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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Sí, Sra. Presidenta, yo sustituyo a Pablo Jiménez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jiménez.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, alguna més? No.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta, Marc Pérez.-Ribas defenderá la
1990/2020 i yo defenderé la 5577/2020.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò al debat de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 3414/20 i el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1990/20 i RGE núm.
5570/20.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 3414/20, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), pel
procediment d’urgència, de la Plataforma contra
l’ampliació de l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el
seu punt de vista i posicionament respecte dels projectes
d’ampliació de l’aeroport de Palma.

Començarem pel primer punt de l’ordre del dia relatiu a
l’adopció d’acord respecte a la sol·licitud de compareixença
RGE núm. 3414/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, pel procediment d’urgència, de la Plataforma
contra l’ampliació de l’aeroport de Palma, per tal d’explicar el
seu punt de vista i posicionament respecte dels projectes
d’ampliació de l’aeroport de Palma.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrá i... sí? Vol fer la intervenció?
Molt bé.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, simplement des
de MÉS per Mallorca hem demanat aquesta compareixença,
igual que la de la setmana passada vàrem debatre en aquesta

comissió la compareixença del director de l’aeroport de
Palma com a representant d’AENA per uns motius molt
senzills , hi ha hagut un debat prou social important tant del
projecte inicial de l’aeroport de Palma com de la
reformulació que s’ha fet d’aquest projecte i que va anunciar
AENA el mes de febrer.

Per tant, creiem que seria oportú i seria positiu poder
escoltar dues versions i després tant..., crec que serà positiu
per als grups parlamentaris que puguin estar a favor d’aquestes
obres com per als grups parlamentaris que puguin estar en
contra d’aquestes obres. Jo crec que serà positiu aquest debat
i conèixer les opinions de tothom.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Hi ha algun grup parlamentari
que vulgui intervenir? Podem passar a votació? 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí..., perdó, presidenta, m’agradaria intervenir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes, diputades, diputats.
M’agradaria intervenir de manera breu senzillament per
explicar el motiu de la nostra conformitat en aquesta petició
de compareixença.

Pensam que és greu que en els moments que ens trobam,
i no ho dic pel fet de la pandèmia, ho dic amb caràcter general,
que en aquest moment, després d’haver-se vist com el model
expansionista i depredador de territori que hem patit  les
darreres dècades i veient que està exhaurit, que és un model
que està exhaurit, que existeix un ampli, amplíssim consens
social a les Illes Balears, a totes les illes respecte de la
necessitat de protegir el territori i de posar límits i d’ordenar
el trànsit marítim i d’ordenar el trànsit aeri i d’ordenar
l’entrada de vehicles a les nostres illes, que tot i així
segueixen amb aquests projectes desenvolupistes que
generalment no tenen en compte les opinions ni de les
institucions locals ni de les institucions insulars ni del mateix
Govern autonòmic ni dels grups de pressió ni de la societat de
tota una comunitat, em sembla molt greu i crec que s’ha
d’explicar.

Per tant, volia deixar clar que el sentit del nostre vot a
favor d’aquesta compareixença és aquest, és favorable, però
per quins motius, ho volia explicar.

Supòs que són motius compartits per la majoria de diputats
i diputades que hi votaran a favor i pot ser no ho serà per a
altres, però ja dic, crec que aquest tipus de projecte no té
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cabuda a les Illes Balears perquè no té cap justificació ,
emparada en una demanda social o emparada en una necessitat
econòmica. Tot el contrari, crec que no és pot declarar
l’emergència climàtica a les Illes Balears el passat mes de
novembre i seguir amb projectes que impliquen depredar
territori a aquesta escala. No hi ha justificació
socioeconòmica ni ambiental ni política ni de cap tipus més
enllà de l’interès econòmic d’AENA.

Per tant, nosaltres hi estam d’acord i felicitam el grup
proposant per haver portat aquesta iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Tur. Si els sembla bé, si no
hi ha més intervencions, passarem a la votació de la
proposició... de la proposta RGE núm. 3414/20.

Sr. Secretari, si vol... hi ha unanimitat? No.

EL SR. JUAN I GUASCH:

No, no, perdoni, facem la votació.

EL SR. SECRETARI:

Facem la votació idò. 

Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sí. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer, sí.

EL SR. SECRETARI:

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Són: 9 sí, 1 no i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència, queda aprovat el RGE núm.
3414/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1990/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria.

A continuació passam idò al debat de la primera proposició
de llei prevista al punt de l’ordre del dia, la RGE núm.
1990/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
al rebuig de l’anomenada ecotaxa aèria.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. Salomé, sí?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Salomé, per cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. Buenas tardes,
señoras y señores diputados. Bueno, retomamos esta PNL que
entramos en enero de..., bueno, (...)

(Mal funcionament del so)

... como consecuencia (...)

(Mal funcionament del so)

... de unas declaraciones del ministro del Gobierno de
Sánchez, y en este caso fue la ministra de Transición
Ecológica y Reto demográfico, Sra. Ribera (...)

(Pèrdua de so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si pot repetir les tres darreres frases, és que s’ha quedat
com a enganxat, no?

 LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

 Por supuesto, sí. Decía que (...)...

(Mal funcionament del so)

... con motivo de unas declaraciones de un ministro del
Gobierno del Sr. Sánchez, en este caso de la Sra. Teresa
Ribera, que valoraba (...)

(Mal funcionament del so)

... eran los que más recursos tenían o eran (...)

(Pèrdua de so)

... por la (...)

(Mal funcionament del so)

Consideramos que no pudo quedar más en evidencia el
desconocimiento de las distintas realidades que (...)

(Pèrdua de so)

.... regiones de España, sobre todo una falta de sensibilidad que
ya es endémica al hecho insular desde Madrid, lo cual resulta
bastante decepcionante que otra vez tengamos que hablar de
esto mismo, porque la semana pasada o hace dos, no recuerdo
muy bien, ya hablábamos del Sr. Ábalos y de (...)

(Mal funcionament del so)

... si era necesario o no el 75% de descuento de residente.

Preguntado el Sr. Marc Pons en sede parlamentaria
manifestó (...)

(Pèrdua de so)

... quedaríamos exentos de esta tasa ante lo cual la verdad es
que nosotros somos un poco escépticos, no (...)

