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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, para el Grupo Ciudadanos mi compañero
Marc Pérez-Ribas me sustituirá en la RGE núm. 14132/20.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, buenas tardes, Sr. Presidente, Idoia Ribas sustituye a
Jorge Campos.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Joan Ferrer.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda. Lluís Camps substitueix Tania Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Marga Durán?

EL SR. CAMPS I PONS:

Marga Durán substitueix Mariano Juan.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 13999/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos (article 46.2), pel procediment
d’urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, per
tal d’informar sobre l’aparició de traces de COVID-19 en
aigües fecals.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 13999/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
article 46.2, pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori
per tal d’informar sobre l’aparició de traces de COVID-19 en
aigües fecals.

Per a la seva defensa té la paraula...

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, esa petición de comparecencia ha sido
retirada.

EL SR. PRESIDENT:

¿La retira ahora?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No, se retiró la semana pasada, la retiré hace una semana.
La petición de comparecencia del COVID-19 en aguas fecales
se retiró hace una semana.

EL SR. PRESIDENT:

Ningún problema. Qualcú té qualque (...)?

(Remor de veus)

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, se retiró la semana pasada.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, idò, passam al debat relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 9917/20 i 14132/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9917/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d’inversions de millores mediambientals i de reactivació
econòmica.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9917/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al pla d’inversions de millores mediambientals i de
reactivació econòmica.

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. El Partit Popular va considerar una nova
oportunitat per poder apostar decididament cap a la
sostenibilitat i cap a les millores que les urbanitzacions i les
zones construïdes en l’àmbit residencial, en l’àmbit turístic o
d’habitatge habitual que manquen d’aquestes infraestructures
bàsiques com pot ser el clavegueram i l’aigua potable, entre
d’altres. 

En les circumstàncies en què ens trobam el mes de juny vam
registrar aquesta proposició no de llei, ja que necessitam
indicadors que puguem tirar endavant les nostres economies,
per una banda, per poder garantir l’obra, per poder millorar
aquestes infraestructures que manquen a moltes de les
urbanitzacions, i complir, per altra banda, l’obligació que és
complir les lleis, ja que la Llei 12 de 2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, recull una sèrie d’obligacions
que han de posar en marxa les diferents administracions.

Tots serem conscients que els ajuntaments també s’ha de
tenir en compte que sofreixen un gran retard per poder donar
llicències, i que també hi ha altres organismes, com pugui ser
Recursos Hídrics, Medi Ambient, etc., que precisen d’aquests
informes vinculants en moltes d’aquestes tramitacions, i no fa
possible que puguin donar resposta a aquestes necessitats que
tenen molts de ciutadans en les seves llicències. Hi ha hagut
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ajuntaments d’aquestes illes que es van acollir aquesta
disposició transitòria per poder fer una passa decidida en les
millores de medi ambient, però, coincidint també ara amb
aquesta circumstància de la pandèmia de la COVID fa que les
coses encara s’alenteixin molt més del que hi havia, i per tant
vam considerar una oportunitat també amb els compromisos
que han començat a sortir, per exemple dia 1 de juliol, amb
unes declaracions del conseller Mir, que volen apostar per
aquest cicle de l’aigua aproximadament 90 milions d’euros,
aquests compromisos que sembla que han de venir dels fons
europeus, aquests compromisos pel Govern d’Espanya que
també per reactivar l’economia poden ser prioritaris, entenem
una oportunitat, i que també havíem de ser aquí, en aquest
parlament, conscients que les limitacions, per una banda, ja
vigents per part d’aquest parlament impedirien poder tirar
endavant aquesta recuperació o aquest impuls econòmic quant
a poder dotar de serveis bàsics aquestes urbanitzacions que
tenim.

Per tant aquests dos punts que hem presentant entenem que
són dos punts completament objectius i que es puguin assumir
per part de tots els grups polítics que estam aquí representats,
per poder donar resposta a aquestes necessitats que hi ha i de
forma urgent a les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bona tarda, Sr. President. Diputades, diputats. Vemos en
la parte dispositiva de esta PNL presentada por el Partido
Popular una transposición textual de la disposición transitoria
cuarta del procedimiento de implementación de la red de
saneamiento de la Ley 12/2017, de urbanismo de las Islas
Baleares, una larga exposición para plantear seguir, a nuestro
modo de ver, seguir construyendo, prorrogando excepciones
contempladas en la ley en materia de saneamiento de aguas.

Se pide construir o pedir licencia para ello sin disponer
previamente de red de saneamiento, red de alcantarillado. Esto
ha sido algo que prácticamente se ha dado con mucha o con
bastante frecuencia, al menos, en muchos lugares de la
geografía balear y que no debe mantenerse. Esta manera de
actuar evidentemente ha favorecido los intereses privados de
los promotores, que han ahorrado parte de la inversión
indispensable que luego debe asumir la administración,
resultando que la ciudadanía debe pagar lo que otros ahorraron
en su momento.

Cualquier promoción urbanística debe contar con todos los
servicios requeridos, conforme marca la ley. Las excepciones
deben tener un límite temporal y no mantenerlas con nuevas
prórrogas que dan una sensación de burla o de sortear de
alguna manera las disposiciones legales.

Esto es lo que finalmente creemos que se desprende del
punto 2 de esta PNL que no compartimos, y por tanto no
votaremos a favor.

En cuanto al punto 1 entendemos que ya se está
cumpliendo, o está en la planificación del Govern en las
materias demandadas. El Plan de reactivación económica de las
Illes Balears ya contempla iniciativas en política de agua, entre
las que se cuentan las infraestructuras asociadas,
independientemente de lo que se especifique en los
presupuestos de la CAIB, y que se materializa en el eje 6,
impulso de la transición energética y de las economías verde y
azul. Asimismo se quiere impulsar un pacto por el agua que
recoja propuestas municipales en materia de agua para impulsar
acciones concretas. 

En relación con los fondos estatales y europeos previstos
para la reactivación económica ya se tienen previstas las
demandas de los consejos y ayuntamientos para elaborar
proyectos en el sentido de lo expresado en este punto, y que se
trasladará posteriormente para su inclusión en el Plan nacional
de recuperación y resiliencia.

