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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començarem la sessió d’avui, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, presidenta, Marc Pérez-Ribas substitueix Maxo Benalal
a la primera PNL, la RGE núm. 13643/20.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, alguna més?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, pel Partit Popular, Lluís Camps substitueix el Sr. Marí...
Mariano Marí.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substituirà, a la segona PNL, Mercedes
Garrido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ja està idò, no hi ha més substitucions? Perfecte.

Abans de començar amb el debat de les proposicions no de
llei, si els sembla, com que avui s’ha convocat la comissió a les
cinc i mitja, com havíem parlat, per acord de tots els portaveus,
i la Comissió de Salut es convocarà per a tot el període de
sessions a les tres, si ho consideren hi podria haver un acord
unànime de fer-les a les cinc i mitja cada dimecres, molt bé? 

(Remor de veus)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, i a les cinc no aniria bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha un membre que no...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No, per guardar les dues hores que teníem...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen repetir un debat que jo ja he tingut de forma
individual ho podem fer, però... no hi ha acord... d’acord?

(Se sent una veu que diu: “cinc i mitja?”)

Cinc i mitja, d’acord?

(Se sent una veu de fons que diu: “s’ha intentat”)

S’ha intentat, molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13643/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents
en matèria d’habitatge públic.

Passarem a la Proposició no de llei RGE núm. 13643/20,
presentada pel Grup Popular, relativa a mesures urgents en
matèria d’habitatge públic, i per a la seva defensa té la paraula
el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes als senyors
diputats i diputades. Bé, el Partit Popular, el mes de juliol, com
veuran vostès, va presentar aquesta iniciativa per mor del
retard, la urgència que cada dia sentim, escoltam i la llista de
peticions de les persones necessitades d’un habitatge digne i
just, idò, és notícia i és preocupant.

Les mesures que està fa el Govern doncs veiem que no
arriben ni de ben a prop a la necessitat social de la nostra
comunitat autònoma i, per tant, veiem també una llei
d’habitatge que volia ser una... un reforç, una... bé, un estímul
per poder donar resposta d’una forma àgil del que hi havia
implantat a dia d’avui i veiem que ni tan sols són capaços a un
any gros d’aquesta aprovació de la llei de fer públic un llistat.

Segons assenyalaven els mitjans de comunicació, semblava
que dels 1.000 i pocs pisos que hi havia d’haver dins aquest
llistat ja s’ha passat a uns 700 perquè les entitats bancàries o els
grans tenidors han arribat a acords en aquests 300 pisos amb els
quals no poden comptar a dia d’avui. Per tant, des del Partit
Popular entenem una falta de transparència, una falta de rigor
i de responsabilitat aquesta demora en una necessitat tan vital
com és un habitatge.

També vull recordar que els titulars, les reprogramacions,
la reactivació aquesta... aquest pla de reactivació que ens va
anuncia la Sra. Presidenta Armengol i el conseller titular de
Mobilitat i Habitatge, aquestes mesures, idò, al cap i a la fi no
veiem que tenguin cap tipus de conseqüència ni cap tipus de
solució per a aquests ciutadans, només uns resultats: en 67
mesos que fa que vostès governen 9 pisos de nova construcció
han entregat.

 Quant a..., ja des del mes de novembre els constructors ja
van anunciar, es van reunir amb els responsables del Govern i
anunciaren que hi ha per valor de 2.500 milions d’euros
paralitzats o en espera dins les administracions per poder
disposar d’una llicència, una autorització per poder tirar
endavant aquestes obres, unes obres molt necessàries per poder
ajudar a la recuperació i a la dinamització de l’economia.
Aquestes obres ajudarien a 25.000 persones directament i
indirectament que viuen de la construcció. 

Posaré altres exemples: Menorca, tenim a dia d’avui dues
promocions al carrer Borja Moll, de forma unilateral que el
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Govern va rompre el contracte amb l’empresa, sabem que
aquesta empresa no era del seu interès poder resoldre el
contracte com ho ha fet el Govern i emprendrà les mesures que
consideri.

Hi ha hagut altres licitacions que també han tingut
problemes. Per tant, el Sr. Conseller és una persona amb qui
costa poder fer les coses des del primer moment i que...
respongui als terminis que tenen prevists aquestes accions.

Per tant, també promocions que han anunciat on han fet les
fotos i han volgut revendre en diferents ocasions, com pot ser
l’antic escorxador de Sant Lluís, que fa dos anys que ens el
vénen, i encara a dia d’avui no han estat capaços de posar en
marxa.

Per tant, està clar que el Govern no fa les coses com el
Partit Popular entén que les ha de fer i dirigir i per açò vam
presentar aquesta PNL.

En els tres punts d’aquesta PNL l’únic que fem és constatar
una evidència, que les coses no es fan en temps ni en forma. Al
punt segon, finalitzar les promocions ja licitades perquè tampoc
no és responsable ni..., és que és difícil de poder entendre-ho,
no?, com una promoció es pugui haver licitat en diferents
ocasions i s’ha pogut reprogramar en diferents exercicis
pressupostaris perquè són incapaços de complir. Per tant,
nosaltres entenem que el que ha de fer el Govern és concentrar
tots els recursos econòmics per acabar tot el que té iniciat,
perquè és que, si no, no acabaran res, tot serà començar,
començar i sempre estaran partides de partides o estaran
pendents d’altres coses.

I avanç que en el punt tercer, per mor d’aquesta demora en
poder tractar aquesta PNL, proposaria, si tots els grups hi
estiguessin d’acord, llevar “2021" i substituir-ho per “2022", ja
que la PNL es va presentar el juliol i es preveia que s’hauria
d’haver tractat abans d’arribar al final del període ordinari del
segon quadrimestre, idò passar a fer aquest canvi.

Per tant, des del Partit Popular entenem necessari i urgent
que es puguin aprovar aquests tres punts per donar resposta i
poder acabar les coses que estan compromeses a dia d’avui en
aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. S’han presentat conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca les esmenes RGE núm. 1391, 1392 i 1393/21 i,
per a la seva defensa, té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts. Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull manifestar, com
hem fet en nombroses ocasions en aquesta comissió, perquè
crec que hem tengut oportunitat de parlar molt d’habitatge, i no
per dir-ho moltes vegades hem de deixar de dir-ho, que la

política d’habitatge és una política de planificació. La política
d’habitatge no és cap tipus de política d’execució directa, sinó
que necessita d’una planificació concreta, necessita de trobar
els solars on..., sobretot la política de construcció d’habitatge
públic, és a dir, després n’hi ha d’altres, però de construcció
d’habitatge públic, que és el que planteja avui aquesta PNL,
necessita d’una planificació, necessita de solars, necessita de
projectes, necessita de llicències, necessita de licitació i
necessita d’execució i, una vegada executada, necessita de
llicència de primera ocupació i després de posada a disposició
dels ciutadans.

El que crec que ningú no podrà contradir és que, quan
aquesta política de planificació es frena, frena per complet les
polítiques d’habitatge. Si durant una legislatura, si durant un
anys, si durant tres anys, però sobretot durant una nefasta
legislatura que vàrem patir en aquesta comunitat autònoma en
matèria d’habitatge, que va ser la del 2011-2015, es frena per
complet la política d’habitatge i el que es fa és antipolítica
d’habitatge ens trobam amb les circumstàncies que ens trobam,
que s’inicia la legislatura 2015-2019 i no hi ha cap projecte ni
dins el calaix ni dins un ajuntament ni absolutament enlloc, no
hi ha cap solar a disposició per poder construir habitatge, no hi
ha cap planificació per construir habitatge.

Per tant, començar de bell nou tota la planificació suposa un
temps que, desgraciadament, els ciutadans de les Illes Balears
no tenien, però que es varen haver de permetre agafar perquè
en aquella legislatura es va frenar en sec la política d’habitatge.
Per això, presentam la nostra primera esmena, per constatar
l’antipolítica d’habitatge que es va fer la legislatura 2011-2015.

