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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, bones tardes, diputats, diputades, ens anam asseient,
per favor, començarem. Alguna substitució?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, Joan Mas substituesc Josep Ferrà per a la primera
proposició no de llei. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, presidenta, Asunción Pons substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més? 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Tania
Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Són totes les substitucions? Idò, podrem
començar. Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 3301/19 i RGE núm.
4922/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3301/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les
institucions de les Illes Balears per construir habitatges
públics. 

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3301/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son
Busquets a les institucions de les Illes Balears per construir
habitatges públics.

Per a la seva defensa, per part de Grup Parlamentari El Pi,
té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, públic assistent. La iniciativa d’El Pi és en relació
amb els terrenys de l’antic quarter militar de Son Busquets. És
evident i conegut i absolutament indiscutible que a les Illes
Balears, i a Palma en concret, existeix una mancança molt
important d’habitatge, hi ha moltes dificultats perquè
s’acompleixi el dret constitucional a accedir a un habitatge
digne.

Davant d’aquesta mancança el Govern de les Illes Balears
va aprovar una llei d’habitatge, va entrar en la regulació dels
habitatges desocupats, va fer una sèrie de mesures, però és
evident que una de les grans borses de sòl urbà actualment

classificat enmig de la ciutat que podria pal·liar en alguna
mesura aquesta situació de mancança d’habitatge públic o
oferir a preus assequibles seria aquest terreny de l’antic
quarter militar de Son Busquets; són 70.000 m2, a algun
planejament municipal en tramitació s’hi ha fixat un sostre
d’uns 900 habitatges de protecció pública, de titularitat
pública, per tant, parlam evidentment d’una cosa molt
important. Hem de recordar que el Govern de les Illes Balears
ha fixat l’objectiu de 5.000 nous habitatges públics, per tant,
si aquí en podíem aconseguir un 20% és evident que no és una
qüestió menor. 

El Ministeri de Defensa fa algunes setmanes va anunciar,
o fa mesos ja, va anunciar que posava en marxa la subhasta
d’aquests terrenys i, per tant, que aquests terrenys no podrien
respondre a l’interès general, que és poder fer habitatge de
protecció pública i habitatge públic, sinó que serien objecte de
promocions privades; que aquestes promocions residencials
van unides a una nova gran superfície comercial, que també hi
ha una previsió en el planejament urbanístic en tramitació.

Davant d’aquesta situació i aquest anunci del Ministeri de
Defensa de subhastar aquests terrenys i que no quedin per a
l’interès general i per fer front a la carestia d’habitatge públic,
El Pi va decidir presentar aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa
té com a primer objectiu instar el Govern de l’Estat que
suspengui la subhasta, que no es realitzi aquesta subhasta
anunciada pel Ministeri de Defensa.

El segon objectiu de la nostra iniciativa és instar el Govern
de l’Estat que, si realment totes les administracions públiques
defensen l’interès general i l’interès general és claríssim
perquè el dret a l’accés a un habitatge, i això ho ha dit el
president Sánchez, el Govern de l’Estat, el Govern de la
comunitat autònoma, la presidenta Armengol, etc, per tant, que
es produeixi un acord de cessió  de l’Estat a la comunitat
autònoma d’aquests terrenys perquè aquests terrenys per part
de la comunitat autònoma i per part de l’Ajuntament de Palma
siguin dedicats a aquests habitatges públics i a aquests
equipaments públics que necessita aquesta zona de Palma.

I el tercer objectiu és que no es construeixi una nova gran
superfície comercial, ja hi ha massa metres de grans
superfícies comercials, ja hi ha hagut, per polítiques errades,
un desequilibri entre el comerç d’atracció i el comerç de
proximitat, per tant, el que volem és evitar que aquest
desequilibri encara s’accentuï; per tant, entenem que aquests
terrenys s’han de dedicar a fer habitatge públic i no a fer un
negoci especulatiu de gran superfície comercial.

Aquesta és la nostra proposta. Som conscients que altres
grups han presentat diverses esmenes, i ja sé que ho puc dir en
el darrer torn de paraula, però ja m’avanç i transaccionaríem
les esmenes que se’ns han presentat, concretament la 5976,
presentada pels grups del Govern, per PSOE i Unides Podem,
al punt número 1, la transaccionaríem en el sentit que quedaria
amb la redacció següent: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Ministeri de Defensa a suspendre els tràmits previs a
la subhasta i en cap cas a realitzar la subhasta dels terrenys de
l’antic quarter militar de Son Busquets”. Així, aquesta és la
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nostra proposta de transacció a aquesta esmena sobre el punt
número 1.

En el punt número 2 transaccionaríem l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari Popular, que és la 5970, que és afegir
una frase al nostre redactat, aquest afegitó d’aquesta frase
quedaria de la manera següent: “... o bé que se cedeixin o
adquireixin els esmentats terrenys directament pel Ministeri
de Foment, per tal que aquest hi faci els habitatges públics i
equipaments”. 

Aquestes serien les dues transaccions amb les quals crec
que tenim un acord.

En relació amb l’altra esmena del Partit Popular, que és
afegir un nou punt, la 5971, l’acceptaríem per la nostra part.

I en relació amb les esmenes al punt tercer, el que oferim
com a transacció, crec que no tenim un acord, però ho vull dir,
el que oferim com a transacció és que no només s’insti el
Govern de les Illes Balears a fer els canvis normatius perquè
no es produeixi aquesta nova gran superfície comercial, sinó
també instar l’Ajuntament de Palma. Per tant, la nostra
transacció seria “instar el Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Palma perquè realitzin els canvis normatius,
etc.”

Aquestes serien les nostres propostes en relació amb les
esmenes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Bé, com ha dit, hi ha diverses
esmenes, no sé si una vegada explicades les transaccions i les
acceptacions els diferents grups volen intervenir per presentar
les esmenes. Sra. Durán? Molt bé, idò té la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. D’aquest tema de Son
Busquets ja n`hem parlat aquí a aquesta comissió, perquè
vàrem demanar nosaltres una compareixença quan vàrem saber
que s’havia aprovat pel Consell de Ministres començar els
tràmits per a la subhasta dels terrenys. Hem de dir, i estic
totalment d’acord amb el Sr. Melià, que Palma té una
necessitat imperiosa de tenir habitatge, de tenir habitatge ja
sigui de compra o de lloguer, i sobretot compra o lloguer
assequible perquè no n’hi ha en aquests moments, parlam de
la possibilitat de fer 831 habitatges, tots d’HPO, tots.

Amb paraules del conseller Marc Pons, deia que els
habitatges tendrien un preu, com que hi ha un 50% d’un règim
i un altre 50% d’un altre règim, entre 180.000 i 250.000
euros, i també que d’aquests 831 habitatges hi hauria d’haver
115 habitatges públics sí o sí, ja fos també a través de
subhasta.

El nostre únic interès és que aquests habitatges es facin i
nosaltres estam d’acord amb donar suport a aquesta proposta. 