Entendemos por tanto que no es necesario aprobar este
punto por estar ya en marcha un trabajo en este sentido.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez.  Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nuestro grupo votará que sí
a los dos puntos de esta PNL. Consideramos que el primer
punto, efectivamente, pues el estado no es... exactamente como
debería de estar, sé que, por ejemplo, en Ibiza tenemos muchos
problemas con las aguas residuales, por ejemplo, en municipios
como San José que nos causan problemas todos los años, pero
también en Ibiza, problema que de hecho el conseller de Medio
Ambiente está al corriente porque inclusive él tiene algunos
problemas sobre el avance de obras y de trabajos con el alcalde
socialista de Ibiza.

Referente a lo de la Unión Europea, los fondos, pues me
parece que en cambio es un problema importante. Tenemos que
ser conscientes que la Unión Europea está poniendo unos
fondos europeos de cohesión muy importantes y me parece que
es de vital importancia que estemos pendientes de que los
fondos europeos de cohesión que pueden ser aplicados al ciclo
del agua, a depuradoras y desaladoras se lleven a cabo, que
sigamos, que tratemos de acaparar el máximo de financiación
porque es verdad que finalmente estas obras, estas mejoras van
a impulsar la obra pública y de alguna forma, pues, va a ser
positivo evidentemente para el problema (...) que tenemos.

El punto 2, pues efectivamente, ampliar los términos para
la ejecución, estamos de acuerdo. El único problema es que
sabemos que esto es un problema recurrente y no es que
finalmente se pida sistemáticamente renovar permisos o hacer
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obras sin permiso, el problema es que, a veces, cuando tienes
algunas... urbanizaciones antiguas, pues simplemente la gente
que ya tiene casa en esas urbanizaciones pues no le interesa
tanto renovar las vías de desagües y eso porque así no se vienen
a implantar vecinos al lado de ellos. 

Entonces el problema es también un problema de lo que
piensa la gente y de cómo piensa la gente, pero en todo caso
pensamos que los dos puntos vienen a resolver o a ayudar a
resolver o posiblemente ayudar a resolver problemas existentes
por lo que mi grupo votará que sí a los dos puntos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres en principi des de MÉS
per Mallorca el nostre sentit de vot serà contrari, i explicaré
perquè.

Al primer punt crec que haguéssim estat disposats, sense el
segon, a negociar-lo, a transaccionar-lo en el seu moment o a
presentar esmenes, però evidentment el segon condiciona molt.
Aniré punt per punt, però.

El primer, des de MÉS per Mallorca, des del grup
parlamentari, tenim constància que al Govern de les Illes
Balears hi ha una planificació i aniré per parts. Primer, el Pacte
de reactivació econòmica de les Illes Balears, en aquest pacte
de reactivació econòmica tot el que és... una sèrie
d’infraestructures del cicle de l’aigua ja hi estan incloses.

Segon, hi ha el Pacte per l’aigua del GOIB, del Govern de
les Illes Balears, amb els ajuntaments, és clar, aquest pacte,
diguéssim, és una línia continuista amb aquell esperit que hi va
haver als anys 2015 i 2016, quan vàrem tenir la sequera, on
evidentment moltes xarxes d’aigua municipals perdien gran
part de la seva aigua a través de pèrdues perquè les canonades
evidentment són molt antigues. I dins aquest Pacte de l’aigua
hi ha tota una sèrie de línies adreçades en aquest sentit, és a dir,
el Govern de les Illes Balears té un espai de diàleg amb els
ajuntaments per, dins aquest pacte, poder col·laborar i cooperar
per arreglar aquest problema.

El tercer són els fons europeus Next Generation, hi torna
haver un pont de diàleg del Govern amb els ajuntaments i els
consells insulars. En aquest cas per una fase II de xarxa... per
millorar la xarxa de distribució d’aigua potable i també per la
separació d’aigües, de pluvials i fecals, que a dia d’avui encara
a molts de municipis no estan separades.

Quant, als projectes en marxa de la ITS, és a dir, com sabeu
hi ha tota una sèrie de projectes vius, molts dels quals
corresponen al cicle de l’aigua, que molts es varen mantenir
precisament perquè és imprescindible poder resoldre un
problema que tenim estructural en tota la xarxa d’aigua, en tota
la xarxa del cicle de l’aigua. Totes les infraestructures

hidràuliques tenen un problema: que són molt antigues,
dissenyades per a una població amb una projecció de població
que avui en dia no s’acompleix, ni es compleix amb la població
resident ni es compleix amb la població flotant que hem tengut
aquests darrers anys a causa del turisme, el que genera molts de
problemes.

Per tant, és important que es puguin impulsar aquests
projectes que tenim en marxa amb l’ITS dels altres anys.

Per últim, una planificació feta pels tècnics de la
Conselleria de Medi Ambient des de fa vint anys que marca el
cicle de l’aigua per fases i que es va actualitzant al Pla
hidrològic, és a dir, ningú no s’inventa res, és a dir, l’ordre de
prioritats està marcat.

A partir d’aquí nosaltres, des de MÉS per Mallorca, vàrem
impulsar una proposició no de llei que crec que va ser aprovada
al mes de juny o juliol en la qual demanàvem que els fons
europeus es destinassin a tota una sèrie de qüestions de forma
molt prioritària, entre les quals la del cicle de l’aigua. 

Per tant, creiem que amb els fons europeus Next
Generations es dóna compliment a aquesta proposició no de
llei, hi ha una planificació i hi ha un disseny i un full de ruta
prou clar per part del Govern de les Illes Balears, i per aquesta
qüestió crec que dues coses no les podem fer, és a dir, crec
que...., veiem millor impulsar aquesta línia que ha marcat el
Govern.

La segona, prorrogar terminis, és a dir, és clar..., això és
allargar una qüestió in aeternum i des de..., crec que hi ha hagut
moltes oportunitats per poder fer o per poder desenvolupar tot
aquest clavegueram en aquests falsos urbans i és que han passat
més de deu anys en què ha estat possible seguir donant
llicències tot i no comptar amb tots els serveis urbanístics
bàsics i arriba un moment en què com més habitatges es fan
sense connectar al clavegueram més necessitat i menys interès
tendran els promotors per executar aquestes obres sobretot si
confien que aquesta exempció es vagi prologant any rere any.

És important tenir-ho en compte perquè evidentment si...,
i som conscients tots que si totes aquestes urbanitzacions que
no estan connectades les connectéssim al sistema ara petaria,
petaria. Això és el problema greu que tenim.