(Mal funcionament del so)

... certeza, así como, por ejemplo, sí que hemos visto que el
Gobierno de Canarias se ha manifestado claramente diciendo
que se ha preocupado de buscar el compromiso del Gobierno,
aquí no hemos visto  tal compromiso con Baleares, aunque
también es cierto (...)
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(Mal funcionament del so)

... hoy los turistas difícilmente podrán quedar exentos por la
libre competencia que se impone en la Unión Europea y que
todas aquellas islas que dependan del turismo, como es el caso
evidente de nuestro archipiélago, literalmente, están tocadas,
y esto, la verdad, consideramos que es muy, muy grave. 

Y estamos de acuerdo en tomar medidas medioambientales
pero creemos que tan importante como tomarlas es saber
cuáles son, cómo se van a llevar a cabo, cómo afectarán en
este caso a Baleares, qué alternativas se van a dar a los
residentes y a los (...)

(Mal funcionament del so)

..., una emergencia (...)

(Mal funcionament del so)

... hecha por el gobierno (...)

(Mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Cabrera, no se la sent...les dues darreres frases no ho
hem sentit. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Torn a repetir. Nada, simplemente decía que la
declaración de emergencia (...)

(Mal funcionament del so)

... hecha por el gobierno Sánchez, decía que (...)

(Mal funcionament del so)

... es formación de nuestro modelo industrial y del sector
servicios a través de (...)

(Mal funcionament del so)

... y de medidas de acompañamiento, todo lo cual
consideramos muy razonable, aunque a día de hoy la realidad
de Baleares es muy incierta. Además, la comisión europea (...)

(Pèrdua de so)

... turístico ni aeronáutico (...)

(Mal funcionament del so)

... una economía verde, por tanto...de hecho no tenemos
garantizado todavía el REB.

En este contexto, toda esta circunstancia se hace mucho
más compleja y mucho más grave, de ahí que nosotros

insistamos en... creamos que esta proposición viene..., bueno,
es procedente totalmente, y además creemos que es
importante que los gobiernos se posicionen ante esta
situación y, por eso, nuestra propuesta. 

El punto 1 de nuestra iniciativa pide una cosa que es obvia,
que es constatar la necesidad, el carácter de necesidad (...)

(Pèrdua de so)

... residentes, turismo, competitividad y (...)

(Pèrdua de so)

También es importante -creo- dejar constancia del rechazo
(...)

(Pèrdua de so)

... a las declaraciones de la ministra Ribera, por el
desconocimiento y la falta de sensibilidad ante el hecho
insular.

Y nuestro punto 3, que consideramos que (...)

(Mal funcionament del so)

... estas dos primeras (...)

(Mal funcionament del so)

... y ponemos -o ponernos- instar a que no se oponga a
cualquier posibilidad de (...)

(Mal funcionament del so)

... nuevas tasas aéreas, por el efecto negativo a los residentes,
a la competitividad de Baleares, a nuestro archipiélago, como
destino turístico. Creemos que la ecotasa aérea (...)

(Mal funcionament del so)

... la insularidad, mucho más todavía, en unas circunstancias
(...)

(Pèrdua de so)

... pues ya, lógicamente, un ataque directo a la supervivencia de
Baleares. No quiere decir ello que no tengamos que llevar
acciones complementarias y en defensa del medio ambiente,
como recojo en el cuarto punto. Creemos que es importante
combatir el cambio climático y, precisamente, trabajar
conjuntamente con el sector público-privado en base al
consenso político y social, de manera que las medidas que se
tomen no vayan en contra ni de los residentes ni en contra de
los sectores productivos, ni, en especial, del turismo. 

Creemos que trabajar en esta línea haría cambiar patrones,
esos patrones que se quieren cambiar, los hábitos de la
sociedad que, al final, es frustrar (...)
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(Mal funcionament del so)

... que hacer que esto (...)

(Mal funcionament del so)

..., pero siempre desde la realidad de que el ciudadano de a pie
no se vea afectado en sus primeras necesidades. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per al torn de fixació de
posicions, de major a menor, passarem primer al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Cuando se generaliza, es normal que
no se tengan en cuenta todos los sitios en sí, sobre todo sitios
tan específicos como Baleares o Canarias. Obviamente, la
insularidad se tiene que tener en cuenta, no porque lo quiera
un partido u otro, es porque lo refleja la Constitución y es
nuestra obligación, sobre todo la de los diputados de esta
cámara y la del gobierno de estas islas- hacerla valer. 

Ahora bien, cuando alguien hace declaraciones y
generaliza, hay que entender que lo está haciendo en un marco
general y que no entra al detalle específico y que, además, la
Constitución lo refleja. 

Es evidente que hay que aumentar la fiscalidad ambiental
en general, ya que además España es uno de los países a nivel
europeo que más en la cola están al respecto. Aunque, como
es evidente, debido a nuestro carácter insular, cuando se
aborda de forma seria, no en declaraciones sinó cuando lo
aborden como toca, se debería realizar teniendo en cuenta
todas las particularidades de los territorios, en especial, los
que dependemos casi en exclusivo del transporte aéreo, en
este sentido vemos completamente razonable la PNL. 

Como he comentado, a nivel europeo la fiscalidad de
Europa está teniendo cada vez más importancia: es un hecho
que no debemos obviar, todo lo contrario, pero siempre con
una mirada amplia en su conjunto, y desde Baleares, como no
puede ser de otra forma, tenemos que tener en cuenta nuestra
fragilidad en materia de conectividad, simplemente por el
hecho de ser islas.

Pretender negar la implantación de impuestos
medioambientales o directamente querer obviar la línea que se
está aplicando a nivel europeo, y que va a seguir aplicando y
aumentando -como ya nos han hecho saber, porque está en su
hoja de ruta- , sería tener una visión un tanto limitada del
conjunto que nos rodea.

Nos toca defender nuestros intereses, sí, pero siendo
realistas y efectivos, sin declaraciones que bueno, que puedan

buscar cierto desgaste por confrontaciones políticas debido
a no haber especificado como toca cuando se hable en marco
general. 

¿Nos queremos oponer y bloquear la hoja de ruta que se ha
marcado a nivel europeo, en la lucha contra el cambio
climático?,  ¿o lo que queremos, realmente, es que esa hoja de
ruta se adapte, teniéndonos en cuenta como problemas
específicos que tienen los territorios como el nuestro, en este
caso, por la insularidad? Creo que lo realista sería lo segundo. 

