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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sra. Presidenta, Joan Mascaró i Bosch subs titueix la Sra.

María Pilar Sansó i Fuster.

1) Propos i ci ó no de llei RGE núm. 15706/20, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats  e n  els

aqüífers de Balears i sector agrari.

Els voldria proposar, segons l’article 78.2 del Parlament, i s i

cap grup no s’hi oposa, una alteració de l’ordre del dia, en el

sentit que la primera proposició no de llei, presentada pel meu

grup  p arlamentari, jo en som l’autora, i atès que avui no p ot

assistir la presidenta, per tant, jo no podria intervenir,  si cap

grup no s’hi oposa i tots hi estam d’acord, la podríem posposar

per a la propera setmana.

Ho veuen bé?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? No sé què ha dit. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 16284/20, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Pode mos  i MÉS

per Mallorca, pel procediment d’urgència, re l ativa a impuls

econòmic, local i nacional.

Idò, així, passarem al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 16284/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment

d’urgència, relativa a l’impuls econòmic, local i nacional.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari

Socialista, te la paraula el Sr. Marí, per un t emps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia, seny ores  i senyors diputats.

En primer lloc, vull fer constar que, com que aquesta p rop os t a

va ser enregistrada ja fa molts mesos  i portava unes accions

amb uns terminis concrets que, per mor de les tramitacions

parlamentàries, han quedat una mica desfasades en el t emp s  i,

per tant,  s ’han hagut d’autoesmenar, i amb aquest objectiu he

lliurat a cadascun dels grups parlamentaris p resents i a la Mesa

de la comissió i al lletrat unes  modificacions que voldria

presentar i que, per tant, si ningú no hi t é més  inconvenient,

serien els nous punts d’acord d’aques t a proposta; són

modificacions, com dic, principalment, de termini temporal i no

tant substancial del que es demana.

En segon lloc, i ja entrant  en qüestió, aquesta és una

proposta que el que pretén és  impulsar i reforçar les vies

secundàries de creixement econòmic, perquè aquestes vies

secundàries, en primer lloc, tenen una major incidència positiva

sobre la població local de les Illes Balears i, en segon lloc,

perquè poden tenir menys obstacles o depenen, en major

mesura, d’altres factors, com la que depèn la via principal de

creixement econòmic de les Illes Balears, que és la demanda

turística internacional.

A curt termini la demanda interior no podrà substituir mai la

demanda de productes  i serveis que rep l’economia de les Illes

Balears, però, en èp oques de dificultat, com l’actual, qualsevol

iniciativa de la demanda interior s’ha de cons iderar encara més

valuosa que en moments de bonança econòmica.

Ningú no nega que la nostra economia és eminentment

turística i que ja tenim una gran indústria creada, i tampoc

ningú no nega que la demanda internacional és absolutament

determinant sobre l’economia de la nostra comunit at ,  en curt

termini la recuperació internacional del turisme serà la que

determinarà la recup eració econòmica de la nostra comunitat.

Que la demanda internacional sigui la principal i det erminant no

vol dir que haguem d’oblidar, i d’aquí ve el fons d’aquesta

proposta, altres vies d’activitat econòmica.

I en aquesta ocasió no parlam tant de diversificació en

diferents sect ors, sinó de la procedència de la demanda. En

aquest sentit, trobam fonamental impulsar la demanda interna,

local i nacional, local i autonòmica, diguéssim, i nacional, que,

com deia, mai no arribarà al mateix nivell, però no és  p er a res

rebutjable. I en aquesta feina cons ider que hi tenim

responsabilitat tots, i quan dic tots em referesc al Govern de les

Illes Balears, als ajuntaments, als  consells insulars, a les

associacions, als sindicats, patronals i ciutadania, en general.

En aquesta línia, el que es proposa són altres dues línies

concretes: una, de turisme nacional i de t urisme, diguéssim,

aut onòmic, entre les illes, i en segona branca, la dinamització

del comerç i la res t auració locals. A Eivissa, per exemple, hem

vist cartells, anuncis i p romocions  de caire t urístic,

promocionant  M allorca com a un destí turístic per als

eivissencs, a Mallorca no he vist cap anunci del Consell

d’Eivissa ni del Consell de Menorca promocionant Eivissa o

Menorca com a destí turístic. No he visitat Menorca des del

juliol del 2020, però tampoc no hi vaig veure cap anunci de

Mallorca, Eivissa, ni Formentera. Però em sembla un exemple

d’iniciativa com les que plantejam en aquesta proposta, que

avui en dia podria ser molt útil.

Amb referència al comerç i a la restauració local, tots els

present s  sabem, i tal vegada vostès ens diran avui que com

anem a fer campanyes de restauració amb restaurants tancats.

Evidentment, nosaltres som sensibles a la situació del sector de

la restauració, celebram l’ap rovació de les ajudes mensuals de

1.500 euros, tot i que sabem que no seran suficients per pal·liar

la difícil situació, però pensam que és un camí. Així com és un

altre camí la promoció local i nacional de la restauració, que és

el que aquí proposam.