Per això aquesta actuació del punt 1 és importantíssima i
vital, i per això tothom... s’ha de preparar tot... tothom s’ha de
preparar per connectar perquè millorarem aquesta xarxa.
Aquesta xarxa la millorarem i és impossible ja no donar més
pròrrogues; tothom... qualsevol urbanització s’ha d’adaptar i
s’ha de preparar perquè aviat serà molt possible poder
progressivament anar..., sobretot prioritàriament en aquests
solars...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà...
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -sí, vaig acabant-, poder-los connectar al sistema. Per això no
donarem suport ja a més pròrrogues en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Estamos de acuerdo con esta
iniciativa y votaremos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies i agraït, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi té
la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És cert que
hem de fer un pensament i s’ha d’arreglar tot el tema de les
urbanitzacions que tenim a les nostres illes que no tenen les
xarxes o no tenen la dotació de clavegueram, però també és cert
que moltes d’aquestes urbanitzacions són urbanitzacions
antigues i que els ajuntaments, per una cosa o l’altra, no han
pogut prioritzar i administrativament sabem que és molt
complicat, o per compensació poder executar aquest
clavegueram.

Jo crec que l’administració local, així com l’administració
autonòmica, és la primera interessada que es resolguin totes
aquestes problemàtiques, però de vegades el temps que els
donen són insuficients i no és que es facin noves urbanitzacions
en molts de casos, són urbanitzacions existents i hi ha els
solars, però les dotacions no estan fetes. 

Les recepcions per part dels ajuntaments no estan fetes,
però és que no poden... ni anar a recollir el fems ni els poden
donar el servei que toca perquè no tenen tota la dotació dels
serveis feta. Per tant, nosaltres sí que estam d’acord que
s’hauria de poder donar ajudes, hi va haver uns anys que des
del Consell de Mallorca es donaven ajudes molt importants i es
podien fer fases de canvis o dotacions de claveguerams. És
veritat que és complicat quan ja hi ha habitatges fets que es
posin d’acord si ho fan per compensació i l’altre, no sé..., ara
no record el nom... -per cooperació, gràcies-, a veure com ho
han de fer, perquè, per un costat ho paga directament
l’ajuntament i després cobra les tarifes als ciutadans, o bé ho
fan directament els ciutadans i de vegades costa molt posar-se
d’acord.

Per tant, nosaltres creiem que s’han de donar totes les
facilitats possibles perquè es puguin adaptar i definitivament a
les nostres illes no hi hagi situacions d’aquestes, però perquè
això passi s’ha de tenir el temps. I ara, com vostè ha dit, és
complicat i sobretot amb el tema de la COVID i a
l’administració que s’alenteix molt el temps, dos anys és no-res.
Així és que hi votarem a favor. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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, president. Crec que la proposició no de llei tracta
dos temes absolutament diferents, el punt 1 i el punt 2, tot i que
evidentment tenen una certa relació entre els dos.

Ningú no nega ni ningú no negarà que són necessàries
inversions en infraestructures hídriques, en infraestructures de
sanejament a les nostres illes, ningú no ho nega, i ja ho ha
explicat el Sr. Ferrà, el Govern de les Illes Balears té engegat
un pla d’infraestructures, té tota una sèrie d’inversions que
planificava i que esperem que els fons europeus ens ajudin a
tirar endavant, i esperem també que la responsabilitat dels
ajuntaments en aquest sentit també, i dels consells, també facin
que la suma de totes les voluntats tirin endavant unes inversions
suficients per intentar recuperar una part del retard que duim a
les nostres illes. Açò és el punt 1.

Però, al punt 1, les inversions en el sanejament es poden fer
amb total independència del punt 2, és a dir, aquí s’han dit una
sèrie d’inexactituds importantíssimes; és a dir, la LUIB no
prohibeix el sanejament ni posa cap termini als ajuntaments per
fer sanejament, l’únic que determina és que si volen donar
llicències d’obra nova han de complir una sèrie de condicions,
però si no volen una llicència d’obra nova poden seguir el ritme
que vulguin en fer el seu sanejament i ja seran sancionats per
Europa si no acompleixen les normatives europees que els fan
responsables.

Per tant, al punt 2 hi votarem en contra per tres raons
fonamentals, la tercera es divideix en dues. La primera raó és
que evidentment el que demana és tècnicament impossible, és
a dir, el proposant ha estat alcalde durant vuit anys i ara és
diputat, evidentment, si no, no podria proposar a aquest
parlament, i demana que el Parlament insti el Govern a
modificar una llei, i el Govern no pot modificar lleis, l’únic que
té capacitat per modificar lleis és el Parlament, precisament. I
l’únic que pot fer el Govern és fer una iniciativa legislativa a
través d’un projecte de llei per modificar una llei existent, cosa
que perfectament pot fer també el grup polític del portaveu
proposant a través d’una iniciativa legislativa com és una
proposició de llei. És a dir, es troben en igualtat de condicions
el Govern i el portaveu del Grup Popular d’aquesta comissió a
l’hora de poder presentar iniciatives legislatives davant
d’aquest parlament. Els camins són diferents, però la finalitat,
el final és el mateix.

Segona raó. El retard de la disposició transitòria quarta de
la Llei de la LUIB neix d’un acord del Govern de les Illes
Balears, dels grups polítics del Parlament, de la majoria dels
grups polítics del Parlament si més no, dels consells insulars i
de la FELIB, dels ajuntaments de les Illes Balears, que
determinen aquests terminis, amb la condició que tothom
accepta que és la darrera pròrroga, la darrera pròrroga que es
fa de no acomplir els ajuntaments a dotar de sanejament els
anomenats falsos urbans. Hi ha d’haver uns terminis.
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Per cert, un altre parèntesi, una altra inexactitud i una
inexactitud que s’ha dit, recursos hídrics, retards de recursos
hídrics, retards d’altres administracions. La llei estableix que
queden suspesos els terminis quan han d’informar altres
administracions, per tant, els retards no tenen res a veure. I la
COVID no té res a veure amb aquest tema, perquè no podem
acusar a la COVID de res, perquè hi ha d’haver uns terminis
que determinen actualment la llei. Dia 1 de gener de 2018 la
LUIB va entrar en vigor, per tant, això només tenien un any per
aprovar el projecte, fins a l’1 de gener de 2019. Qui no aprovà
projecte el 2019 per més problemes que li donem ara ja no té
entrada.

