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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. President, por parte de Ciudadanos, yo intervendré
para la PNL RGE núm. 7683/20 y mi compañero Marc Pérez-
Ribas intervendrá para la RGE núm. 8160/20.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Alguna més? No?

Abans de passar al debat de l’ordre del dia d’avui, els
inform que, atesa la participació d’alguns diputats i diputades
per videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública per crida i, per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament, el secretari anomenarà els diputats i diputades que
respondran “sí”, “no” o “abstenció”, la crida es realitzarà per
ordre alfabètic.

Passam així a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
al debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7683/20 i
RGE núm. 8160/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7683/20,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
increment de preus dels passatgers per part de les
companyies aèries i  rebuig de les propostes de solució de
la Comissió Nacional del Mercat i la Competència.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7683/20, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de preus dels passatgers per part de les
companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té  la paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc
minuts. Sr. Borràs, té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. Vam
enregistrar aquesta PNL, que avui sembla extemporània,
perquè, evidentment, el que ens preocupa segur a to ts els
grups és aconseguir recuperar la normalitat, primer sanitària
i immediatament després la normalitat i la intervida habitual i,
en conseqüència, que els avions tornin a volar amb regularitat,
però vam enregistrar aquesta proposició no de llei davant la
preocupació generada per l’informe de la Comissió Nacional
del Mercat i de la Competència que feia evident (...)
incrementat uns preus d’una manera significativa arran de la
pujada del descompte dels residents del 75%, i record que
sospitàvem tots els grups, que sospitava la societat de les Illes
i que va motivar que el Govern de les Illes Balears, la
Conselleria del Sr. Marc Pons i també el Govern d’Espanya

sol·licitassin a qui ho pot fer vetllant per la (...) d’aquests
processos comercials, que investigués si allò que tots, deia,
sospitàvem, era veritat o no.

L’estudi de la Comissió Nacional del Mercat i de la
Competència, efectivament va confirmar allò que tots sabíem
i això era positiu perquè almanco teníem una certesa que podia
dur a les autoritats responsables a actuar amb fonament de
causa, però també la Comissió Nacional del Mercat i de la
Competència, que acostuma a fer-ne una freda i una de calenta
quan no totes són fredes, mai no ens dóna satisfacció total,
incorporava una sèrie de recomanacions que feien recaure la
responsabilitat que açò no passés sobre els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, dient que evidentment
s’haurien de posar límits als nostres drets, perquè són uns
drets, per tal que els costs que té per a les arques públiques el
descompte de resident no fossin malmesos.

Evidentment, no podíem acceptar, com no va acceptar el
Govern de les Illes Balears aquesta posició de la Comissió
Nacional del Mercat i de la Competència, aquestes
recomanacions, són recomanacions, no s’han d’acomplir
necessàriament, perquè evidentment no som els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears els responsables d’aquests
increments, són les males praxis de les companyies i, en tot
cas, qui són responsables que un dret que tenim causi uns
perjudicis a l’Estat i, per tant, a tots els ciutadans i ciutadanes,
pels importants costs que això genera, i al final també som
víctimes directes els usuaris d’aquestes rutes que som
residents, perquè, evidentment, s’ha incrementat un poc també
el cost que pagam per haver de volar. Perquè evidentment
aquest 20% queda maquillat per l’increment del 75% del
descompte de resident, però no desapareix, sinó simplement
el maquilla, fa que la pujada hagi estat relativament
significativa, però prou important com perquè hagi de ser
denunciada.

Per tant, nosaltres el que pretenem amb aquesta iniciativa
és, primer i abans de res, reconèixer el dret dels ciutadans i
ciutadanes a accedir a una (...) equitativa i suficient i que el
descompte de resident era una de les mesures positives per
fer-ho així. Lamentam que la Comissió Nacional del Mercat
i de la Competència vulgui fer recaure sobre els ciutadans
aquesta situació, en lloc d’investigar d’ofici, com hauria
d’haver fet, les companyies aèries.

També evidentment demanam, instam el Govern d’Espanya
que prengui to tes aquelles mesures que siguin necessàries,
d’acord amb el Govern de les Illes Balears perquè els costs
dels avions, dels vols per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
siguin aquests costs reals de volar, és a dir, els costs operatius
que tenen les companyies més el legítim benefici industrial
que han de tenir, però sense aprofitar-se de la situació del
descompte de resident, i que s’apliquin els mecanismes que
siguin, fem obligacions de servei públic amb tarifes màximes,
allò que el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya
puguin pactar per tal que deixin de ser possibles aquestes
males pràctiques comercials.
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I finalment, instam el Govern d’Espanya a mantenir, amb
tots els termes actuals, el descompte de resident del 75%, així
com el seu sistema d’aplicació, és a dir que no hi hagi cap
tipus de limitació, cap tipus de trava, cap tipus de sostre
d’aplicació d’aquest descompte, que els controls que hi hagi
d’haver no repercuteixin mai en els seus usuaris finals, no
repercuteixin en els ciutadans i ciutadanes que tenim,
repetesc, el dret a aquesta compensació, sinó que, en tot cas,
diguéssim vagin al control dels mecanismes de preus que
apliquen les companyies aèries.

En aquest sentit, aquests  són els quatre punts de la
iniciativa que esperam que puguin (...).

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Borràs, moltes gràcies. S’ha presentat pel
Grup Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 8778/20 i per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Juan, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ja dic que nosaltres fa dues
setmanes presentarem unes esmenes precisament en aquesta
mateixa direcció, perquè lògicament ens preocupava quan
vàrem llegir o vàrem veure l’informe de la Comissió per a la
Competència, vàrem presentar aqueixes esmenes i no varen
ser acceptades per la Mesa perquè en aquell moment no
parlàvem de la COVID i, per tant, no ens varen ser acceptades,
però anaven en la mateixa línia.

Hem de tenir clar que la interconnexió entre les Illes i la
península és fonamental i imprescindible , tant per a
l’economia com per a altres serveis necessaris, sanitaris,
burocràtics, etc. I, com és obvi, no hi ha altra alternativa que
no siguin aèries o marítimes, com passa en el territori
peninsular on tenen altres possibilitats i que també té un elevat
per a les arques de l’Estat, com són les infraestructures per a
trens d’alta velocitat, etc., i que l’Estat el paga i que
lògicament el pagam entre tots.

A més, està previst a la Constitució aquestes ajudes a les
illes, als terrenys no peninsular, a l’article 138.1. El juliol de
l’any 2017, en l’aprovació dels pressuposts es va permetre
incrementar el descompte aeri i marítim entre les illes a un
75% per a les persones residents en aquestes illes. A l’any
següent, al Reial Decret 949/2018, del 27 de juliol, es va
modificar la quantia de subvencions al transport regular aeri i
marítim dels residents en els territoris no peninsulars, com
deia, a la resta del territori nacional, que es va incrementar del
50 al 75% per a tots els residents que som en aquestes illes.

Per tant, hem de seguir mantenint a tota costa el que ens ha
costat aconseguir en molts d’anys. Ara, amb data 17 d’abril
d’enguany, la Comissió Nacional del Mercat i de la
Competència va emetre aquest informe pel qual es desprèn
que podem generar una sèrie d’efectes indesitjables en aquesta

millora. Suposadament, les companyies aèries han pogut pujar,
com diuen, les tarifes, aprofitant aquest descompte i en
benefici dels seus ingressos.

Segons aquest mateix informe, també s’ha incrementat el
nombre de passatgers considerablement entre les Illes,
incrementant així el negoci en aquestes companyies que
operen en aquest àmbit. Així, va ocasionar que, entre d’altres
coses, una nova línia, que és Air Europa, es va instal·lar en
aqueixes illes i que, posteriorment, ens va preocupar que a
finals de l’any 2019 Iberia compràs aquesta línia i que, per
tant, ja es generava un monopoli una altra vegada, i que això
podia dur a tornar a pujar-nos els preus.

Destaca aquest informe, per tant, el cost econòmic per les
taxes s’ha duplicat en aquest any i que, bé, fa esment d’això,
que a l’Estat li ha costat molt més i que això podria donar lloc
que l’Estat replantejàs la forma d’aquesta bonificació, cosa
amb la qual tampoc no estam d’acord, que s’hagi de tocar la
forma de bonificar. Com dic, la bonificació del 75% va ser un
èxit de tots els residents de Balears i que es va aconseguir
gràcies al Govern de Mariano Rajoy a l’any 2017, amb l’acord
i e l consens de totes les forces polítiques de Balears, i no
podem estar disposats a retrocedir ni en el seu import ni amb
les seves formes d’aplicar-ho. I que, a més, s’ha d’incloure en
el REB de les Illes Balears, tal com va prometre el Sr.
Sánchez, que estableix també l’article  9 .1 del Reial Decret
4/2019, del Règim Especial de les Illes Balears.