La intención de voto, al primer punto, será que sí, yo creo
que todos estamos de acuerdo. El segundo, sí que votaríamos
que no, pero no porque no veamos que, en este  sentido, la
ministra no haya especificado a Baleares y, evidentemente, se
ve, sino por el fondo en sí; sí que creemos que tiene que haber
impuestos, evidentemente, en Baleares no, porque es de
interés pues completamente para los ciudadanos el vuelo
aéreo...los vuelos, con lo cual diremos que no, simplemente,
por el fondo en sí, no porque no haya ocurrido, que sí que ha
ocurrido. En el tercer punto, diremos que sí, y en el cuarto,
que sí, con lo cual votaríamos prácticamente a todos que sí,
salvo el punto segundo. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal...?, no, Pérez-Ribas,
perdó, sí. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, Sra. Presidenta, diputades i diputats, bona tarda. 

Les declaracions de la ministra Ribera, absolutament
desafortunades, dient que els ciutadans de les Illes Balears
viatjàvem en avió perquè teníem doblers o perquè ho pagava
l’empresa...demostra clarament, com ja ha dit la portaveu del
PP anteriorment, el desconeixement que tenen determinats
ministres de la realitat de les nostres illes. També el Sr.
Ábalos, quan manifestava que els ciutadans de les Illes Balears
feien un ús deshonest del descompte de resident perquè
viatjaven més del que haurien de viatjar. A veure, a les Illes
Balears no tenim alternativa als avions, als  vols, ni per la
nostra mobilitat interilles... bé, interilles encara podríem anar
en vaixell, però en mobilitat, per viatjar a la península,
mobilitat de feina, mobilitat de visites a familiars, mobilitat de
diverses índoles, no només el viatge per vacances, l’activitat
laboral de moltíssima gent de les Illes Balears està vinculada
als vols.

També nosaltres, com a país, com a illes receptores de
turisme, ens interessa molt que el preu dels vols sigui el més
competitiu possible, i aquest increment que a la Sra. Ribera no
li importa que les Illes el pateixin, afectaria clarament la
decisió de compra d’un paquet turístic per part de
determinades societats de destins, de països emissors de les
nostres illes, de turisme.
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Per tant, votarem a favor dels quatre punts, considerem que
estan ben raonats i que s’adapten al pensament que té el Grup
Parlamentari Ciutadans en aquest aspecte, també és vera que
la setmana passada el Grup Parlamentari El Pi va dur també en
comissió una PNL prou similar i també, evidentment, vàrem
votar a favor, principalment perquè considerem que no tenim
alternativa.

I que sí que és vera que després posteriorment la ministra
Ribera va dir que tant les Canàries com les Illes Balears es
veurien exemptes d’aquest impost...ja sabem, ja sabem com
són aquestes situacions, i que un dia diuen que sí i al dia
següent poden canviar d’opinió. 

Per tant, és convenient que des del Parlament de les Illes
Balears quedi ben clar i arribi ben clar a Madrid que no tenim
cap interès en què aquest impost s’utilitzi en els vols de les
nostres illes. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per cinc minuts. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, des de MÉS per
Mallorca estam d’acord amb la idea universal d’aplicar aquesta
taxa, de fet hi ha hagut ja països dins la Unió Europea, és una
dinàmica que s’ha escampat a la Unió Europea, d’incorporar
aquest impost o taxa verda al combustible de les aeronaus.
Però també des de MÉS per Mallorca defensam la
connectivitat de les Illes amb la península, creim que és
fonamental, són les nostres carreteres, és la nostra manera de
desplaçar-nos.

El problema que tenim és que tant la redacció de la
setmana passada com la redacció de l’actual proposició no de
llei que presenta el Partit Popular evidentment no fila, o no
fila prim, perquè nosaltres puguem fer un posicionament clar
respecte d’això. Per tant, des de MÉS per Mallorca
evidentment els anunciam que possiblement en els propers
mesos presentem una proposició no de llei on puguem filar
prim entre els drets que tenim com a residents i evidentment
un principi com és aquest impost verd, que creiem que és
important en el seu marc universal, i poder fer un
pronunciament al respecte. De moment la nostra tònica, ja ho
vàrem comentar en el debat, crec que fa dues setmanes ja, d’El
Pi Proposta per les Illes, va presentar una PNL molt semblant
amb uns punts molt semblants i  la nostra tònica per aquest
motiu va ser l’abstenció. Per tant, nosaltres ho farem.

Sí que anuncio que en el punt 2 votarem en contra i
votarem en contra perquè crec que les paraules i els matisos
que ha tengut la ministra cap a les Illes Balears han estat molt
diferents d’altres ministres d’altres èpoques i de la present
època cap a les Illes Balears. Crec que hi ha hagut distints
tipus de declaracions i crec que la ministra de Transició

Energètica va matisar la seva intervenció i va atendre les
realitats insulars, i així va deixar constància. Per tant, aquí
nosaltres votarem en contra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Faria una petició a les dues
diputades i diputat que estan via telemàtica, si poden
comprovar que tenen el silenciador del micròfon, que se sent
un renou. Molt bé. Gràcies.

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Balears té la paraula el
Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, al igual que ya hicimos
en otra ocasión con proposiciones no de ley parecidas, vamos
a votar a favor, en este caso de los cuatro puntos que plantea
el Partido Popular, nos parecen adecuados, correctos,
necesarios. Por un parte, deja clara cuál es la posición, yo
creo que en ese punto sí, mayoritaria de los diputados, de
hacer lo posible para dejar de estar discriminados en cuanto a
la conectividad aérea y las conexiones no sólo entre islas, sino
con el resto de España.

Y por otra parte, nosotros todo lo que tiene que ver con el
aumento de impuestos siempre vamos a estar en contra, y en
los momentos difíciles que estamos viviendo, y que van a ser
mucho más complicados en los próximos meses y próximos
años, aún lo vamos a estar más. Porque puede que incluso eso
que algunos llaman hoja de ruta o plan de la fiscalidad
ambiental europea, y esos planes que han aprobado muchos
países, la propia Unión Europea y otros países de la Unión, se
vean modificados ante la crisis económica que nos viene
encima porque si subimos, por ejemplo en este caso que
estamos hablando hoy, tasas aéreas con finalidades
medioambientales a unas compañías aéreas las cuales muchas
están en grave riesgo de quebrar, si aumentamos esos
impuestos al final repercute en los billetes y al final repercute
en el ciudadano que utiliza el medio de transporte, sobre todo
nosotros que no tenemos otro más que el barco o el avión.