Després, les dues propostes de la PNL que es plantegen, la
2 i la 3, sobretot la 2 ens sorprèn prou, i més amb l’argument
que avui ens donava el Sr. Camps, que deia que fent política
d’habitatge i si els constructors demanaven poder fer moltes
obres, es podrien crear fins a 25.000 llocs de feina, és a dir,
podríem donar feina a 25.000 persones, he apuntat el número
concret, ens fa aquesta demanda verbal. Per escrit ens fa la
demanda que fins que no acabem una promoció, no en
comencem d’altra, abans de començar-se de noves, anem una
per una. No sé si el Sr. Camps es pensa que el conseller i el
director d’Habitatge van directament a posar els blocs, o que la
mateixa empresa és la que construeix totes i cada una de les
promocions d’habitatge públic que es fan en aquesta
legislatura, perquè si no volia expressar això, es va equivocar
molt, això és exactament el que expressa la seva PNL, diu que
acabin les promocions ja licitades i iniciades, abans de
començar-ne d’altres.

No hi estam d’acord, crec que el Govern i sobretot les
empreses d’aquesta terra tenen el dret que surtin les licitacions,
si poden ser de quatre en quatre, de cinc en cinc, o de vint en
vint, del que permeti la planificació i el solar que varen deixar
vostès la legislatura que varen governar, crec que això és el que
hem de fer, i això és el que es fa.

Si vostè el que volia transmetre o el que volia demanar era
que les dues promocions de Menorca, afectades per un
problema de licitació, s’acabassin, estam d’acord que s’han
d’acabar aquestes dues promocions, ara, s’han d’acabar d’acord
amb el que estableix la Llei de contractes, perquè crec que tots
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estarem d’acord que la Llei de contractes l’hem d’acomplir, i
que no és tan senzill, quan hi ha un incompliment d’una
empresa, de cop i volta treure l’empresa fora i de cop i volta
adjudicar les obres a una altra empresa, és ben complicat. 

I em sorprèn que el Sr. Camps manifesti amb aquesta
lleugeresa les manifestacions que ha fet, quan ha estat batle i
sap perfectament què és governar, o esper que sàpiga
perfectament què és governar amb la Llei de contractes a la mà.
Vull pensar que sap perfectament què és governar amb la Llei
de contractes a la mà. I per això presentam aquesta esmena, que
el que diu és que es finalitzin totes les promocions ja licitades
i iniciades i a continuar treballant per projectar i licitar noves
construccions; és a dir, no és incompatible una cosa amb l’altra,
que crec que, o vull intuir que això és el que volia plantejar el
Sr. Camps.

I en tercer lloc, presentam la tercera esmena, és cert que
aquesta PNL és de l’estiu, -acab presidenta-, és cert que aquesta
PNL és de l’estiu, però ja hi ha hagut un pressupost, el
pressupost del 2021 ja ha fet una aposta important quant a les
polítiques d’habitatge i, per tant, no compartim la proposta que
fa vostè. Per això li fem una nova esmena en el sentit de
continuar amb el desenvolupament del dret a l’habitatge com
a un vertader dret subjectiu dels ciutadans de les Illes Balears,
perquè si es desenvolupa d’aquesta manera, serà l’única manera
que arribi a tothom.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. Passarem ara a la defensa de les
esmenes per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. De la lectura de la PNL presentada por
el Partido Popular, hoy sobre vivienda pública, podemos decir
que estamos de acuerdo en que la situación de la vivienda en
general es un problema en Balears y más concretamente la
vivienda pública. Pero decir esto en realidad no es decir gran
cosa, ya que pienso que hasta esa conclusión hemos llegado
todas las personas presentes desde hace ya bastante tiempo.
Otra cosa es pensar que los responsables de una situación
ciertamente preocupante, en relación con un derecho como es
el de la vivienda, sean exclusivamente las personas que están
al frente del ámbito de las políticas de la vivienda en la
actualidad. 

El problema de la vivienda en Baleares, pero en realidad
que es en toda España, se remonta a más de tres décadas hacía
atrás, cuando los poderes públicos y los poderes fácticos
decidieron hacer negocio en el sector inmobiliario, sin tener en
cuenta las necesidades sociales de la mayoría de la población.
Se entregó la vivienda como elemento de negocio a bancos,
agencias inmobiliarias y fondos de inversión, algo que es un
derecho, reconvertido en negocio y entregado como botín a
especuladores sin demasiados escrúpulos.

De la desastrosa situación de la vivienda, son responsables
quienes ostentaron las responsabilidades en materia de vivienda
en los últimos 30 años, tanto en el Estado central, como en las
comunidades autónomas, y los cambios en la Ley del suelo
también, ya que han permitido un desarrollo urbanístico que no
ha tenido una correspondencia con políticas de desarrollo
social de la vivienda.

La pasada legislatura se aprobó aquí, en Balears, una
importante ley, la Ley de vivienda, y en el Estado puede
aprobarse en breve una ley de derecho a la vivienda, ambas
muy importantes, eso sí, siempre que esperemos que lo haga
con su desarrollo reglamentario, que las puedan hacer factibles,
ya que si no será imposible ejecutarlas. Importante es decía,
para revertir procesos perversos que, a la larga, abocan a la
población a la incertidumbre de no disponer de una vivienda
donde poder vivir con un mínimo de dignidad. Es cierto que la
pasada legislatura en Balears se avanzó poco en materia de
vivienda pública, pero en esta al menos se han puesto algunas
bases tímidas para revertir la situación. A nuestro entender
demasiado tímidas para paliar el grave problema habitacional
balear, pero al menos se han puesto esas bases mínimas para
modificar la situación, bases en relación con una planificación
a medio plazo.

Como decía, es imprescindible el desarrollo reglamentario
de la ley, como lo es tener disponible el registro de grandes
tenedores y desarrollar la oficina de viviendas vacías, para
detectar y captar viviendas no ocupadas para su posible alquiler
social. Es necesario también en este sentido exigir a la SAREB
la movilización de sus viviendas para el alquiler social y cesión
a la administración pública, para ampliar el parque público de
vivienda asequible.

También, por último, es imprescindible regular el precio del
alquiler, arbitrando los mecanismos necesarios para ello,
mediante otros el control del uso regular del alquiler turístico
y limitar al máximo el actual planificado, limitando al máximo
la gentrificación actual del centro de las ciudades y
planificando consecuentemente ciudades al servicio de la
convivencia, de la comunicación de las personas y no al
servicio del beneficio de unos pocos. Hay viviendas vacías que
podrían dedicarse ya a las necesidades sociales de los más
vulnerables, viviendas en manos de fondos de inversión y de la
gran banca. Ponerlos a disposición de la población es el reto,
además del trabajo que ya está en curso, que se ha de plantear
la clase política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. També per a la defensa de les
mateixes esmenes el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. I sense estendre’m molt,
perquè les persones que m’han precedit en la paraula han fet
una exposició acurada d’aquestes esmenes que hem presentat,
sense tampoc massa més pretensió que fossin acceptades,
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perquè precisament entenem que són gairebé antogòniques al
que exposa la proposició no de llei, o almanco expressen una
manera de veure les coses que pot ser que sigui antagònica i,
especialment, en relació amb una qüestió que és fonamental,
que abans hi ha fet referència la Sra. Garrido, la planificació. 

Si durant una legislatura no es planifica absolutament res
respecte de l’habitatge de protecció oficial, difícilment els que
vendran darrera podran acabar res, si no hi ha res començat,
fins i tot si no hi ha ni tan sols terrenys, que és una de les
qüestions que hem tengut moltes possibilitats de poder-ho
parlar, encara serà més difícil, perquè si els terrenys que hi
havia s’han venut per fer hotels de 4 estrelles o 5 estrelles,
evidentment més difícil serà.

Per tant, d’aquí es parteix de zero, es comença tota una
feina important de recerca de terrenys, de recerca que no és
fàcil, la Sra. Garrido mateixa i un servidor, la passada
legislatura, des del Consell de Mallorca, vàrem fer tota una
feina de donació de terrenys, que eren de Can Domenge, que a
l’anterior legislatura ja hi eren, és a dir, que s’haurien pogut
cedir, però no es cediren, i evidentment aquests terrenys vol dir
que s’han d’urbanitzar, s’hi han de fer els carrers, s’hi han de
passar els serveis, etc., i això difícilment en una legislatura és
mal de fer que es comenci i que s’acabi. 