Però tenen fins a 1 de gener de 2021, fins a l’any que ve, 1
de gener de l’any que ve, per adjudicar el projecte. És a dir,
encara estam en fase d’adjudicació de projecte i poden
continuar donant llicències, per tant, no afectam res, la
instància, junt amb el projecte, no té cap problema. I
evidentment recursos, l’adjudicació dels projectes si ha d’estar
a 1 de gener de 2021 vol dir que els recursos han estat
compromesos l’any 2019 i l’any 2020. Anys en què la COVID
no tenia res a veure a l’hora de la redacció dels pressuposts i
sobretot tenint en compte que per a aquestes obres es podien
gastar els romanents dels pressuposts municipals. Els
romanents, per tant, podien servir per actuar a aquestes obres.

A partir d’aquí tenen dos anys per executar el projecte fins
al 2023. És a dir, si ells compleixen els terminis que es varen
comprometre a través de la FELIB quan es debatia la llei, la
LUIB, tenen fins a 2023 per poder executar els projectes i un
any més, fins el 24, per recepcionar les obres. Per tant, qui no
ho ha fet és perquè no ha volgut. 

Evidentment, conseqüències ambientals d’açò cap ni una,
l’única és que no poden donar llicències, però conseqüències
ambientals cap ni una...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I recordar que tot açò és conseqüència, a més, de la Llei
10/2010, que va ser la que va posar els primers terminis, i si la
LOUS no hagués interromput tots els processos, com va fer la
llei del Sr. Company i el decret de mesures urgents per (...)
sostenible a l’any 2012 del Sr. Company no haguessin
interromput els terminis i exonerant de fer el sanejament en
aquell moment,  possiblement estaríem ambientalment molt
millor del que estam ara. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per entrar un poc en el
fons dels missatges que ens han donat els diferents portaveus.
Quant al Sr. Ferrà, que comentava que tal vegada amb el primer
punt es podrien identificar o podien trobar qualque punt per
poder votar a favor, li vull recordar una sèrie d’aspectes. Hem
de tenir en compte que cada illa té els seus mecanismes i les
seves circumstàncies, jo el que realment conec és un poc el
tema de Menorca i perquè vostès es facin un petit exemple, els
plans generals estan molt condicionats al que marquen els
consells insulars i els consells insulars, quan donen uns
missatges que volen renovar o han de tocar-lo, doncs, açò
condiciona la voluntat de forma responsable dels governs que
hi hagi a l’hora de poder actualitzar els plans generals. Per tant,
condicionen a vegades segons quin tipus de decisions. 

Quant als projectes de les IFS hi ha molts d’ajuntaments a
Menorca que sí s’han acollit a aquests projectes per poder
donar sortida i poder complir aquesta normativa mediambiental
que tots, està clar, que tots ens hi identificam per tenir unes illes
molt més sostenibles i molt més... complint amb totes les
normatives.

Quant al tema d’allargar in aeternum, que ha comentat el
Sr. Ferrà, està clar que poder contemplar les fosses sèptiques de
forma provisional mentre l’administració no dóna resposta a la
dotació de serveis, de clavegueram en aquest cas, doncs, també
podria ser una solució intermèdia que també podria anar
encaminada a aquesta millora del tractament de l’aigua i podria
ajudar a aquesta reactivació econòmica que tan necessària és a
dia d’avui per a aquestes illes.

Quant al Sr. Borràs, també comentar el tema del primer
punt, que veiem que és on hi ha més acord o ens identificam
més amb aquest punt, nosaltres vàrem veure una oportunitat de
ser capdavanters i que hi hagués un acord unànime, en tot el
possible, per part d’aquest parlament a prioritzar aquests
recursos que ens puguin venir d’altres administracions. Els
ajuntaments dins les seves possibilitats està clar que faran els
seus esforços i és important que des d’aquest parlament
intentem, en unes circumstàncies excepcionals com les que
vivim en aquest moment, doncs intentar fer algun gest perquè
es puguin tirar endavant les coses. 

Vull agrair també a la Sra. Sureda que també ha fet aquestes
mencions del temps insuficient que travessen principalment els
municipis petits que tenen els recursos i mitjans molt limitats. 

També agrair al Sr. Benalal el seu compromís i també que
s’ha identificat amb aquesta moció.

I bé, el Sr. Jiménez també ens ha comentat perquè en el
tema de les llicències parlam d’unes circumstàncies
excepcionals i la mateixa normativa recull un seguit
d’excepcions que nosaltres el que voldríem era sensibilitzar i
poder-nos acollir a aquestes excepcions que recullen, sempre
i quan es compleixin els mínims que la llei ens marca.

Res més que açò. Moltes gràcies Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei RGE núm. 9917/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Com que empatam, hem de tornar votar una altre pic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Com que empatam, votarem un tercer pic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Com que seguim empatant, això ho votarem en el Ple quan
ens ho posin.

En conseqüència, queda empatada aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 9917/20, relativa a pla d’inversions en millores
mediambientals i de reactivació econòmica per al Ple del
Parlament.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 14132/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
14132/20, presentada conjuntament pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de Palma.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Socialista la
Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Som conscients que fa un
parell de mesos es va veure una PNL, crec que era d’El Pi, que

parlava de l’àmbit comercial de Ses Fontanelles, però aquella
vegada tenia les propostes, o el sentit d’aquella proposició no
de llei era més econòmic, més de foment i promoció del sector
comercial i del petit comerç.

Avui hem volgut parlar també de l’àmbit de la Platja de
Palma, però des d’un punt de vista més territorial, més
d’ordenació del territori i d’urbanisme. Entre d’altres coses,
perquè sols amb un planejament territorial ambiental o
urbanístic i patrimonial es poden posar límits a la directiva
Bolkenstein, o de serveis, i el que és més important, a la
LGUM, la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat.

El comerç de proximitat ha estat, és i ha de ser un sector
clau per a la nostra economia, un sector que habitualment ha
generat ocupació estable i de qualitat per a les nostres illes. I
per tant, necessitam que la majoria d’aquests comerços
sobrevisquin, sobretot en aquests moments de crisi econòmica
i de crisi de consum també. I ho necessitam perquè pensam que
ha de ser clau per a la recuperació econòmica de les Illes
Balears. Per això avui reafirmam el nostre compromís amb la
protecció de l’entorn i del comerç de proximitat de la Platja de
Palma, però també de la resta de les Illes Balears. 

