
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 29

 

Presidència
de la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster

Sessió celebrada dia 8 d'octubre de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 14740/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a un compromís absolut amb
el comerç de proximitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

2) RGE núm. 14741/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de mobilitat sostenible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

 



486 ECONOMIA / Núm. 29 / 8 d'octubre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Atesa l’hora que és per
començar aquesta comissió, els pregaria silenci, senyores i
senyors diputats, per favor els demanaria silenci! Atesa l’hora
que és sí que els pregaria silenci i que comencéssim ja la sessió
de la comissió d’avui. I, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
14740/20 i RGE núm. 14741/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a un compromís absolut amb el comerç de
proximitat. 

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 14740/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears per un compromís amb el comerç
de proximitat. Per a la seva defensa intervé per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears el Sr. Josep
Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt breument perquè s’ha
fet tard. Aquesta proposició no de llei és una proposició no llei
de suport i d’intentar donar una empenta a un sector econòmic
que ho passa especialment malament per la crisi econòmica
fruit de la COVID-19. Entenem que el sector del petit i mitjà
comerç ja té problemes estructurals des de fa temps a les Illes
Balears, anteriors a la pandèmia, però que evidentment s’han
agreujat d’una manera considerable amb pandèmia. Per tant,
evidentment la nostra proposta és, primer de tot, que s’allarguin
els ERTO per a aquest sector comercial, com a mínim fins a
inici de la temporada 2021, és a dir, fins a juny 2021, record
que ara l’acord que existeix és fins a gener del 2021, però és
evident que entre gener i juny no hi haurà una recuperació de
l’economia i per tant, aquests ERTO han de durar com a mínim
fins a l’inici de la temporada 2021, juny de 2021.

La segona proposta que fem és que qualsevol restricció que
s’adopti fruit de tota aquesta dinàmica que duim d’intentar
contenir la pandèmia, es faci amb diàleg i negociació i consens
amb els sectors comercials. Moltes vegades s’adopten mesures
d’esquenes al sector comercial que acaben perjudicant aquest,
ja dic, element econòmic tan vulnerable en aquests moments.
En aquest sentit, sabem que hi ha una esmena del Partit
Socialista que no podem acceptar perquè una cosa és..., fa tres
hores que tenim un conseller de Turisme aquí en
compareixença que només diu que: han consensuat, han
consensuat, han consensuat i com ho fan de bé perquè
consensuen el seu decret llei; idò, consensuïn amb el petit i

mitjà comerç les mesures que adoptin i només els tenguin en
compte, que és el que pretén la seva esmena.

La tercera proposta que fem és el tema de l'aparcament, el
tema de l'aparcament gratuït per al petit i mitjà comerç és
fonamental, perquè la competència que tenen, sobretot és en el
món presencial, no en el món virtual, la competència que té el
petit i mitjà comerç és sobretot en el món presencial amb les
grans superfícies i a les grans superfícies l'aparcament és
normalment, generalment, de franc. Per tant, hem d’intentar
trobar mecanismes perquè els clients que van al petit i mitjà
comerç dels centres de les ciutats també puguin tenir aquesta
opció i hi hagi igualtat de condicions amb la competència i
tenguin aquest aparcament de franc. 

I la quarta mesura és aprofitar les festes de Nadal per
intentar sostenir el sector comercial. Les festes de Nadal són un
moment de l’any especialment, en teoria, propici perquè hi hagi
venda comercial, però evidentment hem de fer un pla de xoc,
hem de donar un impuls perquè la gent vagi al petit i mitjà
comerç a fer compres. Hem d’animar el consum interior i
aquesta és la crida que nosaltres fem amb aquest quart punt.
Aquí sí que hi ha una esmena que el que pretén fer, una altra
esmena del Partit Socialista, que pretén eliminar el tema de la
il·luminació, nosaltres acceptarem aquesta esmena, tot i que
pensam que la il·luminació és un factor d’atracció als centres
de les ciutats i, per tant, que és un element que ajuda a
dinamitzar i a donar força al petit i mitjà comerç i assumirem
l’esmena per al consens, tot i que ja diem que ens agrada més
la nostra versió de la proposició no de llei.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca s’han presentat les
esmenes RGE núm. 15148/20 i RGE núm. 15154/20. Per a la
seva defensa intervenen per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos el Sr. Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, Sra. Presidenta. Antes de fijar posiciones en los
puntos, sí me gustaría hacer una mención especial a dos
cuestiones que ya se dicen en la exposición de motivos y que
tienen que ver con el medio plazo y para mi son muy
importantes, y es que, al margen de la COVID, nuestro
comercio de proximidad ya estaba muy mal herido, y
precisamente las grandes plataformas de venta on line y por
otro lado las grandes superficies comerciales son parte de su
causa.

En el segundo caso, en las grandes superficies comerciales,
sí que podemos desde aquí hacer acciones de forma activa para
intentar minimizar su impacto contra el comercio de
proximidad, pero en el segundo caso, el de las grandes
plataformas on line, deberíamos de ser capaces de encontrar
fórmulas competitivas, pero aún así me temo que hasta que no
se haga mediante legislación estatal y europea, donde sí que se
regule de forma eficiente, no se podrá paliar bien el impacto,
porque el impacto tan negativo que causa a nuestro comercio

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014740
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015148
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015154
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tiene que ver con leyes, tanto a nivel europeo como estatales.
Y si consideramos de verdad nuestro tejido comercial esencial
para la economía de Baleares, debe tener especial protección,
sobre todo ante estas grandes multinacionales que
prácticamente copan todo el mercado y que asfixian a nuestras
pequeñas empresas. 

En este sentido sí que paso a comentar los puntos. Haré una
reflexión más general, que además creo que compartimos todos
porque se ha ido comentado a lo largo de muchas comisiones
que hemos tenido, pero quería dejar constancia de ello.