Totes aquestes accions sempre...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

... -sí, ja acab-, totes aquestes accions sempre amb un gran

condicionant  que és la situació sanitària, que és la que, en

primer terme, dictarà les restriccions de mobilitat que poden

afectar l’economia. I, per últ im, incloent una consideració del

major impacte negatiu de la nostra comunitat en les  valoracions

dels projectes dels fons europeus i, per últim, l’allargament dels

ERTO, com a mínim fins a la temporada d’estiu 2021.

Això és tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. M arí.  Per a la seva defensa, per part del Grup

Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, p residenta. Como ha dicho el diputado que me ha

precedido, es t a PNL se presenta antes de todo el paquete de

ayudas que se ha realizado por haber tenido que cerrar la

res t auración, ahora se vuelve a abrir, poquito a poco, con esta

desescalada más prudente.

Siemp re que hablamos de impulso a la economía, que todos

creemos aquí que es muy necesario, sobre todo en Baleares ,

con esa caída del PIB que hemos sufrido a causa de la

pandemia y las medidas para hacer frente a ella, claro, siempre

es cómo medimos el imp ulso de la economía versus la

protección de las personas p or el tema sanitario, es todo muy

delicado. Y luego, además, se mezcla con el control o

competencia en sí de cada territorio de lo que puede llegar a

hacer o no.

Cuando hablamos de turismo nacional, de aquí, tenemos

mucho más control que cuando hablamos de t urismo exterior,

no sabemos cómo va a ir en Inglaterra, no sabemos  como va a

ir en Alemania, no sabemos cuándo esos corredores seguros

va a ser viable empezar a abrir o no, y hay mucha

incertidumbre; con lo cual también se trata de dar ciertas

certezas; con lo cual promocionar el turismo nacional, que, por

supuesto, no va a suplir para nada la caída del t urismo exterior,

eso es evidente, es muy sensato, sobre todo la parte del propio

turismo entre islas, porque es el que más podemos controlar.

Ent onces, en ese sentido esta PNL creo que apunta muy

bien en la parte de la promoción a lo que hay que ir. Y después

también la parte de cómo impulsar nuestro consumo local,

nuestra restauración, tenemos una línea de ayuda, como ha

comentado, esta PNL se registró ant es  del propio gobierno;

ahora que se van a empezar a abrir todos los  sect ores, además,

han anunciado desde el Gobierno del Estado 11.000 millones de

ayudas que hay que mirar exactamente hacia dónde, cómo van,

hay que ver cómo se concretan, ¿para qué pueden servir?

Para que todo nuestro pequeño comercio y todo nuestro

sector de la restauración, que sea mediano o pequeño, puedan

sobrevivir, p orque estamos cansados de decirlo aquí en esta

comisión una y otra vez , cualquier empresa pequeña que muera

ahora, en este intento, no se volverá a recuperar, y eso será un

drama para el tejido propio de Baleares, nunca se habla de

grandes  multinacionales porque suelen tener más capacidad de

sop ortar el golpe que supone la crisis, pero la pequeña y

mediana empresa no. Y de esto se t rata, de intentar, mediante

promoción, e intentar, mediante ayudas, que si ha ido

otorgando el Gobierno, que, evidentemente, nunca serán

suficientes, que se aguante has ta que aquí se active la

economía con normalidad, y hasta que eso pase, ver qué

sectores se pueden incentivar.

En este sentido, va muy enfocada la PNL de cómo impulsar

los sectores dentro de Baleares , dentro de lo que podemos

mínimamente controlar.

Hay un tema, que sí que es  verdad, que es el punto 4, del

tema de ERTE, que también ocurre lo mismo, la ministra ya

comentó que los ERTE se alargarían todo el tiempo que fuese

necesario, pero no está de más que desde aquí, de Baleares,

volvamos a decir una y otra vez  que hay que cumplirlo y tiene

que ser una realidad. En ese sent ido, creo que es una PNL que,

evidentemente, no viene a solucionar grandes rasgos, pero sí

que puede ayudar a un pequeño incentivo, y cualquier ayuda

hoy en día es necesaria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per a la seva defensa, pel Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas, també

per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, he de dir que aquesta proposició no

de llei fa quatre mesos o més, es del mes  de novembre de l’any

passat, i, és clar,  encara no s’havien ampliat, per exemple, els

ERTO fins al maig, tal com estan ampliats a dia d’avui; no hi

havia l’hostaleria i la restauració tancades com hi estan a dia

d’avui, p er tant, la redacció correspon a aquell moment

temporal, no al que vivim ara.

I una alt ra p rèvia que crec que és important, des del nostre

grup no ens agrada, per dir-ho de qualque manera, manar feines

a consells i a ajunt ament s , el que ens agrada és manar feines al

Govern i al Govern de l’Estat i al que hi ha per amunt, per això

la redacció un p oc també de la proposta. Entenem que, tal i com

estan les coses..., però és bo valorar i posar damunt  la taula la

necessitat que totes les institucions, t ot es , Govern, consells,

ajuntaments, Govern de l’Estat, facin feina plegats, tal com fan

a dia d’avui amb les ajudes, per exemple, que ajuntaments,

consells i Govern de la comunitat s’han posat  d’acord per

posar en marxa unes ajudes que, sens dubte, són insuficients

i que el Govern de l’Estat hauria de complementar, tal com hem
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dit altres vegades, però que almanco les institucions del país

s’han posat d’acord i fan plegats.