Con lo cual, ojo a sacar a la Unión Europea a pasear porque
ellos aprueban hojas de ruta y estamos todos de acuerdo
porque van a haber grandes cambios en los próximos meses y
en los próximos años ante, probablemente, una de las mayores
crisis económicas que vamos a sufrir en toda Europa. Así que
ahí se van a tener que priorizar objetivos y demandas de la
sociedad.

Y cuestiones como la de la fiscalidad ambiental, que en
otros momentos de la historia más pacíficos se podían
plantear desde diferentes prismas, creo que aquí va a quedar en
un segundo plano ante lo que nos viene encima. Y si se trata
de, por una parte, favorecer a los ciudadanos sobre todo de las
Islas Baleares, que puedan desplazarse con seguridad y con
precios asequibles y, por otra, que la economía se mantenga
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creo que políticas de aumento de impuestos no ayudan en
nada, al revés, perjudican. 

Por eso, nosotros vamos a apoyar estos cuatro puntos de
la PNL del Partido Popular. 

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
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades. El nostre grup parlamentari, com és evident, donarà
suport a aquesta iniciativa. Dic que és evident perquè fa molt
poques setmanes vàrem tenir una iniciativa presentada pel
nostre grup parlamentari que era d’un contingut absolutament
similar a aquesta, per tant, no importa reiterar arguments. 

És evident que les Illes Balears som un arxipèlag, és
evident que les illes a nivell general i les Balears en concret
han de ser tractades en la seva singularitat i, per tant, que
qualsevol impost en el transport aeri que es pugui imposar no
pot perdre de vista que hi ha territoris que no tenen una altra
manera d’exercir la seva mobilitat. Des d’aquesta punt de vista
evidentment no s’han de veure agreujades pel que ja ha passat
històricament, que és que la mobilitat al continent és molt
més fàcil, tant en transport de vehicles, cotxes o autobusos,
com en transport de tren.

Per tant, davant d’aquesta situació crec que les Illes
Balears han d’alçar la veu i han de fer sentir la seva
reivindicació que no se’ns encareixi encara més una
comunicació on som desiguals, perquè costa molt més un
quilòmetre d’un ciutadà de les Illes Balears de mobilitat que
un quilòmetre d’un ciutadà del continent.

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. Bé, jo explicaré el sentit del meu vot
que, si es permet votació separada, serà diferent a cada un dels
punts. 

Explicaré. En el primer cas votarem a favor del punt 1
perquè el punt 1 és la constatació d’un fet sobre el qual estam
crec tots d’acord amb les Illes Balears. (...)

Respecte amb el punt 2, en relació amb les declaracions de
la ministra de Transició Ecològica m’abstindré, i explicaré per

què. M’abstindré perquè és cert que si anam a la literalitat de
la seva expressió potser podem pensar que no va tenir en
compte Balears, bé, potser (...), no va tenir en compte Balears
mentre parlava. Tot i així, tampoc no presumeixo que hi
hagués una mala fe o una voluntat expressa de deixar-les de
banda. En qualsevol cas, sí que crec s’ignora, i això crec que
tenim tots el deure, tots els diputats i diputades d’aquesta
cambra, d’exigir-ho i el Govern també d’una manera molt
especial que deixem d’excusar als ministres (...) de l’Estat
cada vegada que s’obliden de Balears, perquè bé que se’n
recorden quan es tracta de reivindicar (...) 

(Mal funcionament del so)

... el seu territori. Per tant, el que no pot ser és que (...)

(Mal funcionament del so)

... política s’oblidi sistemàticament de les Balears quan, o de
les Canàries fins i  tot, quan es prenen certes mesures o es
volen impulsar certes mesures. Per tant, nosaltres aquí ens
abstenim perquè, ja dic, crec que la intenció de la ministra no
era fer un greuge cap a Balears. No obstant, entenem que no és
excusa perquè no se’ns tengui presents, tot el contrari.

En el punt 3 votarem que no, i li diré per què. Vostès fan
aquí un escrit, una redacció al punt 3 que és absolutament
categòric i nosaltres entenem que la voluntat d’aquest escrit,
del punt 3, és noble, és una bona voluntat, vostès aquí volen
expressar que no hi hagi cap impost que gravi als residents.
Però de la manera que vostès ho redacten em consta molt
estar-hi d’acord perquè vostès diuen: “el Parlament de les Illes
Balears s’oposa a qualsevol possibilitat d’implantació de
noves taxes o d’imposts al transport aeri...”, i donen per fet
que no farà altra cosa que castigar els residents de Balears,
etc. Perquè no ho saben si castigarà o no els residents de les
Illes Balears perquè podria ser que fos un impost que no
inclogués els residents de les Illes Balears o que no inclogués
el supòsit dels que residim a les Illes Balears. Per tant,
nosaltres no hi podem votar a favor perquè, ja dic, crec que és
una redacció absolutament categòrica i que, per altra banda,
entra en contradicció amb una qüestió, que ens agradi o no i ja
sigui més oportuna o no arribarà, i és que la Unió Europea fa
molts anys, perquè no és nou, fa molts anys que li diu a l’Estat
espanyol: per favor, revisau la vostra fiscalitat.

I aquí vull fer un apunt, no estic d’acord amb les
consideracions que fa el senyor, o no del tot, amb les
consideracions que fa el Sr. Campos, perquè és cert que és un
moment molt dur per fer nous plantejaments d’increments
d’imposts, és cert, probablement no és el millor moment,
també hi puc coincidir, però també és cert que una
modificació del sistema impositiu del nostre Estat no
necessàriament implica apujar tots els imposts, és que potser
vol dir que el que s’ha de fer és desviar la càrrega d’imposts
d’unes activitats cap a altres, que són més contaminants i que
en molts de casos són prescindibles. Recordam que el fet de
viatjar en avió no és amb caràcter universal imprescindible per
a tothom. Per tant, quan fem afirmacions tan categòriques,
nosaltres evidentment no hi podem estar d’acord.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 24 / 17 de juny de 2020 373

I en el darrer punt hi votarem a favor, tot i que jo vull
preguntar-me una vegada més, a la declaració d’emergència
climàtica que va fer el Govern de les Illes Balears el passat 8
de novembre, per Consell de Govern, i insistesc molt en
aquest acord, perquè és un acord que té moltes connotacions,
tot i que malauradament a dia d’avui no n’hem vista cap, i així
ho dic, va ser un acord que implicava molts de compromisos
i a hores d’ara malauradament desconeixem en què han quedat.
Però entenem que totes aquestes mesures que el Partit
Popular entén que s’han de prendre per combatre el canvi
climàtic, han de ser arran d’aquest acord de declaració
d’emergència climàtica, i per això hi votam a favor. Però
insistim, arran d’aquest acord i dels compromisos que es
despenen.

