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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda a tothom, diputats, diputades; bona tarda als
diputats i les diputades que hi són via telemàtica en aquesta
comissió.

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

Els he de demanar a veure si hi ha algunes substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta, yo intervendré por Ciudadanos, Maxo
Benalal, para la RGE núm. 1948/20, y mi compañero, Marc
Pérez, si llega, para la 1984/20.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Pablo Jiménez.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
1948/20 i RGE núm. 1984/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1948/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a
zona afectada greument per una emergència.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei
1948/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la declaració de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, com a
zona afectada greument per una emergència.

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tots. Aquesta PNL,
com sabem, es va presentar a finals de gener, i a causa de
l’estat d’alarma per la COVID-19 no s’ha pogut debatre fins
ara. Per tant això sembla que..., aqueixes PNL ja queden un

tant descatalogades o antiquades, o que ja ens hem oblidat
d’això, però hi ha coses que amb l’emergència sanitària han
quedat d’aqueixa forma dins el tinter i que segueixen igual o
gairebé igual que quan els hi deixàrem. 

És el cas dels efectes de la DANA de l’octubre de 2019,
que va causar greus mals a la badia de Sant Antoni, mals que es
varen ser presenciats per una inspecció, la mateixa inspecció
de la conselleria del Govern balear, que qualificà que s’havien
malmès entre 250 i 300 hectàrees forestals i més de 100.000
pins; mals en cultius agrícoles, arbres, ametllers, garrovers;
també va afectar habitatges, vehicles; danys també a
infraestructures públiques, que van necessitar una important
inversió de les institucions eivissenques per poder tornar a dar
serveis als ciutadans. Tal com ja he reflectit a l’exposició de
motius, hi havia un poliesportiu danyat, pistes de pàdel,
col·legis, mobiliari urbà, línies aèries, etc. 

Immediatament el Govern de les Illes Balears el dia 25
d’octubre, a través del Consell de Govern, va prendre l’acord
en el qual s’instava el Consell de Ministres perquè declaràs la
zona afectada, Sant Antoni, com a zona afectada greument
d’acord amb el que diu la Llei 17/2015, que, bé, es va fer
immediatament, com he dit. També l’Ajuntament de Sant
Antoni va fer el mateix -això ho va fer el dia 30- per ple, i
també es va aprovar per unanimitat. Nosaltres, quan vàrem
presentar aquesta PNL vàrem fer referència també al que
estableix la Llei de sistema nacional de protecció civil, la Llei
17/2015, que regula el procediment de la zona afectada
greument per una emergència climàtica com aquesta, i que
correspon al Consell de Ministres declarar-la quan es
produeixen aquests tipus de sinistres a conseqüència
d’emergències climàtiques, com va ser aqueixa. Es va
presentar també a la Delegació del Govern d’Eivissa una
valoració per import superior a 7 milions d’euros per a
aqueixa eventual declaració de zona afectada, perquè es
poguessin cobrir aquests mals.

Ara ja han passat set mesos. És ver que enmig hi ha hagut
aqueixa emergència i que per tant hi ha hagut un parèntesi, i les
institucions..., i segueix igual, no s’ha fet res més que algunes
institucions eivissenques, que sí que han hagut de reparar el
poliesportiu, i el consell hi va haver de posar més de 500.000
euros, i també, bé, alguns particulars és cert que han rebut
petites ajudes del Pla de recuperació forestal, però només ha
estat en petites quantitats, i és cert que això..., han quedat
molts de mals per cobrir en aquest cas. 

Per tant aquí el que sol·licitam al Govern de l’Estat és que
atengui aqueixes sol·licituds que varen fer tant l’Ajuntament
de Sant Antoni com el Govern balear perquè es tenguin en
compte aquests mals. 

Llavors sí que és cert que veim que aquí s’han fet unes
esmenes, s’han fet esmenes que presenta el Grup de Ciutadans
en referència al Reial decret 11/2019, que contempla aquestes
mateixes ajudes i que substitueix la declaració de zona
afectada greument per una emergència climàtica; és a dir,
després, a raó que el Grup Ciutadans va presentar aqueixes
esmenes, comprovat que efectivament hi ha un decret llei que
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regula aquest tipus de danys sense haver de declarar zona
afectada greument, i que a més és més àgil, estam d’acord a
acceptar aqueixes esmenes perquè realment, efectivament, es
va fer un decret llei que diu..., que diu -ho he estat buscant-
que els mals que es facin, diu, el Govern podrà acordar en
delimitació de zones afectades l’aplicació  de les mesures
necessàries per preveure, amb aquest reial decret, otros
sucesos de características similares que puedan acaecer
hasta el 31 de marzo de 2020, és a dir que ens entraria dins
aquest període. Per tant no hi hauria gaire problema a
acceptar-ho.

Quant a l’esmena d’addició també que presenten el Partit
Socialista, Unidas Podemos i MÉS, també podem acceptar-la,
perquè realment reafirma el que ja sol·licitaren des de
l’Ajuntament de Sant Antoni i del Govern balear. Per tant
també les podríem acceptar.

En principi res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. S’han presentat pel Grup
Parlamentari Ciudadanos les esmenes RGE núm. 8991 i
8992/20. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Benalal, per
un temps de cinc minuts. Sr. Benalal...

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues, efectivamente, aunque está
efectivamente “decalado” por el problema de la COVID-19
esta PNL está totalmente de actualidad. El 22 de octubre,
efectivamente, hubo un caso muy grave, que nosotros
conocemos bien porque estamos también gobernando junto al
PP en Sant Antoni de Portmany, y efectivamente hubo un
centenar de parcelas que fueron dañadas, habitatges, un
polideportivo, infraestructuras públicas múltiples, colegio
infantil, mobiliario urbano..., o sea que en realidad,
efectivamente, se pidió..., el Consell de Govern de las
Baleares adoptó un acuerdo por el que se interesaba, que
pedían al Consejo de Ministros que se tomasen medidas. El 30
de octubre también el ayuntamiento se dirigió directamente al
Consejo de Ministros, o sea que es un tema para nosotros muy
importante.

La razón de las enmiendas, como ha dicho mi compañero,
el Sr. Juan, efectivamente, el mencionado decreto ley, en el
artículo 1.3 establece que el Gobierno podrá acordar, con
delimitación de las zonas afectadas, la aplicación de las
medidas necesarias previstas en dicho decreto ley a otros
sucesos de características similares que puedan acaecer hasta
el 31 de marzo de 2020, mediante real decreto, a propuesta de
la persona titular del ministerio competente para la ejecución
de la correspondiente medida. Efectivamente, se hace
referencia a un decreto, a una ley, pero hay un real decreto que
sustituye la declaración de zona gravemente afectada por una
emergencia por un real decreto, y el mismo establece los
tipos de ayudas.

Por lo tanto, sería efectivamente más correcto utilizar esta
forma que la otra, y es la razón por la que hemos presentado,
con conocimiento del Partido Popular, obviamente, estas dos
enmiendas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. S’ha presentat, també
conjuntament, pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, l’esmena RGE núm. 9031/20.
Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Marí, per un temps de cinc
minuts.