Per això mateix, nosaltres hem inclòs una esmena
d’addició, per deixar clar que no estam d’acord amb les
manifestacions que va fer el mateix ministre de Transport
Ábalos, i que ja no podem retrocedir cap dels drets que ens ha
costat molt d’adquirir, i jo crec que entre una cosa i l’altra,
entre que la Comissió del Mercat de la Competència fa uns
informes que dóna peu al Govern a agafar-se, encara que no
siguin definitoris aquests informes, lògicament, però dóna peu
que se’ls agafi al peu de la lletra i que pugui incórrer en voler
modificar aquest tipus de descompte, en la forma de
pagament, i, a més, les declaracions que va fer el Sr. Ábalos
creiem que seria bo que s’acceptàs aquesta esmena d’addició,
perquè quedàs clar que tots els grups polítics de Balears no
estam d’acord amb aquestes declaracions que es varen fer i
que, a més, volem seguir mantenint aquest descompte tal com
està previst en aquests moments.

El Sr. Borràs no ha fet cap menció d’aquesta esmena, amb
la qual cosa, doncs bé, esper que a la segona intervenció doncs
accepti aquesta esmena, perquè crec que seria bo que ho
deixàssim molt clar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara passarem al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, buenas tardes, Sra. Presidenta. Desde el Grupo
Parlamentario Unidas Podemos apoyaremos esta PNL
presentada por el Partido Socialista. No entendemos muy bien
la posición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
bueno, no es que no la entendamos, no estamos de acuerdo en
concreto con esta situación, y bueno, nosotros, más allá de dar
el apoyo a esta PNL, entendemos que hay un problema aquí...
hay un alcance, un problema que va... esta concentración
empresarial de grandes empresas de la aviación, del sistema de
transportes por medio de aviones que, al final, lo que hacen es
llevar a una concentración de intereses. Intereses económicos
de altos vuelos, donde hay grandes grupos empresariales,
fondos de inversión, banca en general, que son los que están
imponiendo las reglas del juego en el transporte internacional
vía aérea.

Es decir que estamos en una situación, por lo tanto,
tenemos problemas estructurales y dónde no se puede dar
suficiente respuesta si no es desde los servicios públicos; es
decir, si tuviéramos aquí empresas públicas que se dedicaran
a estas mismas cuestiones no tendríamos esta competencia,
que no ni es leal ni desleal, simplemente van a su propio
interés.

Entendemos que si tuviéramos una compañía de bandera,
una empresa de bandera de aviación, estaríamos en otra
situación, porque el Estado podría marcar los precios, fijar los
precios en un lugar como es tan problemático como en las
Islas Baleares, donde el hecho de desplazarse siempre o casi
siempre pide la mediación de (...), también se puede ir en
barco, y lo sabemos, pero a veces, para cuestiones más
urgentes el avión es indispensable.

Por lo tanto, esa facultad que podría tener el Estado de
regular los precios a través de empresas directas, sería mucho
más fácil que a través de una regulación indirecta que supone
diversos tipos de negociaciones y no siempre favorables.

Indudablemente, lo que pediríamos evidentemente es tener
una empresa de bandera, como lo fue en su tiempo Iberia, que
era una compañía de bandera. Esto en el mercado, en la
situación internacional actual sabemos que es complicado, que
no es fácil por toda una serie de condicionantes que ha puesto
a lo largo de los años la Unión Europea, a lo que España, como
miembro integrante de esta Unión Europea se ha ido
integrando poco a poco, pero entendemos que sería una
solución a medio plazo de estos problemas que nos aquejan de
forma periódica. Nosotros, mientras se consigue esta
cuestión, indudablemente nuestra posición allí es más también
por tarifas planas que por descuento del 75%, (...) apoyar un
75%, pero entenderíamos que una tarifa plana al menos fijaría
un precio determinado.

El porcentaje sobre el precio siempre está sujeto a las
variaciones del precio impuestas por las compañías aéreas,
siempre lo están haciendo, suben los precios en los momentos
que no son adecuados y aunque el 75% se aplique muchas
veces es insuficiente para la mayoría de la población.

Por lo tanto, resumiendo, compartiremos y apoyaremos la
propuesta del Partido Socialista pero haciendo la salvedad
comentada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. J iménez. Passaríem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal, per un
temps de cinc minuts. Sr. Benalal?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, no voy a entrar en cosas
que me parecen absurdas, como el hecho de que hablemos de
compañías de bandera, que pertenecen al Estado, simplemente
por no ser conforme a la legislación, al principio de libertad
de mercado, de una subvención estatal, etc.

En lo que se refiere a esta PNL pues evidentemente todos
sabemos que, efectivamente, las aerolíneas han subido sus
precios, más o menos se dice en media, aunque en realidad es
el 30 y pico por ciento para residentes de las islas y más o
menos 7% para no residentes. Es verdad que la Comisión
Nacional del Mercado y de la Competencia ha dicho que esto
tenía un doble efecto: limitar los beneficios que suponían la
bonificación para el bolsillo de los residentes en el
archipiélago y disparar el gasto de las arcas públicas.

También el estudio indica dos comportamientos
diferenciados, primero en rutas interinsulars, donde,
efectivamente, apenas ha subido tras el descuento, pero se ha
aumentado la cantidad de viajeros, lo que realmente ha hecho
incrementar los ingresos de las compañías aéreas.

El gasto  público, como dice mi compañero del Partido
Popular, efectivamente, mucho gasto público, en 2017 se
emplearon 88 millones de euros para estas subvenciones, en
2018 136,5 millones y en 2019 208 millones, entonces
evidentemente hay mucho, y una cosa evidente es que
debemos ser escrupulosos con el dinero público, no se pueden
aprovechar estas subvenciones para disparar el precio de los
billetes.

En cambio, bueno, pues las recomendaciones de la CNMC
pues nosotros estamos de acuerdo en que no deberían tomarse
en cuenta. Por ejemplo, una de ellas, que se imponga un tope
máximo en la cuantía económica de la subvención, pues esto
lo vemos como un ataque directo a la libre concurrencia de la
libertad de mercados, por lo que Ciudadanos nunca estará de
acuerdo con ello.

Bueno, el punto primero, pues realmente no es otra cosa
que lo que ya dijo el conseller de Movilidad, Marc Pons, que
es solicitar a este organismo un segundo estudio que permita
delimitar, si tal como parece el encarecimiento de las tarifas
es generalizado. Bueno, el conseller Marc Pons propuso una
reunión con compañías aéreas para pedir explicaciones y
llegar a negociar; de esto aquí no se habla, y lo que también
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habría que hacer, efectivamente, que tampoco se habla, pues
es acordar una postura común con Canarias para rechazar que
se apliquen los máximos de descuentos, puesto que Canarias
aumentaron el 1% y de nosotros aumentaron bastante más.

Simplemente luego ya con el tema de ser un poco
controlador, como en el punto 3, simplemente quiero decir
que aquí se ha hablado de mala praxis de las compañías. Pido
que no se prejuzgue; un acuerdo entre compañías, si se
establece, efectivamente es ilegal bajo  los términos
establecidos por la legislación comunitaria. Todavía hay que
establecerlos. Es muy fácil decir que hay; pues no, porque la
legislación comunitaria y la jurisprudencia dicen que el hecho
que dos compañías pues a lo mejor suban los precios no
prejuzga el hecho de que haya podido haber acuerdo o no haya
podido haber acuerdo, puesto que las dos funcionan según
reglas de mercado.

Esto  dicho, en principio de esta PNL pedimos
evidentemente voto separado. Votaríamos que sí a los puntos
1, 2 y 4; votaremos que no al punto 3, y si se admite la
enmienda del Partido Popular pues votaremos que sí.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca
evidentment anunciam que donarem suport a aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista, una
proposició no de llei que versa sobre l’informe de la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència del passat
mes d’abril. Crec que és important reflectir que la Comissió
no entén el problema i, el que és pitjor, no entén ni el
concepte; allò important és el concepte, com deia l’actor
Manuel Manquiña interpretant el personatge de Pazos a la
pel·lícula Airbag de Juanma Bajo Ulloa. 