Sembla que ens han sentit o han llegit la proposta, perquè,

per exemple, el punt d) del punt 1, “creació d’uns bons per a

incentiu del consum local en comerç i restauració per als

comerços locals i adherits a les camp any es”, això ja existeix, ho

va posar en marxa la setmana passada el Consell de Mallorca,

el Departament de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca

ho va posar en marxa la setmana passada, uns bons amb uns

lots que es poden adquirir per al consum en el comerç local de

producte local, etc.

Per tant,  crec que moltes d’aquestes coses, tant

ajuntament s com consells, sobretot ajuntaments, que són els

que viuen el dia a dia de les necessitats de l’empresariat local,

ho tenen en marxa ja. Ara bé, no veig problema i creiem que és

bo per a tots a posar-ho damunt  la t aula, en seu parlamentària,

dur-ho aquí i parlar-ne i aprovar-ho i tirar-ho endavant, ja dic,

sempre des del respecte a l’aut onomia de cada institució. I

tenint en compte que des del novembre a ara han passat moltes

coses  i t enint en compte que des del novembre a ara algunes

d’aquestes actuacions ja les han posades en marxa ajuntaments

i consells.

A partir d’aquí, res, demanar el vot favorable, tenint en

compte, com deia, el moment en què es va fer la prop os t a, i que

és una proposta feta en positiu i per al bé de tots. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passam ara al torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, jo, sense que serveixi de precedent,

venc a incidir una miqueta també en les reflexions que he sentit

fins ara per part dels grups proposants.

En primer lloc, sí que, i no és una crítica precisament a la

moció ni al diputat que ha fet la moció, els  meus respectes, Sr.

Marí, sinó una miquet a al funcionament de les comissions i del

Parlament, precisament quan hi ha p ropostes que sí que

realment poden ajudar als sectors, en aquest cas als sectors

econòmics, i que, a més, poden assolir els consensos, doncs  t al

vegada ens ho hauríem de fer mirar una miqueta entre tots i

venir més prest, anar-nos-en més tard o venir altres dies,

perquè, per exemple, avui discut im una proposta que feia

referència al darrer trimestre de l’any 2020 i al primer de l’any

2021, per t ant , abraçava un temps de sis mesos i avui ja no més

en queda un. Per tant, jo crec que tots estam d’acord amb això,

els grups polítics, i no en faig culpable a cap, s inó que t ots a un

moment donat hauríem de fer aquesta reflexió.

També, per altra banda, i el comp any  Joan Mas, i la setmana

passada també em va agradar molt sentir-ho al diput at Josep

Ferrà, que, de qualque manera, és més honorable per part de

tots manar feines als grossos, fer reflexions als grossos i de

qualque manera és vera que també aquesta moció doncs torna

mirar una miquet a p er avall, cap als consells i cap als mateixos

ajuntaments, que són les institucions menys poderoses.

Per altra banda, estam d’acord amb els punts, amb tot s els

punts, hi votarem a favor; de fet, molts parlen de p ropostes

iguals o semblants que ja hem discutit en comissió o en Ple o

fins i tot amb molts dels partits, el Partit Pop ular també vàrem

esmenar durant el debat dels pressuposts generals, els  bons

comercials, les facilitats per aparcar els clients dels comerços,

les campanyes comercials, encara que és vera que alguna ja p ot

haver caducat, com la campanya de Nadal o la temporada de

fires a Mallorca, que és allà on jo conec, el temps de les  fires ,

que ja n’haurien passades moltes.

Quant als fons estatals i europeus, llevat del típic

“continuar reclamant”, jo diria: hem de començar a reclamar,

però amb això tampoc no tendrem més discussió, serem efectius

i eficients i votarem a favor.

És important aquests 11.000 milions d’euros que es varen

anunciar ahir que es lluiti una bona partida per a les Illes

Balears i, posats a demanar, que es tradueixin, si pogués ser, en

ajudes  directes i no en préstecs. I també estam d’acord amb les

ampliacions dels ERTO; a mi em toca recordar que els ERTO,

així com estan implementats actualment són fruit de la reforma

laboral del Partit Popular, en el 2011; que a les anteriors crisis

no s’havia pogut tenir aquesta eina; que a l’ant erior crisi,

precisament, va ser una màquina de fer ERO i que ara tenim

aqueixa eina que les institucions poden emprar. I precisament

a les Illes Balears , que és una economia bàsicament basada en

serveis, ens ha d’anar molt bé.

Per tant, crec que en el gros estam d’acord i, per tant, d’altra

cosa mancaria que hi votàssim a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias , Sra. Presidenta. Sí, desde luego, como ha

manifestado, además, el Sr. Sagreras, la diacronía de nuestro

funcionamiento parlamentario desde luego nos  debería

conducir a revisar nuestros  concep t os  de urgencia y

emergencia, de los que hablamos cont inuamente y con toda

facilidad en política, pero ponen de manifiesto lo cuidadosos

que debemos ser con respecto a ellos.