El primer punto lo votaremos a favor, lo hemos dicho ya
muchas veces y en muchas ocasiones, los ERTE en Baleares
deben de prolongarse al menos hasta el inicio de la próxima
temporada, y aunque lo que ya dijo la ministra aquí, la ministra
Yolanda Díaz de Unidas Podemos, era que los ERTE eran una
herramienta muy útil que ha venido para quedarse en cuanto a
que siempre que sea necesaria y sea útil para la gente, la van a
tener, va a estar encima de la mesa y sobre todo mientras dure
esta pandemia. Por lo tanto, al punto número 1 es evidente que
diremos que sí.

Al punto número 2, si aceptan la enmienda presentada por
los tres partidos que dan apoyo al Gobierno, me ha parecido
entender que sí que se aceptaba, votaremos a favor. Claro,
nosotros sí que tenemos en cuenta que el sector para cualquier
tipo de aplicación se tiene que tener en cuenta, pero con los
temas sanitarios, sobre todo la COVID, que por desgracia
pueden costar vidas, nada debe de retrasar o forzar un
consenso, que ya sabemos que los consensos a veces llegan
rápidos, a veces tardan mucho y a veces ni se llega, es un
tiempo indefinido y hablamos de cosas que afectan a la vida de
la gente, que son cuestiones sanitarias, en ese punto si ya se
acepta la enmienda votaremos a favor sin ningún problema.

El tercer punto, claro que vemos oportuno el tema del
parking, además es útil beneficiarlo sobre todo, o sea,
beneficiar el tema de la gratuidad de aparcamientos a los
comercios. Pero claro, esto es una competencia realmente de
cada municipio y creemos que es cada municipio el que debe
de llegar a acuerdos con el sector para ponerlo en marcha. Por
eso votaremos en contra, porque desde el Govern la
competencia municipal en si, creemos que deben ser los
municipios, los ayuntamientos los que la pongan en marcha.
Ahora bien, sí que creemos que es una buena medida para el
impulso del comercio de proximidad.

Al cuarto punto hemos presentado una enmienda al
respecto, ya que el tema de la iluminación también es una
competencia municipal. En todo los demás estamos
completamente a favor y, además, compartimos la necesidad
real de ese plan de choque, porque sin una buena campaña
navideña, nuestro comercio de proximidad sí que puede acabar
realmente muy mal, pero la parte de iluminación es una
competencia completamente de los ayuntamientos, por eso
hemos presentado una enmienda al respecto para quitar esa
parte.

Y sin más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Primer de tot, el Grup Parlamentari Socialista vol donar suport
a l’esperit d’aquesta PNL, de donar suport al sector del comerç
de proximitat i la intenció és votar a favor del màxim de punts,
per això s’han presentat esmenes i demanem al Grup d’El Pi
Proposta de les Illes Balears que les pugui incorporar.

És una realitat evident el que s’explica a l’exposició de
motius, des de l’augment de vendes per internet i amb les grans
superfícies comercials, doncs és més difícil per als petits
comerciants poder continuar amb els seus negocis amb
rendibilitat. Si afegim a aquesta situació l’aparició d’una nova
realitat causada per la pandèmia, doncs ja es fa molt necessari
donar suport a aquest sector, el màxim possible.

En aquest sentit ja es treballa en la reactivació econòmica
per al comerç amb mesures com, per exemple, la Conselleria de
Transició Energètica i Sectors Productius ha millorat molt el
mapa de comerç electrònic per a Balears, amb més de 600
comerços adherits, i també el portal web de botigues virtuals,
amb més de 20.000 visites fins aquest mes d’octubre. La
Direcció General de Comerç va posar en marxa el projecte de
centres comercials a cel obert als municipis de les Illes, amb
signatura de convenis amb ajuntaments per desenvolupar
actuacions de dinamització econòmica i comercial; l’IDISBA
ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de
finançament fins a l’any 2021, i així l’ajut a despeses
subvencionables es podrà sol·licitar fins a l’octubre de 2021.

I quant a ajuts directes de la conselleria, fins aquest mes
178 comerços se’n beneficien, en concret 79 de Mallorca, 52
de Menorca, 45 d’Eivissa i 2 de Formentera; aquesta
convocatòria té un pressupost final d’1.038.900 euros,
l’objectiu és finançar la millora tecnològica, el comerç
electrònic, l’eficiència energètica, l’accessibilitat, l’eliminació
de barreres arquitectòniques, la modernització, i també les
obres i reformes per a millora de la imatge i, com a novetat,
doncs s’inclouen despeses com el lloguer, l’aigua o EPI per a
les empreses afectades per la COVID-19 o la resolució
favorable d’un ERTO.

Amb tot això què he volgut explicar? Doncs que es dóna
suport al comerç de proximitat i és un dels objectius de totes les
administracions i, per tant, s’agraeixen molt propostes en
aquest sentit.

Quant al sentit del vot, votarem el primer punt a favor; al
segon punt hem presentat l’esmena, RGE núm. 15154/20; al
tercer punt votarem en contra, ja que el tema dels aparcaments
entenem que és competència municipal. Quant al quart punt,
s’ha presentat esmena també conjunta, RGE núm. 15148/20.

I bé, esperem que siguin acceptes les dues esmenes
presentades. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, és clar, no ens tornarem
omplir la boca de dir que el sector comercial és molt important,
perquè ho diem cada vegada que parlam del sector del comerç,
i a més ho diem tots, ho diem tots, per tant és qüestió, entenc
jo, de passar a l’acció. Al final un poble, una ciutat, un barri
sense activitat comercial perd una part important de la seva
essència i de la seva vida i de la seva raó de ser. Per tant, al
final, si volem barris, pobles, ciutats vius necessitam comerç,
comerç de proximitat.