Agraïm a El Pi que hagi acceptat una de les esmenes. He de
dir que no m’ha quedat clar, que no m’ha quedat clar si
s’accepta o no l’esmena d’addició.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, d’acord, perfecte, perquè volia parlar d’aquest tema. És
a dir, fa un any la presidenta Francina Armengol va anar al
Ministeri de Defensa i es va asseure amb la Sra. Robles per,
deia ella, per incentivar de qualque manera, per accelerar els
tràmits perquè Foment es quedàs aquests terrenys. Un any
després vàrem veure que no li varen fer cas a la presidenta
Armengol i el que vàrem tenir damunt la taula és una subhasta. 

A la compareixença que vàrem tenir aquí del conseller
Marc Pons, ens va dir que dia 5 de setembre hi hauria una
reunió tècnica a Madrid amb els ministeris, i després li vàrem
demanar per aquesta reunió i va semblar ser que encara no
estan tancades les negociacions, seguiran les negociacions
entre els dos ministeris, però tenen una diferència substancial
amb el preu que tendria aquest solar.

Quin és l’únic interès del Partit  Popular? Que aquests
habitatges s’arribin a fer i per això és fonamental, perquè
també Foment pugui adquirir o Defensa cedeixi aquests solars
a Foment, tenir el PERI, que és el pla especial necessari per
poder definir quins són els habitatges que allà hi haurà. Hem
de dir que hi ha una aprovació inicial d’un PERI a l’any 2012,
però que aquest PERI segurament no servirà per a res perquè
ara en aquest moment es planteja que una sèrie dels edificis
existents allà, a Son Busquets, a l’antic quarter, quedin. Per
tant, hauríem de començar els tràmits de bell nou. 

I com he dit aquí ja diverses vegades, presentar el PERI,
tenir una aprovació inicial, després ja l’aprovació definitiva,
després tenir un projecte urbanístic allà, més després tenir les
llicències dels habitatges, ens anam a quatre, cinc i sis anys
perquè hi hagi un bloquet posat en aquells habitatges. Per tant,
per a nosaltres és molt important accelerar el procediment. 

I aquesta esmena, que agraesc que s’hagi afegit, que El Pi
hagi acceptat aquesta esmena d’addició, el que demana a
l’Ajuntament de Palma és que elabori el PERI enguany, que
l’elabori abans de dia 31 de desembre.

Hem de dir -i ho vull recordar- que el batlle actual, el Sr.
José Hila, quan en aquell moment era regidor d’Urbanisme, el
febrer d’enguany, al febrer del 2019 deia que el PERI estava
molt avançat, que es presentaria possiblement per a
l’aprovació inicial al primer ple d’aquesta legislatura que va
ser al mes de juny i no ha estat així.
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Per tant, nosaltres creiem que hi ha molta feina avançada,
sabem, sabem perfectament que ara es planteja que quedin tota
una sèrie d’edificis existents per a equipaments diversos, no
tenim res a dir, però que hi hagi un començament, que es
presentin els papers, que s’elabori el PERI, perquè sense un
PERI..., perquè jo tenc la sensació cada vegada que he sentit la
Sra. Neus Truyols, ara que és la regidora d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Palma, que es vol utilitzar l’aprovació del
PERI com a una eina, com a una arma... perquè ells ara
consideren que tenen la paella pel mànec per forçar el
Ministeri de Defensa a retirar la subhasta.

Per tant, vull dir que nosaltres agraïm que s’hagin tengut en
compte aquestes esmenes i que votarem a favor de la
proposició d’El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Durán. Passarem a
l’explicació de les esmenes presentades conjuntament pel
Partit Socialista i Unidas Podemos, són tres esmenes, les
RGE núm. 5976, 5977 i 5978. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Crec que el primer que hem de manifestar des
d’aquest grup és que amb l’explicació que s’ha donat per part
del Sr. Melià quant a quin era l’objectiu que es persegueix amb
aquesta PNL, el compartim, crec que poca gent no compartirà
el que ens ha exposat el Sr. Melià quant a l’objectiu.
L’objectiu és poder crear habitatge, sabem i som conscients
que un dels principals problemes que tenim en aquesta illa és
l’accés a un habitatge digne a un preu digne, per tant, crec que
no únicament és accés a l’habitatge, sinó que l’habitatge ha de
ser digne i el preu ha de ser digne i s’ha de poder pagar i, a
més, has de poder continuar mantenint el teu sistema de vida
i, per això, el Govern de les Illes Balears hi fa feina.

Crec que no val la pena tornar entrar una altra vegada en tot
el que es va parlar a la compareixença que va fer el conseller
d’Habitatge aquí quant al tema de Son Busquets, n’hem parlat,
n’hem parlat tots, tots ho coneixem. Per tant, crec que ho
podem donar per fet, i va quedar una cosa clara i és que el
Govern en el que fa feina en aquest moment és perquè es
pugui arribar a un acord entre el Ministeri de Defensa, que és
el propietari dels terrenys del quarter de Son Busquets, i el
Ministeri de Foment, a través del SEPES per tal que el SEPES,
dins un pla nacional per construir 20.000 habitatges, hi pugui
construir els  habitatges de Son Busquets. I dic més, que
aquests habitatges puguin ser tots públics, no de protecció
oficial perquè no és el mateix, puguin ser tots públics i, a més
de ser tots  públics, es puguin dedicar al règim de lloguer.
Aquest és l’objectiu.

A partir d’aquí, compartim també l’argumentació que feia
el Sr. Melià quant als equipaments comercials. Entenem que
si el Govern de les Illes Balears, el Ministeri de Defensa, el

Ministeri de Foment, el SEPES, si qualsevol administració
pública ha de construir uns habitatges, els ha de construir amb
uns equipaments per donar servei a la comunitat, és a dir, amb
equipaments sanitaris, educatius, amb zones verdes, amb zones
d’esbarjo, però els equipaments comercials i, sobretot, els
grans equipaments comercials han de quedar fora d’aquest
objectiu. Això vol dir que sí que hi ha d’haver un servei a la
comunitat quant a petites tendes, restaurants, bars que donin
servei a la població de la zona, però no que siguin grans
establiments atractius o que puguin atreure clientela que no
sigui de la zona. Per tant, comerç de proximitat.

Compartint aquests objectius sí que... no podem compartir
la redacció que dóna el Sr. Melià a aquest punt, sobretot al
tercer punt de la seva proposició. Per què? Perquè el que fa el
Sr. Melià és instar e l Govern de les Illes Balears que
prohibeixi els grans establiments a la zona de Son Busquets;
tots coneixem que Palma té una llei de capitalitat des del 2006
i Palma és la que fa el seu propi planejament, i això forma part
del planejament de Palma, que el PERI de Palma s’haurà
d’adaptar a les normes de superior rang i, per exemple, s’haurà
d’adaptar al Pla director d’equipaments comercials, que va
aprovar el Consell de Mallorca dins aquest any i que diu
directament com s’han de fer aquestes coses.

Per tant, per part nostra no hi hauria problema quant a la
transacció que es proposa per part del Sr. Melià al punt 1.