Sr. Marí...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyors i
senyores diputats. Bé, vista la proposta, vista la PNL
presentada pel Grup Popular, l’únic que puc dir és que només
estam en desacord en una cosa, i és que aquesta qüestió estigui
descatalogada, el que fa, tot i que estiguem passant una crisi de
la COVID, que això deixi d’estar..., deixi de tenir interès o
deixi de ser igualment necessari. Amb la resta, com dic, estam
prou d’acord perquè, bé, sabem que el barri de Can Coix i la
carretera de Santa Agnès és una zona que va quedar
enormement malmesa, com ja han dit hi ha poliesportius,
equipament escolar, habitatges unifamiliars i  alguna
explotació agrícola, i realment va ser... (...)

(Mal funcionament del so)

... danys (...)

(Mal funcionament del so)

Tampoc no veiem malament per la nostra part les esmenes
presentades pel Grup Ciudadanos.

I la nostra esmena d’addició ve a incidir una mica en un
punt que pensam que és la causa principal a la qual ens trobam
ara: és una qüestió de terminis administratius. Pensam que,
almenys des de la conselleria es va actuar bé, es va actuar amb
celeritat, tres dies després del mal temps ja es va aprovar en
aquest consell de govern aquesta sol·licitud, el dia 25; després
el dia 30, el mateix ajuntament; e ls  dies 23 i 24 es varen
desplaçar tècnics de Mallorca, varen tractar les emergències;
la resposta del Servei d’Emergències crec que es va demostrar
correcta, es van atendre, si no m’equivoc, unes 39
emergències des de la línia de l’112.

És clar, aquestes tramitacions, com altres, (...)

(Mal funcionament del so)

... llarga, que s’ha vist evidentment afectada per temes de
l’estat d’alarma, i per això la nostra esmena que amb la major
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celeritat possible, una vegada es retorni, diguéssim, a la
normalitat, es reprengui aquesta qüestió. Sempre respon, ho
hem de recordar, a criteris tècnics; evidentment això du uns
informes tècnics, i per això hi ha una certa tramitació.

Res més, crec que amb això ho hem explicat tot.

I no sé si d’alguna manera també hi cabria, o seria correcte,
modificar lleugerament el redactat de la nostra esmena
d’addició, arran de l’acceptació de les esmenes de Ciudadanos,
que fan referència a qualque apartat normatiu distint del que
fèiem referència nosaltres, però, en qualsevol cas, entenc que
podem acordar un redactat final o entregar-ho per escrit als
lletrats de la cambra.

Així que això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. També per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenas tardes, Sra. Presidenta, y a todos los diputados y
diputadas. Nosotras votaremos a favor de esta propuesta; nos
han aceptado también la enmienda que habíamos propuesto
conjuntamente. Votaremos que sí; bueno, personalmente
además me une emocionalmente San Antonio porque soy
diputada por Ibiza. 

Bueno, simplemente quiero matizar varias cosas, que es
que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular ya fue
resuelta, el Sr. Mariano Juan solicitó una cuestión el 4 de
febrero y se le contestó que el Consejo de Govern, tres días
después del fenómeno este climatológico, ya había tomado la
decisión de remitir a Madrid, a estatal, digamos, la solicitud
de declarar San Antonio como una zona catastróficamente
afectada, y además la de meter el tema de las ayudas y los
recursos en la Ley de protección civil. 

Esta resolución, como se dice desde el Govern, sigue
estando allí; han acontecido otras circunstancias que han
hecho que haya cuestiones que tengan que esperar, pero
esperamos que una vez que volvamos a la fase de nueva
normalidad pues todas estas peticiones y solicitudes que se
hicieron anteriormente al coronovirus, pues puedan retomarse
y se puedan..., bueno, se puedan aceptar.

Respecto al tema de las catástrofes climatológicas que
asolan y asolarán nuestro territorio, conviene decir que, si
bien es cierto que en esta..., bueno, este temporal alcanzó
cifras récord, trajo numerosos desperfectos, incluso
desaparecidos, tuvimos que lamentar alguna muerte en todo el
territorio español, sí que es verdad que es cuestión de
comentar que año tras año van a seguir sucediéndose, porque
el cambio climático es una realidad que se revuelve contra
nosotros; bueno, más bien lo que se revuelve contra nosotros

es la naturaleza, el mar, que quiere recuperar evidentemente lo
que la gente ha construido y que no le pertenece. 

En este sentido, conviene recordar que durante
muchísimos años se ha estado construyendo encima del mar
si hacía falta, y evidentemente pues la naturaleza quiere
recuperar el terreno que le hemos quitado. Y conviene decir
que este grupo parlamentario, Unidas Podemos, se pregunta y
nos preguntamos y cabe hacer la reflexión de si, año tras año,
porque esto va a ocurrir año tras año, si no es este temporal
será otro y nos pillará igual de improviso, si año tras año
vamos a tener que gastar dinero público, recursos públicos, en
reconstruir algo que no debería de estar allí, es decir, las
zonas de costa, las construcciones que se han hecho incluso
fuera de la ley en la costa, y es momento ahora de preguntarse
si en lugar de reconstruir, que es necesario y es evidente, y
por eso hemos solicitado que en los presupuestos generales
exista una partida destinada a la reconstrucción, pero conviene
saber que es importante que las próximas construcciones se
hagan alejadas de la costa, y que poco a poco las
construcciones que se han ido haciendo en la costa y que
inevitablemente van a sufrir desperfectos con todos los
temporales que se avecinan debido al cambio climático,
terminen por desaparecer y, bueno, pues dejemos espacio a la
naturaleza lo que es la naturaleza, y a los hombres lo que es de
los hombres.

Y sin más, muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. També per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Presidenta, si m’ho permet intervendré des de l’escó
perquè intentaré ser breu.

En primer lloc, des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca donarem suport a la proposició  no de llei que ha
presentat el Partit Popular. Entenem que s’ajusta a la realitat,
s’ajusta a les demandes que hi ha hagut fins a dia d’avui, tant
per part del Govern de les Illes Balears com de tots els grups
parlamentaris. Creiem que és encertada, també, fer-la.

Estam d’acord amb totes les línies que s’han exposat, tant
del diputat ponent com de les intervencions que hi ha hagut
fins ara. Evidentment nosaltres també hem presentat, hem
signat una esmena, que ja s’ha comentat per part del diputat
socialista, i només vull aclarir un parell de punts.

El primer punt és que l’actuació del Govern de les Illes
Balears quan hi ha una catàstrofe evidentment ja ha quedat
reflectit per altres diputats, però és important recalcar-ho, és
a dir, primer de tot l’actuació d’emergències; segon, la reacció
que té la Conselleria de Medi Ambient durant l’emergència i
després de l’emergència -crec que el diputat ponent, Sr.
Mariano Juan, ha fet referència al Pla forestal, a la reacció que
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hi ha hagut per part...-, però també hi ha una reacció més a
posteriori, quan IBANAT pugui intervenir a la zona afectada
per a la repoblació. Quant a la Conselleria d’Agricultura
normalment es poden convocar, ja hi ha línies d’ajuda, si ha
afectat explotacions agràries evidentment. A la PNL no em
queda clar, no conec el cas concret de si afecta o no afecta
explotacions agràries.