Els grans enemics del comerç varen ser, a partir dels anys
vuitanta, noranta, les grans superfícies comercials i ho han
passat a ser, però, també els portals on line. Per tant, a partir
d’aquí de cada vegada, per dir-ho de qualque manera, té més
enemics el sector comercial, tot i que abans deia que parlava de
models de ciutat o models de barri, sí que és vera que la
subsistència del sector del comerç de proximitat va molt lligada
també a l’urbanisme i als models que vulguem.

De totes maneres, passant a la proposició no de llei que
presenta El Pi, crec que és una proposició no de llei, la veritat,
feta amb urgència, feta aviat, poc... poc treballada; no sembla
feta del diputat Melià, perquè normalment treballa molt les
coses i les fa amb coneixement de causa, i, la veritat, és que la
trob poc treballada, perquè, entre d’altres coses, parla, per
exemple, el tercer punt, que hi estam d’acord en el cas de les
grans ciutats i dels barris, hi estam d’acord, però, per una
banda, és un tema que afecta únicament i exclusivament els
ajuntaments, és una competència municipal, i no afecta tot el
comerç de proximitat. Per això dic que està poc treballada quan
parla d’il·luminació, que ha dit que ens acceptaria l’esmena,
exactament el mateix. 

Per tant, hem presentat les dues esmenes, nosaltres veiem
que és una proposta, però, ben feta, o sigui, ben...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, deixa’m acabar-, ben intencionada, ben intencionada,
però poc treballada.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, votarem a favor dels punts, tal i com han dit
Podemos i el Grup del PSOE, votarem a favor del primer punt.
Votarem a favor, si ens accepta l’esmena, que ja ha dit que no,
del segon punt; en contra del tercer; i a favor del quart, si ens
accepta l’esmena, que ha dit que sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara en torn de fixació de posicions i per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots, diputades i diputats.
Aquesta proposició que discutim avui podríem dir que té el
mateix..., sí, o comparteix fi últim amb la proposició no de llei
que vàrem discutir la setmana passada i que havia presentat el
Grup Ciutadans, a la qual el Partit Popular va donar suport, i jo
crec que sobra dir que avui el Partit Popular també donarà
suport a aquesta proposta.

Constatam les dificultats d’un sector, el del comerç, que ja
estava en dificultats, i això crec que també ho reconeixem tots,
abans de la crisi generada per la COVID, i que ara està, si no
s’hi posa remei, tocat de mort.

Hi ha poca filosofia i mesures concretes, que això sempre
és d’agrair, i crec que aporten i tenen unes conseqüències
concretes. La pròrroga dels ERTO; el Partit Popular inicialment
demanava fins al dia 1 d’abril, però és evident que cada vegada
es fa més probable que la crisi s’allargui i per tant ens afegim
a la data proposada per Proposta per les Illes. 

No podem estar més d’acord amb l’exigència al Govern de
consensuar les mesures de restricció amb el sector, i
compartesc absolutament l’opinió que té el grup proposant
sobre l’esmena plantejada pels grups que donen suport al
Govern; no és el mateix consensuar, que evidentment implica
fins i tot renúncies de totes les parts, que tenir en compte, que
amb el vocabulari que normalment empra el Govern pot
suposar senzillament haver-se reunit per no arribar enlloc. És
a dir, massa vegades veim que el Govern diu “hem tengut en
compte el sector”, i tenir en compte per al Govern és telefonar,
dir “podeu venir, ens reunim”, però passar el corró i no tenir
per a res en compte, per a res en compte, les propostes del
sector. Per tant votarem a favor de la proposta original, i si
s’acceptàs l’esmena per part d’El Pi, que m’ha semblat ja
entendre del Sr. Melià que no l’acceptarien, votaríem en contra.

I evidentment també estam d’acord amb les altres mesures
proposades, la referent a l’aparcament i la referent al pla de
xoc, sobretot a la campanya de Nadal. 

Per acabar, crec que hem de reconèixer que el sector del
comerç, ja durant els quatre anys del sector, quan el màxim
responsable polític era el Sr. Negueruela, es va enfonsar, basta
veure les dades, basta veure el sector, basta escoltar el sector.
Llastimosament durant un any del vicepresident Yllanes, que
pareixia que amb el pes polític d’una vicepresidència s’havia de
donar aquell impuls al sector, encara no s’ha vist reflectit, i per
tant és hora que aqueixes mesures concretes es comencin a tenir
en compte, a veure si hi pot haver una reacció per reviscolar el
sector. Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposta
d’El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Melià nos gusta, en las dos
proposiciones que nos hace, el absoluto y el inmediato, estamos
muy..., digo, nos gusta la contundencia con la que..., nos parece
que significa muy bien la contundencia con la que tenemos que
empezar a tratar ciertos temas. Es verdad que como acaba de
plantear el Sr. Sagreras esta proposición no de ley encaja o
recoge o se acerca mucho a la que nosotros presentamos la
semana pasada, lo que solo es un indicio, en realidad, porque
son muy contemporáneas además en su presentación, y una
pasó delante de otra más por cuestiones administrativas que por
ninguna otra razón, lo que manifiesta es más el clamor, el que
estamos dando una respuesta a una necesidad que existe en la
calle. En realidad, además, el parecido que tienen la dos,
muestra más que compartimos una misma sensibilidad. Bien,
porque nos parece que una viene a hacer a la otra en el orden
que sea más contundente y nos utilizamos en realidad como
refuerzo.

Me comentaba usted, con más acierto poético, porque yo
estaba diciendo que las enmiendas del mismo grupo que le
propone a usted ahora las enmiendas, desafilaban la efectividad
de las medidas que nosotros proponíamos, y, con más acierto
poético, usted lo llamó descafeinado. Como ya llevamos dos y
además continuadas, parece que podemos empezar a aprender
esta técnica de cómo se descafeína, cómo lo hacen, cómo se
descafeínan las cosas.