Per a nosaltres els desplaçaments marítims i aeris són les
carreteres i els serveis ferroviaris que es tenen a la península.
A les Illes Balears hem tengut un dèficit important d’inversió
ferroviària per part de l’Estat, i això són, evidentment, factors
que justifiquen aquest descompte. I e l fet és que la
companyies han encarit al voltant d’un 22% el preu dels
bitllets en les rutes entre Balears i la península per compensar
la reducció del 75% per als habitants, i la Comissió Nacional
del Mercat i  la Competència calcula que el cost per a les
arques públiques de la bonificació del 75% en els bitllets
d’avió a residents de Balears i Canàries ha ascendit el 2019 a
765 milions, és a dir, el doble que en anys anteriors. 

Però és que a banda de no entendre el concepte, clar, quan
mires el món des de la mateixa finestra sempre acabes tendint
a veure el món igual, i el problema són les apujades de les

companyies, i això és un fet que no es qüestiona dins aquest
informe, que arribaran... És que podríem arribar al fet de tenir
un descompte del 99% i seguir pagant 100, 200 o 300 euros
per passatge. És a dir, és absurd; la tendència és a l’absurd, a
l’absurd. Per això d’aquí la importància també d’un dels punts
que s’ha incorporat en aquesta proposició no de llei de
qüestionar una tarifa..., de qüestionar no, de posar damunt la
taula una tarifa plana, una tarifa màxima, perquè si no és que
poder arribar a l’absurd.

I a banda d’això jo em deman quin import és superior, el
que es destina per càpita als residents en els descomptes aeris
i marítims -incloc Illes Balears, Ceuta, Melilla i Canàries-, o
el que es destina a un resident de la península en carreteres,
transport ferroviari, AVE inclòs, i els aeròdroms residuals que
s’han anat construint durant tots aquests anys? I quines opcions
té un ciutadà de la península per desplaçar-se i quines tenen
els ciutadans de les Illes? Jo crec que és clar que la insularitat
és un desavantatge bastant..., que ens genera un problema de
competitivitat important.

I hem de recordar també que aquests passatges no són, o
els desplaçaments, no són només per turisme, que també, que
també; un ciutadà de València, o de Catalunya, o de Madrid, es
pot desplaçar a una altra comunitat autònoma sense agafar un
vol o un avió, té moltes opcions. Nosaltres en tenim molt
poques.

El Parlament de les Illes, dels punts que s’han comentat,
els punts de la proposició no de llei, crec que el primer punt
és una reafirmació i està bé, nosaltres hi donarem suport, però
és que fa colló que estiguem reafirmant-nos cada vegada, cada
vegada, i és que és necessari fer aquesta reafirmació,
aplaudesc el primer punt malgrat sigui una constant que es va
incorporant a totes les proposicions no de llei.

El segon punt, que entra en la qüestió principal, el Sr. Marc
Pons va qualificar l’informe de distorsió sense justificació
possible; jo és que intentava cercar una paraula i només se
m’ocorre esperpèntic; la situació, esperpèntica, i esperpent
com l’estil literari que va crear el Sr. Valle-Inclán, que es va
donar a conèixer amb la seva obra Luces de Bohemia, i que es
caracteritza per un estil de deformació grotesca de la realitat
al servei d’una implícita intenció crítica de la societat, i
s’explica aquest estil literari com un estil grotesc com a
forma d’expressió, on es degraden els personatges, on hi ha
una degradació de personatges reduïts simplement a un signe
de ninots, on es barreja el món real i els malsons, on hi ha una
distorsió  de l’escena exterior, on hi ha una deformació
sistemàtica de la realitat i, per últim, la presència de la mort
del personatge com a eix fonamental d’aquest esperpent, i no
voldríem arribar a aquest punt de veure que aquesta mesura,
aquesta mesura tan justa, justa per als ciutadans de totes les
Illes, acabi en un no-res per aquest absurd que les companyies
segueixin apujant els preus.

Quant al punt 3, la limitació de preus amb l’establiment
d’un règim de tarifes màximes, nosaltres hi estam d’acord, ja
ho hem expressat. 
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I el punt 4 creim que és un blindatge necessari del
descompte que tenim ara. Ara bé, tenim un problema, tenim un
problema, perquè les companyies sistemàticament davant
qualsevol descompte segueixen incrementant aquests preus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Decía el representante de MÉS
que vivimos situaciones esperpénticas, como por ejemplo el
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
la Competencia, pero yo pensaba que se iba a referir al
ministro Ábalos, que sí que es absolutamente esperpéntico en
sus declaraciones, porque yo nunca había visto un ministro que
cuestione con esta frecuencia el descuento de residentes de
los ciudadanos de Baleares, que es algo que se echa de menos,
por cierto, en esta PNL presentada hoy. Y miren lo  que les
digo, evidentemente a los ciudadanos de Baleares, al igual que
los de Canarias y los de Ceuta y Melilla, si hay algo que nos
tienen que compensar es la insularidad, porque si alguien tiene
un hecho diferencial de verdad son las islas del territorio
nacional, por su situación geográfica y por ser islas.

Y tiene razón el señor de MÉS cuando dice que las
políticas de infraestructuras y transportes en España muchas
veces no se han hecho de forma adecuada, es verdad. Creo que
es muy indignante para un ciudadano de Extremadura o de
algunas zonas de Castilla-León ver cómo se han beneficiado
siempre y sistemáticamente, por ejemplo, todas las
infraestructuras de transportes de Cataluña, y es algo que es
absolutamente injusto. Y es verdad que esas políticas de
transporte se deberían hacer bajo otros parámetros.

Pero lo que nos atiende aquí es que evidentemente a los
ciudadanos de Baleares se les tiene que compensar por el
mero hecho de ser islas, y la conectividad es fundamental. Y
es verdad que las fórmulas que se han llevado a cabo hasta el
momento para rebajar precios o para que el coste que tenemos
cuando salimos o entramos por cuestión de trabajo, de
turismo, de viaje de placer, de lo que sea, nos cuesta mucho
dinero. Ya llevamos años con la fórmula del descuento de
residente, y esta fórmula, hay que decirlo, ha fracasado, ha
fracasado porque finalmente el usuario de un modo u otro
prácticamente sigue pagando lo mismo que si no hubiera
descuento de residente. Y yo no tengo la solución, ¿eh? Yo
creo que habría que realmente -aquí sí- formar un comité de
expertos, de técnicos, que nos dieran la mejor solución, pero
está claro que la que llevamos hasta ahora desde luego no está
solucionando nada. Como les decía los usuarios prácticamente
siguen pagando lo mismo, y quien se está embolsando grandes
cantidades de dinero son las compañías aéreas. El tema es así,
del gasto público que ocasiona esto el gran beneficiado es la
compañía aérea. 

Hay que leerse bien el informe de la Comisión, porque
realmente pone el acento en que se podrían estar vulnerando
aspectos de la competencia, y es que es verdad, hay que
distinguir, por una parte, por qué suben los precios, y por otra
parte si estamos en un tema de competencia. Lo que no se
puede tolerar, y se prohíbe en España y en Europa, son
situaciones de monopolio, y en eso, ahí pone el acento la
Comisión, que es lo que hay que evitar. Pero cuando hablamos
de precios es otra cosa, y es que hay que entender cómo se
determina el precio de un billete. Los precios de los billetes
de avión no se fijan sumando costes, eso se hacía en los años
ochenta; hoy no se hace así, hoy los precios se fijan según la
oferta y la demanda; si la demanda es baja los precios bajan, y
una compañía aérea será capaz de poner a la venta un billete
por 1 euro antes de tener el avión vacío. El problema está
cuando la demanda salta y el precio sube sin límites. Ahí está
el punto crítico.

Pero todo esto se regula hoy en día, cuando compramos
billetes, a través de algoritmos matemáticos. Hay un par de
estudios muy interesantes de la Universidad; yo me he traído
aquí cinco líneas de uno para que vean cómo se determinan los
precios de los billetes, porque lo que afecta a la oferta y la
demanda al final es la intervención del Estado, ese es el factor
que altera todo el mecanismo del descuento de residente. Hay
que tener en cuenta, y leo textual lo que dice la propia UIB,
dice: “El viajero, una vez que sabe que no va a pagar el precio
que le indica la aerolínea sino el precio descontado, sólo se
preocupa del segundo precio. Si la compañía pide 500 euros
por un billete al viajero de las Islas le da igual, porque sabe
que pagará 150, y su decisión de volar la tomará
exclusivamente a partir de esos 150 euros. Por ende
automáticamente los precios se adaptan a la demanda, los 500
euros quedan como un referente para la subvención pero nada
más”. ¿Qué pasa? Que el mercado tiende a equilibrarse. 