En este caso, al estudiar una propuesta de noviembre del

año pasado, yo creo que podemos ver, por un lado, lo muy

rápidamente que se mueve todo en medio de esta crisis y lo

muy lento que es  t odo, p or otro lado, en esta misma crisis; es

decir, cómo... digo que precisamente nos debería servir como

punto para analizar qué cosas se nos  deslizan a mucha

velocidad y es t án fuera de nuestra capacidad de previsión y

cuáles, sin embargo, pueden ser nuestros verdaderos éxitos en
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dibujar nuevos escenarios futuros y plantearnos en qué

situaciones nos vamos a encontrar.

A mí de es t a proposición y de la presentación por parte de

los tres grupos integrantes de ella, me gusta la sensatez y el

buen criterio, tanto con el que ha sido redactada, como con el

que ha sido presentada. Creo que el Sr. Marí califica, muy

acertadamente, este como uno de los mayores  desafíos

sufridos por nuestra comunidad, un desafío que permanece, de

todas maneras, en que muchos de los apuntes que hace

simplemente se nos han cronificado, se nos mantienen y  se nos

han vuelto algo con lo que parece que nos estemos empezando

a acostumbrar a vivir.

Creo que sus requerimientos de seguridad, confianza y

disposición de todos  los recursos, en mi caso solo adolecen,

por cierto, de estilo, solo hay un problema de estilo poético,

que p arece que hayamos dejado atrás, que es el lenguaje de

que nadie se quede atrás -que se repetía mucho más  en

noviembre-, y que yo creo que cuando ya tenemos sembrado

el camino de negocios cerrados, p uestos de trabajo perdidos y

créditos impagables e impagados, tenemos que empezar a

pensar qué es lo que dejamos atrás, qué es lo que tenemos que

dejar inevitablement e atrás y qué es lo que nos tiene que nos

tiene que conducir al futuro. 

Así que este ningú endarrera creo que ha perdido ese grito

de soflama revolucionaria y empieza pues a volverse más

sensato y a ver a dónde vamos. 

Manifiesta, esta petición, de nuevo acertadamente, en este

context o de urgencia y gravedad que deben estar todos los

recursos disponibles y que hay un papel fundamental, tienen

las administraciones, en el retrato de administ raciones que ha

hecho, que por lo visto se está contradiciendo, también creo

que acertadamente, en la creación de una red de apoyo en esto

que ha p lanteado, además, el Sr. López, de tratar de que no

desap arez ca nadie, de que no perdamos ningún (...) Y nos

desea una temporada de verano satisfactoria, lo que es bueno,

y nos recuerda que esto es un largo invierno.

La política de este largo invierno debe tener, ya, como

cuatrocientos años , porque me recuerda aquel verso de

Góngora, de “Cuando cubra las montañas, de blanca nieve el

enero, tenga y o lleno el brasero, de bellotas y castañas y quien

las dulces patrañas, del Rey que rabió me cuente.” La p olítica

tiene cierta cosa de nosot ros tenemos lleno el brasero de

bellotas y castañas, y estamos escuchando las dulces patrañas

del rey que rabió, que no sé s i se refiere a un rey que

actualmente vive en Arabia Saudita o a un rapero de..., pero

estamos en las dulces patrañas, tratemos  de p reocuparnos por

este tipo de temas, que son los que más p reocup an a la gente,

y no por las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, ¿no?

Nos avisa el Sr. M arí de los riesgos de la dependencia del

t urismo y nos recuerda que existen multitud de iniciativas a

nivel local y nacional que nos pueden promocionar. Bien, est e

intento, pues eso, de mover el t urismo interislas, que es verdad

que se está haciendo más desde el centro hacia la periferia que

desde la periferia hacia el centro, sería bueno recordarlo,

además, a las administraciones. Y, bien, pues  s i nos

encontramos hoy pidiendo la compensación por medio de la

demanda interna a la posible caída de la demanda general,  nos

encontraremos mucho más con respecto a la temporada, ¿no?

Así que nos parecen bien sus campañas y espacios

p úblicos, creo que, de todas maneras, a toda esta sala pues  a

cada uno les recordará cosas, los bonos, a mí me recuerdan

relaciones y datos alcanzados con el Sr. López; los mercados

abiertos me recuerdan muchas propuestas de El Pi...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vagi acabant, Sr.  Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

... -estoy terminando-; el p roducto de quilómetro cero recuerda

muchas propuestas del PP; y creo que llegaremos todos,

alcanzaremos todos un acuerdo.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc

minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta, buenos días a los diputados de esta

comisión. Bueno, yo cuando he leído esta p roposición no de

ley no me podía estar creyendo que la estaba firmando el PSOE,

Unidas Podemos y  MÉS per Mallorca, o sea, he tenido que

mirar dos veces el membrete del folio, porque ya empezamos

diciendo, en la exposición de motivos, que “hay que poner

todos los  recursos necesarios para no dejar a nadie atrás”; o

sea, esto ya..., después de como estamos , de cómo está la

sociedad civil, con las  campañas, con las movilizaciones y con

la ruina económica en la que está sumida la comunidad

autónoma, yo entiendo que esto ustedes  lo presentan en

noviembre -que en noviembre y a estábamos mal-, pero es que

ahora, y a, es infumable. Y no entiendo cómo no lo han retirado,

de verdad; yo, por vergüenza, lo habría retirado. 