I evidentment compartesc la reflexió que ha fet la meva
predecessora, que és una reflexió que volia fer i que crec que
és important. Només vull matisar una cosa, aquests fenòmens,
primer de tot, vivim a un clima mediterrani que sempre ha
estat propici, sempre, independentment del canvi climàtic, als
efectes que pugui tenir el canvi climàtic, el clima mediterrani
és un clima que és propens a aquests temporals, especialment
i concentrats en una temporada, però també amb episodis a la
resta de l’any.

I segon, vivim, evidentment, un increment de la
temperatura de la mar que provoca o contribueix que aquests
temporals o aquestes inclemències climatològiques siguin,
actuïn amb més virulència. Per desgràcia, aquests anys n’hem
patides moltes, la més desafortunada o desastrosa va ser la de
Sant Llorenç amb 13 morts, evidentment un fet que
l’increment de la temperatura de la mar en mig grau
contribueix al fet que sigui molt més virulenta.

I hem d’acceptar que fins a l’any vuitanta i busques tothom
construïa on li donava la gana, fins que varen arribar les
primeres lleis que delimitaven el domini públic i feien recular
les cases, però així i tot hem tengut diverses normatives,
supòs que breument tendrem l’oportunitat també de tractar una
normativa, un decret llei de protecció del territori, on podrem
parlar d’aquestes qüestions, però aquests usos tant
plurifamiliars com usos agraris o forestals no autoritzats a
zones amb risc d’inundacions o d’altres contribueixen
evidentment a agreujar i contribueixen que l’impacte de
vegades pugui ser major.

Per tant, crec que hem de fer una reflexió també com a
institució i hem de fer una reflexió com a poders públics que
no només s’ha de subvencionar, sinó que també s’ha de
prevenir.

I també, una reflexió més que crec que l’hem de fer com
a Parlament de les Illes Balears i que és la necessitat que,
davant d’aquesta repetició de fets climatològics s’incrementi
durant els propers anys, sigui bé pel clima mediterrani que
tenim i que ja és virulent o sigui per les conseqüències del
canvi climàtic, cal reforçar els serveis de Protecció Civil, cal
reforçar el Servei d’Emergències del Govern de les Illes
Balears.

Per tant, és important que puguem fer aquestes reflexions
perquè cada vegada serà més necessària aquesta ajuda i també
serà necessari revisar els diferents plans que tenim per a
actuació en casos de catàstrofes com és el Pla TERBAL, el
METEOBAL, l’INUNBAL, etc., i adaptar-los a la realitat que
no tenim ara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. En torn de fixació de posicions
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 apoyaremos esta
proposición, además con las enmiendas que actualiza
legalmente el texto que ha aportado Ciudadanos, si el Partido
Popular está de acuerdo, claro.

Yo no entraré en les reflexiones sobre modelos climáticos
ni sobre clima, no porque no me guste, sino porque esta
proposición de ley habla sobre instar al Consejo de Ministros
a que de una vez por todas se declare San Antonio como zona
afectada gravemente.

Y lo que sí que quería reflexionar es cómo es posible que
desde el 25 de octubre del año pasado aún estemos esperando
esta declaración, cómo es posible que el Gobierno de Pedro
Sánchez siga maltratando de esta manera a las Islas Baleares
en todos los aspectos, incluso cuando desgraciadamente se
sufren consecuencias tan graves como las sufridas en octubre
del año pasado en San Antonio, precisamente en un municipio
como San Antonio, un ayuntamiento que tiene..., yo diría que
es de los que más problemas económicos tiene, gracias a la
gestión económica del Partido Socialista en la última
legislatura, que dejó las arcas vacías, y que ha tenido que hacer
y está haciendo aún, un esfuerzo importantísimo para poder
paliar las graves consecuencias que provocó este fenómeno
atmosférico.

Por tanto, mi reflexión sí que la llevaría por ahí, de cómo
es posible que desde el 25 de octubre aún estemos esperando. 

Por eso nosotros aprobaremos, apoyaremos, mejor dicho,
esta proposición.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre  grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa perquè, en
definitiva, del que es tracta és de compensar el municipi de
Sant Antoni de Portmany pels danys i perjudicis causats per un
fet climàtic i per un fet meteorològic. 

Crec que tots hi estam d’acord, hi haurà unanimitat.

Jo, sincerament, quan sent les intervencions de
determinats grups veig que tenen més ganes de votar-hi en
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contra que de votar-hi a favor, perquè, si troben que les
inversions estan mal fetes, el que haurien de votar és en contra
i ser coherents amb el seu plantejament. El que trob que és
incoherent és que diguin: bé, això es repetirà, no servirà per
res la inversió de doblers públics, però hi votarem a favor.

Això és molt mal d’explicar, o hi estam o no hi estam; o hi
estam a favor o no hi estam a favor. Si no hi estan a favor, hi
votin en contra i ja està.

I, és clar, després el senyor portaveu del Grup Parlamentari
de MÉS..., eh?, el meu amic, diu “usos agraris en zona de
costa”, com si estiguessin prohibits. O estan prohibits els usos
agraris?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, bé, perquè vostè ha dit “usos agraris”!, i els usos
agraris deuen estar permesos en aquests terrenys, dic jo -dic
jo.

Y després, és clar, el portaveu de VOX sempre en aquests
debats és reiteratiu, com si tot fos culpa del Govern de Pedro
Sánchez, i jo li he de dir també a cada debat que tots  e ls
governs centrals han actuat igual en totes les catàstrofes. Hi ha
una ciutat del Llevant espanyol que va patir un terratrèmol i
que va estar mesos, anys a tenir una compensació, i no
governaven precisament els socialistes, i no és que jo tengui
cap interès a defensar els socialistes, però em sembla que... -
no, no en tenc cap, cap ni un-, però crec que no és de justícia
no voler entendre que és un problema estructural del Govern
de l’Estat, que s’oblida de compensar les emergències que
pateixen les zones que ells en dirien la perifèria espanyola.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes, diputades i diputats. Bé,
per part nostra crec que serem prou breus. Està clar que cada
vegada que malauradament patim una situació  de catàstrofe
derivada d’un temporal greu, com ens passa els darrers anys a
Balears, ja sigui a un municipi o per part d’un altre, els ajuts
arriben tard, arriben tard, i normalment són insuficients.

Per tant, nosaltres suportarem aquesta iniciativa. No
entrarem tampoc en els detalls, en els matisos. Entenc que el
diputat proposant, entenc que accepta algunes esmenes que
s’han presentat aquí.

Per part nostra va bé, vull dir, si les accepten bé, si no les
accepten també votarem a favor d’aquesta iniciativa. I també,
d’una manera especial, per solidaritat des de Formentera amb
qualsevol dels municipis de l’illa d’Eivissa, que és la nostra
illa vesina, i perquè és un deure de tots els que representam el

poble de les Illes Balears al Parlament defensar els interessos
de la nostra economia, dels nostres ciutadans i del nostre
territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts si ho considera el grup
proposant.