Per tant, si de les darreres eleccions hi hagués hagut un
canvi de govern, el canvi de govern que hagués entrat hauria
trobat les coses prou diferents de com les va trobar a la passada
legislatura el Govern que li va tocar gestionar aquesta àrea. I
segurament, si després d’aquesta hi ha un canvi, evidentment
també la situació serà prou diferent. I per això bàsicament hem
motivat aquestes esmenes, ja dic, sense tampoc cap massa més
pretensió que siguin acceptades, però almanco per visualitzar
una realitat que nosaltres consideram que
és de manera diferent a la que exposa la proposta, la proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari
compartim l’exposició de motius i els tres punts d’aquesta
proposició no de llei. Sí que és veritat que demanaria al Sr.
Camps si pot llevar les quatre paraules d’”abans de començar
les noves obres”, del punt 2, i així podríem votar a favor.
També amb referència al que ha dit la Sra. Garrido, que és
d’interès que es puguin iniciar diverses obres al mateix temps
i no haver d’esperar la carència que es vagin acabant obres per
començar unes altres.

Però bé, el problema de l’habitatge públic a les nostres illes
ja fa més de vint anys que dura i han passat diferents governs
de tots els colors polítics i ens trobam ara en aquesta situació,

que no tenim habitatge social, se’n construeix, però és
totalment insuficient. 

A l’exposició de motius se cita la col·laboració
publicoprivada per potenciar aquest habitatge públic, però
després no hi ha cap punt de la PNL que hi faci referència.
Nosaltres sí, el Grup Parlamentari Ciutadans sí que vàrem fer
una interpel·lació política d’habitatge i sí que a la moció
posterior es varen aprovar punts per enfortir, per impulsar la
col·laboració publicoprivada per fer habitatge social.

Els problemes que tenim són de la legislatura passada, en
què no es va construir pràcticament cap habitatge, però sí que
es van fer lleis que no han servit de res: es va fer la Llei
d’urbanisme; la Llei d’habitatge, una llei d’habitatge
constantment modificada amb els diferents decrets lleis que
durant el 2020 es van validar en el Parlament, no es fa més que
modificar la Llei d’habitatge perquè realment era una llei que
no servia per a la seva finalitat, no va afavorir en res la
construcció d’habitatge públic ni d’habitatge assequible.

Per fer-ho, perquè la Sra. Armengol pugui començar a fer-
se fotos, a les primeres pedres a moltíssimes promocions, com
hem vist en els darrers mesos, es va crear el Decret Llei 3/2020,
de mesures urgents en matèria d’habitatge, per a habitatge
protegit, sí, per poder botar-se tots els controls per aconseguir
les llicències d’obres, llicències d’obres que es donaven al
Consell de Govern. I també la tramitació de la gestió
urbanística, com la que ha dit el Sr. Ensenyat, que en
determinades situacions són molt lentes, el Consell de Govern
aprovava gestions urbanístiques i es botava tots els controls
dels ajuntaments. 

Posteriorment, i aquí ja és la bomba, el Decret Llei 9/2020,
de protecció del territori, que és una autèntica aberració, suspèn
temporalment les gestions urbanístiques en terrenys
urbanitzables. Això va ser conseqüència dels Acords de
Bellver, una cessió al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
que va fer suspensió de gestió urbanística en dos anys, de forma
que ha evitat que es pugui fer col·laboració publicoprivada en
habitatge social perquè evidentment només es poden gestionar
els terrenys de gestió urbanística que gestiona l’IBAVI.

Una de les possibilitats que, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, consideram que s’ha d’estudiar i s’ha d’aprofundir
és la que ja marca la Llei 2/2020, d’impuls de l’activitat
econòmica, on hi ha diversos punts que fan referència al canvi
d’us d’edificis no residencials, d’edificis obsolets, d’edificis
abandonats que principalment vénen d’edificis turístics
obsolets. Aquí hem presentat una proposició no de llei perquè
aquests edificis puguin tenir canvi d’ús, no només on marca la
Llei 2/2020, que és a les zones turístiques madures, sinó a tot
el territori de les Illes Balears. És una solució que donaria
possibilitats a la construcció d’habitatge social i, a més a més,
a reutilitzar edificis que ja estan obsolets i que ja no tenen cap
ús a dia d’avui, o que ja pràcticament formen part d’un parc
hoteler que ja està desfasat.

Després també tenim altres opcions per aconseguir construir
habitatge social que són presentar projectes ambiciosos, però
ambiciosos de veritat, de rehabilitació de barris, de zones
degradades dels nostres municipis i per poder acollir-se a les
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ajudes europees que es donen per a la reactivació i per a la
resiliència. I això s’hauria de començar a treballar, bé, no ara,
ja fa uns mesos, quan nosaltres ja vàrem presentar iniciatives
d’aquest tipus perquè els ajuntaments poguessin presentar
projectes de rehabilitació integral de barris que podrien acollir-
se a aquestes ajudes. També amb solars dotacionals, que és
veritat que la Llei 2/2020 també fa referència a aquests solars
dotacionals, però considerem que s’hauria d’incrementar la
seva possibilitat per afavorir la construcció d’habitatge social.

Moltes gràcies. Vull acabar dient, bé, felicitar el Sr.
Campos que avui és el seu aniversari, que ens ho ha comentat
abans. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara tocaria al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, i té la paraula el Sr.
Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias, Sr. Ribas.
Si no fuera porque los bares están cerrados les invitaría a todos
ahora a una copa al salir, pero lo apuntamos y próximamente en
cuanto se abran, queda dicho, y que conste en el Diario de
Sesiones, por favor.

(Algunes rialles i remor de veus)

Dicho esto...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí-, dicho esto, y centrándonos en la proposición no de ley
presentada por el Partido Popular, nosotros compartimos la
argumentación sin entrar a valorar las políticas en materia de
vivienda de años y legislaturas anteriores, de las cuales pues
daría mucho que hablar tanto de un color como de otro.

Votaremos favorablemente a todos los puntos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balear la Sra. Sureda, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, el tema
de l’habitatge és un tema recurrent a aquest parlament, se n’ha
parlat molt aquesta legislatura, a la legislatura passada també
se’n va parlar molt. Crec que es va donar una passa en aprovar
la llei. Hi ha moltes dificultats, i ja s’han posat damunt la taula,
per adquirir els solars perquè els ajuntaments els puguin cedir
al Govern per fer els habitatges; els ajuntaments ja per si
mateixos moltes vegades tenen dificultats per tenir solars
urbans que puguin cedir, però em consta que n’hi ha molts que
fan feina per intentar que sigui així.

Respecte dels punts d’aquesta proposició no de llei, al punt
1 nosaltres ens hi abstendríem perquè..., bé, va fer la
compareixença dels pressuposts el conseller i ja va dir que
s’havien posat 500 nous habitatges en marxa, també hi havia
una previsió per a enguany d’uns 1.000 habitatges més, jo crec
que hem d’esperar un poc a veure si s’incompleixen o no. 

Tampoc no donaria suport a l’esmena que han presentat els
grups que donen suport al Govern, que fa referència al punt 1,
perquè no és només que hi hagi una falta de planificació a la
legislatura 2011-2015, sinó que fa anys que aquesta comunitat
no ha tengut una política d’habitatge així com toca, han estat
nul·les o molt pobres, per tant, és una qüestió de fa molta
estona. Si en 40 anys s’han fet 1.800 habitatges de protecció
oficial, ara en aquesta legislatura se’n volen fer 1.800 més, bé.
Nosaltres volem esperar a veure si és així i, si no, ja
constataríem l’incompliment per part del conseller. A posta dic
que al punt 1 ens abstendríem, en el nostre cas.

Pel que fa referència al punt 2, no podem aprovar la
proposta així com està desenvolupada, el que no pot ser és
acabar una obra per començar-ne una altra, això són contractes
que es fan amb unes bases d’execució i les empreses que es
presenten fan les obres i crec que errarien molt si haguessin
d’esperar d’acabar-ne una per poder començar-ne una altra. En
aquest sentit, diu el mateix o va dins aquest camí sense tenir en
compte això, sí que aprovaríem l’esmena que presenten els
grups que donen suport al Govern on es diu “que s’acabin totes
les promocions ja licitades i que es vagin iniciant les que estan
pendents i que es treballi per projectar i licitar noves
construccions”. Diuen el mateix si llevàssim “abans de
començar-ne de noves”.

I pel que fa referència al punt 3, nosaltres ho veuríem bé,
també mirant el pressupost que es va presentar enguany, hi ha
hagut aquest increment en habitatges de protecció oficial o dins
la direcció general, a l’IBAVI hi ha hagut un... un... 20% més,
crec, d’inversió per a habitatges de protecció oficial per al
2021. Per tant, sí que se segueix aquesta línia d’increment..., -
perdó, un 6,12%, és que ara ho tenc aquí i no ho he...-, bé, hi ha
hagut aquest increment de pressupost en habitatge de protecció
oficial, i jo crec que és cap aquí cap on hem d’anar.