Luego dice “és clar que serà fonamental arribar a la

temporada d’estiu 2021 en les millors condicions possibles”.

Pero ¿qué temporada de verano 2021?, si la Unión Europea dice

que quiere tener inmunizada a la población después del verano,

¿qué temporada va a haber? Y, encima, ustedes no han

conseguido que su jefe -lo digo p or el PSOE-, su jefe en la

Moncloa - y también por Podemos- el Sr. Sánchez y el Sr.

Iglesias, convenzan a la Unión Europea de la necesidad de lo

que ustedes mismos dicen aquí, que resulta que en el punto 3

dicen que Baleares tiene que tener más fondos  europeos

porque está más perjudicada, bueno, y con las vacunas, ¿qué

pasa, entonces? ¿Por qué estamos a la cola de España en recibir

vacunas? Es que no se lo pueden creer ni ustedes esta PNL

que están presentando... ¡A ver!
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Luego, “dinamización del comercio y la restauración local”.

Hombre, pero si tenemos un cierre total decretado por el

gobierno que us t edes están sustentando, ¿cómo quieren

dinamizarlo? Una forma de ayudar a la restauración sería

abriendo, de una vez, los negocios, que eso es precisamente lo

que hemos  pedido nosotros, hemos  p resent ado una

proposición no de ley en este parlamento para la apertura total

-inmediata- de la hostelería, y, además, justificándolo en la

resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que,

como saben, ya ha indicado que no se p uede cerrar

completamente la hostelería, como están haciendo en Baleares. 

Por cierto, de las comunidades  aut ónomas con menor

incidencia del coronavirus y resulta que tenemos un cierre total

decretado por la Sra. Armengol y sus compañeros de gobierno. 

Y pedimos, además, en esta proposición no de ley, la

indemnización a los titulares  por la pérdida de ingresos que han

sufrido durante el p eríodo en que han permanecido cerrados

por el capricho de la Sra. Armengol y sus consejeros, porque

no existen razones  científicas para prolongar este castigo a la

hostelería. Porque, además, está demostrado que la inmensa

mayoría de los cont agios  se producen en el ámbito privado y

no en los locales de restauración. 

Luego es t á el tema de, bueno, de incitar o de invitar a los

consejos insulares, a los ayuntamientos, que sean ellos los que

solucionen la papeleta. Pero, vamos a ver, a ver si nos

aclaramos, sobre todo lo digo por MÉS..., o sea, resulta que

para los niños que están siendo prostituidos, aquí no t enemos

nada que decir al Consejo Insular de Mallorca, pero luego, para

que ponga en marcha la economía, entonces sí, aquí somos...,

mandamos  mucho y les podemos decir que sí, ¿no?, que sí que

lo hagan.

¡Hombre, un poco de seriedad! Es que me dan ganas de

votar que no. Solamente porque me s iento, que me intentan

tomar el pelo. Me voy a contener y me voy a abstener.

Y si me dejan votar por separado, en el punto 4, que es

cuando dicen que habría que ampliar, como mínimo, hasta el

inicio de temporada de verano de 2021, los ERTE, ahí votaré a

favor. Pero, vamos, que nos quedamos cortos porque ya

sabemos que no va a haber temporada de verano; como dice

“como mínimo”, bueno, pues votaré a favor, pero esp erando

que sea mucho más, que sea, por lo menos, hasta que acabe

esta situación, o hasta que al menos ustedes o, mejor dicho, el

Gobierno que ustedes sustentan, dejen a la gente ganarse el

sueldo y ganarse el pan, y  p oder llenar la nevera. Porque todos

los trabajos son esenciales, porque para una familia el trabajo

de esa familia es esencial para p oder vivir, para poder pagar las

facturas, para poder pagar el alquiler o la hipoteca, y para poder

llenar la nevera y alimentar a sus hijos y  alimentarse a ellos

mismos; es que estamos hablando de algo básico. 

Bueno. Y luego está lo de las campañas para atraer

actividad turística, en el p unto 2. Anda que, ¡cómo ha cambiado

el cuento!, ¿verdad?, los que prohibían cruceros, los que

estaban con el Stop Turismo, ahora quieren que sean los

consejos insulares...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vagi acabant, Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

... -acabo, Sra. Presidenta- los que hagan campañas para atraer

actividad turística. Celebro que hayan abierto los ojos y se

hayan dado cuenta de lo importante que es el turismo para toda

la sociedad de estas islas. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup  Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes t é la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Molt es gràcies, Sra. Presidenta, en funcions. Bé, com han

manifestat altres grup s  p arlament aris, aquesta iniciativa

segurament ha quedat parcialment desfasada -si no totalment

desfasada- i, per tant, per ventura hagués estat millor la seva

retirada, però bé, evidentment, els grups prop osants fan el que

troben que han de fer. 

Nosaltres, li donarem suport perquè, al final, són un

caramull de bones intencions que hem de compartir, però no

podem deixar de cridar l’atenció sobre algunes incongruències

existents.