Entonces, estas dos son sorprendentes. Primero, no
buscamos el acuerdo ni el consenso con los comerciantes ni con
sus representantes, sino que vamos a tenerlos en cuenta. Es
bonito, los tendremos en cuenta. Yo también..., lo tendré en
cuenta a usted en nuestras oraciones, se dice normalmente,
¿no?, tener en cuenta en las oraciones. En fin, digo, es que ni
siquiera se dice: lo escucharemos, ¿no?, esa es la cuestión, ni
siquiera ¿cómo se sustancia el tener en cuenta? Pues demasiado
a criterio propio, ¡eh!, quiero decir, tanto que carece de
significado, lo tendré en cuenta, pues lo tendré en mente
cuando hablemos de ello.

Y hay otra forma de descafeinar, otra cosa que explica la
técnica de descafeinar y es que resulta que se hace a oscuras,
porque se me ha acostado, era como el juego de las siete
diferencias, que yo soy especialmente malo en él, encontrar
cuál es la diferencia entre las dos, entre la enmienda que se
hacía hasta que he encontrado que la cuestión es que no haya
iluminación, que no haya luz ni taquígrafos, que se haga como
se deben hacer estas cosas de descafeinar, de desafilar y de a
fin de cuentas el tumbar las enmiendas con oscuridad, sin luz
y sin taquígrafos.

Nosotros, Sr. Melià, votaremos con su, y además en este
refuerzo mutuo y en agradecimiento al apoyo que usted prestó
a nuestra moción, a nuestra propuesta de la semana pasada,
votaremos todas sus propuestas tal y como las tiene, y le
dejamos en plena libertad de aceptar enmiendas y le
seguiremos en la dirección que usted nos marque.

Muchas gracias. Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Ara per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares no pot intervenir ningú perquè no hi ha
ningú d’aquest grup, no hi ha cap representant d’aquest grup
polític. Per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Nosaltres
també votarem a favor d’aquesta proposta perquè és evident
que el comerç necessita ajuda i hem de fer el possible per
pal·liar els efectes de la COVID. Ara bé, Sr. Melià, li he de dir
que jo, com a menorquina, no em sent gaire representada amb
aquesta proposta, i vostè que coneix Menorca m’ha d’entendre
perfectament; primer, perquè nosaltres no tenim grans
superfícies, el comerç a Menorca està a punt de morir en tot cas
per culpa d’internet, açò és així, internet és qui realment ha fet
mal al comerç de Menorca. 

El tema d’aparcaments. El tercer punt també em genera una
mica de dubte, tot i que li donaré el meu vot a favor, una mica
pel tema competencial. I si torn a pensar en Menorca,
evidentment a Menorca també és difícil aparcar, no li dic que
no, però amb una mica de paciència acabes trobant aparcament
sense haver de pagar també.

Bé, bàsicament és açò, era posar una mica l’accent que no...
Bé, i un altre punt que sí voldria afegir, per exemple, a nivell de
Menorca també el comportament que té Menorca actualment
amb el tema de la pandèmia no té res a veure amb la resta
d’illes, i nosaltres seguim amb les mateixes restriccions que
continuen totes les Illes. Hi ha molt de debat a fer aquí, però té
el nostre vot a favor, Sr. Melià.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Entenem que no fa falta suspendre la
sessió, per tant, passam la paraula al grup intervinent, al Sr.
Melià per fixar posició i assenyalar si accepta les esmenes
proposades.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ja ho he assenyalat. Accept l’esmena al punt quart, no
l’esmena al punt segon. Dit això, vull agrair als grups que
donen suport a la nostra iniciativa el seu suport i, és clar, dir als
partits que donen suport al Govern que, és clar, és que són uns
mestres de la filosofia, de la filosofia són uns mestres, però a
l’hora de la veritat ens posam de perfil i no resolem els
problemes. 

El sector comercial es mor, s’està morint i ens vénen amb
temes de competències. És que realment és insultant per al petit
comerç, perquè a la legislatura passada Valldemossa tenia un
problema, l’Ajuntament de Valldemossa tenia un problema
amb una zona verda i el Govern, per voluntat política, li va
pagar una part de la zona verda, i això no era competència
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municipal? No, si hi ha ganes i hi ha voluntat política en les
competències s’arriba a convenis i es troben solucions.

La prohibició del lloguer turístic, que parlàvem abans, a
Palma també és un tema municipal, però era un tema d’un
municipi, però ho han ficat al decret llei, per què? Perquè hi
havia voluntat política. 

I el que a mi em sap més greu és veure que els grups que
donen suport a la majoria no tenen voluntat política de tirar
endavant mesures adequades, concretes, efectives per al petit
i mitjà comerç, i això és el que sap greu realment. 

No és una iniciativa poc treballada perquè la reclamació del
tema de l'aparcament, Sr. Portaveu de MÉS, per ventura vostè
no ho sap, és una reclamació de les patronals del comerç des de
fa molts d’anys i molt estudiada i molt treballada i amb molta
insistència, no és una cosa que s’hagin inventat ara fa dos dies
de qualsevol manera perquè mira. No, no, no, és un tema
absolutament estructural per a ells, no és un tema menor. I
vostès van passant, els posen restriccions o els posen
entrebancs perquè els clients puguin arribar al comerç i
evidentment el comerç es mor. I vostès aconseguiran matar-lo.

I vull acabar perquè, és clar, vostès donen moltes lliçons,
sap com passarà a la història el Govern de les Illes Balears
d’aquests quatre anys en el que han fet amb el petit i mitjà
comerç? Donar l’autorització a les grans superfícies a Ses
Fontanelles, això és el que han fet vostès, i ara resulta que tenen
problemes competencials, per favor!