EL SR. JUAN I GUASCH:

No, no, podem seguir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així un cop recomençada la sessió, si així
pertoca, té la paraula el Sr. Juan, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no hi ha molt més a dir a tot
el que s’ha dit. En primer lloc, vull agrair a tots els grups que
tenguin en consideració aquesta proposta que al cap i a la fi és
tornar recordar... -perdó-, tornar recordar al Govern d’Espanya
el que ja se’ls havia tramès, que aquestes ajudes encara estan
al tinter, no... quan el Sr. Marí deia que estava descatalogat, jo
no he dit que estàs descatalogat, deia que semblava que estava
descatalogat en passar tant de temps, però no està
descatalogat. Evidentment, fins que no estigui arreglat no  està
descatalogat, sinó que estam pendents que això s’arregli, no?

Quant a si vol modificar les esmenes, ja he dit abans que
les acceptaríem perquè, per un costat les de Ciutadans són
simplement adaptar-ho a la normativa actual, per tant, no
canvia res, senzillament és la figura d’un decret en lloc d’una
declaració de zona afectada. Per tant, és evident que hi estam
d’acord.

Per un altre costat, quant a l’esmena que ha fet el Partit
Socialista, que també l’acceptam, lògicament, perquè és lògic
el que es planteja, no sé si és necessari s i vol canviar o si
realment no fa falta, m’és igual, si ho vol canviar per la meva
part no hi ha cap problema, però realment de la forma que ho
diu el que es va demanar en aquell moment era emergència
segons establia la Llei 17/2015, que està en vigor; l’únic que
passa és que posteriorment s’ha fet un decret, aquest decret
d’alguna manera substitueix aqueixa figura que és més àgil, per
tant, llavors es va demanar això, evidentment. Ara, si vol fer
qualque canvi el portaveu, doncs no tenc cap inconvenient que
ho faci perquè al cap d’allà serviria igual.

Quant al que deia la Sra. Santiago, evidentment tots estam
d’acord que s’han fet edificacions a llocs que per ventura no
s’haurien d’haver fet i que això duu conseqüències, però no és
el cas concret, no és el cas concret, perquè això no és la
tempesta Glòria, la tempesta Glòria, que va venir després,
aquell era un temporal marítim que es va carregar tot el que hi
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havia a la costa, però aquest no és el cas, aquesta era una
màniga d’aire, que en diem aquí, era vent, vents de 120
quilòmetres hora. Això agafa costa, enmig, allà a la vora, allà
on sigui, en aquest cas, efectivament, va afectar explotacions
agràries, no massa agràries, però ametllers, garrovers i arbres,
més que res, perquè allà tampoc no és un lloc que hi hagi
moltes explotacions, però sí que va fer molt de mal en terra,
no la costa, realment 100.000 pins que va rompre. I les parets
i el poliesportiu no són a la costa, tampoc no són a la costa els
col·legis, que va rompre una guarderia, dos col·legis, un
poliesportiu, etc., línies aèries, tot això va passar perquè hi
havia un moment de més de 120 quilòmetres a l’hora.

Bé, simplement això, agrair a tots que recordem una volta
més al Govern que això encara no està arreglat i que s’ha
d’arreglar i que és necessari compensar el municipi de Sant
Antoni.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Així, podem entendre que, si
ningú no s’hi oposa, hi ha unanimitat. S’accepten totes les
esmenes. Jo diria (...).

Així, idò, queda aprovada, per unanimitat, la Proposició no
de llei RGE núm. 1948/20, relativa a declaració de Sant
Antoni de Portmany, a Eivissa, com a zona afectada greument
per una emergència.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1984/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa al no establiment d’una “ecotaxa”
aèria.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 1984/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al no establiment d’una
“ecotaxa” aèria.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de cinc minuts. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vicepresidenta del
Govern de l’Estat va considerar interessant posar damunt la
taula un debat sobre l’establiment d’una taxa o un impost, una
figura tributària que gravàs els avions, que gravàs les
emissions contaminants que puguin fer els avions. 

És evident que el medi ambient és molt important, és
evident que el medi ambient s’ha de protegir, és evident que
les figures fiscals de protecció del medi ambient funcionen,
però també és evident que no tot el territori es pot tractar per
igual, perquè no és el mateix el continent, on hi ha alternatives
de transport, segurament manco contaminants, com pot ser el
ferrocarril elèctric, etc., com els territoris insulars. En relació

amb els territoris insulars evidentment l’accés i la mobilitat
estan absolutament condicionades per aquest fet geogràfic.
Per tant, qualsevol mesura d’aquest tipus impactarà de manera
molt negativa en els territoris  insulars i especialment a les
Illes Balears.

Per tant, és un debat molt delicat i és un debat que ha de
tenir en compte les diferents realitats  geogràfiques dels
territoris europeus, en general, i dels territoris espanyols, en
particular. 

Per tant, a través d’aquesta proposta el que volem és que
quedi clar que a les Illes Balears es podria entendre que
aquesta ecotaxa es posàs per fer trajectes on hi hagués
alternativa de mobilitat, però no que aquesta proposta es
pogués imposar a territoris on no existeix aquesta alternativa
i, per tant, on l’avió és l’únic mitjà realment eficient de
transport de passatgers.

Per això, demanam a la proposta que, en cap cas, no es posi
una ecotaxa o una figura tributària similar per als trajectes que
vagin a territoris insulars. Aquesta és la nostra proposta, crec
que és molt simple, crec que va en el sentit de defensar les
Illes Balears, els seus residents i  també el seu sistema
econòmic, que és el turisme. Per tant, pensam que és de sentit
comú donar-li suport.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions
té la paraula el Grup Parlamentari Popular, per un temps de
cinc minuts, el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és cert que el transport aeri
té un índex de contaminació superior al transport de terra,
però també és més cert que a les Illes no tenim aquest tipus de
transport i que no ens podem comunicar amb la península per
terra, per tant, únicament ens queda la mar o el cel. Nosaltres
d’aquests transports òbviament no en podem prescindir, això
és una realitat i és una necessitat, no és un luxe. Per tant,
nosaltres hem de seguir mantenint, sí o sí, aquest tipus de
transport. 

Ja sabem que Espanya i Europa tenen sobre la taula
l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i apostar per una
sostenibilitat més ecològica, però, és evident que a les Illes
tenim aquest problema que he comentat abans, que això és un
món a part i que s’ha de tenir en compte. 

Posar més taxes al transport seria perjudicar clarament els
territoris extrapeninsulars i hauríem de tenir i defensar això,
com ja férem dies passats a una PNL que vàrem dur aquí,
perquè es mantinguessin les condicions actuals dels
descomptes, que també parlàrem del tema aquest, que estaven
de qualque manera qüestionats per la Comissió Nacional del
Mercat de la Competència.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001984


346 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 22 / 3 de juny de 2020 

No podem consentir, per tant, que, per un costat, es puguin
produir increments de taxes que al final redunden en pujades
de preus, això està clar, com tampoc les companyies
s’aprofitin dels descomptes per pujar tarifes, i això ho ha de
controlar per descomptat el Govern. Precisament, en una
situació molt delicada econòmicament, com travessam, no
podem afectar el que també podria ser la nostra economia, que
és el turisme, que cal recordar que almenys suposa un 45% del
producte interior brut de les Illes, i això també l’afectaria,
òbviament, això faria pujar els preus dels bitllets.

