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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades, si els sembla començarem
la sessió d’avui. En primer lloc, els demanaria a veure si es
produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, presidenta, Gloria Santiago sustituye a Pablo Jiménez.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Sra. Presidenta, Lluís Camps substitueix Miquel
Vidal.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Maria Antònia García substitueix la diputada Tània Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 8206/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions
econòmiques per tal que les companyies afectades per les
restriccions imposades per l’estat d’alarma puguin
continuar mantenint l’activitat de transport marítim de
passatgers i mercaderies entre els ports de les Illes Balears.

Els informam abans de començar que la Proposició no de
llei RGE núm. 8206/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions econòmiques per tal que les
companyies navilieres afectades per les restriccions imposades
per l’estat d’alarma puguin continuar mantenint l’activitat de
transport marítim de passatgers i mercaderies en transports de
les Illes Balears, ha estat retirada mitjançant l’escrit RGE núm.
9980/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9118/20, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’inversions d’economia verda i social durant la crisi de la
COVID-19.

En conseqüència, passarem al debat de la segona proposició
no de llei RGE núm. 9118/20, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla d’inversions
d’economia verda i social durant la crisi de la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del 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. Avui debatem aquesta iniciativa,
que és una iniciativa que he de confessar que la vaig tenir a la
palangana de sortida durant dos mesos, perquè hi va haver prou
d’alts i baixos sobre la previsió d’un possible pla
d’infraestructures per fer front a la crisi social i econòmica de
la COVID, hi ha hagut un daltabaix diguéssim en el debat a la

Unió Europea sobre aquest tema, que a dia d’avui no està
encara resolt.

La motivació un poc d’aquesta iniciativa és aquesta, davant
la crisi social i econòmica que patim, tenim unes previsions
econòmiques per a les Illes Balears relativament dolentes, per
no dir prou dolentes, tenim indicadors del mateix Govern de les
Illes Balears que ens situen al capdavant dels territoris amb
major impacte econòmic i, en conseqüència, social, derivats
d’aquesta crisi sanitària de la COVID, i amb un impacte al
voltant, almanco a principi de maig, al voltant del 30% de
caiguda del Producte Interior Brut de les Illes Balears. Parlam
d’una previsió que no era la més pessimista, tampoc no era la
més optimista, era una previsió moderada i amb un increment
de la desocupació envoltant les 200.000 persones. Per tant, són
previsions que supòs que els propers mesos s’actualitzaran,
però que evidentment ens deixen un escenari prou preocupant. 

Alhora també hi ha hagut diverses veus per part de l’Estat
espanyol de la necessitat d’implementar, amb paraules textuals,
un “Pla Marschall”, una espècie de pla d’inversions per poder
fer front d’una manera més estructural a la crisi social i
econòmica que es deriva de la COVID i aquest debat que ja
hem esmentat dins la Unió Europea que no està resolt.

Nosaltres aquesta iniciativa la presentam amb sis línies o en
sis objectius clars. Primer de tot pensam que aquest pla
d’inversions i línies d’ajudes estratègiques són necessàries i
imprescindibles per fer front no sols a l’emergència del
moment, sinó per poder sortir i sortir el més reforçats possible
d’aquesta crisi. 

El segon, que aquest pla tengui un repartiment a nivell
autonòmic en funció de l’impacte. Creiem que és
imprescindible que es tengui en compte a les Illes Balears en el
sentit que de moment lideram aquest impacte econòmic i social. 

La tercera línia important és que aquest pla es pugui adreçar
a totes les institucions de les illes, al Govern de les Illes
Balears, als consells insulars i als ajuntaments, de tal manera
que hi pugui haver un impacte a tota la xarxa productiva, també
a la xarxa productiva local.

El quart és que aquests projectes també puguin ser puntuats
d’una manera que contemplin objectius de continuïtat
econòmica i d’ocupació; és a dir, més enllà que aquests
projectes puguin tenir un impacte a un moment donat, en el
moment de la seva execució, puguin també contribuir que hi
hagi una roda que generi llocs de feina, més enllà de la durada
dels mateixos projectes.