Entenem aquí que el que votam és una voluntat que hi hagi
esforços en aquest sentit i per això li donam suport, si
evidentment la proposant accepta votació separada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bones tardes. Abans d’entrar en el fons
de la qüestió, m’agradaria contextualitzar les declaracions de
la ministra, que no són tals declaracions, sinó la resposta a una
pregunta d’un periodista d’Onda Cero, on diu que aquell debat
que s’està produint a Europa sobre la necessitat d’una fiscalitat
per al transport aeri, ambiental, era un debat interessant, “debat
interessant” va dir. I evidentment és un debat que a Europa és
real i en aquests moments és present a les taules de decisió de
la Unió Europea.

Després va afegir, i açò és cert per a l’Europa continental
que aquells usuaris de l’avió són normalment aquelles
persones que trien l’avió per damunt del vehicle privat, del
vehicle  col·lectiu per carretera, o de l’autobús o el tren,
perquè tenen aquesta alternativa i la més cara és l’avió a
l’Europa continental. I que, per tant, evidentment en aquest
sentit es justificaria una fiscalitat ambiental damunt l’avió.

Per tant, contextualitzat açò, immediatament van saltar
totes les alarmes que solen saltar a les illes en aquests casos,
la ministra va matisar que evidentment on no hi havia
alternativa de transport fàcil, com és el nostre cas,
evidentment havien de ser excepcionades. Així ho va demanar
també el Govern de les Illes Balears, així ho va demanar la
societat civil de les Illes Balears, així ho va demanar el meu
grup, ho vaig demanar jo en persona i evidentment en tot cas
és un debat interessant i obert a la Unió Europea i que ja
veurem com acaba, però previsiblement acabarà amb una taxa
ambiental.

I aquí m’agradaria distingir entre taxa i impost, perquè una
cosa és una taxa i una altra cosa és un impost, l’impost és
general, la taxa evidentment és a canvi d’un servei i la paguen
les persones que són usuàries d’aquest servei. I evidentment
normalment els països amb pocs imposts tenen moltes taxes
i paguen justs per pecadors, com sol passar habitualment i
com passava en aquest país abans de què hi hagués democràcia,
que no hi havia impost de la renda, però amb independència de
la renda, tothom pagava el mateix per a una determinada
prestació  d’un servei i açò era molt més injust que no
evidentment una fiscalitat de caràcter progressiu com
protegeix, almanco en teoria, la Constitució.

A partir d’aquí, tota fiscalitat ambiental pot ser contrària a
l’estímul de la nostra connectivitat, no tota. Europa, sobretot
la turística, evidentment la de residents no, a Europa hi ha
molts de països que són molt sensibles diguéssim a l’ús de
l’avió per les seves conseqüències ambientals i hi ha
moviments importantíssims al nord d’Europa en contra de l’ús
de l’avió i molts dels ciutadans ja han deixat de fer turisme a
les nostres illes per no haver d’agafar un avió. Açò ha passat,
evidentment la COVID-19 obre un parèntesi damunt d’aquesta
situació, però si les coses tornen a una certa normalitat, aquest
debat es reprendrà a Europa perquè és un debat propi de la
nostra condició de ciutadans del segle XXI.

I a partir d’aquí, si aquest debat va endavant, o prenem
mesures en contra de les conseqüències ambientals del
transport aeri, o prendrem mal. I una de les mesures pot ser
que els ciutadans potencials usuaris del transport aeri per venir
a les nostres illes, entenguin que hi ha mesures fiscals
compensatòries de les conseqüències ambientals de l’avió i,
per tant, que no és tan dolent perquè té unes compensacions
econòmiques a favor del medi ambient. En aquest sentit, per
tant, vius perquè no sempre la fiscalitat és contrària a la
conveniència ambiental. La regla de tres simple, fàcil és dir,
un impost és dolent, no sempre és així, ni sempre és així en
casos ambientals i si no es protegeixen sistemes de transport
més ecològics, si no es protegeixen sistemes energètics més
ecològics, acabarem prenent mal i si no es regulen aquests
sistemes, la nostra condició de destí turístic privilegiat pot
deixar-ho de ser a mig termini, a curt termini poden ser
discutibles els efectes que tengui, però a llarg termini ens pot
perjudicar i molt, perquè evidentment a Europa les coses
estaven canviant abans de la COVID-19 i continuaran canviant
quan superem aquesta situació de crisi econòmica, social i
sanitària que patim en aquests moments.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant, la Sra. Cabrera, per un temps
de cinc minuts, té la paraula.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar agradecer
los posicionamientos favorables de una manera o de otra a los
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grupos políticos. Creo que es evidente, puedo compartir
prácticamente todos los argumentarios que se han expuesto,
incluso los que justifican los votos en contra y las
abstenciones. 

Entiendo que de alguna manera se pueda justificar, como
decía el Sr. Borràs, las declaraciones de la ministra, se pueda
justificar desde el punto de vista de que se intenta comprender
que humanamente uno puede equivocarse, pero desde el punto
de vista que representa que es una ministra del Gobierno de
España y que tiene la obligación de conocer y de defender
todos los intereses de todos los españoles en todas las
circunstancias, pues lamentablemente no se puede
comprender, y como esto es un tema que ya viene de lejos y
que venimos, como dice aquel, “a gato escaldado, agua tibia le
basta”, claro lógicamente yo creo que es obligación de
Baleares, del Gobierno de Baleares y de esta cámara
posicionarse claramente y alzar la voz y dejar claro unidos que
esta situación no se puede consentir y que se ha equivocado,
que no es por ahí y que ese no es el camino. Y lógicamente
como Baleares, como residentes y como destino turístico no
lo podemos consentir.

Recordar que las patronales, los sectores económicos y
productivos salieron rápidamente para protestar por estas
declaraciones, no creo que lo hicieran de manera
irresponsable, tanto AVIBA, como la Federación Hotelera,
como PIME, como los comerciantes, como la Asociación de
compañías aéreas. Con lo cual estamos hablando de una
situación que yo creo que es compartida por todos y de lo que
se trata es de poner el foco y de alertar de que no puede darse
por buena esa declaración bajo ningún concepto.