Uns preus màxims, aquí es parla, nosaltres estarem
d’acord, donarem suport a aquesta PNL, a tots els punts, aquí
es parla de preus màxims que podrien ser una solució, pel que
deia abans, perquè no s’aprofitin ocasions com les que hem
passat recentment i pujar preus als residents, amb ofertes que
discriminen els residents, front als que no són residents,
precisament, tot el contrari, perquè tenen els preus més barats
els no residents que els residents. Està clar que això tal volta
seria una solució, però no sé si per poder arribar a això s’ha de
declarar, s’hauria de declarar tal volta Obligació de Servei
Públic per poder marcar un preu màxim, com marca aquí
aquesta PNL. 

Llavors sembla que confon la PNL, en el tercer punt,
sembla que confon quan diu “preus màxims” i llavors posa
“tarifa plana”, i jo pens que els preus màxims són bons pel que
he dit, però de la tarifa plana tenc els meus dubtes. No ho sé,
aquí sembla que està mesclat, la tarifa plana no permet la
competència, perquè tots tenen el mateix preu; en canvi, els
preus màxims sí que permeten la competència i ens permet,
moltes voltes, tenir preus d’oferta, perquè quan hi ha
competència hi ha qualque tipus d’oferta. 

En tot cas, nosaltres evidentment suportam aquesta
iniciativa i hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, nosotras estamos de acuerdo también con la propuesta,
consideramos además que los datos son los datos y dicen que
un avión emite hasta veinte veces más dióxido de carbono por
quilómetro y pasajero que un tren, esto es según la Agencia
Estatal de Medio Ambiente. 

Estamos de acuerdo en que tenemos que reducir el
impacto mediambiental del transporte en avión, pero el
problema no es volar sino es contaminar. En este caso, con el
tema de la tasa aérea a nivel estatal, no seríamos nosotros los
pioneros, hay países como Dinamarca, Francia, Holanda, que
han iniciado ya el debate, incluso están implementando ya la
tasa aérea. En la situación de emergencia climática, que está

reconocida y que está aprobada además incluso por nuestros
parlamentos, tanto estatal, como una emergencia climática en
nuestro Gobierno autonómico, es coherente que se tengan que
tomar medidas al respecto para mitigar ecológica que produce
el transporte aéreo.

Conocemos las declaraciones de la ministra Ribera,
también nosotras las vivimos con cierta intensidad y cierto
desasosiego, en el sentido de que sí se iba a implantar..., o se
estaba estudiando la posibilidad de implantar aérea, pero ¿qué
iba a pasar aquí? Entonces, bueno, creo que quedo constancia,
y la ministra Ribera así lo matizo, incluso varios consellers
del Govern de las Illes Balears también lo matizaron, que esa
tasa aérea no se iba a aplicar a los territorios insulares, ¿por
qué? Pues, estamos de acuerdo, no se puede obviar la realidad
en la que estamos, estamos viviendo en una isla y actuar de
manera eficiente supone también tener en cuenta todos los
aspectos que envuelven esta realidad.

Transición ecológica, por supuesto que sí. Disminuir la
huella de carbono por parte del transporte aéreo, pues sí, pero
seamos conscientes de que una tasa aérea, si se implanta por
igual en todo el territorio estatal podría suponer un impacto
muy negativo y acuciante aún más de la insularidad de quienes
viven aquí. Por lo tanto, en esta decisión, como en otras
muchas, hay que tener en cuenta la realidad de todos los
territorios y no actuar de una forma uniforme.

No sólo se vería afectado el transporte de pasajeros, sino
también tenemos que tener en cuenta un dato que es
preocupante y que lo venimos advirtiendo en Unidas Podemos
desde hace mucho tiempo, y es que el 90% de los productos
que se consumen en las Islas Baleares son importados, vienen
de fuera. ¿Qué pasa aquí? Nosotros no producimos nada,
nuestro modelo..., que lo venimos advirtiendo, y ahora es aún
la situación mucho más crítica, nuestro modelo es un modelo
productivo básicamente cero y todo dedicado al turismo. 

La importación supone para la gente un aumento en los
precisos, en Baleares tenemos una de las cestas, sino la cesta
más cara de la compra en todo el territorio español. Imponer
una tasa aérea, también se verían afectados los precios de los
productos, y en esta situación de crisis, ni en ninguna otra,
pero aún más en esta situación de crisis que vamos a vivir en
las Baleares, es absolutamente inviable que esa tasa pueda
afectar a las islas, y así lo defenderemos cuando toque. En
cuanto también a los precios de los billetes por pasajero, que
ya de por si son elevados, pues nos podríamos enfrentar a una
subida.

Votaremos a favor, pero creemos que es verdad que esta
tasa aérea se merece un debate más amplio, como es la propia
fiscalidad ambiental, absolutamente necesaria para atajar e l
deterioro ambiental y financiar unas soluciones más
sostenibles con nuestro medio ambiente y muy en concreto
aquí en las islas.

Y especialmente también queremos manifestar que damos
apoyo a la tarifa plana, ya se defendió en otras comisiones, en
otros días y creemos que es algo fundamental para evitar la
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subida de precios de las compañías de avión, que al fin y al
cabo es una empresa privada y a lo que va a tender es a
acaparar y aglomerar beneficios, y, por lo tanto, es importante
que la tarifa plana sea una realidad próxima en nuestras islas.

Y, sin más, votaremos a favor.

Y muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, diputades i diputats, bones tardes. El
Sr. Ábalos el mes de gener, que és quan es va fer aquesta PNL,
ja va manifestar que els ciutadans de les Illes Balears feien un
ús deshonest del descompte de resident i que per això havia de
creuar les dades fiscals amb les dades dels viatges que feien
els sospitosos habitants de les Illes Balears. Posteriorment, la
ministra Ribera ens acusa, és clar, com que els bitllets d’avió
els paguen les empreses, doncs els ciutadans de les Illes
Balears viatgen més del que toca i que no veu cap problema en
què s’instauri una taxa ecològica en els vols.

Darrerament hem tengut les manifestacions estrella del
nostre ministre Garzón, de Consum, acusant..., dient que el
turisme és una activitat residual i que no aporta valor a
l’economia d’Espanya, ni als llocs de feina.

Bé, aquest és el nivell dels ministres que tenim en el
Govern actual del Sr. Sánchez.

Debatem avui una proposició no de llei que va entrar el
mes de gener, per la desgràcia que hem tingut sanitària de la
pandèmia, s’ha retardat fins avui, i ara que..., en aquells dies jo
mateix vaig fer una pregunta en Ple al conseller Marc Pons
sobre aquest tema, un tema que va sortir a la llum primerament
per les declaracions de la ministra Ribera. Després perquè va
sortir un desmentit dient que a Canàries no afectaria, però no
deia res de Balears, aquí va ser quan vaig fer la pregunta al
conseller, perquè duem gran part d’aquesta legislatura que ens
avesam que primer sempre és Canàries i després, quan
nosaltres, l’oposició interpel·la el Govern a veure què passa,
sempre surt: no, no, a Balears també ens han dit que també. I
evidentment el conseller Pons va haver de justificar que “sí, sí,
sí, Balears també... com que serà insular no es veurà afectat
per aquesta taxa, ens ho ha comunicat la ministra”; “ens ho ha
comunicat” de manera privada, perquè no va sortir als mitjans
de comunicació.