Per això, amb aquesta proposició no de llei demanam a les
tres administracions competents, que siguin especialment
curoses, especialment sensibles a l’hora d’aplicar la legislació
territorial en el cas de la Platja de Palma. El Pla director
sectorial de comerç de Mallorca que preveu que en aquest
àmbit únicament es podran implantar els grans establiments
comercials amb una superfície inferior a 4.000 metres quadrats,
però el que és més important, preveu que no es podran establir
per acumulació aquests establiments, és a dir, que no es podrà
fer la trampa d’implantar 15 establiments de 4.000 metres
quadrats cada un, sinó que es mira expressament l’acumulació
comercial en aquest àmbit.

I també demanam que a l’hora d’atorgar les oportunes
autoritzacions o llicències, es tenguin en compte els efectes que
aquests establiments poden tenir sobre la mobilitat, no sols de
Palma, sinó també de la resta de l’illa, ja que aquest àmbit de
la Platja de Palma, Ses Fontanelles, està a l’autopista de
l’aeroport, la més saturada de l’illa i la que condueix a
l’aeroport, punt d’entrada i sortida d’aquesta illa.

Demanam que es tenguin en compte els efectes sobre els
espais de rellevància ambiental, tenint en compte que ens
trobam a una de les úniques zones humides de Palma.
Demanam que es tenguin en compte els efectes que pot
provocar una zona turística i saturada. En definitiva, demanam
que les administracions públiques apliquin de manera efectiva
el Pla d’equipaments comercials de Mallorca, ja que entenem
que aquestes, conjuntament amb les mesures de foment
econòmic que es duguin a terme per part de l’ajuntament, el
consell o el Govern, són primordials per poder garantir la
supervivència del comerç de proximitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. També per a la seva defensa té la
paraula per part del Grup Unidas Podemos el Sr. Jiménez, per
un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014132
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Lo que ocurre en Ses Fontanelles es algo extensible a
innumerables lugares del litoral balear y español en general,
una especulación voraz que no tiene en cuenta para nada el
interés social y ambiental de los lugares afectados, un modelo
depredador repleto de convenios urbanísticos a la carta, que
favorece el interés privado, modificaciones constantes de los
planes urbanísticos con el mismo objetivo, dinero negro
circulando en proyectos de construcción con la consiguiente
pérdida de ingresos para Hacienda, acaparamiento de suelo en
manos privadas para sacarlo en el mercado en el momento
preciso y obtener así mayores plusvalías, falta de escrúpulos en
determinados ámbitos administrativos y un largo etcétera de
atropellos a las buenas prácticas de la gestión pública del
territorio.

Ses Fontanelles comparte esta misma historia de deterioro
del paisaje sin contrapartidas. Como otras muchas zonas
húmedas sometidas a acciones de desecación, la riqueza
biológica ha sufrido un importante deterioro, los humedales
litorales drenan los aportes del interior hacía el mar y cualquier
actuación en su interior debe estudiar bien sus consecuencias.
La utilización sostenible de este lugar anterior al desarrollismo
salvaje del ladrillo, nos habla del aprovechamiento de los
recursos naturales en equilibrio con las propias dinámicas
litorales, quedan vestigios de aquellos aprovechamientos, las
antiguas salinas o restos de cultivos.

En Ses Fontanelles ja se ha construido, el paisaje ya no es
el mismo y se ha perdido en parte un espacio de alto valor
biológico y paisajístico. No obstante, aún quedan espacios por
conservar e impedir nuevos desmanes territoriales. En este
lugar aún llegan aves de distintas especies a las zonas
temporalmente inundadas y pervive una especie, una saladina,
el Limonium barceloi, protegida por una resolución del 2015
mediante la declaración del área biológica crítica de esta
planta, con el objeto de garantizar su conservación. La
construcción de un enorme centro comercial, choca de frente
con una visión más proteccionista e integradora del territorio. 

Es ya hora más que de sobra, de parar estos desmanes que
sólo benefician a unos pocos y pensar en otro forma de gestión
del territorio. Se ha de proteger el territorio, pero también a
quien vive en él y trabaja en él. El pequeño y mediano
comercio necesita una protección como territorio y por ello es
preciso aplicar el (...) en todos los equipamientos comerciales
de Mallorca. En este mismo sentido el Ayuntamiento de Palma,
a través de la Regidoría de Promoción Económica y Ocupación
ha ofertado el pasado 20 de octubre, una linea de subvenciones
al comercio local por valor de 1.700.000 euros. Este es un buen
camino para fijar este tipo de negocios en el territorio, con
mayor capacidad de crear empleo estable y próximo a la
población. Mejor que el modelo ofertado por las grandes
superficies, de empleo precario, poco sostenible
ambientalmente y dependiente del vehículo privado, que
complica la movilidad e insiste en un modelo caduco, obsoleto
y poco acorde con los modelos de transición energética y con
la protección social y ambiental que necesitamos. Lo que queda
de Ses Fontanelles debe ser salvado o protegido y restaurado.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Igualment per a la defensa d’aquesta
iniciativa té la paraula el Sr. Ferrà de MÉS per Mallorca, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Els diputats que m’han precedit, tant
la Sra. Mercedes Garrido, com el Sr. Pablo Jiménez, crec que
han explicat molt bé l’argumentari i la motivació d’aquesta
proposició no de llei. Per una banda, les qüestions territorials,
de mobilitat i de comerç, de protecció del petit i mitjà comerç
i, per una altra banda també, tots els valors ambientals de Ses
Fontanelles que ha exposat ara en darrer terme el Sr. Pablo
Jiménez. I ho compartim i per tant, no ens estendrem massa
més.

És a dir, des de MÉS per Mallorca evidentment durant
molts d’anys hem participat en les mobilitzacions per salvar i
protegir Ses Fontanelles, en distintes fases i evidentment donam
suport i impulsam aquesta proposició no de llei i demanam
evidentment, també s’ha dit, que les distintes institucions, que
totes hi estan d’acord, que estam davant d’una zona saturada,
que tenim un instrument que és el PECMa i que s’ha de complir
i que, tant el Consell de Mallorca com l’ajuntament, han de
vetllar per al seu compliment i així intentar entre tots poder
preservar aquella zona des de, com he dit, aquests distints punts
de vista, territorialment, a favor del petit comerç i també
ambientalment.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda diputades i
diputats. Intentaré ser clara en la meva exposició i explicar el
més bé que pugui el nostre sentit del vot. 

Som davant una proposta que no és dir -per nosaltres,
entenem- Ses Fontanelles sí o Ses Fontanelles no, o comerç de
proximitat sí o comerç de proximitat no, nosaltres, ho diré ben
clar, estam a favor del comerç de proximitat i, evidentment, de
tota ajuda possible que es li pugui donar als comerços de
proximitat, perquè els comerços -com deia la Sra. Garrido-
puguin sobreviure, sobrevisquin.