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara crec que s’han presentat esmenes,
però cap grup en concret no ha demanat votació separada, però
entenc que es demana votació separada. El Sr. Melià accepta
votació separada? Sí o no, Sr. Melià?

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

Vots a favor? Hi ha unanimitat.

Vots a favor del segon punt?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdonau, repetim la votació del segon punt ja que hi ha
hagut...

(Remor de veus)

... hi ha hagut confusions. Passam a votar el segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 6 vots en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Tornen a ser 6 a favor; 6 en contra; i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a una tercera votació i definitiva.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap. 

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjat el segon punt. Ara passam a votar
el tercer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor i 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Tornen a ser 6 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a repetir una tercera vegada la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Tornen a ser 6 a favor; 6 en contra; i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, el tercer punt passarà a votació al Ple.

Ara passam a votar el quart punt.

Vots a favor? Unanimitat.

Molt bé, en conseqüència queden aprovats dos punts, un
passarà al ple i el segon queda rebutjat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14741/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a l’adhesió immediata de la comunitat autònoma de
les Illes Balears al programa MOVES II de mobilitat
sostenible.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14741/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la comunitat
autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de
mobilitat sostenible, proposició no de llei que ha estat
modificada mitjançant una proposta del partit proposant, d’El
Pi Proposta per les Illes, mitjançant l’escrit RGE núm.
15047/20. 

Per tant, atès que hi ha hagut una modificació per part del
mateix grups proposant hem de demanar si algun grup s’oposa
a aquesta modificació.

Per tant, entenem que queda incorporat aquest nou punt a la
proposició inicial, se substitueix el punt 1 per aquesta proposta
de modificació.

Per tant, per a la defensa d’aquesta proposició no de llei i
per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu, el
programa MOVES II és un programa d’incentius a la mobilitat
eficient i sostenible, és un programa d’ajudes, sobretot pel
cotxe elèctric perquè ens entenguem i dit ràpidament i
col·loquialment... i ràpidament.

En principi, aquest programa té un pressupost previst de
100 milions d’euros dels quals, en teoria, estava més o manco

previst que arribassin a les Illes Balears 2,4 milions d’euros.
Bé, això es va aprovar i es va vehicular a través d’un reial
decret, el 569/2020; hi havia tres mesos, l’Estat va atorgar tres
mesos a les comunitats autònomes perquè traguessin la
convocatòria d’ajudes a aquest programa de mobilitat
sostenible.

Sorprenentment, el Govern de les Illes Balears i la seva
conselleria d’Energia que tot el dia ens donen filosofia i ens
bravegen de com estan de preocupats per les noves... pel canvi
climàtic, la transició ecològica i totes aquestes històries,
sorprenentment no ho varen fer, no varen complir en tres
mesos, impressionant la seva preocupació real i efectiva sobre
la mobilitat sostenible! Però no, no ho varen fer dins termini.

Com que no ho havien fet dins termini, nosaltres vàrem
presentar aquesta proposició no de llei perquè es fes l’adhesió
i la convocatòria a aquest programa; reprovar la Conselleria
d’Energia per la seva actuació absolutament negligent; i instar
que es fessin els acords, els convenis que fossin necessaris
perquè la convocatòria sigui eficient i els doblers arribin encara
que s’hagi fet fora de termini. Aquesta era la nostra proposició.

A l’ínterim, entre que la vàrem presentar i avui que la
discutim i votam, efectivament la conselleria ha tret la
convocatòria. Benvinguts siguin, que hagin tret la convocatòria
finalment, el que passa és que l’han feta tard i malament i molta
gent, evidentment, es queixa dels criteris reflectits en aquesta
convocatòria, tot i que el tema dels criteris ja no és objecte en
aquest moment de la meva proposició no de llei.

Com que s’ha produït aquest canvi durant la tramitació, hem
modificat el punt 1 i el que diem al punt 1 és que “el Govern
emeti un informe que garanteixi que els doblers arribin” perquè
estam molt acostumats que, en teoria han de venir uns governs
de l’Estat, fins i tot vénen aquests governs, però després els
hem de retornar, perquè no fem les coses bé. I ara aquests dies,
aquestes setmanes hem vist que el Govern de les Illes Balears
ha de tornar 18 milions d’euros de la Platja de Palma a l’Estat,
per no fer les coses bé, i és evident que en aquest cas no les
hem fetes bé.

A un ciutadà, quan presenta una petició de subvenció fora
de termini l’administració no li dóna una pròrroga, li diu que no
té subvenció. Per tant, ja veurem això que el Govern tregui les
convocatòries fora de termini, ja veurem com acaba, si es
judicialitza i es posa malament. Per tant, nosaltres volem que
hi hagi garanties que, tot i que ho hagin fet malament, almanco
que aquests doblers arribin de Madrid sense problemes i
aquesta és la nostra proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara en torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots una altra vegada. Jo crec,
o des del Partit Popular creiem que l’origen d’aquesta
proposició evidencia dues coses, si el Govern no ha acudit en
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termini a una convocatòria no fa altra cosa que, en primer lloc,
evidenciar la deixadesa per part de Vicepresidència i la
conselleria competent per acudir a aquestes convocatòries.

I evidencia també un altre fet i és que per al Govern l’únic
important és el postureo, les posades en escenes i els titulars
perquè el Govern no ha fet més que parlar de canvi climàtic i
de transició energètica, però a l’hora de la veritat sols no ens
recordam d’acudir a les convocatòries que suposaran doblers
per a la comunitat autònoma i avantatges per als ciutadans de
les Illes Balears. 