¿Cuál es el resultado o la conclusión del descuento de
residente que se aplica en Baleares y en Canarias?, que
quienes están engordando las cuentas de resultados son las
compañías aéreas, no se beneficia a los usuarios. Esto es algo
que deberían haber entendido los gobernantes de todo signo
que hemos tenido hasta ahora, no es que no lo entienda tanto
la Comisión, quienes no lo han entendido nunca han sido los
gobernantes que hemos tenido hasta ahora, que incluso se ha
hablado desde estos últimos dos años de aplicar sanciones por
esta subida de precios. Pero es que no se puede sancionar,
porque estamos en un país de libre mercado; esas sanciones,
si hablamos de subida de precios, ojo, no de competencia y de
situaciones de monopolio, si hablamos de subidas de precios
no se pueden sancionar, con lo cual...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -y termino-, el Gobierno, los gobiernos sucesivos, al
intervenir el mercado al final se rompen las dinámicas y se
genera siempre el efecto contrario al que se pretende. 
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Por tanto, nosotros apoyaremos por ejemplo el 1, el 2 y el
4, pero el número 3 no lo apoyaremos porque precisamente
incide en más intervención, que al final el beneficiado no va a
ser el usuario, sino en este caso incluso la compañía.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passarem al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de
cinc minuts. Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament és una qüestió
que tornam a portar a debat i que crec que cada ics mesos és
recurrent malauradament perquè estam en una situació
d’extrema vulnerabilitat. Això demostra també fins a quin punt
la interlocució del Govern de les Illes Balears és tengut en
compte, no la d’ara, sinó històricament. 

Això realment és preocupant perquè estam en una
situació..., és una qüestió de màxima sensibilitat, té
repercussions extremes sobre l’economia de tots els residents
de les Illes Balears i evidentment aquest informe no afavoreix
per a res els interessos reconeguts i els deures..., perdó, i els
drets que tenim reconeguts els residents d’aquestes illes. 

Crec que el debat està fet. Vull dir, el Sr. Borràs ens ho ha
explicat molt bé i l’informe diu el que diu, per tant, no
aportaré molta cosa nova realment. Jo puc dir al Sr. Borràs que
donaré suport a la seva proposta, tot i que no tenc esperances
que tengui molts efectes, també ho he de dir, però, en tot cas,
sí que aprofit aquesta intervenció per d’alguna manera
traslladar al Govern, i ho farem també a l’àmbit del Ple, però
no hem de deixar de traslladar al Govern la necessitat que
mantingui latent en tot moment aquesta demanda, perquè ens
trobam amb unes bandades que un dia vénen per una banda i
l’altre vénen per una altra i que ens repercuteixen molt i
generen molta inseguretat.

Crec que això és una situació molt indesitjable
especialment en aquest moment, no? Crec que quan hem
assolit uns drets no podem retrocedir i aquest informe
evidentment ho torna posar tot “pates amunt”, o “pates avall”
depèn de com es vulgui dir, no?

Després, sobre l’esmena que ha presentat el Partit Popular,
una esmena d’addició a aquest punt, jo record que aquesta
esmena ja es va debatre en un sentit idèntic o gairebé idèntic
fa uns mesos, ja vàrem debatre sobre una qüestió de transport
aeri i ja va haver-hi un punt en què es demanava la reprovació
del Sr. José Luís Ábalos, en aquest cas jo mateixa, com a
diputada de la coalició que represent, la vaig votar a favor, i en
aquesta ocasió també la votaré a favor perquè és el mateix que
vàrem dir al seu dia i perquè estam d’acord que aquestes
declaracions no són acceptables i no es poden tolerar.

Per tant..., bé, si el Grup Socialista l’accepta la votarem a
favor i si no, aquí queda, però en tot cas sí que volia expressar
el posicionament del meu grup en el sentit que evidentment
aquestes manifestacions són absolutament irresponsables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Sr. Borràs, requereix d’una
suspensió de la sessió o podem passar...? Molt bé, moltes
gràcies...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No és necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així passam a la seva intervenció per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Començant pel darrer, efectivament
són unes declaracions desafortunades, reprovables i
condemnable les del ministre Ábalos i així ho ha fet
públicament i en seu parlamentària la presidenta del Govern a
les Illes, així ho ha fet públicament en sessió parlamentària el
conseller de Mobilitat del Govern, el Sr. Marc Pons. Per tant,
lamentam aquestes declaracions del Sr. Ábalos en clara
referència a l’esmena del Partit Popular i el primer que ho va
fer, qui va condemnar aquestes declaracions va ser el Govern
de les Illes Balears, tot i que no tot malament ho ha fet el Sr.
Ábalos com intentaré defensar després.

Si m’ho permeten deixaré en presumpte o possible mala
praxis de les companyies per no..., per diguéssim per arribat
o intentar fer una aproximació al Sr. Benalal. Tot s’ha de dir:
és una possible mala praxis que ve d’una mica antic, des que es
va instaurar el descompte de resident del 25%, i han passat
més de cinquanta anys i continua havent-hi els mateixos
problemes i si no ens podem remuntar a l’hemeroteca de... la
instauració del 25% com a grans increments de preus encara
més durs que els actuals en aquells moments. 

Per tant..., i en aquell temps no hi havia Google, no hi havia
algoritmes o matemàtics, no hi havia aquestes coses que..,
sinó que eren les companyies que ho decidien. Per cert, no tot
ho resol la intervenció de l’Estat, les dues companyies que
feien la mala praxis es deien Aviaco i Iberia i eren totes dues
públiques, vull dir..., però ho feien. Vull dir que no sempre
l’Estat..., de vegades l’Estat per dir-ho d’alguna manera es fa
trampes a ell mateix.

Com es fa trampes a ell mateix l’Estat quan parlam
d’infraestructures, i com que sempre és bon moment i sempre
és una bona ocasió per parlar de Catalunya, malament, idò
també quan parlam d’infraestructures s’intenta comparar,
francament, que Catalu..., no seré jo qui defensi Catalunya,
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però Catalunya crec que és l’única comunitat autònoma
d’Espanya que els seus ciutadans i ciutadanes paguen per anar
per les carreteres, tenir autopistes de peatge, els únics. Si açò
és que hi estan afavorits per tenir infraestructures crec que hi
ha molt per entrar a discutir.

La Comissió Nacional del Mercat i la Competència és un
instrument creat pel Partit Popular, que va unificar les dues
que hi havia, i ens té acostumats a la defensa a ultrança de les
polítiques més ultraliberals i dels mecanismes liberals, jo no
som contrari al lliure  comerç en absolut, però evidentment
una cosa és lliure comerç, recordin la defensa que fa de,
diguéssim, d’algunes actituds la Comissió Nacional del
Mercat de la Competència i com s’ha vist en altres casos, com
s’ha de veure al debat de la Llei de canvi climàtic que vàrem
tenir aquí a finals de la legislatura passada.

I tornant al tema en qüestió o centrant-me encara més en
el tema en qüestió, vull dir que vam debatre ja aquí, dia 31 de
maig del 2018, una iniciativa del Grup Socialista, que vaig
defensar jo, en comissió, on demanàvem, davant l’anunci del
75% que l’Estat prengués cauteles per evitar allò que al final
s’ha acabat produint que són increments indesitjats de preus.
El Partit Popular va dir que era posar-se la bena abans de la
ferida, que jo era un exagerat, evidentment, el resultat, la
previsió, fruit de l’experiència de molts d’anys que succeïa el
mateix, m’ha acabat donant la raó, lamentablement, no és que
me’n alegri d’haver tengut raó, i està clar.

Però també en aquell moment el Sr. Jerez em va sortir, que
em va dir aquestes coses, va sortir a defensar el Govern del Sr.
Rajoy i a qüestionar ja al Sr. Ábalos, o a qüestionar les meves
posicions.

Doncs bé, el Sr. Rajoy, amb paraules del Sr. Antoni Camps,
llavors diputat del Partit Popular portaveu d’aquests temes, ja
que actualment és qui toca el clàxon més fort a les
manifestacions de VOX, va dir que havia estat fruit no de
l’estratègia del Partit Popular sinó d’un xantatge polític de
Coalició Canària, al qual havia cedit el Sr. Rajoy, i ho va dir en
el plenari d’aquest parlament, i per tant igual ho devia saber, ja
que era el portaveu del Partit Popular.