El nostre grup parlament ari ha presentat un bon grapat de

propostes en relació amb el petit i mitjà comerç, per exemple,

que han estat votades en contra pels grup s  avui proposants

perquè no eren comp et ència del Govern. Quantes vegades he

hagut de sentir que això era competència dels ajunt ament s i que

nosaltres no ens havíem de ficar en temes dels ajuntaments... i

ens votaven en contra? Quant es  vegades no hem sentit, en

moltíssimes proposicions de molts de grups, que aquí no hem

de controlar els consells insulars  i que nosaltres no ens hem de

ficar amb els consells insulars. I resulta que vostès es

dediquen, exclus ivament, a ficar-se amb el món ajuntaments i

amb el món consells insulars..., és que és prou sorprenent i, ja

dic, incongruent. 

Després ens diuen, és clar, això està íntimament relacionat

amb les mesures que vostès han pres, perquè vostès han p res

mesures que, moltes les podem compartir, però algunes  no les

comp art im, en relació amb el tancament d’act ivit at s

econòmiques; perquè la prioritat, i nosaltres els ho hem

manifestat amb la defensa de determinades iniciatives i també

amb presentació d’iniciatives pròpies, que el criteri dominant en

aquest moment és que si l’activitat està a l’aire lliure, per tant

est à ventilada, airejada, en general, el risc de contagi és molt

petit. Per tant, algunes mesures que vostès han pres , p er

exemple en relació amb els mercats i les fires, que són act ivitats

bàsicament  ext eriors, per ventura s’han passat de frenada i, és

clar, ara resulta que, com que vostès s’han passat  de frenada,

el mateix podríem dir de les terrasses i dels bars i restaurant s ,

com que vostès s’han p assat de frenada, ara ens presenten

aquesta iniciativa un poc per... tapar forats.
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I evidentment nosaltres com a mínim volem denunciar

aquesta incongruència.

Tercera qüestió que volia tocar: facilitat d’aparcaments. És

clar, una de les coses que vostès proposen és facilitar els

aparcaments. Jo m’he romput les banyes a demanar facilitat

d’ap arcaments i vostès enfonsen el comerç de Palma per les

dificult ats impressionants que hi ha d’aparcament per anar al

comerç de proximitat a Ciutat. No contents, el seu Ajuntament

de Palma ha pujat les tarifes  d’aparcament! I, és clar, després

resulta que vostès ens duen aquí una iniciativa en què diuen:

no, no, hem de facilitar l’aparcament. Facilitar? Si fins ara han

fet  exactament el contrari en el principal ajuntament de les Illes

Balears...

Bé,... un p oc, com deia la portaveu que m’ha precedit en l’ús

de la paraula, un poc de vergonya!

I finalment, és clar, no vull deixar de coment ar el punt tercer,

perquè el punt t ercer, com diríem, ja és traca, perquè vostès

volen defensar la insularitat davant Europa, però davant el

Govern Sánchez no, davant el Govern Sánchez, acotar el cap i

no dir res, eh?, perquè... home, hem de reclamar, però amb la

boca p et it a... -no ho dic per MÉS per Mallorca, que no es troba

en aquesta línia-, però els altres dos grups proposants, salvant

MÉS per Mallorca, es troben en la línia de dir: a Europa

reclamarem la insularitat, però, sap s què?, el règim especial als

pressuposts generals de l’Estat  no reclamarem res, callarem,

acotarem el cap i p er avall; la qual cosa també és incongruent,

i nosaltres no ho podem deixar constatar.

Fetes aquestes asseveracions, nosaltres li donarem el

suport, perquè evidentment el que volem és  que s’incentivi el

consum i que les activitats es reprenguin i tenguin vida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula

la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president a. Jo esper que els grups proposants

admetin la votació sep arada dels punts, perquè crec que

facilitaria prou la feina de votació d’aquesta proposta.

Jo els dic amb un esperit . . .  amb un bon to, tot i que crec que

prou crític, que em sembla prou sorprenent que vostès, quan

han fet una revisió dels punts que duien en aquesta PNL, no

hagin optat per retirar-la, perquè clarament les millores o les

actualitzacions que vostès han proposat aquí queden... crec

que, així i tot, queden prou desfasades, per molt que ens  les

presentin com a actualitzacions.

Per altra banda, els diré una cosa, i em vull posicionar d’una

manera clara: punts 1 i 2, hi vot aré en contra, i per què hi votaré

en contra? Perquè si una cosa crec que puc dir amb veu prou

alta i clara és que semp re he procurat ser absolutament

congruent a l’hora de votar, quan es tracta de propostes que

demanen feines o encomanen feines a administracions sobre

les quals ni tenim el control ni l’hem de tenir i, per alt ra banda,

t enen la seva pròpia autonomia. Però, a més, també vull

aprofundir en una altra qüestió i és que les qüestions que

vostès demanen aquí als consells insulars i als ajuntaments

són..., -intent trobar un adjectiu per definir-les, no?-, però bé,

d’una banda, són feines que els consells insulars, que tenen

maduresa crec que sobradíssima i experiència sobradíssima en

l’exercici de les seves competències, quan han pogut i les

mesures sanitàries els ho han permès, les han fetes amb t ota

normalitat, i fins i tot ,  quan no han pogut, dins les seves

escass íss imes possibilitats i dins el seu escassíssim marge de

maniobra, també les fan.