Crec que aquests dos fets per si mateixos són gravíssims.
Per tant, la conselleria mereix una reprovació; és ben hora que
el vicepresident Yllanes agafi les coses amb més il·lusió, no
poden venir al Govern a retirar-se i, per tant, s’han
d’arromangar i defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears.

Veiem amb molt bons ulls l’autoesmena per millorar la
proposta, no fos cosa que la reacció a això encara dugués com
a conseqüència problemes jurídics i econòmics per a la nostra
comunitat. Però, a part de tot això i també, igual que quan
parlàvem abans de les competències, de discutir competències,
si ja no arribam o les conseqüències de l’informe jurídic no són
tan desitjables com haurien de ser per a la comunitat, idò
apel·lam a la iniciativa política i a la suposada capacitat de
diàleg d’un vicepresident que coincideix en colors polítics amb
el vicepresident de Madrid i una presidenta que coincideix en
els colors polítics amb un president de Madrid perquè el que
haurà estat una deficiència o una deixadesa de gestió es pugui
traduir en una solució, arribar a una solució de negociació
política perquè aquests doblers puguin arribar finalment a les
Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gràcies, presidenta. Hoy el Sr. Melià entre que le importan
poco las competencias municipales y lo que propone aquí, está
sembrado, la verdad.

Es que el dinero..., bueno, al menos con la enmienda corrige
ya un primer error, pero es que el dinero ya está ingresado en
el BOIB, o sea, ya lo está. Además, en la mesa, encima de la
mesa no está por parte del IDAE ningún tipo de petición de
devolución ni de cantidad en  las bases, no sé, usted es jurista,
supongo que se las ha mirado, no explicitan que por demora
haya una devolución de cantidad de dinero ni de nada; se pide
un informe de algo o de una problemática no expresada cuando
el dinero ya está. Eso respecto al primer punto. 

Segundo punto, como es evidente vamos a votar en contra,
pero bueno, ya que se supone que usted se prepara tan bien
todo, no se podía tramitar hasta que el ingreso del IDAE no
llegase y llegó a mediados de julio, supone dos meses de
tramitación y siempre hemos dicho que la tramitación
burocrática es lenta, tramitación burocrática en una nueva

normalidad en medio de una pandemia que todos sabemos los
trámites burocráticos con la telemàtica y con todo el tema del
confinamiento lo complicaditos que son, todo se entró en plazo,
la última parte no, y además en coordinación absoluta con el
IDAE, el cual daba conocimiento a todas las comunidades
autónomas y va respetándolo. Eso en cuanto al segundo punto.

Y el tercero, lo vuelvo a repetir, es que el dinero ya está en
esta comunidad autónoma, con lo cual las gestiones que se
indican, que a mí me parece muy bien la gestión política de
asegurarse que el dinero llegue, es que ya se han realizado, ya
se ha hablado con el IDAE, se ha estado en coordinación
continua. Nadie ha perdido la posibilidad de beneficiarse de la
subvención por adquisición de coche eléctrico, punto de carga
desde el 18 de junio que es la fecha de entrada del decreto.
Nadie, ni un solo euro, ni esta comunidad tampoco ha perdido
un solo euro, con lo cual, ¿de qué estamos hablando?

Parece ser que un grupo puede estar más molesto o menos
molesto por un decreto que no hace más citarlo cada vez que
puede, bueno, muy bien, pero yéndonos a la realidad es que
todo lo que acabo de comentar son los pasos que se han
seguido y lo que hay.

Si de verdad hubiese habido problemas todos sabemos que
el Estado enseguida lo indica, todos lo sabemos aquí. Todos
sabemos además aquí las tramitaciones cómo se realizan, sobre
todo con el tema del IDAE. Si estamos hablando aquí de otras
cuestiones como poner encima de la mesa un malestar con
equis área de gobierno la oposición está en todo su derecho,
pero como vuelvo a indicar el dinero ya está. Creo que en esta
nueva normalidad, 10 días de retraso creo que es incluso
comprensible porque pasa en muchos trámites que están
ocurriendo y que todas las administraciones están admitiendo
este tipo de problemática, burocráticas además.

Y el IDAE no ha puesto pega alguna, si en un futuro se
pusiera podríamos comprender esta reacción, pero no se ha
puesto.

Por mi parte ya está. Es evidente que votaremos en contra
de los tres puntos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Como en lo anterior lo absoluto,
aquí el concepto que nos gusta es el inmediato, Sr. Melià; nos
congratulamos de que se trabaje con esta efectividad, con esta
voluntad, con este denuedo.

A ver, sobre este plan MOVES II, que tiene hasta un título
bonito, en el desarrollo como fondo FEDER, una forma de
hacer Europa, y su evidente participación en una movilidad
sostenible, en la que se supone que estamos comprometidos
todos y en la que ni siquiera es necesario entrar en los
entresijos del interés que todos manifestamos sobre este tema,
hay una cuestión que la desmarca, hay una cuestión balear que
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la desmarca, y es esta manía balear de exigir un poco más, de
dar una pequeña vuelta de tuerca más en todo. Es como si
tuviéramos una voluntad de tener una herramienta, una
herramienta que es como una llave inglesa, que no es solo
inglesa sino que es anglo-balear, y les explicaré.

Hemos puesto la exigencia de que hay que achatarrar otro
coche, que además debe ser titularidad; siempre tenemos una
pequeña exigencia, siempre queremos un poco más, tal vez
porque esto en origen es un decreto de un ministerio para la
transición energética y el reto demográfico. Ya saben que yo
normalmente soy lento en entendederas y un poco cortito, y
esto del reto demográfico..., no sabía yo que tenemos un reto
demográfico -¡santo cielo!, espero que no me coja-, y debe
tener que ver con esto, porque debe ser que somos muchos, y
entonces la movilidad no se desarrolla bien, y entonces
queremos aprovechar una herramienta para la transición hacia
una movilidad sostenible que ya de paso nos sirva para renovar
la flota automovilística balear.