En aquest punt, també per part de..., nosaltres li donaríem
suport, tant al punt que presenta el Grup Parlamentari Popular,
com també si acceptàs l’esmena, perquè el que interessa és que
es continuïn desenvolupant aquestes obres.

Sí vull dir que una altra vegada, al darrer paràgraf d’aquest
punt, posa “un cop que s’hagin acabat les ja iniciades”, tornam
al punt anterior. Per tant, li agrairia, per poder donar-li suport
també, que pogués llevar aquesta frase.

Des del nostre grup parlamentari en el tema de la defensa de
l’habitatge protegit, els habitatges a preu taxat sempre ho hem
defensat en el privat.

I en el tema del canvi d’ús dels hotels obsolets, crec que les
condicions que s’han posat damunt la taula, que es varen
aprovar, no ajuden que ningú pugui fer un canvi d’ús d’aquests
edificis, d’aquestes edificacions perquè tenen uns paràmetres
que són molt mal d’aconseguir i que fan que ningú no es pugui
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adherir a poder facilitar aquests canvis per tornar... que derivin
a habitatge social. Per tant, sí que demanaríem que s’estudiàs
i s’analitzàs aquest tema perquè d’aquesta manera ningú no s’hi
adjuntaria. 

Així que demanaria votació separada si no s’arreglen
aquests punts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara toca el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, partim d’una premissa:
dificultat d’accés a l’habitatge. Fa anys i panys que en parlam,
per què tenim aquesta dificultat d’accés a l’habitatge?

Primerament, tenim unes qüestions econòmiques, unes
feines precàries, uns salaris baixos, una gent que no pot
accedir-hi, ja no la compra, és que moltíssimes vegades ni tan
sols per al lloguer, i després tenim una manca de planificació.

Jo hi continuaré insistint, igual que hi ha grups que sempre
insisteixen en la construcció de nous habitatges, jo seguiré
insistint en la necessitat de tenir un cens d’habitatges buits
perquè necessitam saber quantes cases buides tenim a cada
municipi. Perquè l’habitatge buit pot ser, per una banda,
solució i problema: problema, perquè es degrada la ciutat, i
solució, perquè podríem donar lloc, per una banda, a una
reactivació econòmica, i a un reaprofitar, un tornar donar vida
als centres de les ciutats.

Vivim el paradigma, vivim la paradoxa més ben dit de cases
sense gent i gent sense cases. No té cap sentit.

Jo no puc compartir aquesta voluntat contínua, contínua,
contínua de seguir construint, us ho dic de ver, perquè a més ho
crec de ver, necessitam aquesta planificació. Els vull llegir un
fragment d’un article que acab de trobar: “És recomanable
redactar un pla local d’habitatge que ubiqui els problemes i
potencialitats del municipi, així com un cens d’habitatges buits
que dimensioni la problemàtica, detecti els entorns més afectats
i quins tipus d’actuacions cal tirar endavant i, a banda,
evidentment, caldrà analitzar i avaluar programes d’estímul
existents”.

Jo en aquesta proposta que ens du avui, Sr. Lluís Camps, en
el primer punt..., he de reconèixer que aquests punts de
“constata” o... no m’agraden, per la qual cosa m’abstindré.

En el segon punt, si volgués fer aquesta petita modificació
que li han demanat ja El Pi i Ciudadanos, també hi votaré a
favor.

I en el tercer punt, sincerament, tenc els meus dubtes
perquè, és clar, som el 3 de febrer del 2021 i posar-nos a pensar
en el pressupost de l’any 2022 se’m fa una mica -una mica-

difícil. M’haurà de donar una mica de temps per decidir si hi
vot en contra o m’abstenc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Si cap grup no demana una
suspensió, continuaríem. Per tant, té la paraula el Sr. Camps,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Garrido, veig que vostè té
memòria selectiva, vostè ja no recorda el 2011 com ens va
deixar el Sr. Antich la comunitat autònoma, 1.600 milions
d’euros dins els calaixos, 40 milions de deute només en
habitatge. 

Per tant..., per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., per tant, em sembla que no és el mateix escenari ni la
mateixa herència que, gràcies a Déu, van poder trobar vostès
quan van entrar el 2015, que del 2015 al 2019 han tingut uns
romanents de 4.000 milions d’euros, aproximadament.

Per tant, començant per aquest...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... també detalls importants, no?, tres mesos abans de les
eleccions del 2011, el Sr. Carbonero va haver de rehipotecar
una sèrie de solars, per tant, aquí demostra quin tipus de gestió
fa l’esquerra quan governa i després la memòria selectiva quan
li interessa.

Per tant, em sembla que és un tema prou delicat i prou
important per a tots els ciutadans que vostès una vegada més no
hauran fet un exercici de responsabilitat, on és un decret
autonòmic per poder tirar endavant totes aquestes llicències que
estan embossades als diferents ajuntaments i consells de les
Illes Balears? Vostès mesclen ous amb caragols.

És l’Associació de Constructors, que van tenir una reunió
amb la Sra. Armengol i el Sr. Marc Pons, el mes de novembre,
a principis de novembre, en què van manifestar, que varen
declarar que hi havia aquestes xifres: 2.500 milions d’euros
aturats a l’espera que estenguin aquesta llicència corresponent
i aproximadament donarien una cobertura, directament i
indirectament, de 25.000 llocs de feina. Per tant, no és el Partit
Popular, és l’Associació de Constructors el mes de novembre
que els va dir açò.

Incompliment de l’empresa. Vostè m’ha dit, a la Llei de
contractes, faltaria més! Vostè sap que a l’IBAVI són uns
experts a incomplir la Llei de contractació? Vostè ho sap, Sra.
Garrido, que ni tan sols donen els deu dies que la llei
contempla per poder presentar recurs l’empresa que l’IBAVI,
de forma unilateral ha pres per resoldre el contracte amb
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l’empresa, d’aquests dos solars que vostè ha volgut incidir en
aquest tema?

Per tant, vostè també hauria de saber que l’IBAVI va
incomplir aquest procediment i també l’IBAVI, una vegada que
qualque servei jurídic li ho haurà dit, ha suspès -ha suspès-
l’adjudicació a la nova licitació. Per tant, hauria vostè, que té
molta més accessibilitat de la que pot tenir el Partit Popular en
totes les conselleries i tots els organismes, de venir amb els
deures fets per no fer aquest tipus de patinades.

També una notícia molt important que va sortir aquests dies
als mitjans de comunicació, Diario de Mallorca: “Baleares
paga mil veces más que Valencia por pisos de alquiler social”.
A mi em sembla que en açò els hauria de caure la cara de
vergonya.

“El Govern balear compra ocho pisos a una media de
113.000 euros”, açò és la política... vostès que diuen el govern
de la gent, les polítiques socials d’habitatge i fan aquest tipus
de maniobres.

Entrant als tres punts d’aquesta PNL, avanç que sí que
acceptaríem una votació separada dels punts. 

Al punt segon acceptaríem la proposta que fa el
representant de Ciudadanos i la representant d’El Pi, la Sra.
Sureda, i llevaríem “abans de començar-ne de noves”. I així,
també faríem el mateix... s’hauria de modificar el “2021"
passar-ho a “2022", i també llevaríem el darrer tros de la frase
que diu: “un cop s’hagin acabat les ja iniciades”.

Per tant, amb aquest esperit que pugui sortir endavant
aquesta PNL, acceptaríem aquestes propostes que fan els
diferents representants d’El Pi i de Ciudadanos i entenem que
seria més interessant i quedaria ajustat un poc al quòrum, al
consens que cercam des de qualssevol de les formacions
polítiques. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Sra. Presidenta, si em permet...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Camps. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Si em permet, pregaria que el Sr. Camps retiràs les seves
paraules que l’IBAVI incompleix la llei de manera sistemàtica
perquè, si no pot provar aquestes afirmacions tan gruixudes,
crec que val més que les retiri i, si després té proves, val més
que actuï de manera conseqüent amb aquestes proves. Però no
fer aquestes afirmacions en seu parlamentària, que tenen més
números de ser mentida que de ser veritat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, digui, Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I PONS: 

El Sr. Camps manté el que ha dit.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Manté això de... Així constarà en acta, idò.