I, evidentment, ens reafirmam en el mateix compromís que
vàrem adquirir quan vàrem votar a favor del PECMa. PECMa,
que estam totalment d’acord -com diu el primer punt, i ho vull
explicar- que s’acompleixi; és a dir, en el primer punt, i volia
explicar: nosaltres en aquest PNL ens trobam, primer de tot,
amb una exposició de motius que ens fa tota una narrativa del
procediment de Ses Fontanelles, i hem de dir que una cosa és
el compliment del PECMa i, l’altra, la situació jurídica i
processal de tots i cada un dels casos que són ara en aquests
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moments en els jutjats a diferents estaments dels jutjats de Ses
Fontanelles. 

Creiem i, a més, creiem no, hem de dir que tots aquests
processos judicials s’han produït en virtut de l’aplicació de la
normativa anterior del PECMa, i encara no han acabat, vull dir
no ens trobam a l’acabament d’un procés, perquè, totalment
d’acord que qualsevol petició de projecte de gran superfície o
d’un centre comercial gran d’equipaments, evidentment que ha
d’estar subjecte a l’aplicació del PECMa, només faltaria! Per
tant, volia explicar el nostre sentit del vot. 

En el primer punt, nosaltres trobam un greu problema de
redacció, i m’explic, diu: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palma i
Consell de Mallorca a vetllar pel compliment de la normativa
vigent, entre d’altres, el Pla director sectorial d’equipaments
comercials, el PECMa, publicat el 19 de maig del 2019, que
regula i limita els equipaments comercials a l’àmbit de la Platja
de Palma.” Perfecte, perfecte, fins aquí, perfecte. Però diu:
“Mentre no suposin indemnitzacions per als seus promotors.”
Què creiem nosaltres? Nosaltres creiem que la normativa vigent
s’aplica sempre i, una vegada aplicada la normativa vigent a
tots els projectes que entren, una vegada... vull dir, la normativa
vigent és d’aplicació a partir que és vigent, és a dir, a partir que
s’aprova, és a dir, a partir del dia 19 de maig, a partir d’aquí a
tots els projectes que entren se’ls ha d’aplicar aquesta
normativa, sí o sí, suposin indemnitzacions després o no. Vull
dir, nosaltres aplicam... què fan a les institucions? Apliquen la
normativa i, a partir d’aquí, si una persona se sent afectada i
creu que està perjudicada, idò què fa? Va als jutjats, i després
ja seran els jutjats, després de tot un procediment judicial, o
recursos en aquest cas, que diran si hi ha indemnitzacions o no.
No podem supeditar l’aplicació d’una normativa “sempre i
quan no suposin indemnitzacions”. Vull dir, hem d’aplicar la
normativa? Idò l’hem d’aplicar, sempre i quan, sempre i quan
sigui subjectiva d’aplicació, perquè és subjectiva d’aplicació la
normativa una vegada que s’ha aprovada, és a dir, a partir del
dia 19 de maig.

I com dic, no hi ha un plet en aquest cas de Ses Fontanelles:
n’hi ha quatre, cinc, sis, en tenen a l’Ajuntament de Palma,
n’han posat en el Consell, i n’han posat també -com vostès
saben- al Govern, pel tema de les llicències. I ja som al darrer
pas dels recursos, i encara no han acabat, aquests processos! Si
ara, al final, realment, se sentenciàs que no tenen raó, i
haguessin de demanar una llicència nova, evidentment que els
afectaria el PECMa! Però és que són als jutjats no pel PECMa,
són precisament als jutjats en aplicació de la normativa
anterior.

En el segon punt, en el segon punt ens trobam... Però és que
això és així! Vull dir, a més, jo no entenc que vostès diuen:
“aplicam la normativa sempre i quan no hi hagi
indemnitzacions.” No, és que l’hem d’aplicar, si escau. Si és
preceptiu aplicar una normativa l’hem d’aplicar! I no és que
nosaltres vulguem pagar indemnitzacions, però és que la
normativa..., no és voluntària l’aplicació d’una normativa. 

En el segon punt, diu: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el
Consell a aplicar el PECMa a tots els projectes d’equipaments

comercials, en ser una norma de protecció del comerç de
proximitat.”

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Nosaltres... -només vull acabar- nosaltres proposam, per
poder-ho votar a favor, una petita transacció, quan posa la
coma, en lloc de dir “en ser una norma de protecció del comerç
de proximitat”, “projectes que estiguin subjectes a la seva
aplicació”, és a dir, no s’aplicarà a tots els projectes, als
projectes que estiguin subjectes per la seva aplicació, és a dir,
als projectes afectats per la mateixa normativa!

I, això era la meva intervenció. Moltes gràcies, president,
perdoni. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. És vera, bé, primer començaré dient que
el desenvolupament, el nostre futur o serà sostenible o no serà,
això està claríssim, i hem d’intentar que qualsevol actuació a
partir d’ara, des del moment d’avui, sigui sostenible i que estic
d’acord amb tots els aspectes d’eficiència energètica, de
renovables, i que tot el que es faci es faci des d’una òptica ja de
sostenibilitat de cara al futur. Dit això..., evidentment,
incorporat també dins dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’ONU. 

Dit això, aquesta proposició no de llei a mi em sona a una
cosa ben estranya, sobretot venint dels grups que donen suport
al Govern i que, a més a més, en el seu moment, van redactar
la normativa que avui és d’aplicació, de grans superfícies
comercials, que s’insta a ells mateixos a complir la llei que ells
mateixos han fet, és una cosa que és, bé, a mi em sorprèn molt,
per ventura perquè duc poc temps en política, però el redactat
del punt 1 el trobo molt sorprenent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears, l Ajuntament de
Palma i el Consell de Mallorca a vetllar pel compliment de la
normativa vigent.” Home!, bé. “Entre d’altres, el Pla director
sectorial d’equipaments, però ”entre d’altres!”, o sigui, podríem
dir que el punt 1 diu que s’ha de complir la normativa vigent.
Publicat a tal, i “mentre no suposi indemnitzacions per als seus
promotors.”

Aquí és vera que la Sra. Durán ha fet una apreciació que
considero rellevant, de totes maneres, trobo que podríeu
substituir el “Pla director sectorial d’equipaments” per
“qualsevol normativa!”, el Pla d’habitatge, la Llei del sòl..., al
final, ho podeu utilitzar com a plantilla per a partir d’ara fer
una PNL cada setmana. 