Bien, creo que en realidad sólo confundiremos una cosa con
otra, que son las mismas churras y merinas que se confunden en
la transición energética y el reto demográfico, es decir,
manifiestan una cierta confusión mental que es producto,
evidentemente, de una forma de pensamiento, ¿vale?

Entonces resulta que a les exigencias climáticas, a las
exigencias de transición y a las exigencias energéticas aquí en
Baleares, igual que no dejamos fumar, que todos los demás
dejan con unas distancias y un poco a criterio de personas, de
adultos civilizados que saben entenderse, nosotros no, nosotros
en Baleares siempre un poquito más, siempre exijamos un
poquito más, conseguimos además otro objetivo: renovamos la
flota balear. Creo que no conseguiremos ni una cosa ni otra, y
entonces estamos muy de acuerdo, eso sí, en la adhesión
inmediata a los objetivos del plan MOVES, que es bastante y
que es una manera de hacer Europa, señores, es más que
suficiente. Creemos que están muy bien perseguidos en esta
proposición no de ley, en la que a pesar del Sr. Borràs y de lo
que considera entreguismo político volveremos a estar de
acuerdo con el Sr. Melià i a votarle sus... Lo digo porque el Sr.
Borràs lo tengo justo en mi campo visual, enfrente, y me
influye con cierta gestualidad.  Perdón. 

Bromeo para terminar, Sra. Presidenta, y agradezco al Sr.
Borràs su colaboración, y le pido perdón si ha podido (...) con
ello.

Muchísimas gracias. Buenas tardes, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Seré breu. El realment important és que
les ajudes arribin, que s’obri la línia, que els doblers arribin a
les Illes Balears, i que la despesa es faci per a allò que està
preparada i prevista. Pel que ens ha explicat i el que sabem de
la conselleria i el que ens ha explicat el portaveu de Podemos

això serà així. Per tant la proposició no de llei tampoc no és
que..., la votarem en contra perquè tampoc no té raó de ser.

Ara bé, també em pareix molt exagerat, i crec començam a
caure, només duent un any i poc de legislatura, començam a
caure massa vegades en allò de la reprovació; em pareix
exagerat i crec que aquesta cambra està per fer feina en positiu
i no per anar demanant... És que és la segona que votam en una
setmana; per tant em sembla exagerat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant. Ara passam la
paraula al Grup Parlamentari Mixt, a la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta vegada, Sr. Melià, no li
podrem donar suport, perquè sí que és cert que hi ha hagut una
mica de retard, perquè en principi, si no vaig errada, era fins al
dia 17 de setembre; el GOIB, el Govern, s’hi adhereix dia 25
de setembre; publica al BOIB, que és quan és realment efectiu,
dia 1 d’octubre. Llavors crec que si aquesta proposta potser
l’haguéssim debatuda a començaments de setembre li hagués
donat el meu suport perquè hagués tengut tota la raó del món,
però em sap greu, no és el cas, ara.

Sí que és cert que hi ha una cosa, i ja ho tret el Sr. Méndez
abans, tot i que el concepte balear que tant empra a vegades em
posa la pell de gallina, a mi, però, bé, és una altra història, és el
tema del desballestament; a mi també em genera molt de
conflicte, el tema que sigui obligatori el desballestament del
cotxe, quan era una cosa que al MOVES I era obligatòria i ho
van rectificar, perquè es van adonar que no hi havia tanta
acceptació d’aquesta manera. Vull pensar que segurament el
Govern de les Illes Balears ha fet açò amb una intenció de
reduir el parc automobilístic més antic, però clar, potser
d’aquesta manera també al final estam limitant una mica que la
gent ho faci; pens en el meu cas, que m’agradaria passar a un
altre cotxe elèctric, però el meu cotxe té set anys; no ho faré,
evidentment.

Llavors, amb tot el meu pesar, Sr. Melià, ja li dic que
aquesta vegada, no. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans d’entrar en matèria permeti’m
que confessi que estic absolutament entregat a la prosa
il·lustrada del Sr. Méndez, tot i que supòs que la confusió
mental que tenim deu ser pel dèficit de cafeïna que tenim els
grups que donam suport al Govern, i la manca de cafeïna igual
fa que se’ns enteli l’enteniment, però en tot cas m’agradaria fer
algunes consideracions.
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És cert que el criteris no toquen, com ha dit molt bé el Sr.
Melià, perquè entendrem una altra cosa, però evidentment sí
que les Illes Balears tenen un dels parcs automobilístics més
envellits de tot el territori espanyol, si no el que més un dels
més envellits de tots, i per tant és necessari fer actuacions
importants. I el MOVE I, en què sí que es permetia
escacharrar vehicles, com es diu popularment, la partida es va
exhaurir en molts pocs dies, dies. Per tant, sí que va tenir un
cert èxit, sí que hi havia una necessitat d’escacharrar. Enguany
la partida és molt superior a la que hi havia l’anterior iniciativa;
esperem que també tengui la mateixa acceptació per part dels
ciutadans i les ciutadanes.

I en tot cas sí que evidentment compartesc la preocupació
del Sr. Melià; li reconec, al Sr. Melià, la preocupació a favor de
la mobilitat elèctrica. Ara, que ara surtin alguns portaveus aquí
amb la bandera de la mobilitat elèctrica, etc., i no ho dic pel Sr.
Melià, perquè sí li reconec, quan van votar el que van votar i
van proposar el que van proposar a la Llei de canvi climàtic, fa
un any i mig, crec que ens ho hauríem de fer mirar, perquè aquí
no és el discurs el que val, és la votació que val, i allà van
proposar i van votar algunes coses que fan caure la cara de
vergonya, quan sents ara que estan a favor de la mobilitat
elèctrica i que, com que el Govern ha arribat tard per uns dies
a tal, cau el món. Quan ells no volien que res d’açò tingués
valor i que havíem de continuar consumint benzina saecula
saeculorum.