En cuanto al Grupo Mixto, la Sra. Tur, en cuanto al voto en
contra del punto 3. Respeto lo que dice, su valoración, pero
insisto, creo que es importante hacer un posicionamiento
claro, frontal e institucional ante esto, ese es el objetivo en
definitiva. Si finalmente la fiscalidad ambiental, como dice el
Sr. Borràs, es una cosa, podemos entender que tiene que tener
un camino, pero lo que no se puede consentir es que se meta
a todo el mundo en el mismo saco, que no se tenga en cuenta
el contexto de Baleares, que no se tenga en cuenta que no hay
alternativa ninguna, no pocas, ninguna más allá del barco y del
avión para movernos, y que no se tenga en cuenta que a día de
hoy no hay ninguna medida de acompañamiento, ni ningún tipo
de ayudas, ni de medidas, ni de convenios, que esté previsto
que ayuden ni al sector turístico, ni al sector aeronáutico en
esta transición verde y en esta aplicación de economías
verdes. Con lo cual creo que es una situación que hay que
tener muy en consideración, porque al final los que saldremos
perdiendo somos nosotros.

Nosotros en la PNL que presentamos de plan de choque
turístico, una de las cosas que pedíamos era precisamente que
se facilitara económicamente, que se dieran ayudas para
incentivar el turismo nacional, ¿por qué? Porque precisamente
los archipiélagos tienen el handicap de la insularidad y no
estábamos en las mismas circunstancias que cualquier otro
destino del resto de España a la hora de incentivar la
reanudación del turismo nacional después del final del estado

de alarma. Por tanto esto es una cosa que se podría interpretar
de manera paralela, que cualquier cosa, cualquier cosa puede
ir en contra de nuestra competitividad, puede ir en contra de
nuestro bienestar y puede ir en contra de nuestro futuro. 

Por tanto pongo este ejemplo porque creo que ahora cobra
más sentido que nunca la necesidad de oponernos
expresamente a cualquier decisión de que el Gobierno pueda
penalizar de alguna manera nuestra ya dañada economía y
nuestra insularidad. E, insisto, no tenemos a día de hoy..., no
podemos estar en las mismas circunstancias que el resto de
España, no tenemos medidas compensatorias y no tenemos
alternativas. Por tanto creo que se justifica más que nunca un
posicionamiento claro con esta propuesta, que me consta que
ya se votó favorablemente la de El Pi, y que creo que estamos
todos en la misma línea.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Permet el vot per separat,
Sra. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí. Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si de cas, Sr. Secretari, passaríem a votació punt per punt,
perquè sembla pel debat que hi ha diferents sentits de vot a
cada punt.

Passam, idò, a la votació del primer punt.

EL SR. SECRETARI:

Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. Sí.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt número 2.

EL SR. SECRETARI:

Marc Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sí. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. No.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar. Hi ha hagut un empat.

EL SR. SECRETARI:

Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. No.

Mercedes Garrido.
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LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mateix resultat: 6 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem una tercera votació.

EL SR. SECRETARI:

El punt 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una tercera votació al segon punt.

EL SR. SECRETARI:

Ah, una tercera votació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maxo Benalal.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Ah, perdó, Pérez-Ribas.

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. No.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sí, a favor. Mateix resultat, 6...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò com que hi ha un empat, passaria aquest punt
al Plenari.

Passarem a la votació del punt número 3.

EL SR. SECRETARI:

Marc Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. Sí.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí. 
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EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

I Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt número 4.

EL SR. SECRETARI:

Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. Sí.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, així queden aprovat els punts números 1, 3 i 4 de
la Proposició no de llei RGE núm. 1990/20, relativa al rebuig
de l’anomenada ecotaxa aèria, i el punt número 2 s’elevaria al
Plenari per a la seva votació.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5577/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a modificació de la Ll ei
d’avaluació ambiental estatal per a la regularització
d’infraestructures públiques.

Passam a continuació al debat de la segona proposició no
de llei prevista en el punt número 2 de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 5577/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la modificació de la
Llei d’avaluació ambiental estatal per a la regulació
d’infraestructures públiques.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa neix de
la constatació d’una realitat trista, a l’any 2018 l’Estat
procedeix a modificar la seva llei d’avaluació ambiental, i una
d’aquestes modificacions de l’articulat d’aquesta normativa al
final el que provoca és que no es puguin fer projectes de
regularització d’infraestructures o equipaments existents, o
d’obres existents, i només es puguin fer avaluacions d’obres,
equipaments o infraestructures que s’hagin de fer, però les que
estan fetes ja no poden ser objecte d’avaluació ambiental, amb
la qual cosa ja no poden ser objecte de regularització  o  de
legalització. I aquesta situació és prou absurda, perquè a les
Illes Balears, per exemple, hi ha infraestructures capitals, com
és el tema dels emissaris submarins, molts dels quals estan
fets, però no tenen tots  els permisos, i han de superar una
avaluació ambiental. Aquest article provoca que no puguin
superar l’avaluació ambiental perquè no poden ser objecte
d’avaluació ambiental, segons la normativa així com està
redactada per part de l’Estat, la qual cosa evidentment per a
nosaltres és absolutament inacceptable.

Per tant, nosaltres pensam que qualsevol infraestructura,
qualsevol obra, qualsevol projecte que es trobi dins els
annexes corresponents de la Llei d’avaluació ambiental, ha de
superar aquesta avaluació ambiental, però, independentment de
si s’ha de fer o de si ja està fet, i de fet aquesta postura està
totalment avalada per la Unió Europea, perquè les sentències
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han recollit
aquesta possibilitat, que es faci avaluació ambiental de
projectes a futur o de projectes ja executats.

Per tant, ens sembla de lògica i ens sembla absolutament
necessari que l’Estat procedeixi a modificar la seva normativa
i possibiliti la realització d’avaluació d’impacte ambiental
d’obres, projectes, infraestructures i equipaments ja realitzats.
Evidentment, si no estan d’acord amb les necessitats
ambientals corresponents idò aquests projectes seran rebutjats
o seran avaluats negativament, independentment de si estan
fets o si s’han de fer, però el que no podem fer és tancar la
porta al fet que, per exemple, els emissaris submarins d’una
vegada per totes acabin tenint tots els permisos i estiguin en
una situació absolutament regularitzada, legal i així com toca.