El segon punt, també és igual: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de
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Palma i el Consell de Mallorca a aplicar el PECMa a tots els
projectes.” Home!, només faltaria, no?, si es fan normatives és
perquè s’acompleixin, i més una normativa que van fer els
mateixos grups parlamentaris que, bé, dintre del Consell, però
que s’ha fet, el normal! Podrem debatre o no si és una norma
que realment ajuda a la protecció del comerç de proximitat,
això també podria ser un debat, però el que és evident és que si
es fa una normativa és per complir-la. Bé, és que nosaltres
votarem... aquest punt 2 no en tens d’altra que votar que sí.

I al punt 1, és vera que el que ha manifestat la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Durán, sí que genera certs
dubtes, però de totes maneres, com que és un redactat tan
neutre que pot ser substituït per qualsevol cosa, aquí hi podríeu
incorporar qualsevol normativa, qualsevol legislació de
l’ajuntament, del consell, o sigui, és tan genèric que hi votarem
que sí. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sr. Presidente. De la exposición de motivos de esta
iniciativa compruebo que no están ustedes muy de acuerdo con
la directiva Bolkestein, lo entiendo, lo entiendo. Desde VOX
creemos que la Unión Europea no debe ser asimilada a un
estado soberano, sino que los estados que la formamos
debemos tener la capacidad de poner freno al ejercicio abusivo
de las competencias de las instituciones comunitarias cuando
estas pueden poner en peligro intereses generales de las propias
naciones europeas que la conforman, y no por eso deja uno de
ser europeísta.

Dicho esto, y concretando más en las propuestas de las
proposiciones que se presentan aquí, pues, yo pediría una
votación separada de ambos puntos porque, en el primero,
como ya ha introducido la representante del Partido Popular,
pues no entiendo muy bien cuál es la intención de aplicar una
normativa solamente en algunos casos, en otros no, en función
de si interesa económicamente o no al Gobierno balear, yo creo
que la normativa se tiene que aplicar a todo el mundo, y si
implica indemnizar, pues, habrá que indemnizar, y si no
implica indemnizar pues no habrá que indemnizar, pero... y si
no quieren indemnizar lo que tienen que hacer es derogar la
normativa, pero evidentemente poner aquí que instamos al
Gobierno balear a aplicar una normativa en función de si hay
que indemnizar o no a alguien, es que casi casi roza la
prevaricación, porque la normativa se tiene que aplicar a todo
el mundo, y luego si a alguien le corresponde ser indemnizado,
porque se le han expropiado derechos adquiridos con
anterioridad, pues habrá que indemnizarle. Eso está previsto así
ya en el sistema jurídico.

Sra. Garrido, usted es abogada también, es jurista de
formación y supongo que podrá entender a lo que me estoy
refiriendo. No veo muy claro cómo pretenden ustedes aplicar

este punto 1, a lo mejor me lo pueden aclarar ahora en su
réplica.

En cuanto al punto 2, sí estamos de acuerdo, todo lo que sea
proteger al comercio de proximidad en VOX van a encontrar
un acuerdo, por tanto votaremos a favor del punto 2.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi té
la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Com ha dit
la Sra. Garrido, ja vàrem presentar des del nostre grup
parlamentari una iniciativa en defensa del petit comerç, del
comerç de proximitat perquè aquests tipus de centres
comercials fan molts de mal i amb els que tenim a les nostres
illes ja n’hi ha prou.

També em sum als valors ambientals que podem trobar a
Ses Fontanelles, com també s’ha comentat. Jo faria una esmena
in voce perquè al punt 1 llevaríem, així com també s’ha dit per
part dels diferents portaveus que m’han precedit, és llevar
“mentre no suposin indemnitzacions per als seus promotors”.
Aquest govern durant anys ha hagut de pagar indemnitzacions
perquè s’han pres unes decisions polítiques o tècniques i s’ha
hagut de pagar el que els jutges han decidit, però crec que, de
fet, a la legislatura passada hi va haver un decret llei de
suplement de crèdit per poder pagar indemnitzacions, i crec que
en aquests casos, si tots estam d’acord que no hi ha d’haver
més superfícies comercials de segons quines característiques,
si tots estam d’acord que el PECMa, i des del nostre grup
parlamentari ja al Consell de Mallorca demanàrem que els
metres quadrats de les superfícies o els metres quadrats que s’hi
destinaven fossin menors en aquest sentit, perquè pensam que
si volem defensar, i tots ens omplim la boca de defensar el petit
comerç, el comerç de proximitat, hem de ser valents i si hi ha
indemnitzacions idò es pagaran, com s’han pagat fins ara totes
les indemnitzacions que han posat al Govern o al consell o als
ajuntaments d’aquesta comunitat.

Res més. Nosaltres com dic votarem a favor, però
presentaríem aquesta esmena in voce per poder llevar aquesta
frase del primer punt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula per contradiccions pel
Grup Parlamentari Socialista la Sra. Garrido, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Estic d’acord que, per
ventura la redacció del primer punt podria ser una mica més
encertada, hi ha vegades que si no redactes bé, no redactes bé,
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en això estam d’acord, però val la pena veure-ho en el context
de la mateixa proposició no de llei, i el context de la proposició
no de llei és el context de Ses Fontanelles i és el context de
summa complicació tant a nivell de normativa territorial com
de normativa urbanística com complexitat a nivell judicial.

Aquí el que tenim són dues administracions públiques
bàsicament que han de donar una l’autorització i l’altra la
llicència, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Palma. El Govern de les Illes Balears ha de donar l’autorització
de comerç. Ses Fontanelles ha demanat fins a dues
autoritzacions de comerç que el Govern de les Illes Balears ha
denegat. Per tant, en aquest moment Ses Fontanelles no tenen
autorització de comerç, això ha de quedar clar. Que està
judicialitzat? Sí, però no tenen autorització de comerç. 

Després hi ha dues llicències per a dos tipus de centres
comercials distints que ha demanat Ses Fontanelles a
l’Ajuntament de Palma, llicència d’obra, vull dir, que totes dues
han estat caducades per part de l’Ajuntament de Palma perquè
Ses Fontanelles no ha executat la llicència d’obres. Per tant, no
tenen llicència d’obres. L’únic que té en aquest moment Ses
Fontanelles és una llicència d’urbanització, perquè Catalina
Cirer, trobant-se en funcions, li va donar aquella llicència
d’urbanització, i mirau d’on ve, perquè ve de l’any 2007, ve
d’allà directament. Per tant, això és l’únic que tenen Ses
Fontanelles.