Però què va succeir amb el 75%, que es va anunciar, es va
incorporar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Borràs, ja ha esgotat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -estic acabant, presidenta-, es incorporar als pressuposts,
però no va incorporar els mecanismes ni la quantitat
pressupostària, per tant no es podia pagar en aquells
pressuposts, no es podia aplicar l 75%. I no es va aplicar fins
que, precisament el Sr. Ábalos, que reprovam les seves
declaracions, però va ser el Sr. Ábalos qui va fer possible, amb
una normativa específica, poder fer possible l’aplicació del
75%. Per tant, no tot ho fa malament tampoc el Sr. Ábalos.

No acceptaré l’esmena del Partit Popular, demanar a una
persona que ens ajudi mentre li poses el dit dins l’ull no crec
que sigui la millor manera de demanar-li, per tant, no
l’acceptarem, tot i que ja ho hem dit, hem condemnat
públicament multitud de vegades les declaracions
desafortunades del (...) del Sr. Ábalos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Borràs. Accepta votació
separada? Sí?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò, així, acabat el debat, passarem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 7683/20, amb els punts
separats. Sr. Secretari, sí, primer punt?

EL SR. SECRETARI:

Benalal?

LA SRA. PRESIDENTA:

Esperi un momentet. Em proposen si consideren que
podem votar els punts 1, 2 i 4 junts, sí? Idò faríem la votació
dels punts 1, 2 i 4. Passam a la votació.

EL SR. SECRETARI:

(...) 1, 2 i 4 hi ha unanimitat, però?

LA SRA. PRESIDENTA:

És un vot a favor, favorable, unanimitat? Podem considerar
que és unanimitat, Sr. Ferrà?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Així passaríem idò a la votació del punt 3.

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

 EL SR. SECRETARI:

Borràs.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 21 / 27 de maig de 2020 329

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sureda no hi és.

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, queda aprovat...

EL SR. SECRETARI:

10 sí i 2 no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte, queda aprovat per 10 vots a favor i 2 en contra el
punt 3.

2) Proposició no de lle i RGE núm. 8160/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació, agilització i noves línies d’ajudes previstes
per al lloguer.

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 8160/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació, agilització i noves línies d’ajudes
previstes per al lloguer.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Juan, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la COVID-19, a part d’una
tragèdia sanitària, també produeix un desastre econòmic en
deixar moltes famílies en situació de risc de pobresa. En
aquest cas, el Govern d’Espanya va anunciar una mobilització
de 200.000 milions per afrontar aqueixa crisi, i ha dit en
moltes ocasions que no deixaria ningú enrera, cosa que jo crec
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que tots (...) hi està d’acord. En aquest sentit, el dia 1 d’abril
es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret
11/2020, que, entre altres coses, entre altres ajudes, parlava
de les ajudes i estableix les ajudes al lloguer.

Les ajudes que estaven previstes en el Pla d’habitatge de
l’any 2018-2021 es varen veure modificades en compliment
d’aquest reial decret i, llavors, el dia 9 d’abril es va publicar
una Ordre ministerial, la 336, i posteriorment, e l dia 30
d’abril, l’Ordre 378, les quals desenvolupen aquest reial
decret, precisament per incrementar la protecció a les
persones que paguen lloguer i que, per l’efecte de la COVID-
19, es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica a
conseqüència d’aqueixa emergència sanitària, ocasionada per
aquest virus i aqueixa pandèmia que ens ha dut i ha provocat
que s’hagués de declarar aquest estat d’alarma.

Segons aquest decret, estableix la possibilitat que aquestes
persones puguin accedir a microcrèdits, per import màxim de
900 euros el mes durant sis  mesos de lloguer, és a dir, un
crèdit de 5.400 euros, avalats per l’Institut de Crèdit Oficial,
i que podran tornar, en principi fins a 6 anys i, posteriorment,
en cas que segueixi aquesta vulnerabilitat, el poden
incrementar 4 anys més, amb la qual cosa tendrien deu anys
per pagar, sense interessos ni comissions.

Per accedir a aquests crèdits, però, es necessita presentar
una determinada documentació al banc i amb aqueixa
documentació  hi ha, entre la qual, un certificat expedit per
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, sobre la base de
la declaració de cessament d’activitat declarada o bé per
declarar aqueixa vulnerabilitat. Això ho té previst també aqueix
article i diu que l’ordre estableix que les comunitats
autònomes concretaran el termini i forma de presentació de
sol·licituds mitjançant resolució o acord que serà objecte de
publicitat.

Ara, ja farà quasi dos mesos, està a punt de fer dos mesos
i veiem que moltes persones que paguen el lloguer i que, a
causa d’una situació sobrevinguda per l’impacte de la COVID-
19, s’han quedat a l’atur o bé es troben a un ERTO, pendents de
cobrar-lo en alguns casos, o bé són autònoms que han suspès
la seva activitat, i amb els imports que perceben en aquests
moments no els permet pagar aquests lloguers; es troben,
aleshores, en una situació de necessitat que produeix en alguns
casos que si és un lloguer d’un local perilla fins i tot que
aquesta activitat es pugui dur a terme.

El conseller Marc Pons, en declaracions a Europa Pres el
dia 7 de maig, deia que les ajudes als lloguers es podrien
sol·licitar abans del final de maig, però parla d’ajudes en
general i  no concreta ni especifica el que parlam d’aquesta
resolució d’aquest decret.

I a altres comunitats ja fa temps que han desenvolupat i han
ampliat aquest tipus d’ajudes i han fet decrets en aquest sentit
i ja estan publicats. Pons deia que deia que destacava l’agilitat
amb la qual es treballa en aquest executiu balear en aquest
assumpte, perquè un dels objectius del Govern durant aquesta
crisi econòmica, provocada per la pandèmia del coronavirus,

és donar resposta a les persones que passin penúries. Doncs
és precisament del que parlam.

Per exemple, he de dir que moltes comunitats ja ho han
fet, com deia, la Junta de Andalucía ja ha expedit una guia
perquè els afectats puguin consultar i saber com han de
sol·licitar i què han de presentar per arribar a aquests crèdits
o a aquests tipus de subvencions.

A data d’avui, els afectats a Balears no saben on dirigir-se
ni on fer-ho i els mateixos bancs tampoc no saben ni tenen
constància d’aquests crèdits, per tant en aquests moments no
es poden tramitar; jo, que sàpiga encara els bancs no tenen
concertats aquests tipus de crèdits, en consultes que he fet jo
personalment amb alguns dels directors de les importants
entitats financeres.

Bé, què és el que demanam aquí? Doncs aquí nosaltres
duem cinc punts, i demanam que el Govern balear concreti la
forma de demanar i tramitar les sol·licituds i que habiliti un
telèfon o un correu electrònic (...)

(Pèrdua de so)

... per sol·licitar, perquè aquesta ajuda sigui efectiva i no quedi
simplement en un anunci i ningú no se’n beneficiï, al final, o
molt poca gent.

D’altra banda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Juan, ja ha acabat el temps.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... -sí, ja acab, Sra. Presidenta-, d’altra banda, instam el Govern
de Balears que creï una nova línia d’ajuts més flexible i
extensa perquè els que poden accedir a aquesta... perquè
queden aquí fora molta gent que, o bé pels ingressos que tenen
són molts justs, però que no permeten pagar, o bé empreses,
com he dit abans, que no poden pagar els lloguers. No llegiré
els punts perquè tots vostès els tenen i ja em pas del temps.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Torn de fixació de posicions, en
primer lloc és el torn del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
per un temps de cinc minuts, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Primeramente, con el permiso de la
Sra. Presidenta, quería hacer una breve anotación de unos
segundos de mi intervención anterior, que ha sido calificada
de absurda por un diputado de Ciudadanos, el Sr. Benalal, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Jiménez, no correspon el debat del punt anterior,
s’ha de cenyir al debat d’ara que és un tema d’habitatge.
Moltes gràcies.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, pero no deberían admitirse este tipo de observaciones
que..., y yo siempre he respetado a todos los diputados y
diputadas de este Parlamento.

Bien, siguiendo con la intervención, por lo tanto, diré, con
respecto a la PNL presentada por el Partido Popular, bien,
entendemos, hablando punto por punto, entendemos que lo que
se pide en el primer punto, independientemente de que pueda
estar bien, es decir, pedir determinados elementos para que el
ciudadano pueda acceder a la información, pero lo que
entendemos es que es de una cierta obviedad administrativa,
¿no? Se entiende que el Govern está ahí para esto, para
facilitar la información al respecto, y entendemos que así se
hace, o que se ha de hacer.