De la iniciativa que presenta el Grup El Pi, a l’esmena que
hem acceptat en el primer punt, crec que potser deixa de tenir
un cert sentit el punt tercer, perquè evidentment si hem de
demanar un informe, esperem a què diu l’informe, a instar a fer
accions posteriors, perquè evidentment si l’informe diu que està
tot bé, igual no convé fer cap gestió i, en tot cas, com molt bé
segur que sap el Sr. Melià, a vegades la discreció ajuda a no
aixecar llebres moltes vegades que poden acabar sortint el tir
per la culata.

I bé, el punt segon, la reprovació del conseller. Jo crec que
si reprovam el conseller per una qüestió d’un retard d’uns dies,
en la convocatòria, perquè desconec l’acceptació o adhesió al
pla, però és cert que el butlletí oficial, el decret determina que
han de ser les dues coses, adhesió i convocatòria, però crec que
el retard només ha estat en la convocatòria, perquè si no hi
hagués hagut adhesió possiblement no s’haurien transferits els
recursos de l’IDAE, perquè si no s’hagués adherit el Govern,
l’IDAE no hauria pogut enviar els recursos com ho ha fet,
segons ha afirmat el Sr. López, que evidentment no tenc cap
motiu per dubtar i aquí de jubilacions l’únic que es tracta és
jubilar els vehicles que contaminen i no consellers, com pretén
el Sr. Sagreras, que sempre amb la seva prosa diguéssim, sense
adjectivar,...

(Remor de veus)

... doncs intenta fer-ne un gra massa amb les seves posicions.

Per tant, votarem en contra d’aquesta iniciativa.

El punt tercer, evidentment si el manté el votarem en contra
igualment, però entenc que és innecessari. Ara, evidentment
açò té tota la llibertat el Sr. Melià que ja ho ha dit, li reconec,

tota la preocupació per a aquesta qüestió, perquè ha estat un
ferm defensar de la necessitat de reconversió cap una mobilitat
no contaminant a les nostres illes.

I per acabar, pensem que no només és necessari canviar el
tipus de propulsió dels vehicles a les nostres illes, sinó que hem
de canviar diguéssim el tipus d’energia, de generació d’energia
qualsevol i el mateix èmfasi que aquí ara ens critiquen alguns
grups, m’agradaria que el posessin a l’hora de defensar el
tancament de les centrals tèrmiques de les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara per contradiccions i per part del
Grup Parlamentari Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Que els doblers ja hi siguin
no és un argument, a la platja de Palma els doblers hi eren, i ara
hi ha una sentència que diu que el Govern ha de tornar 20
milions d’euros, i els doblers hi eren, quin argument és aquest?
El problema no és si els doblers hi són o no hi són, el problema
és si aquesta subvenció, a través de l’Estat, havent rebut el fons,
no els hagis de retornar, això és el problema, un problema que
vostès obvien, es posen de perfil amb el problema, però aquest
problema existeix. Punt número 1.

Punt número 2. Burocràcia, qui gestiona aquest ministeri
que ha creat tanta burocràcia i tanta dificultat per fer la
convocatòria, més que Podemos. És que, és clar, vostès
mateixos es critiquen, els seus de Madrid, és que els meus de
Madrid creen unes convocatòries tan burocràtiques que ens fan
arribar fora de termini. Idò, s’ho facin mirar! I no només s’ho
facin mirar, el PSOE i Podemos, és que el Govern central està
format pel PSOE i Podemos, pel PSOE i Podemos, d’acord,
accept la rectificació. El PSOE i Podemos que governen a
l’Estat i que governen a les Illes Balears, podrien fer les coses
més simples i tal vegada arribarien dins termini. Però és que
resulta que les Illes Balears som els que tenim problemes
burocràtics, perquè, és clar, que Catalunya, València,
Andalusia, Euskadi, Navarra arribin en termini, aquests es veu
que no tenen problemes burocràtics, aquests viuen a una altra
òrbita. No, aquests han fet la feina i s’han aferrat i han superat
els problemes burocràtics i les Illes Balears, que bravegen, que
diuen que tenen tanta preocupació per al cotxe elèctric i tal,
aquests no han fet els deures així com toca. Aquest és el tema.

I tercera qüestió, a mi me fa gràcia aquest argument: és que
han estat un parell de dies. A una subvenció o estàs dins termini
o estàs fora de termini, si estàs fora de termini, tant és si estàs
fora de termini 2 dies, o 3 mesos, estàs fora de termini. I això
és el que a nosaltres ens preocupa, a nosaltres no ens preocupa
si ha estat una setmana o quatre setmanes, seria el mateix,
perquè l’argument jurídic i el problema que podem tenir en
relació al retorn d’aquests recursos al Govern de l’Estat és el
mateix, si fa 2 dies o si fa 4 mesos, i d’això vostès en són
perfectament conscients, però ho intenten relativitzar i em
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sembla que no és un tema menor. Per això evidentment
mantenim la nostra iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat, passam a la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 14741/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor i 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 14741/20 per a l’adhesió immediata de la comunitat
autònoma de les Illes Balears al programa MOVES II de
mobilitat sostenible.

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

(Remor de veus)

I agrairia als diputats i diputades que abans d’aixecar la
sessió, que respectessin el silenci de la comissió.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Perdó, quants som a la..., perquè falta el Grup VOX. Com
ha quedat la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació ha quedat...

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor i 7 en contra.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Ah, d’acord, perfecte gràcies. Disculpi, m’he equivocat.
Gràcies.
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