Passarem, a veure com ha quedat, entenc que el Partit
Popular no accepta cap de les esmenes presentades. El primer
punt el deixa talment. En el segon punt treu, després de la coma 
de la segona línia, treu la frase “abans de començar-ne de
noves”. En el tercer punt treu de la darrera línia “un cop s’hagin
acabat les ja iniciades”.

És així?

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí, correcte. I també hauríem de canviar “2021” passar-ho
a “2022”.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En el tercer punt, eh?

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sra. Presidenta, si em permet. Les esmenes proposades en
aquest moment, nosaltres no tenim cap problema pel que fa a
la del punt 2. Tampoc no tenim cap problema quant al final del
punt 3, però sí quant al “2021”, al canvi pel “2022”.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, però açò són canvis damunt del text original, eh? Molt
bé. Les esmenes ha dit que, en principi, no les accepta. Idò si
açò són els canvis, passaríem a votació amb aquests canvis.
Votarem per separat.

El punt número 1, com al text original.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 2.

Per tant, no queda aprovat el número 1. 

El punt número 2, amb la modificació que s’ha comentat
abans.

Vots a favor?

Unanimitat. 

I el punt número 3, canviant a “21" i traient la darrera frase.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 38 / 3 de febrer de 2021 579

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

Haurem de repetir la votació d’aquest darrer punt. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

Idò, queda rebutjat. Perfecte.

Passam al...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord. En conseqüència, queden rebutjats els punts
número 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 13643/20,
i queda aprovat per unanimitat el punt número 2.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14309/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació verda en
Xarxa Natura 2000.

Passam així al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm.14309/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a ocupació verda en Xarxa Natura 2000.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.
Sr. Jiménez? 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. El año próximo se cumplirán
treinta años de la Directiva 92/43, del Consejo Europeo, del 21
de mayo del 92, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, por la que se crea una
red ecológica europea coherente de zonas especiales de
conservación, denominada Natura 2000, también vinculada a
la directiva de desprotección de las aves silvestres, en el año
2009. Esta red tiene una importancia capital en la protección de
la biodiversidad, uno de los temas ambientales -junto al cambio
climático- de mayor relevancia por el alcance que tiene sobre
la vida de todas las especies del planeta, incluida la nuestra. 

Los recurrentes informes de la plataforma
intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los
ecosistemas, el IPBES, de la ONU, alertan de la grave situación
que supone la aceleración de la pérdida de biodiversidad,
causada por la contaminación, la deforestación, la invasión de
especies alóctonas, la destrucción de hábitats o del propio
calentamiento global. 

En este contexto, cobra especial importancia la Red Natura
2000 como reservorio de biodiversidad pero, también, como
elemento identificador de espacios paisajísticos, usos

tradicionales del territorio y actividades económicas
sostenibles. 

La importancia de esta red ecológica en Baleares queda
plasmada en las más de 250.000 hectáreas protegidas entre los
LIC y las ZEPA, tanto terrestres como marinas, sumando un
total de 169 espacios protegidos. La superficie terrestre, para
que nos hagamos una idea, es del 19,2%. 

Esta importancia ecológica no se ve, desgraciadamente,
correspondida con su conocimiento; en líneas generales, la
población balear no es plenamente consciente de la existencia
de esta red y de lo que puede suponer como herramienta para
frenar la pérdida de biodiversidad, un problema que es bastante
menos conocido -como decíamos antes- como lo es el cambio
climático, pero también como espacio de generación de
economía sostenible. 

Porque el objetivo de esta PNL es aunar implementación de
los planes de acción en Red Natura y actividad económica
sostenible; esto último, especialmente necesario para la
diversificación económica en un momento tan complicado
como es el de la pandemia. Las cifras del Ministerio de Trabajo
sobre la caída de empleo conocidos en los últimos días nos
hablan, claramente, de la dificultad del momento.

Para paliar esta situación se proponen, por tanto, en esta
PNL, una serie de medidas contempladas en el Plan de acción
prioritario de Red Natura 2000, que puedan ayudar a la
creación de microempresas del sector ambiental, por una parte,
y, por otra, a acudir a la colaboración entre administraciones
autonómicas, insulares o locales, y también la central,
juntamente con el SOIB, en programas o proyectos concretos
que supongan creación de empleo. 

Entre las medidas concretas, podemos citar algunas -entre
otras muchas- como puedan ser la señalización general y de
identificación de la propia red, la delimitación de la red de
caminos, cierre de algunos espacios especialmente sensibles,
mejoras y tratamientos silvícolas, prevención de incendios,
conexión de espacios protegidos a través de corredores
ecológicos, actuaciones de formación y educación ambiental,
y un largo etc.

Para hacer posibles estas actividades, es indudablemente
necesario un plan de financiamiento, que también viene
recogido en esta PNL. Existe en esta red un marco financiero
plurianual para el período 2021-2027, que se va a actualizar
para adecuarlo al particular momento sanitario que vivimos. Se
va a actualizar desde la Unión Europea, es decir, conscientes
del momento de la COVID que estamos viviendo, se está
revisando este marco financiero para, teniendo en cuenta esta
emergencia en la que vivimos, sanitaria, pues adecuar los
fondos al momento. 

Entendemos, por tanto, que es el momento de revisar los
presupuestos asignados a Red Natura, instando al Gobierno
español a implementar los recursos contemplados en el Plan de
acción prioritaria para Red Natura 2000 de las islas Baleares.
Asimismo, creemos que, desde el Govern balear, se deben
explorar todas las posibilidades que puedan derivarse de las
asignaciones presupuestarias previstas en los distintos
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programas europeos con relación con la Red Natura 2000,
como puedan ser los FEDER, los FEADER, los LIFE, etc.; es
decir, de lo que se trata, en suma, es de movilizar recursos
económicos para mejorar, por una parte, la conservación de
estos espacios naturales y, por otra, impulsar actividad
económica sostenible que genere empleo.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. També per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, presidenta. La Xarxa Natura 2000 és el principal
instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea
y representa la diversitat ecològica de tots els països que en
formen part. Va néixer el 1992, com ja ha explicat el diputat,
i la seva aprovació té lloc a la Directiva d’hàbitats 92/43 CE.
Està formada per dos tipus de figures de protecció: els Llocs
d’Importància Comunitària i també les Zones d’Especial
Protecció per a les Aus. 

La presentació d’aquests llocs té per objecte garantir la
supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats europeus
més valuosos i amenaçats, per això els estats membres de la
Unió han de prendre les mesures oportunes per mantenir els
llocs en un estat de conservació favorable, entre ells, aprovar
plans de gestió específics; els plans de gestió són
imprescindibles per establir les mesures a executar a cada
espai, per establir l’estat de conservació dels valors naturals,
així com per conèixer el finançament necessari per a l’aplicació
d’aquestes mesures. 

L’objectiu de la Xarxa Natura 2000 és, per tant, garantir la
conservació en un estat favorable de determinats tipus
d’hàbitats i espècies a les seves àrees de distribució natural,
mitjançant les zones especials per a la seva protecció i
conservació. L’extensa xarxa d’espais de característiques
ecològiques singulars dóna també peu a idear nous escenaris de
conscienciació ambiental, també de foment d’activitats
econòmiques sostenibles que ajudin a pal·liar en alguna mesura
l’aturada a l’ocupació esdevinguda per resultes de la pandèmia
de la COVID-19, així com també ser un element de
diversificació de la pròpia activitat turística, basada en el
clàssic component de sol i platja.

Millorar la conservació ambiental i promoure noves
pràctiques econòmiques basades en el coneixement i respecte
de la natura, i focalitzar en aquesta xarxa la rellevància
europea, pot ser per tant, objectius fàcilment assumibles per
part del teixit social de les Illes Balears. Entenem doncs que cal
complementar la conservació ambiental, el seu coneixement i
posada en valor, amb una activitat econòmica sostenible que
pugui generar ocupació i, per tant, seria un marc adequat
d’actuació en el particular moment de crisi en el qual vivim.
Parlam doncs de diversificació econòmica, la cura del medi
ambient, com a un sector econòmic de creixement i que permeti

diversificar respecte del monocultiu turístic. Tributació verda,
però també ocupació verda.