Per tant , com vostès s’imaginaran, no seré jo la que

aprovaré una proposta que digui, per exemple, al Consell

Insular de Formentera i, per defecte, a la resta de consells

insulars, quines campanyes han de fer i com les han de fer i cap

on han d’adreçar els seus esforços. I el que em sorprèn més, i

ja els ho han dit  moltes persones abans que jo mateixa, és que

vostès hagin vengut amb una proposta d’aquesta índole a

aquesta comissió. Vostès sabran.

En tot cas, ja els ho dic, jo, per coherència, vot aré no al punt

1, no al punt 2.

Respecte del punt  3, sí, hi votarem a favor, evidentment,

però... veurem en què queda, veurem en què queda tot això.

I desp rés, al punt 4, també hi votaré a favor, tot i que crec

que també, en coherència, quan vostès han presentat un escrit

d’actualització dels diferents punts, el normal hagués estat

retirar-lo, perquè això vostès asseguren per activa i per passiva

que ja està resolt i, en tot cas, hagués tengut, crec jo, més sentit

present ar una nova redacció del punt 4 on s’instàs a allargar-

les fins a final d’any, perquè crec que l’horitzó d’inici de

temporada, que el tenim ja a les portes, ens demostra que

probablement això serà insuficient.

Per tant, ja els dic, amb tot l’afect e que és possible, si és pot

dir així... bé, crec que hagués estat preferible dedicar els

esforços a coses més productives segurament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Seguidament i per contradiccions, per part

del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marí, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, pres identa. Res, simplement és per agrair els

comentaris i el sup ort de tots els grups i intentar aclarir un

parell de qüestions que hagin pogut sortir.

En primer lloc, respecte de la qüestió del punt 4, dels ERTO,

no l’hem retirat perquè ens sembla... tampoc és..., semblaria un

gest que va en contra del que nosaltres proposam i, en tot cas,
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la redacció inclou: “fins a l’inici de la temporada d’estiu 2021",

sense determinar que aquesta sigui el mes  de maig, el mes

d’abril o el mes de juliol, perquè sabem perfectament que és una

qüestió incert a quant a les dates. Ara hem sentit que Boris

Johnson ens  ha dit una data del 17 de maig per als vols des del

Regne Unit, etc., per tant, ve a dir que es trobi vinculada a

aquesta qüestió, simplement.

Una altra qüestió reiterativa, és el tema dels  terminis,

evidentment hi estic d’acord i es t am oberts a cercar qualsevol

solució, jo vaig presentar aquesta proposició d’urgència, però

els terminis són els que són.

Amb referència a les mencions dels consells insulars i

ajuntaments, no és que vulguem, evidentment, manar feina o no

és la intenció, és simplement constatar dins aquesta comissió

la importància que per a nosaltres tenen aquests aspectes els

quals recauen, molts d’ells, en diverses competències que

poden tenir els consells insulars i ajuntaments. No és la nostra

int enció -repeteix- manar feina en l’aspecte que crec que molts

dels portaveus han expressat.

Pens que en aquesta mateixa cambra s’han aprovat moltes

propostes en el p assat i s’han inclòs també esmenes als

pressup os t s  de la comunitat, específicament de temes

municipals de comerç, i ent re ells parl dels aparcaments, cosa a

la qual el nostre partit i els partits que donam suport al Govern

hem donat suport, per tant, tampoc no és de sorp rendre que

s’incloguin més qüestions de l’aparcament. Record una gran

moció o PNL al p lenari, precisament d’El Pi, una altra gran

moció i PNL del Grup Ciutadans , a les quals nosaltres també

hem donat suport. Per tant, d’aquí que no hi hagi sorpresa.

Ni jo ni el meu grup parlamentari no té res a dir sobre

l’Ajuntament de Palma d’una manera directa, per tant, entenc

els comentaris del Sr. Melià, però és així.

Respecte de la companya del Grup VOX, bé, no esperava

menys de vostès, que, bé, supòs que els molesta que

presentem propostes, vos tès supòs que proposen obrir,

independent ment  del que dictin els criteris tècnics i sanitaris,

però, bé, com que ens ha parlat d’una proposta seva que pensa

presentar, ens ha p arlat de niños prostituidos, entenc que no

té gaire més cosa a dir respecte de la prop ost a que avui

debatem.

Accept, evidentment, com no pot ser diferent, la votació per

separat dels punts.

I com a última simplement reflexió de diversos grups també,

jo tenc la sensació que a molta gent li sembla incongruent tot

el que vengui dels punts que donen suport al Govern, és a dir,

faltaria més que no poguéssim presentar prop os t es. Jo crec que

vostès hi estan d’acord, est an d’acord amb el que presentam,

p erò sembla ser que no estan d’acord que ho facin els grups

del Govern.

Per tant, res... fins aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, pres ident a. Al inicio de la defensa de esta PNL, de

mi defensa en sí, lo he comentado ya, estaba desactualizada por

el hecho de cuando se presentó, se ha actualizado el tema de

plazos, pero creo que si esto lo hubiésemos debat ido hace

cuat ro meses o tres meses, no habría habido según qué

comentarios que se han escuchado, y esto sí que tengo que

tenerlo en cuenta porque creo entender, la gran mayoría de

grup os, otros, pero la gran mayoría de intervenciones, que en

el fondo, con la intencionalidad se está de acuerdo, hay otros

que critican s i viene del Gobierno, si es incoherente porque en

el Gobierno no se hace o se deja de hacer, etc.