Bé, nosaltres evidentment, estam absolutament d’acord
amb els dos primers punts, que aquesta ecotaxa no s’ha
d’aplicar als vols que afectin les Illes Balears. A més a més, no
entraria dintre del descompte de resident, o sigui que el que
faria evidentment és apujar el preu dels bitllets dels residents
de les nostres illes.

I el que no votarem a favor és el tercer punt, perquè
nosaltres considerem que limitar els preus màxims en
qualsevol activitat econòmica, aquí parlam de vols, però ara es
parla que l’Ajuntament de Palma vol limitar els preus del
lloguer, això consideram que no només no ajuda a abaixar els
preus, sinó que, a més a més, el que fa és relaxar molt l’oferta
i perjudicar finalment al consumidor. Ho veiem en
determinats trajectes, que la competència entre les
companyies fa que els  preus dels bitllets surtin més
econòmics que si hi hagués preus fixats. Per tant, en aquest
tercer punt hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Intervendré des del meu escó, si
m’autoritza.

En primer lloc, el discurs, o el marc nostre, des de MÉS
per Mallorca quant a la connectivitat, es basa en un concepte
que creiem important i que no surt a l’articulat de la part
dispositiva d’aquesta PNL, que és la paraula “resident”. I faig
aquesta reflexió perquè per a nosaltres és important i a prou
de punts que a l’aire, i no sabem si es refereix o es fa incís en
els residents de les Illes Balears o a qualsevol persona que
circuli entre un territori peninsular cap a l’insular. Per tant,
això simplement és una qüestió que marcarà un poc el nostre
sentit del vot.

Evidentment, entenem que no és una PNL en foment del
turisme, sinó que és una PNL, entenem, o volem entendre, en
favor dels residents de les Illes Balears, perquè, evidentment,
quan nosaltres demanam aquest..., com Canàries, com Ceuta,
com Melilla, demanam aquest privilegi, entre cometes, no és
que sigui un privilegi, és que és una necessitat. Entenem, com
s’ha dit aquí, i ho han dit altres diputats, que, per desgràcia,
nosaltres ens hem de desplaçar en transport aeri o marítim per
poder accedir a territoris peninsulars, no tenim alternativa. I
avui en dia sabem perfectament que la inversió de l’Estat per
càpita als residents peninsulars quant a serveis ferroviaris,
AVE, aeroports  secundaris que no han servit per a res,
carreteres, etc., és molt superior a la que es destina als
residents de les Illes Balears amb el descompte, o de
Canàries, o de Ceuta i Melilla.

Per tant, entenem que és necessari subvencionar aquests
desplaçament dels residents, em referesc als dels residents.

Quant al primer punt, diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a no aprovar cap ecotaxa
aèria que afecti els territoris extrapeninsulars”. Jo aquí, és
clar, hi trob a faltar la paraula “residents”, perquè,
evidentment, crec en el principi d’aquest impost, però també
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crec que als residents no se’ns pot apujar més el preu, i
seguim, evidentment, en negatiu respecte d’un ciutadà de la
península quant a inversions en mobilitat.

En el punt 2: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a garantir la connectivitat dels territoris
extrapeninsulars amb el territori peninsular o entre ells
mateixos sense cap nou sobrecost que encareixi encara més
la comunicació del territoris insulars”, exactament el mateix,
hi trob a faltar la paraula “resident”. Així i tot, supòs que el Sr.
Melià després intervendrà i ens podrà un poc explicar o donar
el seu punt de vista.

I en el tercer punt: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a fixar uns preus màxims de referència de
tarifa plana”, és clar, jo aquí comparteix la reflexió, el dubte,
que una cosa és la tarifa plana, l’altra és la tarifa màxima, que
se n’ha parlat aquí diverses vegades, però, bé, entenc que en
aquest punt 3 segur que des de MÉS per Mallorca hi donarem
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. 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. Esta proposición no de ley que
presenta El Pi atiende..., mejor dicho, dice exactamente “para
el no establecimiento de una ecotasa aérea”, ecotasa entre
comillas. A ver, nosotros desde luego no somos favorables a
más tasas, sean eco o no sean eco, no sólo por el perjuicio que
puedan ocasionar para Baleares, sino por el perjuicio que
ocasionan a toda España. Nosotros nos centramos en Baleares
aquí, pero consideramos que todo lo que sea beneficioso para
el país, en general, será beneficioso también para nosotros. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Por eso -yo creo que sí-, por eso, cuanto mejor le va al
país al que perteneces, mejor te va a ir también, eso..., pero,
bueno, eso es una concepción que en un partido nacionalista
entiendo que es complicado, por eso no voy a entrar en ese
punto.

Pero el punto 1, que dice “instar al Gobierno del Estado a
no aprobar ninguna ecotasa aérea que afecte a los territorios
extrapeninsulares”, claro, nosotros desde luego estamos de
acuerdo; más que nada porque hay que recordar que el precio
de un billete tiene una parte fija y una variable, la parte fija,
que es donde está el combustible, e l sueldo del personal y
demás, y luego tiene la parte variable, que es donde van las
tasas aéreas. Claro, en los vuelos nacionales, aparte de las
tasas que marca AENA también se paga IVA, con lo cual
alrededor de un 30% del precio de un billete son impuestos,
y esto es lo que siempre decimos, que en este país pagamos

demasiados impuestos. Por tanto, siempre estaremos de
acuerdo en que no se aumente más la fiscalidad. Sobre todo en
este caso, porque aquí se dice que es “para garantizar la
conectividad de los territorios extrapeninsulares con el
territorio peninsular o entre los mismos sin ningún
sobrecoste”. Claro, evidentemente de lo que se trata aquí es de
garantizar es de garantizar esa conectividad.

Y comentábamos aquí, fuera de micros, que se trata de que
los que puedan venir de fuera tengan facilidades también para
venir, que no tengan un coste añadido.

Con esto siempre se corre el riesgo de caer en lo que ha
pasado en el punto 3, que es cuando ya se habla de precios
fijos o de tarifas planas, que, a nuestro modo, de ver es más o
menos lo mismo, porque si fijamos un precio máximo de
referencia las compañías se irán al precio máximo; es lo que
pasa en un sistema de libre mercado, de economía de
mercado, como el nuestro.

De hecho hay una de las leyes aprobadas aquí, que aun se
tienen que validar en el Congreso de los Diputados, que quedó
desfasada, y creo que ese punto no se tratará, que hacía
referencia a marcar una tarifa plana para los vuelos interislas,
que creo que marcaba -no lo recuerdo bien- creo que eran 30
euros. Claro, eso es un error, hoy en día, sin tarifas planas,
puedes conseguir un billete por 18 euros, con lo cual, ¡ojo! a
intentar cada dos por tres intervenir en los precios del
mercado porque al final lo que se consigue es justo lo
contrario de lo que se pretende. Creo que los mecanismos del
mercado, y tenemos el e jemplo en los vuelos interislas, se
ajustan; más que nada, porque, insisto, y tenemos el ejemplo
de los precios máximos, si establecemos un precio máximo
de referencia las compañías se irán a ese precio máximo; si no
hubiera un precio máximo es muy probable, ya está
sucediendo, que los precios sean más baratos en orden a la
oferta y la demanda.