Cal defensar la biodiversitat i la posada en valor de les
nostres àrees de conservació, que se situen en el nou model de
societat cap on han de caminar, potenciant la creació
d’ocupació al voltant de sectors com les energies renovables,
rehabilitació, agricultura i ramaderia ecològiques o el turisme
sostenible. No podem desaprofitar doncs totes les oportunitats
que ens dóna la biodiversitat de la nostra terra. Des de les
institucions hem d’aconseguir una adequada protecció del
nostre patrimoni natural i l’impuls a una gestió que n’afavoreixi
un aprofitament sostenible i real.

La Xarxa Natura 2000, per tant, proporciona múltiples
beneficis a la societat en forma de béns i serveis que tenen un
gran valor, a més de desenvolupar un paper cabdal de la
protecció de la biodiversitat a Europa, els llocs Natura 2000
proporcionen també una àmplia gamma de beneficis i serveis
ambientals per a la societat, contribueixen a la depuració de
l’aigua, l’emmagatzemament del carboni i la protecció contra
les inundacions i l’erosió. Alberguen també poblacions
d’espècies que són econòmicament importants com insectes
pol·linitzadors, control de plagues, espècies cinegètiques i
varietats silvestres de cultius.

A l’informe que es va emetre per part del Ministeri de
Transició Ecològica a l’any 2019, titulat Beneficios económicos
de la Red Natura 2000 de España, es posa damunt la taula que
només a Europa, la gestió directa de la Xarxa Natura 2000,
s’estimaren aproximadament més de 83.000 llocs de feina a
temps complet en els 15 països de la Unió a l’any 2003. Més
recentment un estudi global de la Unió Europea ja ampliada a
27, elevà aquesta xifra a 122.000 llocs de feina. Les activitats
turístiques i d’oci a la Xarxa generen entre 4,5 i 8 milions
d’ocupacions a temps complet a tota la Unió Europea, depenent
de les estimacions i si consideram també les ocupacions
indirectes induïdes per l’activitat turística a la Xarxa, el número
d’ocupacions ascendiria per tant a 12 milions d’euros a tota la
Unió Europea.

Per tots aquests motius consideram que queda prou
fonamentada la proposició que presentam i demanam el vot
favorable a la resta de grups.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. També per defensar aquesta
iniciativa el Sr. Ensenyat, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria...,
hi ha tot un seguit d’errades dins l’exposició de motius que
m’agradaria si el lletrat en pot prendre nota, perquè són
especialment quant al nombre de determinats..., allà on diu:
“els LIC s’han d’agrupar segons proximitat territorial i segons
les seves característiques ambientals, els 25 plans de gestió,
fins avui s’han aprovat i publicat 9 plans de gestió.” Ha de dir
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“11 plans de gestió”, que inclouen, diu “82 espais”, però ha de
dir “88 espais, dels quals, diu “70", però ha de dir “76 són
ZEC, 10 són ZEC i ZEPA i 2 són ZEPA”. És a dir, la llista
d’espais Xarxa Natura 2000 inclou també “81 espais”, ha de dir
“81" i diu “87", sense pla de gestió aprovat, dels quals “29
espais són LIC”, no “35", 29 són ZEPA i 23 són LIC i ZEPA.

I dit això, que jo crec que és important perquè l’exposició
de motius evidentment faci referència a quina és la situació
actual, jo crec que un dels principals emperons que tenim és
que moltes vegades els espais de protecció es veuen més com
a una dificultat, com a una llosa, que com a una oportunitat.
Això crec que en aquestes illes ens ha passat sempre, on s’ha
intentat promocionar qualque tipus de figura diríem de
protecció. És a dir que moltes vegades la gent, fins i tot els
mateixos pagesos, ho entenen més com una dificultat, que no
com una oportunitat. Vàrem veure, per exemple, que a la
darrera ampliació de ZEPA, ASAJA mateix, a la passada
legislatura, ho va dur davant el Parlament de la Unió Europea
i aquest al cap i a la fi ha validat la sentència mateixa del
Govern per protegir les aus. 

Per tant, crec que és important en aquest sentit fer aquest
esforç didàctic, perquè la gent ho vegi com a una oportunitat i
no com a una dificultat i com a un element que al cap i a la fi
pot ser un estímul de l’activitat econòmica i també de creació
de llocs de feina, com bé deia o exposava abans que jo el Sr.
Ferrer, amb números determinats.

Crec que en aquest sentit, sobretot i tenint en compte
aquesta variant, és important presentar aquesta proposició no
de llei i demanar a tots els partits polítics que s’hi sumin i hi
votin a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara en torn de fixació de
posicions té la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Popular a les
Balears som conscients de la gran importància i de la sort de
disposar, entre molts d’atractius, d’una Xarxa Natura 2000, que
abasta totes les illes, totes amb unes característiques
ecològiques singulars i que mereixen pels seus valors ser
protegits i protegir. No és tan sols prohibir, sinó invertir, tenir
cura i millorar aquests espais, la seva biodiversitat i els recursos
naturals que hi havia.

És, per tant, important aprovar, per part de la Conselleria de
Medi Ambient, els plans de gestió pendents, concretament les
14 de les 25 previstes que hi ha, perquè puguin permetre fer un
ús racional de recursos naturals i aprofitar aquests espais com
a un reclam turístic sostenible i alhora generar llocs de treball,
molt necessaris en aquests moments.

Dins dels objectius de diversificar la nostra oferta turística,
promoure la configuració de destinacions i productes de

turisme de natura sostenible, impulsar i promocionar un
producte d’ecoturisme a Balears, que s’incorpori a la Xarxa
Natura 2000, millorar la consideració de la biodiversitat a les
activitats de turisme de natura i potenciar els coneixements, la
informació i la formació relacionada amb el turisme de natura.

És important també que en els plans aprovats es faci un
seguiment i es dotin dels mitjans necessaris per dur a terme les
seves funcions. En alguna ocasió, com hem vist i comprovat,
açò no ocorre. Aquests plans han d’oferir seguretat jurídica,
facilitar els tràmits administratius, mantenir en bon estat la
conservació dels hàbitats i les espècies pels quals cada lloc s’ha
designat com a LIC o ZEPA; brindar oportunitats per
dinamitzar zones rurals i generar noves activitats econòmiques;
oportunitat per a la recepció d’ajudes comunitàries i nacionals
en matèria de conservació i desenvolupament sostenible;
mantenir i revitalitzar les activitats tradicionals que han afavorit
la conservació d’aquests espais; i la majoria de les activitats
que es regulin en els plans de gestió, ja estan previstes en la
legislació vigent. 

Vostès destaquen diverses mesures a adoptar, algunes de les
mesures que s’exposen en la seva exposició de motius, se
suposa que ja es realitzen, o almenys s’haurien de realitzar,
sobretot en tenir plans aprovats. Però sempre es poden
intensificar, i altres que, si no es realitzen, cal insistir en la seva
posada en marxa perquè són imprescindibles per a la
conservació i manteniment d’aquests llocs emblemàtics i tan
sensibles.

Moltes de les espècies silvestres que es troben a aquests
espais es troben actualment en perill d’extinció i la majoria dels
ecosistemes estan degradats fins al punt de no poder
desenvolupar les seves valuoses funcions, i açò causa perjudicis
socials i econòmics ja que s’agreugen les causes principals de
la pèrdua de la biodiversitat, com la modificació dels hàbitats,
l’explotació excessiva dels recursos naturals, la introducció i la
propagació d’espècies exòtiques invasores i el canvi climàtic.

Per dur a terme tot aquest tipus d’actuacions cal una
disponibilitat de recursos econòmics, per tant hauríem de
presentar davant la Unió Europea projectes d’acord amb els
plans de gestió que estableixen les directrius europees en aquest
sentit i aprofitar tot aquest tipus de fons FEDER, LIFE, etc.,
amb això hi estam d’acord.

Pel que fa a les propostes que es presenten dir que estam
d’acord, que cal accelerar els plans de gestió pendents, cercar
recursos necessaris per dur-los a terme i posar en valor la
Xarxa Natura 2000. Per tant, el Partit Popular votaria a favor
d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidenta. Bueno, primeramente decir que
modificaciones presupuestarias pues me parece que no toca,
hay que adaptar, especialmente hoy, los fondos que tenemos
disponibles para cada cosa y para cada partida. Hemos votados
los presupuestos hace poco y nacionalmente muy poco y me
parece que lo que toca es asumir ahora mismo lo que se ha
votado o lo que no se ha querido aprobar o votar.