La cinquena línia seria que aquestes línies estratègiques
tenguessin mecanismes perquè les petites i mitjanes empreses
hi puguin competir en igualtat de condicions que les grans
empreses, o les multinacionals. En aquest sentit, som conscients
que hi ha una Llei de contractació pública, també som
conscients que, per exemple, el Pla E, o el Pla E-II que varen
venir els anys de la crisi econòmica, o de la recent crisi
econòmica, contemplaven també mecanismes de contractació
específics per tal que les petites i mitjanes empreses es
poguessin presentar amb garanties de poder competir en
igualtat de condicions, cosa que creiem que és imprescindible.
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I la sisena és que es puguin prioritzar projectes a problemes
estructurals, projectes d’arquitectura de país que tenim i que
venim arrossegant, com pugui ser tot el tema del cicle d’aigua,
o sigui projectes que siguin de sanejament, de proveïment i de
depuració, o també evidentment projectes com el d’habitatge.
Un dels grans problemes que tenim a les Illes Balears és
evidentment l’habitatge.

Això són un poc les línies que presentam en aquesta
proposició no de llei. I com a reflexió final, simplement dir que
evidentment som davant d’una incertesa absoluta del que
passarà, una indefinició de moment per part de la Unió Europea
i evidentment per part de l’Estat perquè no pot fer front a plans
d’inversió o altres línies d’ajuda, sense que la qüestió inicial de
la Unió Europea no s’hagi resolt i, evidentment, a l’espera d’un
retorn que creiem que és necessari; és a dir, unes Illes Balears
que han estat infrafinançades històricament i que sempre hem
estat solidaris amb la resta de territoris, i creiem que és l’hora
de què es retorni a un moment en què serem els més
perjudicats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. S’han presentat per part del Grup
Parlamentari Popular les esmenes RGE núm. 10003 i 10004/20.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Juan, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sense cap dubte els anys 2020
i també supòs que el 2021 i tal vegada algun més, esper que no
massa, seran anys complicats econòmicament. Com sabem, el
Fons Monetari Internacional ja incrementa la possible caiguda
del Producte Interior Brut en un 12% i serà un dels països que
més caiguda tendrà de la Comunitat Europea. Dins Espanya, a
la vegada les Illes Balears serà una de les comunitats amb un
descens més alt, com s’ha dit aquí, possiblement pot arribar fins
i tot a un 30%, dat clarament perquè la nostra economia depèn
directament, pràcticament tota, del turisme, que està molt
afectat per aquesta pandèmia.

Dit això, és cert que Espanya i a la vegada Balears,
lògicament, necessitaran d’una espitjada important per poder
afrontar la sortida d’aquesta crisi en condicions i no deixar
ningú enrera. Però, també és cert que aquesta proposició no de
llei estableix criteris d’inversió amb aquesta proposta, a més
introdueix criteris que tenen d’alguna manera una part molt
ideològica, i a la vegada pot ser que aquestes necessitats no es
corresponguin directament amb les necessitats reals per sortir
forts d’aquesta crisi.

En aquests moments s’ha de tenir en compte que ha quedat
això un solar i aquí el primer que s’ha de fer és reconstruir
aquest edifici i llavors ja l’adornarem, ja posarem jardins i
crearem el que faci falta, però creiem que hauríem de dar, per
això nosaltres hem fet aquí dues esmenes, que no m’ha
comentat, llavors ja comentarà si les accepten o no, en el sentit
que cada consell o cada ajuntament pugui decidir la forma

d’invertir aquests sous per sortir d’aquesta crisi i poder
prioritzar d’alguna manera com fer-ho.

Per tant, estam d’acord que per sortir d’aquesta crisi
econòmica i social fa falta una injecció de capital europeu, amb
això tots hi estam d’acord, a més, nosaltres creiem que això
serà necessari per a pràcticament tots els països de la
Comunitat Econòmica Europea. 

Aquesta ajuda forçosament ha d’anar lligada contra el canvi
climàtic, nosaltres no estam en contra que es treballi per
aconseguir una transició energètica com correspon, però tal
vegada en aquests moments hi ha prioritats, com he dit, que
s’haurien d’atendre i que tal vegada algun ajuntament o consell
o comunitat autònoma creurà que ha de prioritzar per un altre
costat.