Crec que és un objectiu que compartim, crec que és una
proposta de sentit comú, i esper rebre el suport de la cambra.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005577
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta no de llei és
una proposta molt tècnica jurídicament, això ho entén més el
Sr. Melià que jo mateix. 

Tal com exposa, la Llei 9/2018 va modificar, efectivament,
la Llei 21/2013 d’acord amb una directiva europea, és a dir, va
transposar el que exigia aqueixa directiva europea, que era la
2014/52. Però el que sí he vist, mirant el text del paràgraf
aquest concretament que s’exposa aquí en aquesta PNL, és que
efectivament el text aquest concret és el mateix, és a dir, amb
aqueixa modificació de la Llei 9/2018 ja no es modifica ni tan
sols el text de la Llei 21/2013, ja que és el mateix.

De la forma que està redactat és cert que està redactat
d’una forma bastant ambigua, perquè no diu que no es pugui
seguir tramitant, sinó que simplement diu que no es podran fer
aqueixes avaluacions ambientals en els projectes que estiguin
començats o acabats. És cert, i això és ben cert, que l’esperit
de la llei va en el que ha dit el Sr. Melià, que quan una
administració pública, ja sigui l’òrgan substantiu o bé l’òrgan
ambiental, detectat que hi ha un projecte..., s’ha demanat una
avaluació d’impacte ambiental sobre un projecte que ja està fet
o a mig fer, idò l’esperit d’aqueixa llei és que es prenguin
mesures tant administratives..., bé administratives o  bé
judicials per aclarir què ha passat, i una volta aclarit seguir
tramitant l’avaluació ambiental corresponent d’acord amb el
que hagi dictaminat aquest òrgan administratiu o judicial.

Però hi ha casos i casos, no tots són iguals. Evidentment
l’annex 1 i l’annex 2 de la Llei 21/2013 són molt amples i hi
ha molts de casos. No tots són iguals. Aquí parlam
concretament de temes d’emissaris, que és amb el que més
problema tenim aquí a prop. A l’exposició de motius hi ha un
tema curiós; a l’exposició de motius de la Llei 9/2018,
aquesta que va modificar la llei anterior, diu: “La posibilidad
de exclusión de un proyecto determinado de la evaluación
de impacto ambiental en casos excepcionales mediante
acuerdo motivado del Consejo de Ministros o del órgano
que determine cada comunidad autónoma, sea limitado
como hacer la directiva a los supuestos (...) dice sea
limitado, como hace la directiva, a los supuestos en que la
aplicación de evaluación de impacto ambiental tenga
efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto”. La ley
cita expresamente el caso de las obras de reparación de
infraestructuras críticas dañadas a  causa de
acontecimientos catastróficos , etc., i això em recorda, per
exemple, l’emissari d’Eivissa, que va ser danyat i que s’havia
(...) urgentment, i, clar, es retardava molt la tramitació i llavors
al final es va fer, que possiblement sigui un dels que no
tenguin aquest estudi d’impacte ambiental però, clar, era pitjor
el remei que la malaltia, i aquí el que diu la llei és que en un
cas d’aquests es pot considerar, d’acord amb el que diu
l’article 2 de la Llei 8/2011, que diu: “Infraestructuras
críticas”. Quines són les infraestructures crítiques? Això s’ha
de determinar. Diu “infraestructuras críticas, las
infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es
indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo

que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto
sobre los servicios esenciales”. 

Aquest seria un cas concret del que és un emissari. Un
emissari evidentment en aquest cas és una infraestructura
crítica, que no es pot eliminar; per tant és indispensable. I clar,
si estan sobretot en funcionament és impossible paralitzar-los;
es poden prendre mesures i tot el que sigui necessari però és
impossible paralitzar-los. Per tant tal volta el tema dels
emissaris es podria acollir a aquest article de la Llei 8/2011.

Però en qualsevol cas el que se’ns presenta avui aquí, el
Grup El Pi, nosaltres donarem suport a aquesta proposta
perquè en aquest cas l’únic que deim aquí és que el Parlament
busqui una solució, és a dir, el Govern de l’Estat busqui una
solució amb garanties procedimentals i ambientals que siguin
exigents, per tant exigibles. Per tant no hi podem estar en
contra, evidentment s’ha de buscar una solució, s’ha de buscar
una solució a aquests problemes, que alguns d’ells ja fa anys
que estan així. Fins i tot aquí s’hagués pogut posar un altre
punt o s’hagués pogut afegir a aquest -però és un tema ja del
ponent i per tant nosaltres hi votarem a favor de qualsevol
manera- que digués: “...o bé eximir-los en cas de reparacions
com infraestructures crítiques previstes a la Llei 8/2011, i
recollit també a l’article 8.3 de la Llei 21/2013, per poder
acabar la seva tramitació”. És a dir, hi ha casos, aquestes
infraestructures critiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Juan, hauria d’anar acabant, eh?, quan pugui.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, miri, ja està. Jo simplement era això, que fins i tot es
podria incloure un apartat més o incloure en aquest text això,
però en qualsevol cas estam d’acord que s’ha de buscar una
solució a aquesta problemàtica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. López, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Cuando se legisla, como es normal,
todos sabemos que tenemos una idea en la cabeza y luego
ocurre lo normal, y es que choca a veces con la realidad y
adaptarla cuesta más o menos.

Como ha dicho el diputado de El Pi es una propuesta de
sentido común. Hay una problemática, se quiere solucionar y
se hace la propuesta de cómo solventarlo. Por lo tanto no me
voy a exceder demasiado, pero es evidente que si tenemos
algo en un limbo cuántico que está bloqueado, que no puede ir
ni para adelante ni para atrás, lo mejor es encontrar una
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solución. ¿Cuál?, la expuesta por el Grupo de El Pi, con lo
cual por nuestra parte vamos a votar a favor sin ningún tipo de
problema.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta, gracias. Evidentemente nuestro grupo
votará a favor porque, como se dice, esto es una propuesta de
cajón. En realidad tiene razón, pero no estoy tan de acuerdo
con lo que argumentó antes el Partido Popular. En realidad la
directiva 85/337, que es a la que hace alusión el compañero,
bueno, esa directiva ya no existe porque fue reemplazada por
la 2011/92, pero que en realidad básicamente dice
exactamente lo mismo, e indica que la autorización de
proyectos públicos o privados que puedan tener repercusiones
sobre el medio ambiente sólo deberán concederse después de
una evaluación previa. Estos proyectos, que tal como están
efectivamente en la ley española en los artículos 7 y 8, en la
directiva están en el anexo primero, que es el que tiene toda la
lista, e incluye realmente más de lo que incluye nuestra ley
nacional.