Segundo. Pues sí, lo que hay que hacer en realidad es usar
fondos europeos presentando proyectos que entren en el marco
de los fondos y proyectos disponibles. Xarxa 2000 es
prioritario a nivel de las políticas europeas, entonces, pues lo
tenemos ahí, entonces estos proyectos que se presentan o estos
principios pues basta con transformarlos en proyectos y
presentar proyectos que efectivamente puedan ser aprobados.

Presentan ustedes propuestas..., presentamos nosotros
muchas veces propuestas a esta cámara para miniempresas,
autónomos y siempre se nos dice que no, que no hay dinero,
que esto y lo otro, pero, en cambio, aquí nos presentan un
proyecto para desarrollar puestos de trabajo, proyectos
inexistentes hoy, para desarrollar un número desconocido e
indeterminado de empleos, si se puede crear alguno. Entonces,
me parece pues que estamos jugando al gato y al ratón, se dice
que no, por un lado, pero esta vez, porque a lo mejor lo
presenta un partido que no es del partido que está el Gobierno,
pero hoy, como sí lo es, pues mira, presentamos algo a ver si
cuela, que va a colar porque la mayoría la tienen ustedes, no la
tenemos nosotros.

Otra cosa que es muy curiosa es que los tres partidos que
están en el Gobierno piden al Parlamento, donde estos partidos
tienen la mayoría, que éste pida a su gobierno que complete y
acabe la elaboración y la aprobación de los planes de gestión
comprendidos en Xarxa 2000, que implemente el marco de
acción prioritario para Natura 2000 en Islas Baleares, que
reúnan con diligencia -atención, con diligencia, muy
interesante-, y eficacia -más interesante todavía-, recursos
europeos contemplados para Xarxa 2000, y que den soporte a
iniciativas responsables -¿qué será eso?-, que pongan en valor
la Red Natura 2000. 

Pero bueno, están ustedes en el Gobierno, entonces, hagan
lo que hagan, porque que ustedes que están en el Gobierno le
pidan al Parlamento, que ustedes controlan, que le pida al
Gobierno, que ustedes controlan, que haga esto, me parece un
paripé totalmente absurdo. Obviamente, con un poco de suerte,
algo aporta esto más que un brindis al sol a la situación que
sufrimos en estos momentos. Entonces, pues mira, mi partido
votará que sí porque algo puede aportar con un poco de suerte,
pero, bueno, simplemente es un poco absurdo presentar ese tipo
de iniciativas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros no vamos a votar en
contra de esta proposición por un hecho muy claro, y es que
somos defensores de la Red Natura 2000, y creemos, además,
que es una herramienta, un instrumento importante para la
protección de la biodiversidad y posiblemente, hoy en día, más
importante que nunca, y en los próximos años aún será más
importante proteger infinidad de espacios naturales, sobre todo
de las Islas Baleares, unas Islas Baleares que ya cuentan con un
23%, si no me equivoco, de espacio protegido en esta Red
Natura 2000.

Por tanto, por eso no vamos a votar en contra, porque
somos defensores de este tipo de espacios. Por cierto, espacios
públicos, muchos de ellos, la mayoría de ellos me atrevería a
decir, o muchos de ellos que se pueden visitar, que son poco
conocidos por el público en general y que realmente ahí sí que
habría un trabajo importante para hacer, de promoción y de que
el ciudadano de Baleares supiera la cantidad de espacios
públicos que se pueden visitar y la riqueza y el patrimonio
natural del que disponemos, que se hace muy poco en ese
sentido y que, además, también podría ser una vía importante
de promoción turística verde de las Islas Baleares. Pero eso, la
verdad es que falta mucho por hacer ahí.

El tema está en que si hablamos, como digo, nosotros
estamos completamente de acuerdo con esta protección de la
biodiversidad y de la Red Natura 2000, pero si hablamos de
financiación, si hablamos de presupuesto, si hablamos de que
tenemos también que contratar personal con cargo a estos
presupuestos, justamente ahora creemos que ese dinero se
podría destinar a otros muchos sectores que realmente están
pasándolo muy mal. Y me atrevería a decir, la mayoría de esos
espacios, que como digo se visitan o se pueden visitar
públicamente, se podrían autogestionar sin necesidad de
presupuesto público, incluso generar beneficios para invertir en
la mayor protección del medio ambiente. Con lo cual, ahí sí que
habría que cambiar un poco la gestión medioambiental de esos
espacios. 

Por todo esto, nosotros no votaremos en contra, pero
destinar en estos momentos presupuesto público y contratación
y pasar el mal momento que están pasando los ciudadanos y la
gente que está sin empleo en también colgarlo del presupuesto
público, un presupuesto que ya está endeudadísimo y que
realmente tiene muchas carencias en cuestiones laborales, pues
nos parece que eso no. Por eso nos abstendremos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel 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 diputades. Jo
començaré així com ha acabat el Sr. Campos, llegint la
proposició no de llei no veig que hi hagi d’haver

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 38 / 3 de febrer de 2021 583

contractacions, o almanco ja ho explicaran els grups que donen
suport al Govern, però no veig que hi hagi d’haver
contractacions externes, sinó que hi ha moltes tasques que es
poden amb personal i tècnics propis de la conselleria o del
Govern. 

Des del nostre grup parlamentari, i crec que en això tots hi
estam d’acord, és necessari conservar els valors naturals i
mediambientals que tenim a les nostres illes, que de fet han
estat un dels marcs que han fet que el turisme que hagi vengut
hagi vengut particularment per això a totes les zones que hi ha. 

Nosaltres hi estam d’acord amb aquesta proposta, pensam
que són molt necessaris fer tots els plans de gestió compresos
a Xarxa Natura 2000. Tots els parcs naturals que tenim a les
nostres illes estan dins Xarxa Natura 2000 i el que no pot ser és
que faci vint anys que existeixen parcs i que no tenguin els
plans executats. Per què dic això? Perquè és necessari per la
transparència, és necessari perquè el ciutadà cregui en aquests
plans i en les ajudes que poden venir d’Europa, ajudes en
projectes importants que es poden fer dins aquests espais. Crec
que el ciutadà i propietaris privats han de creure en poder estar
dins Xarxa Natura 2000, dins parcs, etc., perquè els usos que
es puguin fer són interessants per a ells. 

Per tot això, nosaltres al primer punt, com dic, hi donam
suport, pensam que tots els plans s’han de fer, que han de ser
plans fets amb transparència, amb consens i que s’han
d’escoltar les diferents administracions, no només el Govern
autonòmic, els consells, sinó que els ajuntaments han de poder
dir la seva on tenen aquests espais que conformen la Xarxa
Natura 2000. I pensam que és veritat que es pot crear molta
activitat econòmica i d’ocupació dins aquests espais.

És indispensable utilitzar les ajudes que vénen d’Europa
perquè vénen en molts de temes, i en medi ambient sobretot en
vénen moltes i s’haurien d’aprofitar totes, per tant, s’han de
presentar tots els projectes que siguin necessaris perquè ens
venguin aquests fons europeus.

I és veritat que el tema de fer una marca o un segell de
qualitat crec que és un tema que s’ha d’estudiar i s’ha
d’intentar..., bé, no sé si tots els espais tenen les mateixes
característiques per poder posar aquest segell o aquesta marca,
però en tot cas supòs que ja se’ns mostraria.

El que jo crec és que és molt important regular i no
prohibir, que no s’imposi i que no hi hagi prohibicions, i moltes
vegades el ciutadà té aquesta sensació. Per tant, des d’aquí
deman la transparència i que s’exposin i que es facin públics i
donin participació als ciutadans perquè puguin dir la seva i
puguin fer aportacions que moltes vegades estic segura que
serien molt interessants.

El tema de l’activitat econòmica sostenible -com dic- és
important que hi siguin, que es puguin desenvolupar, però per
això hi ha d’haver primer els plans. És bàsic que es faci.

Així és que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Me’n sobraran quatre i mig,
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa i, mira, crec que
a més he trobat la frase ideal per justificar aquest vot a favor:
invertir en la Xarxa Natura 2000 és molt judiciós des del punt
de vista econòmic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En torn de contradiccions intervé
el grup del partit Unidas Podemos, per un temps de cinc minuts
també, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Bien, contestando un poco así
de forma un poco general y específica, varios grupos, Partido
Popular por ejemplo, El Pi... han hablado de los planes de
gestión como una necesidad urgente de..., bueno, viene
recogido en la PNL de esta manera, ¿no?, que hay que
implementarlo porque es una necesidad real contemplada y
creo que asumida. Es decir, todos estos espacios requieren de
un plan de gestión para llevar a cabo todos los planes que se
quieran hacer, todas las actuaciones que se quieran hacer ahí.
Esto es algo evidente, por eso se pide.