Crec que en aquest moment no s’haurien de posar
condicions, hauríem de demanar aquest finançament, però
sense necessàriament posar aquestes condicions, i en el moment
que es pugui doncs ja fomentarem la transició energètica i la
lluita contra el canvi climàtic que, com he dit, estam d’acord
que hem de seguir aquest camí.

Per tant, nosaltres hem presentat dues..., estaríem d’acord
amb tota la resta de punts, per tant, si se’ns acceptassin
aquestes esmenes, que creiem que no desvirtuen per a res
aquesta PNL, sinó tot el contrari, que donam més possibilitats
que els ajuntaments i consells, administracions afectades
puguin decidir, doncs, estaríem d’acord amb votar a favor tota
aquesta PNL. No sé si fa falta que llegeixi el primer punt i el
quart que són els que hem considerat que havíem de canviar. 

El primer punt diu: “el Parlament de les Illes Balears insta
les diferents institucions europees a prioritzar fons d’inversions
i línies d’ajudes adreçades als estats membres per tal de fer
front a la necessària recuperació econòmica a causa de la
COVID-19".

I al punt 4 diem: “el Parlament de les Illes Balears insta
l’Estat espanyol a prioritzar en aquest futur pla d’inversions els
projectes vinculats al sector de serveis, en coordinació amb els
municipis i consells insulars, que fomentin la generació
d’ocupació i la sortida de la crisi generada per la COVID-19
amb les màximes garanties per als ciutadans de les Illes
Balears.”

Creiem que queda més ajustat a les necessitats actuals i per
tant nosaltres estaríem..., ens agradaria que s’acceptassin
aquestes dues esmenes i estaríem d’acord amb aquesta PNL.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. En torn de fixació de posicions té
torn el Grup Parlamentari Unidas Podemos, per un temps de
cinc minuts, Sra. Santiago.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010003
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Vivimos unos momentos complicados
originados por la pandemia de la COVID y lo es porque en este
final de la desescalada, en el que se trata de buscar soluciones
para la actividad económica, la tentación de volver a lo mismo
es muy fuerte para aquellos que han sustentado el sistema
productivo vigente las décadas pasadas.

No estamos ante el mismo escenario, eso es cierto, después
de ver como han fallecido miles de personas y ante un futuro
incierto donde aún no se dispone de barreras sanitarias frente
al virus confirmándose que las consecuencias del origen
zoonótico de la pandemia se ven amplificadas por la
destrucción de hábitats de la vida silvestre, no nos queda más
remedio que hacernos varias preguntas.

En primer lugar, si es adecuado el modelo actual económico
para garantizar la vida humana en el planeta; si somos
conscientes que los monocultivos de soja, maíz, palma están
destruyendo selvas tropicales necesarias para frenar el cambio
climático, como también para parar la incesante pérdida de
biodiversidad, que, a su vez, facilita la propagación del virus
como el actual, pero también en su momento posibilitó el
ébola, la gripe aviar, el VIH. ¿Somos conscientes, además, de
que el actual modelo económico es insostenible
medioambientalmente por el continuo derroche de energía
basada en fósiles, por la explotación de recursos que son finitos
como minerales que provocan daños ambientales irreparables,
además de guerras, atropellos a los derechos humanos, la
contaminación del agua, el suelo, el aire, la presencia de
plásticos y microplásticos en los lugares más recónditos del
mundo?

Por eso, creemos que es fundamental que veamos esta crisis
como una oportunidad para denunciar y arremeter contra
quienes continuamente se enriquecen a costa de las clases
trabajadoras.

El Gobierno actual de coalición está implementando
medidas para que nadie se quede atrás, y esto está bien, pero es
que hay dar unos cuantos pasos más para garantizar que nadie
quede atrás nunca más.

