acord amb l'establert a l'article 133 del
Reglament de la Cambra, els vots particulars i les esmenes, que
havent estat defensats i votats en comissió no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantindrà el seu debat al Ple, llevat
que el grup parlamentari proposant manifesti la seva voluntat
de no mantenir-los mitjançant escrit adreçat a la Presidència de
la Cambra, en el termini de les 48 hores següents a la data
d'acabament d'aquest dictamen.

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