Ya se dice en la propia orden ministerial que las
comunidades autónomas, aparte de las ciudades de Melilla y
Ceuta, son las que concretan el plazo, la forma de
presentación, tal, tal, tal, por lo tanto entendemos que ya está
en estas obligaciones administrativas, y que incidir en pedirlo,
bueno, pues queda como un añadido, digamos, a algo que
entendemos que se debe hacer.

Entendemos que aquí sería más importante tener muy claro
cuáles son, también que se dice en la orden, unos supuestos
adicionales o complementarios donde se van a definir
claramente las situaciones de vulnerabilidad económica de las
distintas personas o familias, esto es lo que nos parece
importante. No todo el mundo debe acceder a este tipo de
ayudas, sino aquellos colectivos o aquellas personas más
desfavorecidas, como bien sabemos.

Con respecto al punto siguiente, creemos que la redacción
de este  punto va un poco en esta línea de poner en duda la
actuación política del Gobierno, lo que, por una parte, tiene su
lógica desde la oposición, pero no se tiene en cuenta el
trabajo que sí se ha realizado ya, independientemente de que
se pueda estar o no de acuerdo con las propuestas vertidas,
como, por otra parte, es lógico.

También entendemos que ya existen ayudas ligadas al
alquiler para el 2020 y otras relacionadas con la COVID-19 y
creemos que están a punto de ponerse en marcha.

En cuanto al punto 3, una nueva línea de ayudas directas
con respecto a vivienda COVID-19, con una dotación
concreta, entendemos que ya existe esta línea de ayuda estatal
para este fin y que, además, se complementa con remanentes
de ayudas al alquiler, tanto de carácter autonómico como de
carácter estatal.

Entendemos, por lo tanto, que puede haber más o menos
esos suficientes recursos para lo que se plantea.

En el cuarto punto, entendemos que, en líneas generales...,
bueno, en líneas generales no, es el Gobierno que está
trabajando para que en este sentido los autónomos y de las
PYME, yo creo que se entiende que son uno de los engranajes
más importantes de la economía balear, y por eso entendemos
que ya se ha aprobado una línea de créditos del ISBA en torno
a los 200 millones. Entendemos que hay una línea de
subvenciones al pequeño y mediano comercio con posibilidad
de destinarlo a gasto corriente, como puede ser el alquiler.
También hay ayudas autónomas, o sea aportaciones que hay
entre consells, ayuntamientos y también la comunidad
autónoma, (...) aportaciones que pueden rondar los 15
millones.

Quiero decir que entendemos que hay bastante o..., bueno,
bastante no porque no es nunca suficiente, pero, dentro de lo
que existe ahora mismo, hay unas líneas importantes de ayuda,
aparte de las estatales con respecto a los créditos ICO y las
ciertas moratorias que hay de alquiler.

En cuanto al punto 5, entendemos que el marco normativo
puede permitir perfectamente pagar en el momento de la
concesión, de manera más o menos directa.

Es decir, lo que creemos, en resumidas cuentas, es que
esta PNL se destina a pedir cosas que en realidad o bien ya se
están a punto de realizar o se están trabajando, posiblemente
con alguna carencia, con alguna deficiencia, con alguna cosa
a mejorar, pero que, en sentido amplio, creemos que se está
trabajando tanto en el Gobierno central como en el
autonómico en esta línea general de suavizar en la medida de
lo posibles las consecuencias tan graves de esta pandemia, que
habríamos de entender en su totalidad y con el apoyo de todas
las formaciones políticas, debería ser como se hace en otros
países, y no desgraciadamente como pasa en el nuestro.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passaríem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts, té la paraula.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Ja l’exposició de motius del decret
llei que vàrem validar fa un mes, que era per a mesures per
agilitzar la tramitació i construcció d’habitatge social, ja es
deia en aquella exposició de motius que hi havia 8.000
famílies que esperaven, que eren a les llistes d’espera
d’habitatge social. També en aquella exposició de motius es
deia que hi havia 3.000 famílies a Balears que es beneficiaven
de les ajudes al lloguer que es donaven en aquell moment,
parlam de fa un parell de mesos. Tot això, evidentment, avui en
dia, amb tota la crisi i tota la problemàtica econòmica que ha
degenerat la situació de no poder treballar durant aquests
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mesos i segurament perdre prou mesos de la temporada, fa
que siguin moltes més el nombre de famílies que es puguin
posar avui en dia a la llista d’espera d’habitatges socials i, com
també ha dit el senyor portaveu del PP, doncs en ajudes al
lloguer.

Però, és clar, tot això ho explico perquè ja venim d’una
situació d’un mal endèmic, dur diverses legislatures sense
construir habitatge social i sense que aquestes 8.000 famílies
puguin ser acollides en habitatges socials fa que ara la pilota
es faci molt més gran.

I també, a més a més, tenim un altre mal endèmic, que és
la gestió, com ja s’ha comentat aquesta tarda, si hi ha una línia
d’ajudes per beneficiar les persones avui en dia vulnerables,
doncs el que no pot ser és que es trobin amb una muntanya
russa burocràtica que els impedeixi tenir tot d’una l’accés a
les ajudes que es donen i que ja estan preparades i concedides.

Nosaltres, doncs, evidentment votarem a favor d’aquesta
PNL, perquè s’agiliti la gestió de la tramitació de totes
aquestes ajudes i que no es deixi desemparades les famílies
que avui en dia, evidentment, ho passen molt malament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passaríem al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vaig pegar amb el dit a un escaló i tenc el dit... Gràcies,
Sra. President, primer de tot, permeti’m una reflexió, el cost
de l’habitatge en general crec que estam d’acord tots que
l’habitatge és, en primer lloc, un bé de primera necessitat que,
al meu parer, hauria de blindar-se. A Espanya, l’Estat espanyol
és l’estat europeu que destina menys despesa pública a
l’habitatge, i això des de fa bastants d’anys.

Recoman la lectura de l’article del passat 8 de maig a l’Ara
Balears de l’economista Jaume Garau, un article que és
Invertir en pisos, i és prou pedagògic, i ens explica com, per
exemple, a Holanda hi ha un 30% de cases que són propietat
de l’administració, que les lloga a un preu assequible, i
d’aquesta manera han aconseguit contenir les pujades de preus.
Al Regne Unit tenim una xifra del 18% i a França del 17%.
L’Estat espanyol va tenir quotes importants d’habitatge de
protecció oficial, d’habitatge públic al principi de la
democràcia, però les polítiques posteriors varen anar, en lloc
d’invertir en construir habitatge públic, varen anar a finançar
crèdits per a la compra d’aquests habitatges, cosa que ens ha
dut també al problema que tenim ara.

En el Govern de les Illes Balears crec que hi ha hagut un
canvi de rumb important en els darrers cinc anys. És cert que
s’ha anunciat ja la construcció immediata de 600 habitatges
públics, però també hi ha tot un parc d’habitatges previst en el

Pla d’habitatge, però així i tot no arribam al 0,5% de pisos en
mans del sector públic. En conseqüència, tenim uns dels preus
d’habitatge més alt de tot l’Estat.

Crec que així com amb altres serveis bàsics, com
l’alimentació o l’energia, juntament amb l’habitatge,
provoquen que la factura mensual per a les famílies sigui prou
insuportable, al marge d’altres béns de primera necessitat.

Tot això provoca pobresa, som una de les comunitats amb
un índex de pobresa o en situació de risc de pobresa més alts.
Provoca una baixa capacitat d’estalvi i, en conseqüència, una
poca capacitat de les famílies o de les persones d’invertir en
qüestions que serien claus o estratègiques com la formació o
l’emprenedoria. Poca gent s’atreveix a pegar un bot a
l’emprenedoria quan té els comptes o viu en una situació tan
del dia a dia, tan precària. 

El problema de la COVID, efectivament, ho agreuja tot,
com agreuja altres problemes. Com agreuja també que
tinguem la comunitat amb una nòmina general prou baixa,
tenim uns llocs de feina prou precaris i molt dependents d’un
sector en concret. 