Hemos de exigir, por ejemplo, que se acabe con la regla de
gasto que imposibilita a los ayuntamientos destinar nuevas
partidas presupuestarias para ayudar a sus convecinos y
convecinas. Hemos de exigir, como hemos hecho desde Unidas
Podemos y otros miembros del Parlamento Europeo, al Banco
Central que preste dinero a los gobiernos de la Unión Europea,
sin interés ante esta emergencia sanitaria. Hemos de exigir que
se impidan los despidos, ERE i ERTE en empresas con alta
facturación o elevados beneficios. Hemos de exigir que el
derecho a la vivienda sea un derecho fundamental recogido en
la Constitución. Hemos de exigir la internalización de los
servicios públicos perdidos en los últimos años; considerar la
nacionalización de las empresas públicas que han sido
privatizadas; implementar las medidas que luchen contra el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hemos de
exigir además implantar los canales cortos de comercialización,
la soberanía alimentaria, en suma, éstas y otras medidas como
la colectividad, el bienestar de todos y todas.

La hegemonía actual del capital financiero no respeta países
ni poblaciones, su lógica de funcionamiento es invertir allá
donde pueda haber beneficio en el corto plazo para desaparecer
antes de que la tasa de ganancias se reduzca. Este
comportamiento, que es especulativo, está dejando en grave
riesgo a grandes segmentos de la población que queda
desprotegida ante las recurrentes crisis del modelo, bien por sus
factores endógenos o bien por los exógenos, como los actuales
de la pandemia del coronavirus al que ese neoliberalismo no
puede responder porque entre sus objetivos nunca se contó con
el cuidado de lo común y de lo colectivo.

Por todo ello, este grupo va a apoyar la PNL presentada hoy
por MÉS per Mallorca porque estamos en sintonía con lo que
en ella se expone. Estamos de acuerdo con ella, aunque hemos
de precisar que a nuestro juicio se trata de una iniciativa que en
realidad es una declaración general de intenciones más que una
propuesta de medidas concretas. No obstante, bueno, pues nos
parece acertada dicha declaración, porque va en la línea
expuesta por nuestro grupo de iniciar la transición hacia otro
modelo productivo, que esté más en consonancia con las
personas y con el territorio más que con los intereses
transaccionales de grandes empresas y grupos financieros, que
están ciegos ante cualquier realidad que no sea la de
incrementar sus ganancias a costa del deterioro ambiental y la
precariedad de la vida de la mayor parte de la gente.

Sin más, gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a volver a centrar un poco el
debate en lo que estábamos y tratar pues de tratar lo que se trata
en esta PNL. 

Básicamente, nosotros hemos estado apoyando PNL
presentadas por El Pi, presentadas por el Partido Popular,
presentadas por el PSOE sobre este tema y evidentemente, para
nosotros es importante, es importante que se prioricen los
fondos de inversiones y lleguen las ayudas en las islas para
pequeñas y medianas empresas y autónomos, son los que más
han sufrido por esta pandemia y son los que seguramente van
a sufrir más porque lo peor viene ahora, no es lo que acaba de
ir, por lo menos para la economía nuestra.

Se pide priorizar proyectos ecológicos y de habitatge, lo
que va en la línea total de las propuestas que siempre ha hecho
el Grupo de Ciudadanos, nos parece perfecto. Se propone que
el futuro plan propuesto establezca cláusulas de contratación
específicas y cláusulas sociales que garanticen a pequeñas y
medianas empresas y a autónomos para que puedan competir
en igualdad con grandes empresas. No estamos creando un
sistema discriminatorio sino que está tratando esta PNL de
crear un sistema que va hacia una igualdad. 
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Quiero decir que nosotros no tenemos ningún problema,
que votaremos a favor. He pedido simplemente a mi compañero
de MÉS que en el punto 3, donde pone “proyectos estratégicos
de país”, simplemente lo dejemos en “proyectos estratégicos”,
porque el resto de la PNL ya especifica “para garantizar un
impacto real a la xarxa productiva local de la pequeña y
mediana empresa de autónomos y de cooperativas de trabajo.”

Respecto al número 1, ahí no podremos votar que sí por una
razón muy sencilla, nos encontramos ahora mismo en plena
negociación entre el Gobierno del Sr. Sánchez y el Banco
Central Europeo y el Consejo Europeo, justamente para estos
temas, entonces, me parece que no sería muy acertado meternos
en un tema que se está negociando ahora mismo desde Madrid,
entonces..., pero si no votaremos que sí a toda la proposición
no de ley.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passaríem al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que en la línia que ha marcat el Sr. Ferrà, és important que es
marquin unes línies d’ajudes estratègiques a la nostra
comunitat, igual que a l’Estat, igual que a la resta d’estats
europeus. 