La proposta que es fa és que en aquest àmbit s’apliqui el Pla
director comercial, jo..., el Pla director d’equipaments
comercials. Jo a la meva exposició he intentat anar més enllà,
perquè aquí parlam del pla director, però anam molt més enllà
del que ens diu el pla director perquè el pla director no
únicament és 1.000 metres, 4.000 metres, 5.000 metres, sinó
que són anàlisis profundes d’altres aspectes i sobretot són
anàlisis profundes de la mobilitat, i sobretot a un àmbit com
aquest.

Per tant, tant si s’ha d’aplicar a Ses Fontanelles, sense
llicència, que hi ha en aquest moment, que se li aplicaria cent
per cent el Pla director sectorial, per suposat, només faltaria,
com si s’ha d’aplicar a Ses Fontanelles que recupera anteriors
projectes d’obres o anteriors projectes, anteriors autoritzacions
comercials que, malgrat fos d’acord amb la legislació anterior,
se li podrien aplicar aspectes del Pla director sectorial de
comerç de Mallorca.

Aquest és el sentit que es vol traslladar amb aquest punt 1.
No és ni més ni manco, i per això el plantejament del fet de les
indemnitzacions, perquè si ens hem d’anar..., ara, en un supòsit
que al Tribunal Suprem el promotor de Ses Fontanelles
guanyàs l’autorització comercial i guanyàs també la llicència
d’obres, cosa extremadament improbable, però si és
extremadament improbable, no és impossible, si passàs això
aquí es poden aplicar aspectes del pla director sectorial de
Mallorca, que no tenen a veure únicament amb la limitació dels
metres quadrats comercials, que tenen a veure amb altres
aspectes.

Per això el plantejament del tema de les indemnitzacions,
no per a res més, perquè si li has d’aplicar la normativa anterior
i has d’aplicar, has d’intentar aplicar el pla director, que sigui

sense indemnitzacions. Jo no sé si m’he explicat o no m’he
explicat. 

Per tant, pel que fa a la proposta que ens feia la Sra. Riera,
la Sra. Durán, perdó, jo crec que el pla director, la proposta que
vostè ens feia d’esmena in voce crec que no fa falta, perquè el
pla director, independentment dels metres quadrats d’un
establiment comercial, des que es considera gran establiment
comercial, és a dir, a partir des de 700 metres, ha d’informar
tots els establiments. Per tant, aquí ja diem “tots els projectes
d’equipaments comercials”;  “sempre que sigui necessari” és
reiteratiu, si vol ho posam, a mi m’és igual, però és reiteratiu
perquè el pla director s’ha d’aplicar a tots els que tenguin més
de 700 metres, tot el que es considera gran establiment
comercial, d’acord amb la Llei de comerç i d’acord amb el Pla
director sectorial.

I quant al que em proposava la Sra. Sureda amb l’esmena in
voce de suprimir “mentre no suposin indemnitzacions per als
seus promotors” ja li he explicat a la meva intervenció anterior
el fet pel qual es feia aquest incís quant a les indemnitzacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, entenc que accepta la votació separada dels dos
punts, no és vera?

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

No hay mucho más que aportar a esta nueva explicación de
la representante del Partido Socialista. Sólo una cuestión, un
poco añadido, al representante de Ciudadanos en el sentido de
que si bien es cierto que lo que indica, en el sentido que
estamos..., que unos partidos de gobierno se instan a si mismos,
un poco en explicar o en pedir la aplicación de la ley, no viene
mal tampoco de cualquier forma recordar una problemática
existente, no sólo en Ses Fontanelles, en otros lugares con
parecidas circunstancias. Entonces el hecho de recordar estas
cuestiones y plantearlas en una PNL puede servir también para
aprovechar este propio mensaje.

En este mismo sentido de apoyo al pequeño y mediano
comercio, al comercio de proximidad, también es bueno contar
también que se ha creado recientemente también una asociación
de comerciantes de la Playa de Palma, un poco que incide en
esta necesidad de reforzar este tipo de comercio con los
actores, los actores de este tejido productivo que a veces viene
mediatizado por la existencia de estos grandes centros
comerciales.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 14132/20.

Sr. Pérez-Ribas...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Pot ser votació separada?

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, sí.”)

EL SR. PRESIDENT:

Ho estava demanant. Passaríem a votar el primer punt.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, la nostra votació depèn de si s’afegeix o no
s’afegeix el que hem comentat en el segon punt.

EL SR. PRESIDENT:

Ha dit que sí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sería...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Perdó, jo li deia que trobava que no importava molt però
que es pot afegir.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ens pot donar només un minut? O ens pot donar 30 segons?

EL SR. PRESIDENT:

Ha dit que sí, acordar la redacció, que no hi ha cap
problema.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No, no hi ha problema. “Sempre que li sigui d’aplicació”.

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

És clar, però era “sempre que li sigui d’aplicació”, m’havies
dit, o no?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Exacte. “Sempre que sigui d’aplicació”. Seria llevar a partir
de la coma i (...) “sempre que li sigui d’aplicació”.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

I posar “sempre que li sigui d’aplicació”.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

“Sempre que li sigui d’aplicació”. No és això que...

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Au idò, senyors diputats, seieu un moment i votarem i
haurem acabat.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sr. President, ens dóna dos minuts? A veure si poden
acceptar l’esmena in voce d’El Pi.

EL SR. PRESIDENT:

I tant!, sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Està, senyores i senyores diputats?

(Pausa)

A veure, Sra. Garrido, hem de votar. Perdran l’avió.

(Pausa)

Senyores i senyors diputats, hem de votar. M’ho demana
Ciudadanos.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu però hem de votar. Passam a votació.
Passaríem a la votació del primer punt tal com està redactat.

Vots a favor?

Del primer punto tal y como está redactado.

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor i 5 abstencions.

Passam a la votació del punt segon, redactat de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell de
Mallorca a aplicar el PECMa a tots els projectes d’equipaments
comercials de Mallorca, sempre i quan li sigui d’aplicació”...
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(Remor de veus)

“..., en ser una norma de protecció del comerç de proximitat”.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14132/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament comercial a l’àmbit de la Platja de
Palma.

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