I no vull obviar, que crec que és important, que som una
comunitat autònoma mal finançada. Aquesta proposició no de
llei insta, insta i torna a instar el Govern de les Illes Balears,
i em sembla perfecte que s’insti el Govern de les Illes Balears,
però crec que en qüestions d’habitatge l’esforç que es fa, en
general, és important: una llei d’habitatge, un decret llei
d’habitatge urgent, mesures extraordinàries tant a una norma
com a l’altra, una reacció a la COVID crec que dins del marge
de la comunitat autònoma coherent tant en l’habitatge públic
que gestiona la mateixa conselleria com en agilitar ajudes que
estaven enrocades a l’any 2018 i 2019. Crec que es fa una
feina en bona línia, però també és cert, és cert que l’Estat ha
de complementar i ha d’ajudar, és a dir, ha d’ajudar no només
en habitatge, en totes les qüestions. Un estat que és capaç de
crear un estat d’alarma i generar un comandament únic ha de
ser capaç també d’acompanyar la resta d’administracions
perquè si no això és una escaleta i la bola va baixant, baixant,
baixant i pega a les comunitats autònomes i acaba pegant als
ajuntaments, que ja van hipersaturats, hipersaturats, per donar
resposta a tota la ciutadania davant de tots els problemes. 

Respecte dels punts, al punt número 1 votarem en contra
del punt, però voldria explicar un parell de punts. Primer, al
punt número 1 crec que no hi ha l’exigència legal, però també,
o ens consta, que les ajudes ordinàries a què fan referència no
s’han contradit. Al punt número 2, bé, creiem que està en vies
de solucions, per tant, creiem que imminentment aquestes
ajudes que responen a la convocatòria ordinària del lloguer de
l’any 2020 estaran damunt la taula. 

I la reflexió final que volia fer, crec que seria coherent
completar una proposició no de llei en aquest sentit que
l’Estat ens ha d’ajudar. Hi ha una línia d’ajudes que l’Estat ha
posat en marxa per pal·liar els problemes dels lloguers, que
ascendeixen a 2,4  milions d’euros inicials, que es van
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complementant amb altres ajudes estatals, amb ajudes
autonòmiques també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... i no arriben als 20 milions. Crec que és una qüestió també
que demanar més a les comunitats autònomes és complicat
quan són les comunitats autònomes que fan front directament
als  problemes que s’han generat del lloguer pel tema de la
COVID i sobretot ha de seguir donant resposta a tota aquella
gent que ja tenia problemes per poder pagar un habitatge amb
un mínim de condicions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per un temps de cinc
minuts, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con
esta proposición no de ley y con la argumentación que se le da
a la misma, con lo cual la apoyaremos, porque hace referencia
a un problema que efectivamente en esta situación se está
agravando aún más, que es el problema de la vivienda, de la
vivienda en Baleares. Nosotros ya incluso hace un año hicimos
campañas muy activas dejando muy claro que donde habría que
apostar decididamente por parte de la administración era por
la vivienda de protección oficial, y principalmente o más
concretamente por el alquiler social. Claro, llegan estas
situaciones y después vemos realmente el problema que
tenemos.

Luego hay un punto interesante que es el alquiler de los
locales comerciales, al que no han hecho referencia los
anteriores portavoces, que también es un punto a tener en
cuenta. Algunos han tenido la suerte de llegar a acuerdos con
los propietarios de los locales, pero otros no, y cuando yo
escucho a los partidos de izquierda diciendo que hay grandes
líneas de ayuda que están llegando, que se ha hecho un
esfuerzo, que es algo que no se había hecho jamas, yo les
invito a que visiten cualquiera de los locales comerciales
alrededor de las calles donde están ahora o los que están aquí
en el Parlamento, salgan a cualquiera de las calles de aquí al
lado y le pregunten a los comerciantes cuántas ayudas les han
llegado. Se llevarán una sorpresa, porque hay mucho anuncio,
pero muy poca ayuda que llegue.

Y otro problema que se encuentran tanto las familias como
los comerciantes como los pequeños propietarios y los
autónomos es la inmensa burocracia administrativa que hace
muy difícil poder llegar a esas ayudas. ¡Ojo!, que a lo mejor
ése es el problema, que se anuncian, pero después no hay

manera de encontrar la manera de que lleguen directamente.
Ahí tienen..., también les invito a que llamen a los asesores
fiscales, a los asesores laborales sobre todo, y verán que
algunos se están volviendo locos para encontrar la manera de
llegar a esas ayudas que se anuncian.

Con lo cual, sí que vemos interesante esta proposición y
por todo ello votaremos a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passam al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts,
Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bé, en aquest cas nosaltres coincidim que també una
part aquí molt important del problema d’aquesta crisi sanitària
que vivim recau precisament sobre la necessitat de fer front
als lloguers i té un impacte directe claríssim en moltes
famílies. Per tant, crec que d’aquesta situació ja se n’ha fet
ressò tothom a hores d’ara, vull dir és una qüestió que també
hem debatut àmpliament en el Parlament, segurament també
la seguirem debatent en el futur i, per tant, estam d’acord amb
la problemàtica en general.

Ara bé, també és cert que la iniciativa del Partit Popular
planteja algunes mesures que pensam que no s’ajusten del tot
a la realitat dels acords que s’han aprovat darrerament per part
de l’Estat, per part del Govern i de les accions que fa el
Govern balear en aquest moment. Nosaltres pensam que el
Govern de les Illes fa un esforç en aquest moment molt
important per avançar el pagament dels ajuts. Em referesc ja
al 2020, que es pagaran en breu, quan normalment es feia a any
vençut, i, a més a més, s’ha fet una feina important també per
pagar els que hi havia endarrerits. 

Entenem que les mesures que planteja el Partit Popular en
el fons tenen un fonament correcte i segurament el compartim
tots, però no compartim la manera que es plantegen perquè
pensam que no es plantegen d’una manera del tot correcta en
relació amb aquelles feines que ja s’han acordat per part del
Govern de les Illes. Per tant, nosaltres, en principi, no
donaríem suport a aquesta iniciativa, tot i que he de dir que
estam d’acord amb el fons per la importància que té poder fer,
poder donar aquests ajuts a la gent que ho necessita, però no
tant amb les mesures que es plantegen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passam ara al Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Garrido té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Juan, començaré dient-li quin
serà el posicionament del nostre grup, i serà en contra de la
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proposta que avui ens planteja. Vull pensar que el fons que té
la seva proposta és d’intentar ajudar els ciutadans d’aquestes
illes quant al problema que tenim amb l’habitatge, però no
podem compartir ni acceptar la retòrica que planteja la seva
proposta. Ni tampoc les proposicions així com les fa, perquè
al final el que fan és vestir la crítica política de proposta,
perquè no fan absolutament res més.

I a més crec que hem de tenir una cosa en compte. Vostè
diu a la seva PNL que el que hem dit és que no deixaríem
ningú enrere. Efectivament, els governs progressistes tant de
l’Estat com d’aquestes illes han dit que no deixarien ningú
enrere, i això és el que s’està fent. I el que ens dóna molt a
pensar és què farien vostès en el cas que haguessin d’afrontar
aquesta crisi, perquè els vàrem veure afrontar la darrera, i el
que va passar és que varen deixar molta gent enrere. Aquest és
el fet. I què farien vostès ens ho demostra també part de les
votacions que fa el seu grup al Congrés dels Diputats, com
votar en contra de la tramitació específica dels ERTO o com
no donar suport a aquestes ajudes que vostè ens planteja aquí
ara mateix a la PNL, a les ajudes de lloguer, que també era el
mateix decret llei que..., el reial decret, perdó, que plantejava
que no es podrien fer desnonaments, que es prohibien els
desnonaments. Per tant aquesta és la mostra, la retòrica que
vostès plantegen, que diuen una cosa però que en realitat el
que fan és pensar en tota la contrària.

El resum de les distintes ajudes que es plantegen quant a
habitatge en aquestes illes ara mateix és: la convocatòria de
2018, que com tots saben va tenir problemes de gestió, ja està
pagada, s’ha complit el compromís que es va assolir; la
convocatòria de 2019 en aquest moment s’està pagant, ara
s’estan pagant les ajudes 2019; la convocatòria 2020 o surt
dissabte publicada al BOIB o surt dimarts de la setmana que
ve, per tant la convocatòria de 2020 ja és aquí, es podrà
començar a pagar. A més, Sr. Juan, li record que la
convocatòria 2020 el Govern ja anunciat que es farà..., s’haurà
de presentar i s’haurà de fer de manera telemàtica, via web, a
no ser que hi hagi qualcú que tengui dificultats per fer-ho i que
ho podrà fer de manera presencial demanant cita prèvia.