Por tanto, en lo que tiene que ver a los puntos 1 i 2, a la
espera de que nos confirme o nos explique o nos aclare  la
petición que le han hecho desde MÉS sobre el tema de
residentes o no residentes, seríamos favorables; pero en el
punto tercero, por el r iesgo que conlleva de ser más
perjudicial para los ciudadanos, le votaríamos no.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes de nou. Bé, jo entenc que
després d’escoltar les diferents intervencions i també la del
diputat Melià, entenc que la filosofia amb la qual s’ha
presentat aquesta iniciativa clarament va adreçada als
residents, tot i que a la redacció no s’hi fa cap referència,
perquè en tot temps es parla de territoris, de territoris
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insulars, perifèrics i peninsulars, i extrapeninsulars, perdó,
però entenc que la voluntat aquí és parlar de les persones i
posar l’accent en els residents, que és per als quals ens ocupa
aquesta matèria i per als quals ens preocupen també les
decisions que es puguin prendre.

En tot cas, explicaré per quin motiu votaré en contra,
excepte que el Sr. Melià proposi algun tipus de redacció
alternativa o es faci algun tipus de transacció durant el debat.
Però si la votació es fa sobre els punts 1 i 2 tal com estan, hi
votaré en contra, i els explicaré per què.

En primer lloc, perquè, primer, nosaltres no pensam que es
pugui definir aquest impost al qual va fer referència la ministra
com a una ecotaxa; crec que hem de parlar amb propietat, no
és una ecotaxa, tot i que pugui tenir semblances amb el que en
el seu dia va ser l’ecotaxa a les Illes Balears, però no és una
ecotaxa. I, en segon lloc, perquè com a fons hem d’entendre
una cosa, és a dir, les recomanacions de la Unió Europea, però
fa molts d’anys, no perquè siguin noves, és a dir, després de
molts d’anys, segueixen essent recomanacions adreçades a
l’Estat espanyol, en el sentit que ha de fer un esforç, un esforç
molt important, per reformar el sistema fiscal d’aquest estat
i fer una especial incidència en tots aquells tributs que
coneixem com a fiscalitat verda, i aquest esforç, aleshores, a
dia d’avui, encara no s’ha fet, o s’ha fet d’una manera molt
tímida, absolutament insignificant. I jo esper que això canviï,
però mentrestant és cert que la fiscalitat verda a l’Estat
espanyol és una assignatura pendent. 

Per tant, com a fons, no podem estar en contra que es
plantegi un impost a una activitat que és immensament
contaminant, no hi podem estar en contra.

Una altra qüestió és que vegem com afecta, qui afecta i
quins supòsits afecta, i aquí sí que podrem trobar punts
d’acord, perquè entenem que els residents de les Illes Balears,
per norma general, no han d’estar gravats per anar o tornar de
la península o a l’estranger, evidentment que no, ja tenim prou
greuges, ja pagam prou sobrecosts pel fet de residir en illes,
està claríssim. Però no per això hem de defugir el debat que
els viatges, no només el transport aeri, també el transport
marítim, també el transport per carretera, són activitats que
requereixen que ens ho facem mirar, que ho hem de pensar bé
i que hem d’entendre quin impacte tenen. I, per tant, qui viatja
per plaer, qui viatja per plaer i qui està disposat a consumir
recursos, per plaer, jo crec que també ha de fer-se càrrec de
l’impacte que genera la seva activitat i actuar de manera
responsable, ben igual que el principi que es va adoptar en el
seu dia per aprovar l’impost turístic, ni més ni menys.

Per tant, ja dic, nosaltres no votarem a favor del primer
punt.

Amb referència al segon, tampoc hi podem votar a favor,
perquè crec que hi ha un poc de..., hi ha una certa inconcreció,
parla de “cap nou sobrecost”. A què fem referència, amb “cap
nou sobrecost”? Jo crec que aquí hauríem d’aclarir un poc més
a què ens referim, a quin tipus de sobrecost ens referim; si va
lligat novament al primer punt i només fa referència a imposts

de fiscalitat verda, entre cometes, per dir-ho així, en parlam,
però trob a faltar una falta de concreció.

I després, respecte del punt tercer, votarem a favor, tot i
que sabem que aquest aspecte té avantatges i té inconvenients,
i que, probablement, tampoc no seria la solució definitiva en
aquest vaivé que tenim amb l’escalada de preus i de
connexions i d’altres.

Per tant, res, jo deix la meva intervenció en aquest punt;
esperam que el Sr. Melià ens aclareixi, si ho troba adient, què
pensa fer i si vol fer alguna incorporació de canvis als seus
punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Borràs, per un
temps de cinc minuts. Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Els vull comunicar que votarem a
favor d’aquesta iniciativa que ens proposa el Sr. Melià.

D’entrada només algunes puntualitzacions. Aquesta notícia
va saltar als mitjans dia 28 de gener arran d’unes declaracions
fetes per la Sra. Ribera, la ministra Teresa Ribera, en parlar,
amb, caràcter general, de fiscalitat verda i ho feia, diguéssim,
en un context no referit a les Illes Balears, però, en tot cas, jo
crec que els ministres haurien de dur incorporat un xip pensant
sempre en la insularitat, perquè les illes, tant les Illes Balears
com les Canàries, són prou importants per tenir-les sempre en
compte i sobretot quan parlen de connectivitat. 

En tot cas, no és cert tot el que ha dit el portaveu de
Ciutadans perquè, dia 29 mateix, en els diaris de les Illes ja va
sortir reflectit clarament que la ministra Ribera havia
puntualitzat que, en tot cas, no afectaria, aquesta possible
futura taxa, no afectaria els territoris insulars que no tenien
altre mitjà de connectivitat per fer-ho. I ho va fer en un
context que, tant el meu grup com tota la resta de grups de la
cambra, com el Govern de les Illes Balears, per part de la seva
presidenta i del conseller de Mobilitat, havien manifestat el
seu rebuig a l’aplicació d’aquesta taxa. Per tant, simplement
fixar aquest punt d’aquesta proposició, que quedi clar que sí
que es va rectificar immediatament. 

I també advertir, al tanto, que, evidentment, aquesta
iniciativa s’emmarcava dins un context de debat a la Unió
Europea de fiscalitat, d’incrementar les taxes i els imposts al
transport aeri, i en aquestes sí que haurem d’anar vius, però
d’una manera important. 

Jo crec que en el debat s’han comès alguns errors de calat,
alguns propis de partits nacionalistes que entenen que tot un
país és únic i és idèntic, partits nacionalistes espanyols, em
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referia, i que parlen d’algunes coses crec que sense molt de
coneixement de causa.

Primer, e l preu del bitllet és el preu del bitllet i els
imposts i les taxes no formen part d’un preu, ni d’un bitllet ni
d’un menú d’un bon restaurant ni de res, una cosa és el preu
que fixa la companyia, i una altra cosa són els imposts i taxes
que hi van a part, no hi tenen res a veure.

I que tot el que li vagi bé al conjunt d’Espanya li vagi bé a
les Illes Balears, simplement a un debat com el d’avui, queda
clar que no sempre és així, ni molt manco, no sempre és així,
ni molt manco. 