Estamos debatiendo, como siempre lo digo, y lo digo

porque yo mismo he apoyado muchas  p rop uestas de la

oposición que podíamos es t ar de acuerdo, a lo mejor, con el

fondo, pero no, de dónde salían las PNL no dejan de ser

propuestas no de ley que son intencionalidad de, es decir,

marcar un camino, no llegan al detalle, y salvo que haya algo

que directamente choque demasiado con lo que se manda

hacer, en general, siempre se suele ser como más permisivo.

¿Por qué lo comentó? Bueno, no es tan incoherente que a

quien tiene la competencia de promoción turística, que son los

consejos insulares , decirle, desde el Parlamento de Baleares,

oye, pues nos gustaría que incentivases  el turismo a nivel local,

a nivel interinsular; o a nivel nacional vamos a intentar hacerlo,

porque la promoción, al fin y al cabo, la competencia la tienen

ellos, la tiene el Govern, pero el Govern digo yo que es t á esta

Cámara, el Parlamento, sí que podrá determinar o indicar lo que

le gustaría hacer, o quien gestiona ya lo ha aplicado...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Luego, ya se gestiona como se deba gestionar. Yo quiero

recordar al diputado de El Pi,  que ahora me increpaba, la de

veces que yo mismo he votado a favor de cuestiones que ellos

han presentado que son competencia municipal y nosotros

aquí directamente ap robamos, indicamos o incluso facilitamos

presupuesto para que luego ellos ejecut en. Con lo cual, a lo

mejor, quien mira más de donde vienen las proposiciones son

los que se están quejando que los grupos firmantes en quien

los  p roponen, y no los grupos que han propuesto que, al fin y

al cabo, es algo que todo esto ya o hemos trat ado, que es

verdad, que hace tres o cuatro había quedado desactualiz ado,

pero es que lo hemos ido tratando, es que y o ahora mismo

podría decir como en presupuestos yo mismo, con todos

ustedes, he negociado cuestiones de aquí, que se han ido

aprobando, para ser sinceros.

Entonces, es verdad que estamos en política y se hace la

crítica, pero también, ¡ostras!, no importa en una comisión sacar

según qué punta o querer meter, promocionar otras PNL que no

tienen nada que ver con esto; cada uno hace como quiere el
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trabajo, yo ahí no me meto, pero, siendo sinceros, esto es la

intencionalidad de incentivar un poco el turismo nacional, y el

insular, el interinsular, y, sobre todo, intentar ayudar al

pequeño comercio y restauración, que ahora mismo, hablando

de desactualiz ar, ahora en pocos días ya van a empezar a abrir,

lo digo, porque ya que hablamos de debate, pues también

t enemos que decirlo, se van a empezar a abrir las medidas  y

vamos  a empezar a relajar todo el tema del confinamiento, y que

hace veinte días estábamos por arriba en el número de

incidencias de la COVID, y ahora parece que a según que

grup os  se les olvida también eso, y se pedía más mano dura,

por así decirlo, en restricciones, hace seis meses, por p art e de

todos los grupos. Ahora no, ahora parece que algunos grupos,

barra libre -no, no lo digo por usted, precisamente.

En ese sentido, y ya acabo, creo que la intencionalidad sí

que la compartimos la gran mayoría, los matices evidentemente

no, que para eso somos de formaciones diferentes.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. I finalment, pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula el Sr. M as , t ambé per un temps de

cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, pres identa. Donar les gràcies a tots els grups que

han valorat positivament la proposta com per votar-hi a favor.

Ja ho ha dit el diputat del PSOE, votació separada, com no pot

ser d’altra manera.

Només una referència i és que es p arla de ser seriosos i jo

crec que, parlant de ser seriosos, no crec que sigui feina

d’aquest Parlament posar en dubte les recomanacions dels

profess ionals de salut en temps de pandèmia, sinó tot el

contrari, s’han de p osar en valor les recomanacions dels

professionals de salut, i són aquestes recomanacions les que

han de regir les actuacions dels governants. Per tant, quan es

parla de científics i es parla de raons científiques, s’han de

mostrar aquestes raons científiques. Ja fa unes quantes

setmanes que es parla de raons  científiques i es parla de

cient ífics , però no es mostra cap document científic, avalat

científicament, que avali les prop os t es que fan determinats

grups. En canvi, quan es parla de decisions p reses per diferents

governs, sí que són avalats, almanco a les Illes  Balears , per les

recomanacions dels professionals de la salut ,  que són els que,

en temps de pandèmia, han d’escoltar els governants.

Res més, gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. M as. Acabat el debat, passarem a votar,

punt per punt, la Proposició no de llei RGE núm. 16284/20, amb

els antecedents que els ha entregat el Sr. Marí.

Passam idò a votar el primer punt  de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a votar el punt darrer, el número 4.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 16284/20, relativa a impuls econòmic local i nacional.

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

Gràcies.

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 16284/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència, relativa a impuls econòmic, local i nacional.