No hi hauria problema tampoc quant a la transacció del
punt 2 perquè si hi afegim el fet que sigui cessió o adquisició,
perquè també volem deixar clar que la subhasta o el fet que hi
hagi una alienació dels terrenys de Son Busquets per part del
Ministeri de Defensa correspon a l’execució d’un conveni
urbanístic que té signat l’Ajuntament de Palma amb el
Ministeri de Defensa. 

Per tant, si el que plantejam és una cessió pura i dura dels
terrenys el que podem fer al final és crear un greuge
econòmic a l’Ajuntament de Palma. Vegem si entre tots ho
podem composar i ningú no ha de sortir perjudicat en aquest
sentit. Per tant, afegint l’alienació, l’adquisició hi estaríem
d’acord.

I no estam d’acord amb la tercera de les esmenes
proposades pel que he explicat, és a dir, crec que no és el
Govern el que ha de fer legislació per prohibir, a més que hi
ha una sèrie de normes de rang tant estatal com europeu que
no permeten aquesta prohibició directament, sinó que el que
han de fer és una regulació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido, son cinc minuts exactes. Ara
seria el torn de defensa d’esmenes del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, però em comenta que no... -no, tiene que
bajar.
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Sr. Jiménez, ara és el torn d’explicació de l’esmena, eh?,
no és el torn de posició, molt bé, té la paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Demano perdó . No solamente era una pequeña,
simplemente un pequeño apunte nada más, es decir, como
desde el Grupo Unidas Podemos hemos hecho las esmenes
conjuntamente con el Partido Socialista no tenemos mucho
más que añadir. Solamente quería decir que desde el Grupo
Unidas Podemos hemos apoyado siempre la reconversión,
digamos, de esos terrenos militares, una zona para poder
construir vivienda de carácter público, de tal manera que
incluso ya en su momento, como ya se especificó en la
comparecencia del conseller, el Grupo de Unidas Podemos,
incluso hicimos unas preguntas en el Congreso de los
Diputados en este sentido sobre Son Busquets, respuesta que
aun no tenemos, pero que apoya un poco esta iniciativa,
también presentada por El Pi, en el sentido de intentar buscar
una solución para los terrenos de Son Busquets.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passarem idò al
torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidenta. Nosotros en su día..., yo ya intervine
cuando vino el conseller, expresé interés del Grupo
Ciudadanos en crear vivienda en Palma, vivienda digna, y
evidentemente nos oponíamos y nos oponemos al principio de
la subasta. Se dejó evidencia que el Gobierno central había
ignorado por los intereses de Palma y de Baleares, pero hoy
en día no es cuestión de echar la culpa a nadie, pensamos que
esta PNL está bien. 

El punto 2, con las transacciones aceptadas. El único punto
que para nosotros es un poco problemático es el punto
número 3, que prohíbe la implantación de las superficies
comerciales, sobre todo que, bueno, hay otras normas
comerciales que juegan en esto, pero bueno, en principio
nuestro grupo, dependiendo de si se vota punto a punto o en
total, pues en principio diremos que sí a la PNL del Sr. Melià.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Benalal. Bé, ara passaríem
al torn del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Nosaltres, com sempre, estam a favor que tant Son
Busquets com qualsevol altre espai, ja sigui del Ministeri de
Defensa, ja sigui de qualsevol altre ministeri, que pugui passar

a titularitat municipal perquè es pugui fer habitatge de
protecció oficial, habitatge públic, entenem que és
imprescindible que això passi així. De fet no entenguérem ja
quan el Ministeri de Defensa va començar el procés de
subhasta, i així ho diguérem també en comissió.

Al cap i a la fi la PNL d’El Pi a nosaltres ens pareix
encertada, ens pareix encertat que la transacció que fa dels dos
primers punts, la transacció que planteja el diputat Melià,
nosaltres la votarem a favor, i igual que el PSOE no podem
votar a favor el tercer punt perquè, el que deia la portaveu del
PSOE, hi ha una llei de capitalitat, i a qui correspon tot això és
a l’Ajuntament de..., ordenar-ho, és a l’Ajuntament de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Mas. Ara tendria el torn el
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, que no hi ha cap
representant. I el Grup Parlamentari Mixt, que tampoc.

Per tant es procedeix ara a la suspensió. Si ho troben bé
podem seguir?

Així pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta les esmenes, que ja ho ha
comentat, però si vol tornar a tenir la paraula, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer, evidentment,
entenia que era absolutament deduïble de la meva intervenció
que quan parl del dret a l’accés a un habitatge digne
evidentment és a un preu digne, perquè és que si no té un preu
digne no hi ha dret a l’accés a l’habitatge, però bé, com que
n’hi ha que miren molt prim..., evidentment és un preu digne,
perquè quedi clar i quedi en el Diari de Sessions.

Bé, en definitiva ens hem quedat només amb una
discrepància en el punt 3. És clar, els grups que donen suport
al Govern el que volen i pretenen amb la seva esmena i no
acceptant la nostra transacció és que tot sigui responsabilitat
de l’Ajuntament de Palma, i que el Govern de les Illes Balears
se’n renti les mans. I al Grup Parlamentari El Pi això no ens va
bé, perquè el Govern de les Illes Balears també té
competències en comerç, i quan ha interessat el Govern de les
Illes Balears, que pot fer normes superiors, impulsar lleis, fer
drets llei i aprovar decrets, té la capacitat d’intervenir i, per
tant, nosaltres el que no podem acceptar de cap manera és
enviar el problema a l’Ajuntament de Palma com si el Govern
no pintàs una regadora.

No, no, el Govern té les seves funcions, té les seves
competències, té les seves capacitats i, si vol, pot intervenir
perquè no hi hagi noves grans superfícies comercials, i si
realment creguessin en el comerç de proximitat no intentarien
fer aquesta esmena. Crec que les seves esmenes i les seves
paraules els fan mostrar el llautó, però cadascú és esclau del
que votarà. Nosaltres evidentment continuarem defensant el
petit i mitjà comerç. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta, és per demanar el vot separat dels
distints punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte, ja ho teníem previst. Així serien quatre punts, n’hi
ha un d’addició, que és un quart, presentat pel Partit Popular,
i si els sembla bé farem quatre votacions per separat.

Al primer punt, vots a favor? Unanimitat.

Al segon punt, vots a favor?

(Algunes rialles)

Unanimitat.

Al tercer punt, vots a favor? El tercer... No, és el quart, és
el quart. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Nosaltres, en contra.

(Remor de veus)

No, no, és el tercer punt en què tant MÉS com Podem...

Repetim la votació, idò.

Al tercer punt, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

I ara sí que seria el quart punt, que és el d’addició
presentada pel Partit Popular.

Vots a favor?

És el presentat per... No!, no, no, no. No, és el d’addició.

Tornam repetir votació, Sra. Garrido.

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

Jo ja em veia sopant tots junts.

Passam a la votació del quart punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

En conseqüència, el primer i segon queden aprovats, i el
tercer i el quart, rebutjats.

Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4922/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la
Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del
2019. 

Idò a continuació passarem al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 4922/19, presentada conjuntament pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
relativa a l’adhesió a la Vaga Mundial pel Clima de divendres
que ve, dia 27 de setembre de 2019.

En primer lloc, per a la seva defensa té la paraula per part
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Ferrer. Sr. Ferrer, té la
paraula.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tothom. L’origen
d’aquesta PNL que presentam en aquesta comissió és fruit de
tota una sèrie de mobilitzacions que es vénen duent a terme
des de l’any passat impulsades per tota una sèrie
d’associacions, la majoria d’elles juvenils, i esperonades
sobretot per l’esperit de lluita de l’activista sueca Greta
Thunberg. Però també tenim altres associacions, com pugui
ser Juventud por el Clima, Fridays for Future, 2020 Rebelión
por el Clima, Alianza por el Clima, i també Emergencia
Climática. Totes aquestes associacions han posat el punt
d’atenció en l’emergència climàtica que estam vivint
actualment al nostre planeta, provocada justament per un canvi
climàtic que no té altra causa que la causa humana. 

Entre les causes que s’enumeren en els nombrosíssims
informes i estudis que s’han anat publicant fins i tot des de
l’any 1992, on la mateixa ONU va convocar la Convenció
Marc pel Canvi Climàtic, s’ha demostrat que l’activitat
humana, amb l’increment de la cabana ramadera; la
desforestació constant del planeta; els mals usos dels
transports, sobretot els que fan ús de combustibles fòssils; les
conseqüències de la indústria química i petroliera; la mala
gestió de residus; també el sistema alimentari actual i el mal
aïllament dels edificis, per comentar-ne alguns, ha provocat la
situació climàtica que vivim actualment i que està provocant
les conseqüències que vivim cada dia i que a més està
provocant un escalfament global, que això evidentment
provocarà pujades del nivell de la mar i altres conseqüències
que consider que han estat prou relatades per altres experts
que no pas la meva veu.

És per aquest motiu que els tres grups que donam suport al
Govern vàrem decidir fer d'altaveu d'aquesta demanda social
i vàrem recollir les seves reivindicacions en aquesta PNL que
consta de quatre punts: el primer, és l’adhesió a la Vaga del
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Clima que se celebra el divendres d’aquesta setmana, no és una
vaga a l’ús, no és una vaga sindical, és una vaga simbòlica
sobretot per donar altaveu, com deia abans, a aquestes
reivindicacions i poder fer que els mandataris del nostre
planeta, líders mundials a tots els nivells, tant estatals com
regionals, i també de les ciutats prenguin consciència
d’aquesta qüestió. Per tant, aquesta vaga que són
manifestacions que vénen celebrant-se cada divendres arreu
del món culminen d’alguna manera aquest divendres amb
aquesta vaga simbòlica, que també volem que suposi una
reflexió.

En el segon punt el que nosaltres proposam en aquest
parlament és que s’insti el Govern de les Illes Balears a
secundar aquesta vaga i que, a més, desenvolupi tota una sèrie
d’activitats divulgadores i sobretot també pedagògiques
adreçades a la població per tal que pugui canviar els seus
hàbits per intentar aconseguir un planeta més net i respirable. 

En el tercer punt demanam al Govern de les Illes Balears
que prioritzi l’acció climàtica, que faci del c lima, de la
recerca de la sostenibilitat un leitmotiv de la seva acció de
Govern i que apliqui, a més que desplegui, fins a la seva
totalitat, la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica.

Finalment, en el quart punt demanam que es declari
l’emergència climàtica a les nostres illes, justament per posar
aquest focus simbòlic, però també no només simbòlic sinó
que també es tradueixi en fets concrets i desenvolupament de
polítiques que ajudin a revertir la situació actual.

Evidentment, nosaltres com grup proposant, i també la
resta de grups que també proposam aquesta PNL, confiam que
nosaltres també, com el nostre exemple com a diputats, ens
sumem a aquestes reivindicacions que es duran a terme aquest
divendres, però sobretot el que volíem és que és fessin
extensives a la resta de la societat de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara tendria el torn Unidas
Podemos, el Sr. Jiménez. Sí, té la paraula, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, como ha dicho el
compañero socialista que me sustituye en este momento,
hemos apoyado desde Unidas Podemos esta PNL, entendemos
que es algo urgente debido a la situación actual del cambio
climático que existe no ya en las Islas y en el Estado sino en
el conjunto del planeta, pero nosotros nos hemos basado
básicamente para apoyar esta PNL en la inclusión de la
emergencia climática. Hemos entendido que incluir esta frase,
estas dos palabras en esta PNL era indispensable, sin la
inclusión de estas dos palabras probablemente Unidas
Podemos no hubiéramos secundado esta PNL. Era importante
poner estas dos palabras, pero además una emergencia

climática que no fuese un brindis al sol, unas palabras bonitas
sino algo que esté secundado por una acción política, por una
acción de gobierno y por una acción con respecto a la
ciudadanía de implicación hacia este problema.

Entendemos que la emergencia climática tiene que indagar
en las causas que causan este problema, causas que ha
explicado brevemente el compañero socialista en su
intervención anterior, pero que hay que incidir bien en ellas,
es algo que está bien descrito en la literatura a este respecto,
pero que tenemos que tener muy claro cuáles son estas
cuestiones. 

Detrás de estas causas indudablemente también están los
causantes, los responsables, las cosas no son porque sí, sino
porque detrás hay grupos, personas que tienen determinados
intereses y que su acción es la que produce o acomete este
problema del cambio climático.

Nosotros creemos que estos responsables también estén
identificados, también se saben y realmente son los grupos de
los poderosos, de los grandes poderes, de las grandes
transnacionales, de la grandes multinacionales que son las que
asolan las selvas amazónicas, las selvas de centro África, las
selvas de Indonesia; son las grandes transnacionales
energéticas, las grandes industrias farmacéuticas; son todas
estas empresas grandes que privilegian o que ponen por
delante sus intereses particulares antes que, digamos, el bien
de toda la humanidad, porque éste es un problema de la
humanidad, no es un problema de las Islas, no es un problema
del Estado, como decía antes es un problema mucho más
amplio. 

Por eso esta emergencia climática entendemos que tiene
que ser considerada desde esta perspectiva, desde esta visión,
una visión política; por eso entendemos que también el
Gobierno de las Islas Baleares tiene que tomar como eje
transversal de todas sus políticas esa lucha contra el cambio
climático en todos los sectores productivos, en todos los
sectores primario, secundario y terciario hay suficientes
motivos para intervenir.