I després hi ha les dues ajudes extraordinàries: la
convocatòria COVID, que també sortirà molt aviat, que té 2,4
milions d’euros provinents del pla estatal i que el Govern de
les Illes Balears incrementarà amb romanents que tenia, que
probablement pujarà a més de 3 milions d’euros. I després hi
ha els microcrèdits que, Sr. Juan, vostè ens ha dit que ha parlat
amb els directors de banc; idò per ventura els podria haver
demanar per què encara no s’havien adherit a aquesta
convocatòria. La primera adhesió d’un banc va ser Cajamar
ahir, i la segona ha estat el Sabadell avui. Per tant posar en
marxa una convocatòria i posar en marxa tots els microcrèdits
sense que hi hagi cap banc on puguis anar a demanar-lo és una
mica complicat. Ja que vostè té aquesta línia directa hagués
estat bé que els hagués demanat això.

També planteja que es posi en marxa un telèfon, que es
posi en marxa un correu electrònic, una web. Des del mes
d’abril hi ha un telèfon a la Conselleria d’Habitatge que dóna
servei a tothom que telefona, que en el moment més dur del

confinament ha arribat a atendre més de 1.000 cridades en un
dia. Per tant crec que està funcionant de manera correcta.

I li  he de dir també, Sr. Juan, per si no ho sabia, que el
Govern de les Illes Balears ja té editada una guia d’accés a
l’habitatge, de com s’han de demanar les ajudes a l’habitatge,
posant a internet “guia ajudes a habitatge” li surt directament
Balears, ha de posar Balears, perquè si no per ventura li surt
Andalusia, que es veu que és on vostè va directament a revisar,
perquè va fent el seguiment d’Andalusia però no fa el
seguiment d’aquesta comunitat autònoma. La guia, si posa
això, li sortirà aquesta guia, que no únicament és la guia per a
les prestacions d’habitatge sinó que és la guia per a totes les
prestacions socials que dóna el Govern de les Illes Balears.

Ja per acabar, pel que fa al punt 4, tant el representant de
MÉS com el de Podem ja li han contestat: avui s’ha posat en
marxa i s’ha aprovat una convocatòria de 15 milions d’euros
per a autònoms, també per a autònoms de temporada, no
únicament per a autònoms sinó també per als autònoms de
temporada, i hi ha les línies ICO i també hi ha els crèdits
d’ISBA. Per tant en aquest sentit hi ha una gran oferta quant a
les ajudes que poden demanar els autònoms.

I ja per acabar, quant al punt cinquè... -acab, Sra.
Presidenta-, li he de dir que entenem que no és necessari, per
una banda perquè la legislació en aquest moment permet que
es faci, no fa falta dir-ho; per una altra banda perquè es paga
directament el 100%; i per una altra banda perquè el Decret
llei 8/2020 aprovat en aquesta comunitat autònoma
simplificava molt la tramitació de les subvencions, i una de les
coses que plantejava era que es donassin en aquest sentit i per
donar liquiditat a les famílies i a les empreses bestretes del
100%, no del 75%, com deia el Sr. Juan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. En el torn de contradiccions intervé
el grup proposant, Sr. Juan, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, mirin, és curiós, no?, perquè
anteriorment, a la PNL anterior, estàvem d’acord a criticar el
Sr. Ábalos però no acceptaven l’esmena perquè..., bé, per no
quedar malament. En aquest cas estam d’acord, el fons de la
qüestió està bé, però no ho acceptam perquè hi estam
treballant. Idò millor m’ho posen, perquè si hi estan treballant
ho poden acceptar i quedaran bé, i a més ho faran.

Aquí és molt senzill, això en resum aquí el que demanam,
per un costat, és que el que ha aprovat el Govern d’Espanya i
que ha de desenvolupar la comunitat autònoma, idò que facin
via i que ho facin. Hi ha altres comunitats que ja ho tenen fet,
és a dir, anam retardats, el que deia el Sr. Jiménez. Home, la
veritat és que les actuacions del Govern jo pens que el Govern
té interès que això arribi, evidentment, però l’agilitat es
denota, perquè com he dit abans hi ha altres comunitats que ja
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ho tenen fet, està publicat, i aquí la Sra. Garrido em deia que
tenia una guia editada; idò és mala de trobar perquè, miri, jo
l’he estada buscant i no l’he trobada, fixi’s per on, i n’he trobat
de tot Espanya, amb la qual cosa, miri, facin una mica més de
publicitat, alguna cosa està fallant. Castella-Lleó, per exemple,
ja té destinada també una partida important, i a més fan una
cosa, redueixen les exigències, de 5 baixen a 3 voltes
l’indicador públic de renda (...) per poder accedir a aqueixes
ajudes; això ho fa la comunitat de Madrid, la de Castella-Lleó,
també ho fa Castella-La Manxa, miri, també n’hi posaré una
dels seus que també ho he vist, també ho fan, i altres
comunitats, n’hi podria dir diverses.

Aleshores anar avançant en aquest sentit , i el que estam
dient nosaltres té dues parts; una, avancem en el que ja ens
avança el Govern, que ja sabem que el Govern de les Illes
Balears té molts de compromisos, moltes despeses i que no
tenim prou finançament, això ho sabem, però aleshores s’ha de
prioritzar la despesa, tal volta s’ha d’analitzar on hem de
prioritzar, perquè és el que deia aquí el Sr. Campos,
efectivament, si tancam els negocis, si tancam els comerços
que generen ingressos a l’administració i generen ocupació
idò tornam enrere; idò hem de tenir en compte aquestes coses
que aquí pareix que no es tenen en compte.

Per altra costat estam dient, efectivament, que el Govern
estableixi una línia paral·lela a la del Govern de l’Estat, com
han fet a altres comunitats, precisament per ajudar aqueixes
petites i mitjanes empreses que tenen aquests problemes, i
que sí que és cert que hi ha diverses línies d’ICO, però són
crèdits, alerta, una cosa és un crèdit i l’altra és una subvenció;
els crèdits s’han de tornar, això ho sabem tots. Aleshores són
línies diferents i complexes, i la tramitació administrativa de
totes aqueixes línies, igual que aquests ajuts que encara, com
ha dit la Sra. Garrido, efectivament no s’hi han acollit (...)
perquè, que jo sàpiga, els bancs no tenien ni tan sols
informació, i abans d’acollir-se han de tenir la informació, per
això s’hi hauran acollit avui, perquè la setmana passada encara
no tenien la informació, els bancs tenen interès a dar crèdits;
per tant quan tenen una informació que els donen les
condicions els bancs immediatament es posen a treballar en
aquest sentit.

Diu que nosaltres deim una cosa i feim l’altra. Bé, vostè ja
sap el que pensam en aquest cas, no? No, miri, nosaltres
pensam que sortir d’una crisi sabem com es fa; de fet sap
perfectament com vàrem sortir  de l’anterior crisi. No sé si
d’aquesta en sortirem igual o pitjor, en parlarem d’aquí a uns
anys. Miri, llavors ho tornarem a discutir. De moment té mala
pinta, jo li ho puc assegurar.

Bé, en aquest cas no sé si hem de votar per separat o tot
junt, perquè he entès que el Grup de Ciutadans votarien a
favor, els de VOX també votarien a favor, el Grup Mixt i els
grups del Govern votarien en contra. Per tant, tal vegada
podríem votar-ho tot amb una vegada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Entenc així que...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Presidenta, nosaltres en el punt 3 ens pensam abstenir.
Aleshores seria votar a favor el primer, segon i quart punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha cinquè també. És a dir, podríem votar, entenc si
tothom hi està d’acord, primer, segon, quart i cinquè tot junt,
i després, a part, votaríem el tercer.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la votació del primer, segon, quart i cinquè
punt. Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ferrà.
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EL SER. FERRÀ I TERRASSA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, no.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí.

LA SRA. MARI I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sureda no hi és.

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

5 sí i 7 no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs quedarien rebutjats els punts primer, segon, quart i
cinquè.

I ara passaríem al punt tercer.

EL SR. SECRETARI:

Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ferrà.

EL SER. FERRÀ I TERRASSA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, no.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí. No l’hem sentida.

(Se sent de fons el Sr. Vidal i Vidal que diu: “Sí, ha dit
que sí)

EL SR. SECRETARI:

Sureda no hi és.

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

4 sí, 7 no i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò també quedaria rebutjat el punt tercer.

Així sense haver-hi més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.

Moltes gràcies.
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