Explicant com ell ha explicat les diferents línies, que ha
anat explicant, l’impacte a nivell autonòmic, a nivell de les tres
administracions, la local, la insular i la balear, la continuïtat
econòmica i l’ocupació, els mecanismes perquè petites i
mitjanes empreses puguin competir amb les grans i amb els
projectes estructurals que són necessaris lluitar perquè no hi
hagi aquesta tudadissa d’aigua, perquè tothom té dret a un
habitatge, etc., hi estam totalment d’acord.

Però sí que voldria fer dos esments als punts 1 i 4. Al punt
1 ens sembla bé l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular. Nosaltres estam d’acord que s’han de dirigir ajudes
cap a la transició energètica, contra el canvi climàtic.
M’agradaria que m’explicàs el model econòmic i social més
just a què es refereix en concret. Hi estam d’acord, però no com
a prioritat, és a dir, avui en dia necessitam ajudes a la nostra
comunitat i amb aquest pas al punt 4, també per al sector
turístic; és a dir, el fet de prioritzar només cap una economia
verda, una economia blava, una economia d’habitatge públic,
hem de diversificar el model econòmic de les Illes Balears, crec
que ho diem, ho hem parlat crec que tots els grups
parlamentaris en diferents ocasions, però s’ha de fer de manera
transitòria, s’ha de fer poc a poc, no es pot fer d’avui per a
demà. I tenim un model turístic, el sector turístic que és el
principal sector de la nostra comunitat, ens agradi o no, s’ha
d’intentar mantenir, per a també, amb tot el discurs que ens ha
fet la portaveu del Grup Parlamentari Unides Podem, poder
destinar ajudes també socials, ajudes d’habitatge, etc.

Per tant, com dic, si no s’accepta l’esmena del Partit
Popular al punt 1, nosaltres ens abstendríem, perquè hi estam
d’acord, només és el fet de la priorització.

I en el punt 4, sí que, per exemple, l’esmena del Partit
Popular també només parla de prioritzar inversions a projectes
vinculats al sector serveis, que nosaltres tampoc no pensam que
sigui això, s’han de poder tirar ajudes a altres sectors, com
també es demana en el punt 4 de la proposició no de llei que ha
presentat el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Com dic, si s’accepta l’esmena, si no deman també votació
separada als punts 1 i 4, a la resta hi votarem a favor i en
aquests si no es modifica ens abstendríem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Si em permet, voldria començar la
meva intervenció agraint a MÉS per Mallorca la presentació
d’aquesta iniciativa, que, a més, feliçment, coincideix amb un
dia important, que és que el Govern, avui de matí, ha presentat
el Pla de reconstrucció de les Illes Balears, i aquesta iniciativa
va en la línia d’allò que hem signat avui de matí, no només el
Govern de les Illes Balears, sinó la majoria de partits polítics
d’aquestes illes, exclòs el 4, tots els agents econòmics i socials,
les principals institucions de cada una de les illes i que miren
en la mateixa direcció aquest pla de reconstrucció, aquesta
iniciativa, com no pot ser d’altra manera, perquè també és el
camí que ha marcat la Unió Europea a l’hora diguéssim
d’impulsar les ajudes que donaran als estats membres. És a dir,
el que es demana al punt 1 és allò que diu la Unió Europea que
s’ha de prioritzar a l’hora de promoure aquestes ajudes
econòmiques per a inversió als estats membres. Per tant, crec
que és important agrair aquesta presentació de la iniciativa,
especialment aquest dia que és important.

També tenc un altre motiu d’agraïment d’aquesta iniciativa,
que és perquè ha permès que el Partit Popular presentés dues
esmenes de supressió d’una part del text que considera
ideològic, segons ha dit el portaveu del Grup Popular,
considera ideològic. És a dir que el Parlament de les Illes
Balears demana que les inversions europees prioritzin un model
econòmic i social més just és ideològic, i açò li fa nosa al Partit
Popular i per açò vol que ho suprimim, vol que la sortida de la
crisi, no vol que ens dugui a un model econòmic i social més
just. Crec que açò explica per què avui de matí no ha firmat el
Partit Popular el Pacte de reconstrucció de les nostres illes. Açò
explica que el PP prefereix estar a la intempèrie social i
política, junt amb VOX, i, per tant, estigui fora de qualsevol
tipus de política de consens d’aquestes illes.