No quiero decir con esto que el Gobierno tenga que
intervenir en cada uno de los aspectos de la vida, quiero decir
que en la economía, en la sociedad, en la convivencia
ciudadana hay cantidad de posibilidades de intervenir para
mejorar esta cuestión e indudablemente nos va en ello  la
supervivencia como especie. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara té la paraula el Sr. Ferrà
per defensar aquesta iniciativa, com a Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot, donar
la benvinguda als convidats que assisteixen a aquesta comissió
per presenciar el debat d’aquesta proposició no de llei. Des de
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MÉS per Mallorca evidentment volem incidir un poquet en
aquesta PNL en el sentit de la perspectiva local, creiem que és
molt important..., hem tengut, tenim molts de referents a
nivell estatal i a nivell internacional i molts d’inputs
comunicatius sobre el canvi climàtic, però també és important
recordar tots els locals que hem tengut també durant aquests
anys.

Vull recordar que fa més d’un any va sortir un sondeig a un
mitjà de comunicació on es posaven molt en valor totes les
polítiques ambientals adreçades a la lluita contra el canvi
climàtic i la protecció del territori, eren les polítiques de les
administracions locals, insulars i autonòmiques més
aplaudides per la ciutadania, i això s’ha de posar en valor,
l’increment de consciència que tenim a nivell local a les Illes
Balears sobre la necessitat de protegir el nostre territori i
sobre com hem de contribuir a la lluita del canvi climàtic.

Fets concrets, això se’ns ha demanat, fets concrets. A
l’Assemblea de l’ONU vàrem sentir la veu de Greta Thunberg,
no la citaré més, però sí que un dels resums que ens queden és
el titular de “volem fets concrets”. 

Crec que des de les Illes Balears podem dir que no partim
de zero, que durant la passada legislatura es va fer molta feina
en diversos camps: en energia, en residus, en aigua, en model
econòmic i sectors productius, en transport i  mobilitat, en
mesures fiscals i també en altres accions que complementen
aquestes accions més directes en la lluita contra el canvi
climàtic: polítiques alimentàries, hidràuliques, de protecció
del territori, contra incendis i la protecció dels espais naturals
i la biodiversitat. Evidentment no totes elles en la mesura que
voldríem i també cometent errades que hem d’admetre.

En energia, mesures pioneres com la Llei d’energia i canvi
climàtic. En residus, una altra llei pionera com la Llei de
residus. En aigua, un pla hidrològic exemplar amb mesures
molt concretes que actuaren contra la sequera; la publicació
dels indicadors, que havien desaparegut, uns indicadors que
ens diuen quan estam en prealerta. Un pla de mobilitat
importantíssim. Mesures en transport. Mesures fiscals com
l’impost de turisme sostenible. I també la previsió, per
exemple, en aquesta legislatura de si no es compleixen els
objectius de reciclatge del cànon de residus que contempla la
llei. També polítiques indirectes, quan parlam de polítiques de
sobirania alimentària, tenim una llei agrària que hi ha fet feina.
En mesures hidràuliques també, tots els projectes de l’ITS,
etc.

Creiem que és molt important posar en valor aquestes
polítiques, moltes d’elles pioneres, i que han estat un exemple
a Europa i a nivell mundial, que se n’han fet ressò, se n’ha fet
ressò, moltes han estat reclamades per altres administracions
de l’Estat, d’Europa i a nivell mundial. Això ens ha d’omplir
d’orgull com a país, com a Govern de les Illes Balears i com
a Parlament de les Illes Balears.

La Llei de prospeccions petrolíferes, que és una llei
impulsada des del Parlament de les Illes Balears i que ara
haurem de tornar a presentar. 

Nosaltres en aquesta PNL crec que hi ha un sentit molt
clar, que demanam al Govern que hi hagi una transversalitat.
Evidentment la lluita contra el canvi climàtic no és només de
la Conselleria d’Energia i Canvi Climàtic, que l’ha de liderar
evidentment, però hi ha Medi Ambient i Ordenació del
Territori, tenim també la d’Habitatge, Mobilitat i Transport,
etc. Tenim moltes àrees que s’han d’implicar i que nosaltres
el que reclamam indirectament en aquesta PNL també és
aquesta transversalitat.

També demanam fermesa, fermesa i valentia al Govern per
defensar aquestes mesures davant altres administracions que,
bé, per ventura no pensen igual que nosaltres. Tenim avisos
d’inconstitucionalitat a les principals lleis, i també demandes
de sectors econòmics que no estan d’acord amb aquestes
mesures.

Creim, i des de MÉS per Mallorca és un missatge molt
clar, que l’ecologisme, la protecció del territori i la lluita
contra el canvi climàtic no és un fet, o no ho hauria de ser, o
no ho hauria d’acabar essent, un fet d’esquerres o de dretes,
creim que ha ser una política que sigui assumida per tota
formació política, que serà quan evidentment tengui èxit.

Creim també important que es materialitzin -acab, ja acab-
que es materialitzin uns indicadors molt clars, uns indicadors
que tenguin una base científica i tècnica, que no siguin
indicadors que siguem els partits polítics que els marquem,
indicadors de com evoluciona aquest canvi climàtic. 

I des de MÉS per Mallorca, res més, ja intervendrem a la
rèplica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara passarem al torn de fixació
de posicions. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular, Sr.
Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyors
convidats, molt bona tarda. Bé, el primer que crida l’atenció,
lògicament, és que els tres membres que han presentat aquesta
PNL són els mateixos tres membres que llavors han de fer la
feina, és a dir, s’insten ells mateixos a fer la feina. Això és una
curiositat que està bé; està bé instar-se a motivar-se per
treballar.

Està clar que l’evolució del canvi climàtic ens ha de
preocupar a tots en general, ja que ens està afectant cada volta
més. Nosaltres ho tenim clar, amb aquest tipus de tempestes
que es produeixen; fins i tot a Eivissa han vengut a pondre les
tortugues; vol dir que alguna cosa està fent. Per tant la cura del
medi ambient és una cosa que ens correspon a tots i hem de
treballar, és una d’aquestes coses que crec que ningú s’ha de
patrimonialitzar, cosa que sol fer a voltes l’esquerra, i creim
que no té per què ser així; i ho solen solucionar prohibint, que
tampoc no és sinònim de protegir, no és sinònim; s’han de fer
les coses com toca.
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Per tant vostès mateixos aquí, en aqueixa exposició de
motius, diuen: “Sense una actuació decidida contra aquest
model és difícil revertir la situació actual”, i això és cert. Aquí
ens ha fet una sèrie d’actuacions, ens ha relatat una sèrie
d’actuacions que han estat fent, i supòs que serà així, no puc
contrastar si són o no, si estan fetes o no, vull dar per fet que
efectivament s’han fet, però sí que és ver que n’hi ha moltes
més que encara es pot seguir treballant en aquest sentit. Per
exemple s’ha d’aconseguir un mixt energètic que conjugui la
seguretat amb el subministrament i a un preu assequible, això
és important, amb una reducció de les emissions de gasos que
produeixen l’efecte hivernacle; substituint les energies
d’origen fòssil, com s’ha dit aquí, que efectivament això és el
que està passant, per energies renovables i potenciar
l’eficiència energètica, que és una de les altres coses
importants en què d’alguna manera s’ha d’actuar. Molt
important, fer plans d’eficiència energètica, ja que les nostres
illes han estat triades dins 3.000, si no ho record..., 2.300
illes, han estat triades tres illes de les Balears com a illes
energèticament sostenibles amb el suport de la Comissió
Europea. Per tant si feim aquests plans abans crec que és de
maig que ve tendrem certs beneficis, i les empreses que
s’acullin a aquests projectes tendran segurament subvencions.
Per tant s’ha d’actuar amb rapidesa.