Quan cada un dels ciutadans volam pagam, a través de les
taxes que pagam al nostre bitllet d’avió, afegit al nostre bitllet
d’avió, pagam les infraestructures aeroportuàries que es
mantenen a través de les taxes aeroportuàries. Un ciutadà
peninsular espanyol quan agafa un tren no paga les
infraestructures de transport ferroviari, sinó que aquestes
infraestructures les pagam tots els ciutadans peninsulars i
extrapeninsulars a través dels nostres imposts generals. Per
tant, no confonguem perquè és incomparable, incomparable
una qüestió amb l’altra. 

Un altre punt, tarifa de referència. No és cert que les
companyies necessàriament vagin al preu màxim de tarifa de
referència. Prova: Obligació de Servei Públic en vols entre
illes. Fa més de 30 anys que funciona amb un sistema de tarifa
de referència, les companyies no posen habitualment el preu
màxim que podrien, en posen un d’inferior, perquè fins i tot
amb l’escassa competència que hi ha entre Air Nostrum i Air
Europa quan volen, posem el parèntesi de la COVID, quan
volen..., quan volaven amb normalitat abans, la petita
competència que hi havia no..., vull dir, els impedia no posar
el preu..., pujar la tarifa al preu màxim sinó que tots pagàvem,
previ el descompte de resident, un preu inferior a la tarifa de
referència que està fixada en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Hi ha casos on una tarifa màxima o de referència, que són
dos conceptes distints, podria ser la posició més favorable als
interessos de les Illes Balears. En altres casos, serà una tarifa
plana que serà la qüestió més convenient, perquè si pensam en
tot el territori, perquè hi ha gent que pensa tant en Espanya que
no pensa en el territori en el qual hem de debatre, si no saben
(...) territori moltes rutes, sobretot de Menorca i d’Eivissa,
difícilment per més que marquem regles de joc molt
generoses amb el lliure mercat (...)

(Mal funcionament del so)

... competència, perquè evidentment no donaran joc per a més
d’una companya, especialment en temporada IATA d’hivern, i,
per tant, possiblement una tarifa plana serà el més raonable.
Perquè és possible que en altres rutes de més capacitat de
demanda sigui més raonable una tarifa de referència o una
tarifa màxima com proposa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... d’una manera confusa -estic acabant, presidenta-, la... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... iniciativa del Grup El Pi.

Per tant, ja per concloure, votarem a favor dels tres punts
perquè entenem que és una iniciativa que són tres punts que el
meu grup ha defensat públicament i en seu parlamentària
moltes vegades i, evidentment, no entrarem en contradicció i
ara votarem en contra del que hem defensat tradicionalment.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions
intervé pel Grup proposant el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer tema, la nostra
proposta no és només per a residents, no és només per a
residents, és per a residents, però no només per a residents; és
una proposta a favor de la connectivitat de les Illes Balears, en
general. Si hi ha grups que no la volen votar perquè troben que
només ha d’afavorir els residents, que ho facin, però que quedi
clar que no és només per a residents, també és per a residents,
lògicament, però no només per a ells. Perquè hi ha grups que
semblen oblidar que les Illes Balears viuen d’una cosa que es
diu turisme, bàsicament, bàsicament, viuen d’aquesta realitat,
i, per tant, aquest turisme depèn de la connectivitat, no és aliè
al debat de la connectivitat. 

Segon tema. La Sra. Tur em diu, no és una ecotaxa. És que
nosaltres ho hem posat entre..., eh! Ja ho sabem, no té un nom
definit perquè encara no se l’ha batejada, per tant, quan la
bategin nosaltres ja li posarem el nom del bateig, però mentre
no la bategin l’hem denominada “ecotaxa”, per dir-ho de
qualque manera, amb totes les prevencions.

Però bé, nosaltres evidentment el que diem és que la
fiscalitat verda, i  ho he dit a la meva primera exposició,
entenem que pugui existir en els vols a trajectes que tenen
alternatives manco contaminants, però no entenem que això es
pugui traslladar a les Illes Balears. Si la Sra. Tur, que pateix
una triple insularitat, troba que sí que s’ha de traslladar, també
està en el seu dret, li respect l’opinió. Nosaltres no la
compartim.
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Tercer tema. És clar, a mi em sorprèn sentir la senyora
portaveu de Podemos, perquè és que s’ha carregat directament
la seva Conselleria d’Agricultura, perquè, com que ens ha dit
que “no producimos nada, producción cero”, no sé què fan
gestionant la Conselleria d’Agricultura, l’haurien de tancar,
perquè com que “no producimos nada”, directament, ja no
importaria fer res. I no importa dir que veig que no creuen en
absolut en la diversificació, perquè tot el dia ens parlen de
diversificació, però resulta que ve la seva portaveu i ens diu
que “no producimos nada” i que ens n’oblidem. Curiós
discurs.

Quart tema. El punt número 3 de la nostra proposició no de
llei, no sé si..., segurament podria estar millor redactat, ho
accept i accept les crítiques, però bé, en definitiva el que vol
és sortir al camí de tots els abusos que es produeixen amb els
descomptes de resident. I a mi ja m’ho permetran, però a mi
que em parlin de lliure mercat quan el preu està subvencionat
en un 75%, home!, molt de lliure mercat no hi ha aquí, eh? Hi
ha una intervenció pública d’aquest preu, però bestial, bestial!
I vostès ara, no, ens trencarem les vestidures perquè vostès
volen intervenir..., bé, per favor, per favor!, si és un preu
intervingut. Parlam de si l’hem de continuar intervenint en el
75% de descompte, amb els abusos que produeixen les
companyies aèries, o l’hem d’intervenir d’una altra manera,
però intervingut hi està. No em venguin amb aquest discurs
perquè no té recorregut en absolut.

Per tant, nosaltres el que diem és intentem posar altres
sistemes que beneficiïn els ciutadans i no beneficiïn les
companyies aèries. Crec que és un plantejament prou simple
i és un plantejament simple, però complex que s’implanti,
perquè, evidentment, això no és gens fàcil a la realitat. Però
bé, aquesta és una reflexió que crec que val la pena que facem
perquè és evident que el descompte de resident presenta
algunes mancances, i alguns portaveus ho han dit: que
necessita un control molt més contundent per part del
Ministeri de Foment; cosa que fins ara no s’ha produït i el que
s’han produït són aquests abusos que pensam que són
rebutjables.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat així el debat, passam a
votar la proposició no de llei RGE núm. 1984/20. Pel que han
comentat els diferents portaveus, sembla que podríem votar
conjuntament el primer i segon punt, si ningú no s’hi oposa, i
de manera separada el tercer. Ho accepten? Perfecte idò.

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

1 i 2, sí.

EL SR. SECRETARI:

No, ara votam el tercer, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, primer i segon, conjuntament, perdó.

EL SR. SECRETARI:

Ah, d’acord, 1 i 2 junts.

LA SRA. PRESIDENTA:

1 i 2 conjuntament, perdó, sí.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

1 i 2, sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Hi ha dos Marí.

EL SR. SECRETARI:

Sí, perdó. Jordi, Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Per tant, tenim 11 sí, 1 no i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò quedarien aprovats el primer i segon punt. I ara
passarem a la votació del tercer punt.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Borràs. 

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.
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EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

11 sí, 2 no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovat també el tercer punt. I així queda aprovada
la proposició no de llei RGE núm. 1984/20.

Si no hi ha res més a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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