El problema que hay en España es exactamente el mismo
problema que hubo en Italia, y es que el artículo 29 del
Decreto legislativo 152, redactado de la misma forma que el
decreto español, no permitía que se pudiesen hacer estos
estudios después de haber acabado una obra, y sólo
contemplaba que si había irregularidades pues que la obra se
pudiese derribar, y ahí es cuando efectivamente entró en juego
la jurisprudencia constante del Tribunal Europea con una
sentencia de 2017, en la que efectivamente dice literalmente...
dice literalmente que los estados miembros tienen que
efectuar esta evaluación de este impacto para regularizarla
incluso con posterioridad a la construcción y entrada en
servicio de la instalación en cuestión, y no sólo eso, sino que
encima dice que una vez evaluada la evaluación efectuada, para
regularizarse no tiene que abarcar únicamente impacto
ambiental futuro de la planta, sino que se tiene que tener en
cuenta también el impacto ambiental ocasionado desde su
realización. 

O sea que evidentemente el punto..., esta PNL presentada
por El Pi es totalmente justificada, se ajusta totalmente a la
legislación europea y obviamente, pues, votaremos que sí,
como no puede ser de otra forma.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, des de MÉS per
Mallorca estam d’acord amb aquesta proposició no de llei,
crec que manifesta una reivindicació que és una reivindicació
compartida per part de MÉS per Mallorca i també pels
representants de MÉS a diverses institucions, com és a la
Conselleria de Medi Ambient o a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears on amb diferents escrits ja s’han
manifestat en aquest sentit cap als distints responsables que hi
ha hagut als ministeris en els darrers anys.

El Sr. Melià ha fet referència, (...) molta referència, però
la PNL està ben explicada, és a dir, totalment executats o
parcialment iniciats, també hi ha obres d’aquests tipus a les
Illes Balears i evidentment es posa o s’ha posat l’accent en les
infraestructures públiques o privades, és important. L’exemple
d’aquesta PNL s’exemplifica amb els emissaris, els emissaris
és un bon exemple, tots, quan pensam en emissaris pensam en
una infraestructura pública i els emissaris, la gran minoria a la
pública, és a dir, tenim més del 80% d’emissaris que són de
titularitat privada. Per tant, està bé aquest apunt i és necessari
que aquests emissaris puguin ser sotmesos, igualment que
altres infraestructures.

Des de MÉS per Mallorca estam d’acord que aquesta..., la
reforma d’aquest article no ha d’implicar un plus a favor
d’aquella obra ja iniciada o bé ja feta, i creiem que en el punt
queda ben recollit quan diu “amb totes les garanties
procedimentals i ambientals que siguin exigibles”, i el Sr.
Melià també ho ha explicitat a la seva intervenció. Si el
resultat d’aquesta avaluació ambiental és que s’han de fer
modificacions al projecte és el resultat que hi ha i aquesta
infraestructura haurà de ser sotmesa a un plantejament
d’alternatives i de millores per poder passar aquesta avaluació.

Per tant, nosaltres votarem a favor, no hi veiem
absolutament..., no tenim res a aportar i creiem que és una
bona iniciativa que evidentment forma part d’aquesta
reivindicació que ja s’ha fet durant aquests anys per part de
diverses institucions de les Illes Balears. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo no me extenderé porque
comparto y coincido en el argumentario dado por el diputado
Melià y por su justificación, al igual que los comentarios
jurídicos realizados por el diputado de Ciudadanos Sr. Benalal. 

Es evidente que la Ley 21/2013, que fue modificada por la
9/2018, ha ocasionado innumerable literatura jurídica sobre
el tema del derecho ambiental.
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En Actualidad Jurídica Ambiental, una de las revistas
jurídicas más especializadas en la materia, que depende del
Centro Internacional de Derecho Ambiental, podrán encontrar
infinidad de artículos, comentarios y estudios jurídicos
respecto a lo que pasó con la transposición de esa directiva
europea y, evidentemente, estas reivindicaciones se hacen en
Baleares y se están haciendo en muchas partes de España
porque es de puro sentido común que esto ha sucedido y que
es asombroso que a día de hoy siga sin reformarse este
artículo.

Por tanto, sin más, nosotros apoyaremos esta proposición
no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Campos, moltes gràcies. Ara passaríem al
Grup Parlamentari Mixt, Sra. Tur, té la paraula per cinc minuts.

(Renou de fons)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies. Nosaltres també donarem suport a aquesta
iniciativa perquè (...)

(Mal funcionament del so)

Gràcies.

Perdoni, perdonin, diputades i diputats, per les remors de
fons, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari Socialista..., què ha acabat,
Sra. Tur?, sí, no?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. No molt més a afegir
a part de tot el que s’ha dit ja avui horabaixa.

Entenem que sí que s’ha de fer la modificació a la Llei
d’impacte ambiental en el sentit que s’ha manifestat i també
entenem que el que no seria de rebut després seria que, una
vegada no passat l’impacte ambiental, i jo crec que és una cosa
que s’ha de manifestar també, si algun tipus d’infraestructura
d’aquest tipus no passàs l’impacte ambiental, el que hi ha
d’haver també és una conseqüència perquè moltes vegades -i
com bé deia el Sr. Ferrà- no únicament parlam
d’i nf r ae s t r uctures públiques, s inó que parlam

d’infraestructures privades i moltes en aquest moment molt
obsoletes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Garrido. Podem...

(Remor de veus)

Entenc per les intervencions que hi ha unanimitat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, sí. Sí, sí, perdoni, sí, perdoni, perdoni, senyor... Ja
passava a la votació. Per contradiccions té la paraula, Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Només vull agrair el suport, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Així, si hi ha unanimitat, si ningú
no manifesta... quedaria aprovada per unanimitat la Proposició
no de llei RGE núm. 5577/20.

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

Moltes gràcies.

Un minutet, la setmana que ve, com que és festa, no
convocaríem comissió, ja seria per al dia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, seria per a l’1 de juliol, d’acord?
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