Potenciar les interconnexions per cable a la península,
entre totes les Illes, per poder garantir aquest
subministrament. Sabem que aquí la producció tota des d’aquí
és complicat, sobretot l’energia neta, òbviament; crec que
únicament Menorca és la que té aerogeneradors, però les
altres illes no en tenen; per tant sí que podem potenciar les
plaques fotovoltaiques, també les tèrmiques, obrint línies de
subvenció que ajudin les empreses i sobretot les institucions
a actuar. Potenciar l’ús de la biomassa, que té un doble efecte:
per un costat no tira CO2 a l’atmosfera o almenys és 0, i per
l’altre costat ajuda a mantenir nets els boscos, lògicament
controlant que no hi hagi desforestació, si no, no tendria cap
sentit, seria tot el contrari, però si es fa bé lògicament és una
de les coses que ajuda a no incrementar el CO2 a l’atmosfera.
Crear una àmplia xarxa de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics en zones de domini públic o impulsar instal·lació en
zones d’edificis privats; crec que és una de les coses que falta.
Construcció de més “electrolineres” perquè els vehicles
aquests puguin carregar amb comoditat. Revisar les lleis de
canvi climàtic i transició energètica, residus, plans territorials,
buscant sempre la sostenibilitat, seguretat jurídica, agilitat,
simplificant i dant resposta a la demanda que fan els nostres
ciutadans. Posar en valor econòmic la protecció territorial i
ambiental permetent el desenvolupament sostenible
d’aqueixes activitats agràries donant-los possibilitat
d’activitats complementàries; hem de recordar que els pagesos
són els principals cuidadors del medi ambient i del camp. Fer
molta pedagogia -això fa falta- a través d’una educació
ambiental continuada, lliure de dogmatismes o apriorismes,
que ajudi a la conscienciació, la sensibilització, el
coneixement i la formació i comprensió de tot allò referit al
medi ambient, és un tema (...).

Bé, ja vaig acabant, perquè li podria explicar moltes més
coses, però pel que fa a la PNL i als punts que es duen aquí jo

demanaria una cosa, dues coses: primera, que se’ns deixàs
votar per separat i, segona, que el punt segon, si us plau, que es
pogués fer amb un segon i segon b), és a dir, el primer punt
seria..., el segon seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a secundar la vaga en els
mateixos termes”; i llavors, el segon b), la resta. I dic  això
perquè nosaltres en disposició de poder votar a favor de quasi
tot, però ens agradaria votar per separat i que poguéssim fer
aqueixa divisió del punt segon.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Juan. Ara té el torn de paraula
el Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, es obvio que
estamos quemando el planeta, eso lo sabemos todos, y es
obvio que estamos provocando un efecto de calentamiento, lo
sabemos todos, y es obvio que tenemos que actuar todos y
sobre todo hacer ver nuestras inquietudes y la situación de
emergencia climática a la que hemos llegado, de eso no cabe
ninguna duda.

¿Que hay que hacer otras cosas? Pues cambiar el modelo
industrial, el modelo energético para ser energéticamente
sostenibles, con una generación eléctrica que sea limpia;
impulsar el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo, pero
para eso también hay que crear redes de recarga que hoy por
hoy no existen; uso de placas solares en hogares y negocios,
ahí no tenemos ninguna duda. Desarrollo, sí, pero desarrollo
sostenible en las islas. Es sólo una idea, pues no tenemos
ningún problema; por supuesto todo lo que sea desarrollo
sostenible y salir o tratar de salir de esta emergencia
climática, que sobre todo afecta mucho a nuestras islas, pues
no hay ningún problema, Ciudadanos está en ello.

El único problema que tenemos es únicamente con el
hecho de decir que nos vamos a una vaga climática, o sea que
vamos a dejar..., a la huelga. Entonces evidentemente en el
primer punto no estamos totalmente de acuerdo. En el
segundo punto estaríamos de acuerdo con lo que ha propuesto
el Partido Popular; quiero decir que si realmente se dividiera
en dos votaríamos que sí a la segunda parte, y bueno, nos
adheriríamos al resto de la PNL.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Benalal. Ara passaríem al
Grup Parlamentari VOX, que no hi ha representant; i el
següent seria el Grup Parlamentari El Pi, que té la paraula el
Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari també demana la votació separada d’aquesta
proposició no de llei. 

No entraré en l’evidència per tots reconeguda que el canvi
climàtic és un repte mundial i un repte que hem d’afrontar tots
plegats, i tampoc no vull entrar molt en el tema que el Govern
de les Illes Balears, que és la part que ens correspon a
nosaltres, evidentment ha fet coses, i la Llei de canvi climàtic,
que va rebre el suport, bàsicament, el suport d’El Pi,
evidentment consideram que és una bona eina i un bon camí,
i que hem d’intentar ser capdavanters i hem d’intentar anar
endavant, però tampoc no puc compartir l’optimisme del
portaveu de MÉS perquè, clar, jo quan el sent... Les Illes
Balears som la primera comunitat autònoma a Espanya, o la
primera regió a Europa, en energies renovables. No, no, no;
estam a la cua. Per tant, home, tampoc no vulguem donar
tantes lliçons perquè evidentment...

La mobilitat. Home, jo no diria que la mobilitat a les Illes
Balears sigui una cosa que vagi fantàstica i que estigui tot molt
bé i que haguem fet les coses molt bé, i ara no estic donant la
culpa només a MÉS, perquè se m’entengui. En general tenim
un problema greu de mobilitat que els diferents governs dels
diferents colors polítics no han estat capaços de resoldre i,
per tant, tampoc no estam en disposició de dir que som
capdavanters en una mobilitat sostenible, etc.

De totes maneres, és evident que aquesta iniciativa és una
iniciativa simbòlica, de conscienciació  de la gran
problemàtica i del gran repte que té la humanitat i les Illes
Balears en relació amb el canvi climàtic.

Des d’aquest punt de vista, el nostre grup parlamentari vol
donar suport al tercer punt, al quart punt, donaríem suport al
primer punt, amb el benentès que l’adhesió a la convocatòria
de la vaga... bé, és també pur simbolisme en el sentit que el
Parlament dóna suport als seus promotors i que està bé com
a iniciativa. I al segon punt, també tenim els nostres dubtes, en
principi ens hi abstendríem, perquè el dret de vaga és un dret
individual dels treballadors, però no és un dret del Govern de
les Illes Balears; per tant, no pensam que sigui el Govern de
les Illes Balears a qui correspongui exercir aquest dret o
secundar aquest dret, una altra cosa són les accions
divulgatives amb les quals evidentment hi estaríem
absolutament d’acord. 