Per cert, el president d’Eivissa, que és del PP, ha lloat la
política de consens del Govern a l’hora de redactar aquest
document, que ha admès totes les propostes d’Eivissa, que
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anaven en aquest mateix sentit que ara nega el Partit Popular en
el Parlament. 

Per tant, jo crec que és molt de lamentar que no puguem
prioritzar la transició energètica, no puguem prioritzar la lluita
contra el canvi climàtic, però sobretot no puguem prioritzar
anar cap un model econòmic i social més just, i ens acusa de fer
ideologia a MÉS per Mallorca; qui fa ideologia aquí és més el
Partit Popular.

I afortunadament, sortosament ha retirat l’altra proposició
no de llei que anava a debat avui, perquè sinó també vèiem un
altre exemple de quin és el model de societat i el model de
política d’inversions que defensa el Partit Popular. Sortosament
l’ha retirada a temps i una retirada a temps de vegades convé.

Per tant, crec que és una iniciativa interessant que no diu res
que no siguin les línies estratègiques que marca la Unió
Europea, que marca el Govern d’Espanya a través del Pla de
recuperació, que marquen les iniciatives legislatives que ha
impulsat el Govern d’Espanya i que respon a les iniciatives
legislatives que durant cinc anys ha impulsat el Govern de les
Illes Balears en aquest Parlament. I a partir d’aquí, diguéssim
crec que..., sobretot la sortida d’aquesta situació dramàtica que
vivim l’hem d’encarar a partir de cercar noves solucions, nous
reptes, diversificació econòmica, que també molesta al Partit
Popular, hi suprimeix el punt 4, és tota la societat de les Illes
Balears que parla de la necessitat de diversificar la nostra
economia, al Partit Popular li fa nosa. I jo lament que El Pi a
açò no s’hi sumi, el Sr. Font era el primer que reclamava,
reclamava, reclamava inversions en diversificació i que
reclamava sempre més inversions en investigació, en I+D+I, jo
crec que és important que anem per aquest camí de cara a futur
perquè és positiu per a les nostres illes.

Per tant, donarem suport, Sra. Presidenta, a tots els punts
d’aquesta proposició no de llei, evidentment sempre i quan el
partit proposant no accepti les esmenes que li han plantejat. No
tenim cap problema amb l’esmena in voce que ha plantejat
Ciutadans, però sí que evidentment suprimir d’aquesta
proposició no de llei “voler un model econòmic i social més
just” ens semblaria injust i, com que ens semblaria injust, no ho
votaríem.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Procediria ara una suspensió per
deu minuts si el grup proposant no... no ho demana? Idò
passaríem així, un cop reiniciada, passaríem a la intervenció del
grup proposant per fixar posicions i assenyalar si accepta o no
les esmenes, per un temps de cinc minuts, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc un parell
d’aclariments perquè evidentment el debat s’ha centrat en els
punts 1 i 4, i jo crec que ha quedat al marge el punt 7 que és
tant o més important i que defineix part de les intencions que
exposam en aquesta proposició no de llei.

És a dir, quan diem que..., primer de tot és prioritzar,
prioritzar no vol dir únicament i exclusivament, vol dir
prioritzar, perquè creiem que és important i perquè creiem que
els mateixos membres de la Comissió Europea, del Parlament
Europeu i els lobbys, els distints lobbys empresarials i lobbys
ecologistes s’han pronunciat a favor, de tot color polític, a
favor que els fons que hi ha destinats per a la transició
energètica no es vegin..., és a dir, serveixin per contribuir a
aquests fons d’inversió futuribles si acaben arribant. És a dir,
que no tan sols es desviïn aquests fons cap a altres intencions,
sinó que s’incrementin aquestes ajudes, i això són, han estat
formacions polítiques a l’àmbit europeu de tots els colors
polítics.