Si es dividís el punt, com ha proposat el Grup Parlamentari
Popular, donaríem suport a la segona part, però ens
abstindríem en aquesta proposta que el Govern balear secundi
la vaga perquè no és funció del Govern balear. I tampoc no
acabam d’entendre què vol dir “secundar la vaga pel Govern
balear”? Vol dir que als treballadors que no vagin a fer feina i
facin vaga no se’ls retirarà la part de retribució que els
correspongui per haver exercit vaga? És que no..., quines
conseqüències pràctiques té aquesta declaració? Perquè, si és
pur simbolisme, i ja dic que està molt bé que sigui simbòlic,
aleshores crec que hauríem de donar una altra redacció a

aquest punt. I si té altres implicacions, també crec que s’hauria
d’aclarir, i si el Govern de les Illes Balears s’implica tant en
aquesta acció, aleshores diguem que convidi als seus
treballadors, sense retirar-los la retribució, que facin aquesta
aturada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara passaríem la paraula als
grups proposants per contradiccions, Sra. Garrido... ai!, perdó,
Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, nosaltres amb aquesta proposta el que fem és instar una
mobilització  i prendre posició, evidentment són qüestions
algunes simbòliques, però crec que, com a parlament, hem
pensat que era important també que ens posicionàssim i
emetéssim un judici en aquest cas simbòlic sobre aquesta
qüestió, que era donar suport a aquestes mobilitzacions que
havien estat iniciades, com deia abans, per totes aquestes
organitzacions juvenils.

L’ecologisme, la defensa de la sostenibilitat, senyors del
PP, no és patrimoni de l’esquerra, tant de bo fos patrimoni de
tothom. Els animam a sumar-s’hi, el que passa és que vostès,
quan tenen responsabilitat de govern, no només no s’hi sumen,
sinó que remen justament sempre al contrari.

En tota l’exposició que ha fet vostè hagués estat molt bé
que tal vegada l’hagués presentat com una esmena i
segurament li haguéssim admès, de tot el que ha fet en la seva
intervenció, gairebé tots els punts, a no ser, però, el que se li
ha escapat que ha dit el de “revisar les lleis pioneres en
matèria de medi ambient”. Aquí nosaltres, quan escoltam de la
seva boca, la paraula “revisar”, referida a lleis com podien ser
la Llei de residus o la Llei de canvi climàtic, francament ens
posam a tremolar, però, en tot cas, no es preocupin, la qüestió
de la sostenibilitat i del medi ambient no és una qüestió de
dogmatisme, no és una qüestió en la qual nosaltres ens
creguem per damunt en la veritat absoluta de res.

Per tant, els animam a sumar-s’hi i a no fer barbaritats com
fan quan tenen responsabilitat de govern, a més en una qüestió
que ens és molt propera en el temps i també geogràficament.
La supressió que va fer el seu govern del seu partit a la ciutat
de Madrid de la iniciativa de Madrid Central la qual, finalment,
va ser denunciada per l’organització Ecologistas En Acción, va
suposar que un jutge -un jutge- els hagués de cantar, els hagués
de llegir la cartilla i els digués: “Ante una medida dirigida a
la protección del medio ambiente, como es Madrid Central,
el acuerdo municipal -del Partit Popular amb el suport de
VOX- no ofrece ninguna alternativa para suplir la
supresión de la zona de bajas emisiones ni justifica
tampoco que la misma haya sido ineficaz, o haya producido
un daño mayor del que trataba de evitar en el plano del
medio ambiente.” Un jutge els ha hagut de llegir la cartilla
justament quan vostès han intentat revertir mesures que, en
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aquest cas, s’havien demostrat àmpliament reconegudes a
favor de la sostenibilitat en aquest d’una gran ciutat.

Pel que fa a la resta de grups que s’han manifestat,
nosaltres... -ho reiter per enèsima vegada- aquesta vaga que
està convocada, i m’agradaria que es poguessin llegir els
manifests convocants i també de totes les associacions que
s’hi han sumat, és una vaga simbòlica, és una vaga de reflexió,
una vaga de consum també, i una vaga per, durant el dia de
divendres, poder expressar de manera pública a les
manifestacions que es faran també sobre quines són les
necessitats que té el jovent de reclamar un món millor i en
aquest cas que els governants puguin posar la seva mirada i els
seus objectius de govern en intentar transformar la situació.

Crec que entrar en disquisicions legals i en qüestions de si
és una vaga, què hauran de fer, si es descomptarà el sou... crec
que és anar un poquet més enllà i intentar desvirtuar amb
tecnicismes legals precisament una iniciativa simbòlica que
han dut endavant milers de joves i que crec que la nostra
responsabilitat, com a parlamentaris, com a diputats del
Parlament de les Illes Balears és donar-hi ressò, i també fer
que en aquesta cambra es pugui debatre i que pugui prosperar
aquesta iniciativa.

Per acabar, m’agradaria fer d’altaveu en aquesta cambra a
les paraules de la que deia abans, Greta Thunberg, aquesta
activista pionera sueca que, gràcies a ella... podríem parlar fins
i tot de la seva figura, si és molt mediàtica, bé, però en
qualsevol cas és una figura que ha esperonat moltíssimes
formacions i ha esperonat moltíssims de polítics a fer una
reflexió. Ella ens va dir l’altre dia, a l’Assembla de l’ONU, va
dir: “ens estan fallant, però els joves comencen a entendre la
seva traïció -s’adreçava als líders mundials-, els ulls de totes
les generacions futures estaran sobre vostès, si elegeixen
fallar-nos mai no els ho perdonarem.”

Crec que aquestes paraules són prou eloqüents de la
necessitat d’emprendre també mesures simbòliques com la
que estam a punt d’adoptar en aquesta comissió i que puguin
tenir un ressò social i que ens puguem sumar tots el divendres
a la Vaga del Clima.

Finalment, vull agrair a les entitats que han vengut avui
horabaixa a ser aquí amb nosaltres per assistir en aquest debat
i que si no hagués estat per elles segurament no parlaríem ara
mateix d’aquesta qüestió concreta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà..., Ferrer, com a part proposant accepta (...) punt
2?,...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Acceptam... sí, totes les propostes de votació separada, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i en cinc punts..., hi està d’acord?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, correcte, sí, sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ara passaríem al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, aquí hay una cuestión de
fondo, es decir, estamos hablando de unas cuestiones que, por
un lado, efectivamente la vaga  del día 27 puede ser algo
simbólico, algo para concienciar a la población, algo para
que... es un tema conocido, pero no tan vez no del todo,
entonces, cualquier acción que se haga en este sentido
siempre es positiva, cuantas más personas se enteren de lo que
supone el cambio climático, que el cambio climático, por
cierto, no solo es una cuestión relacionada con el clima, ¿no?,
sino que ese propio clima influye en otros elementos
relacionados con la naturaleza, por ejemplo la pérdida de
biodiversidad.

Este cambio climático va a suponer en muchos lugares,
que ya lo está suponiendo, la desaparición extrema de
muchísimas especies. Hay un informe al respecto de IPEX
que habla de estas cuestiones, y yo no me voy a extender sobre
esto.

Pero más allá de la cuestión simbólica hay una cuestión de
fondo, hay una cuestión que debe ser interesante, podemos
plantear el día 27 como algo simbólico, algo un poco de
unidad entre toda las fuerzas políticas, entre todas las
personas, pero también hay que posicionarse en esto; es decir,
yo cuando decía antes, hablaba de la emergencia climática
como algo básico me refería a que no vale con una cuestión
solo de un día, eso es como el Día de las bicicletas, hoy
salimos todos en bicicleta a la calle porque es estupendo y así
potenciamos la bicicleta; es decir, está muy bien salir con la
bici, pero luego lo que hay que hacer es construir muchos
carriles bici, pero no carriles bici que vayan a ninguna parte,
sino carriles bici que sean vía de comunicación, es decir, que
sean alternativas al transporte de cualquier tipo. 

A veces no se puede coger la bici para ir a un lugar lejano
evidentemente y para eso tiene que estar el transporte público,
pero para cercanía la bicicleta es un buen sistema y además no
contamina, pero es eso, lo importante es el carril bici, son las
vías de comunicación relacionadas con la bici, no el Día de la
bici, eso es algo simbólico, interesante, importante, pero lo
importante es el carril bici, y en esto es exactamente lo
mismo, el día 27 son importantes las acciones simbólicas que
se hacen, como ya se han hecho a lo largo de esta última
semana; desde el día 20 en todo el mundo se han hecho
muchas acciones: pequeñas concentraciones en las empresas,
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movilizaciones en algunas ciudades, manifestaciones, e tc .,
etc.; declaraciones de emergencia climática, por cierto, en
muchos ayuntamientos, en muchos territorios del conjunto en
este caso de la Unión Europea, pero también de nuestro país.

Por lo tanto yo lo que quiero decir con todo esto es que si
el día 28, o el día 30, o el día 29, esta emergencia climática no
se convierte en un tipo de política estaremos haciendo un
brindis al sol, es decir, tenemos que hacer políticas
transversales relacionadas con estas cuestiones, políticas que
estén integradas en todos los sectores... no industriales,
productivos en sentido genérico; esto es lo que hay que hacer.
Si no somos capaces desde las distintas instituciones, sean
estas el Gobierno del Estado, e l Gobierno autonómico, los
gobiernos locales, si no somos capaces de modificar
drásticamente el tipo de políticas que se hacen y no incluimos
como eje transversal las cuestiones relacionadas con el
cambio climático, entonces efectivamente sólo será algo
simbólico y seguiremos igual.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, como parte de los grupos proponentes,
¿acepta el punto 2 votarlo en dos puntos separados?
Perfecto, muchas gracias.

Sr. Ferrà, té la paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Presidenta. Sí, abans per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca també acceptam la votació separada, i
evidentment la inclusió  d’un nou punt separant el punt 2 en
dos, no tenim cap problema.

Només per matisar qüestions. Des del Grup de Ciutadans
s’ha fet un comentari important: tots ho sabem, que estan
davant d’un canvi climàtic, (...) important, però en aquesta
cambra hi ha un grup que és negacionista, o “maticista”, de
matisos; no hi ha avui el representant, no ha vengut aquí, però
és un grup que, bé, s’ha atracat a postulats negacionistes en la
lluita contra el canvi climàtic, o ha matisat aspectes que
evidentment tenen estudis científics darrere, no polítics,
científics.

Després, bé, al Partit Popular li he de matisar una cosa:
només faltaria que nosaltres no poguéssim instar el Govern,
per això som aquí; hi ha separació de poder, som diputats, som
a un Parlament, el Govern és una altra institució... No, no, és
que, clar, no li correspon només a vostè instar el Govern de
les Illes Balears o qui sigui, a nosaltres també ens correspon.
Hagués tengut el suport de MÉS per Mallorca si vostè hagués
presentat una proposició no de llei en aquest sentit instant el
Govern, no es preocupi, és a dir, segur, però nosaltres també
hem de poder instar evidentment com a diputats del Parlament
de les Illes Balears.

No, no, és a dir , simplement no farem un gran combat
polític aquí, perquè m’agrada sentir, amb matisos, però
m’agrada sentir que hi ha un compromís per part de tots els
grups polítics en la lluita del canvi climàtic, evidentment amb
matisos -entrarem en els matisos un poquet perquè si no, no
té alegria-, perquè el Partit Popular evidentment esper que
estigui fent una evolució, perquè fa uns anys governava. Una de
les polítiques que no he citat abans són les polítiques contra
els incendis, és una de les coses que hem vist aquest estiu, i
clar, venim d’un conseller de Medi Ambient, veníem d’un
conseller de Medi Ambient del Partit Popular que acomiadava
gent de l’IBANAT, que deia que una guarda d’ovelles feia més
feina que una brigada d’IBANAT davant un incendi, etc., etc.,
és a dir... Que suprimia els indicadors de sequera; el 2015
Eivissa estava en sequera i no ho sabíem perquè els indicadors
estaven suprimits... Però, bé, això és el de menys, crec que
allò important és el futur i benvingut tothom.

Amb El Pi, el comentari d’en Pep...

(L’intervinent parla allunyat del micròfon de manera
inintel·ligible)

... (...) que nosaltres..., és a dir, no s’han fet durant aquests
quatre  anys, i és vera que no som pioners en implantació
d’energia fotovoltaica, per exemple. No està executada, i
tenim una qüestió: on les posam; esperem que es resolgui,
però sí que la Llei de canvi climàtic o la de residus han estat
pioneres a nivell europeu. Han estat pioneres. I altres
polítiques; no totes, hi ha molt de camí per recórrer, però la
base és sòlida.

I res més, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca ja està. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Ferrá. Així passaríem a la
votació, serien cinc punts. El primer punt?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 4.

Ara passaríem al segon punt, que seria la frase fins “...
mateixos termes”, han dit?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 5.

Ara passaríem a la votació d’un segon punt a), que seria a
partir de “...que” fins al final.

Vots a favor? Unanimitat.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 5 / 25 de setembre de 2019 111

Ara passaríem al tercer punt.

Vots a favor? Unanimitat.

I al quart punt, vots a favor? Unanimitat.

Quedarien aprovats tots els cinc punts.

Molt bé, moltes gràcies. Sense haver-hi res més a tractar
aixecam la sessió.

I abans que se’n vagin voldríem fer una proposta, perquè
dimecres que ve a la Comissió de Salut només hi ha una
proposició  no de llei i, per tant, es preveu que acabin prou
prest, per tant els volia proposar si veien bé, si tots els grups
veuen correcte  que en lloc de començar a les 18.00 hores,
començaríem a les 17.00 hores.

Sí? Ho comunicarem, però.

 



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 Il les Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 3301/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a la cessió de Son Busquets a les institucions de les Illes Balears per construir habitatges públics.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 4922/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió a la Vaga Mundial pel Clima del divendres 27 de setembre del 2019.