Quant al tema del model econòmic i social més just, el Sr.
Borràs ja ho ha explicat, és així, simplement, crec que no
podem estar..., quan parlam de model econòmic i social més
just parlam de diversificació, parlam d’un repartiment de la
riquesa major; crec que molts de nosaltres estarem d’acord que
el repartiment de la riquesa no és el que toca o no és en aquests
moments suficientment equitatiu com podria ser fins i tot fa
trenta anys.

Per tant, creiem que és important que s’encamini cap a
aquest model.

També hi ha hagut referències al tema del model turístic.
Miri, nosaltres som conscients de dues coses: una, primer,
nosaltres vivim del turisme i des de MÉS per Mallorca no
demanam ni condemnam el turisme, demanam uns límits al
turisme, perquè no és bo tenir una dependència absoluta, és a
dir..., pràcticament el 50% del PIB depèn del turisme i no és
positiu, perquè això vol dir que gran part de l’altre 50% hi va
darrere.

I creiem que no és bo per dos motius: un, en general, no és
bo, i segon, en particular, amb la crisi de la COVID davant un
segon rebrot, si hi hagués un segon rebrot que ens tornés a una
situació com aquesta a l’any que ve seríem un territori amb un
nivell de subsidiarietat absoluta i de dependència absoluta
respecte del que fessin la resta d’administracions
supraautonòmiques. És a dir, és important posar mecanismes
per poder diversificar, fins i tot..., és a dir, al punt 7, vaig al que
anava, nosaltres el que demanam és que es pugui invertir dins
la diversificació del mateix model turístic. No som nosaltres
que ho diem, sinó agents turístics, agents hotelers també
demanen que hi hagi una diversificació del mateix model. Han
estat hotelers importants que han demanat que seria important
reduir el nombre de turistes o de limitar-lo o que l’increment
massiu no acaba ajudant, la desestacionalització, que sigui més
qualitatiu, etc.

Crec que per aquí anam i per aquí crec que compartim el
missatge també amb el sector, o amb part del sector turístic, no
tot, eh?, en som conscients, però sí que en part.

Sr. Borràs, li vull agrair el comentari de l’oportunitat
d’aquesta PNL, però no és mèrit meu, si de cas és mèrit de la
Mesa, però meu no ho és, jo he estat dos mesos i mig pendent
de si presentar-la o no presentar-la, al final l’he presentada, ha
coincidit avui.
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També coincideix avui que la Conferència de Presidents
també ha marcat, ha arribat a un acord per a un pla
d’inversions, una espècie d’antic pla d’obres i serveis on els
diferents consells insulars podran distribuir fons als
ajuntaments per a projectes, crec que és important, i un poc
evidentment va en aquest sentit.

Respecte de les esmenes presentades, no acceptaré les
esmenes presentades pel Partit Popular.

Sí que voldria matisar dues coses: una, la proposta de
Ciutadans, de suprimir la paraula “de país”, no hi ha cap
problema, la meva intenció no era posar “país” per una qüestió
sobiranista, era... quan parl de “projectes estratègics de país” és
una redundància, parlava de país com a projectes estratègics,
d’estat, no parlava..., no tenc cap problema a retirar-ho, si bé la
meva intenció hagués estat posar “de país” no ho mouria, però
no era la intenció.

I després hi ha una formalitat que se m’ha apuntat que crec
que és important, al punt 1 inst diferents institucions europees,
sí que m’agradaria, si la Mesa ho considera adient i els Serveis
Jurídics, delimitar quines institucions, al Parlament Europeu, en
aquest cas, la Comissió Europea i el Consell Europeu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Acceptaria el vot per separat?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que faríem 1 i 4... o 1 només per separat?, 1 i 4?... 

Idò acabat el debat passaríem a la votació del punt 1 de
l’esmena.

Vots a favor? 6 vots a favor.

En contra? 

Abstencions?

Quedaria aprovat el punt 1.

Passaríem idò a la votació del punt 4.

Vots a favor? 

En contra?

Abstencions?

Quedaria aprovat també el 4.

I ara passaríem en bloc a la votació dels punts 2, 3, 5, 6 i 7.

Vots a favor? Unanimitat.

Quedarien aprovats idò.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició RGE núm.
9118/20.

No havent-hi més temes, aixecam la sessió. Moltes gràcies. 
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