También, en cuanto al Partido Popular, es decir,
implementar todas las medidas posibles que se puedan incluir
en las que se aprueban en la propia PNL, implementar al
máximo todas las medidas que se puedan hacer.

También..., es evidente, yo he dicho: “entre otras medidas,
éstas...” es un largo etc., es decir, hay planes de la propia Red
Natura europea que hay como unas directrices de cómo actuar
en los espacios dependiendo de sus características, qué se
puede hacer y tal y cual.

Cuando se redactó esta PNL, creo que es una PNL bastante
extensa, donde se explica pormenorizadamente los espacios,
qué es cada cosa, cuáles son los planes de financiación y tal,
solo puse parte, ya me pareció bastante con escribir cinco
páginas para no aburrir a las personas. No obstante, a pesar de
haber sido escueto, veo que algunas personas no han entendido
la PNL; es decir, me refiero concretamente a mi amigo Maxo,
que... habla de que los presupuestos, de la necesidad de
respetar los presupuestos, evidentemente que hay que respetar
los presupuestos aprobados, pero es que cuando uno se lee la
PNL, lo que viene aquí puesto es que son recursos financieros
exclusivos que vienen de la Unión Europea determinados o
fijados en Xarxa Natura, en Red Natura; es decir, hay un marco
de actuación financiera que, como he dicho antes, teniendo en
cuenta el momento delicado en el que vivimos, han hecho
determinadas modificaciones para tener disponibles los
recursos específicos teniendo en cuenta la pandemia.
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Es decir, no se trata ahora aquí del capítulo 1 o del 2 o del
4, sacarle dinero al presupuesto balear y meterlos aquí, se trata
de adecuar esa posible oferta europea de presupuestos a las
necesidades de aquí, y es lo que dice la PNL: vamos a
adecuarlo, no dice: sacar dinero de aquí, dice: si hay un dinero
europeo, con unos objetivos concretos, hágamoslo así, es lo que
dice aquí. Entonces, bueno, yo quería recordar esta cuestión.

También el Sr. Campos ha insistido en este mismo punto,
el tema de los presupuestos, yo lo explico así, por si a lo mejor
no se ha entendido bien, es decir, no se trata de sacar el dinero
de aquí, se trata, al revés, de intentar sacar más recursos -más
recursos-, no los de aquí, sino los de fuera y dedicarlos a estos
espacios, con ese doble objetivo de una mejor conservación, tal
como se indica aquí, y además intentar generar en la medida de
lo posible el máximo empleo posible, que sea, como se dice
aquí, a través de la creación de pequeñas empresas que,
efectivamente -como decía el Sr. Campos-, pudiera
autogestionar determinada actividad económica, por una parte,
sin necesidad de un recurso público, pero sí ayudar a esa
creación de microempresa y, por otra parte, sí planes de ayuda,
también con esos fondos europeos, com se hacía en un tiempo,
no sé si recordarán ustedes los planes que había antiguamente,
bueno, antiguamente, no hace tantos años, ayuntamientos,
SOIB, donde se cogían personas del paro para poder trabajar
en labores de mantenimiento, de conservación, ese tipo de
cosas.

Entonces, aunando ambas estrategias se podría conseguir un
mínimo tejido empresarial pequeño y al mismo tiempo ayudar
a las personas más vulnerables mediante un empleo... en
determinadas labores. Esta es la idea, la idea que aquí se
comenta.

Bien, y luego también, el Sr. Maxo dice que no entiende,
que es absurdo lo de pedir que el Parlamento pida al Govern,
¡hombre!, para eso está el Parlamento, es decir, aquí los
partidos políticos hacen propuestas políticas e intentan
conseguir el máximo apoyo y, como aquí hemos visto, la
mayoría de los que estamos aquí, las personas presenten van a
apoyar esta PNL, por lo tanto, es el Parlamento, no es... MÉS
per Mallorca, no es el Partido Socialista o Unidas Podemos, es
el conjunto de esta comisión el que pide, como parlamento, al
Govern balear que haga esto y aquello. Es decir, no es absurdo;
otra cosa es que todos los demás dijeran: no, no, esto es del
pacto de gobierno... fuera. No, es decir, es que todo el mundo,
la mayoría, el Sr. Campos dice que se abstiene, igual que es su
derecho obviamente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, ja ha passat el temps.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí, perdón, perdón, ya acabo, acabo ya.

Simplemente... ah!, me quedaba simplemente contestar a la
representante de El Pi, los planes de gestión ya lo hemos dicho,
y es verdad lo que dice, el último punto, que antes no he citado,
la marca de calidad, que sí que es un tema que hay que definir
bien, hay que definirlo bien, es verdad que no se puede hacer

de cualquier manera, hay que hacerlo pensando un poco en una
estrategia común con otras comunidades, ese tipo de cosas,
pues para dar con mayor fuerza a esta idea. Esto es un poco el
tema.

Perdonen y gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc
minuts. Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Jo, recollint el guant un poc que
llançava el Sr. Ensenyat abans, per il·lustrar, perquè crec que
és una tasca pedagògica que s’ha de fer des de les
administracions, per il·lustrar que també la conservació de la
biodiversitat és generadora de riquesa, tenia preparades una
sèrie de dades que els volia exposar també en relació amb
l’informe que havia esmentat abans, l’Informe del 2019 de
beneficis econòmics de la Xarxa Natura 2000 a Espanya, emès
per part del Govern d’Espanya.

Segons aquest informe, i també segons l’Observatori de
Sostenibilitat d’Espanya i la Fundació Biodiversitat, al voltant
de 531.000 llocs de feina el 2019, el 2,8% de la població
ocupada, té una feina relacionada amb el medi ambient i ens
situa a més a la mitjana europea. 

D’aquests sectors més vinculats a la conservació de la
biodiversitat Espanya ocupava un total de 101.000 persones a
l’any 2019, són dades una mica antigues, però ens donen una
aproximació de la projecció que suposa invertir en conservació
del medi ambient.

La gestió directa dels espais naturals protegits, inclosos els
de la Xarxa Natura 2000, genera un conjunt de 10.850 feines
directes amb una ràtio de 2,3 ocupats per cada 1.000 hectàrees. 

La Comissió Europea estima que la plena aplicació i la
gestió de la Xarxa Natura requerirà un total de 122.000 ocupats
a temps complet. Assumint una vegada més que aquests llocs
de feina es distribueixen uniformement a tota la xarxa es podria
concloure que una gestió adequada de la xarxa a tot Espanya
requeriria aproximadament 21.500 ocupacions, el que suposaria
10.650 ocupacions addicional que hauria de considerar-se a
més com a un benefici social net derivat de la designació de la
xarxa. Facin números, per tant, per calcular el percentatge que
podria correspondre a les nostres illes. 

En un altre informe, també recollit en el primer informe que
esmentava, es va concloure que de cada 3 a 5 ocupacions
directes a temps complet que crea Natura 2000 es genera una
ocupació addicional, gràcies a l’increment d’ingressos i del
consum derivat de les ocupacions directes. El mateix informe
indica que, si el lloc designat té demanda turística -i va un poc
amb relació a algunes intervencions que s’han pogut escoltar
aquí- la creació de l’ocupació indirecta es dispara fins a 4 o 6
llocs de feina addicionals per cada ocupació directa, gràcies a
la despesa que genera cada turista. 
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I, després, algunes altres dades soltes també recollides a
altres informes: el desenvolupament de la Xarxa Natura 2000
a Espanya suposaria un increment del PIB entre un 0,1 i un
0,26%; la Xarxa Natura 2000 ha generat prop de 12 milions
d’ocupacions cada any a la Unió Europea, en agricultura,
pesca, sector forestal, turisme i diversos serveis; després, el
turisme de naturalesa creix entre un 15 i un 20% a l’any,
malauradament, amb la situació que tenim ara ho hem de posar
tot en suspens, però la tendència era aquesta; i els ingressos
anuals que genera aquest tipus de turisme a Espanya superen
els 2.000 milions d’euros, segons l’Organització Mundial del
Turisme; els ingressos turístics de la Xarxa Natura 2000 a
Europa, en total, s’estimen entre 50 i 85 milions d’euros a
l’any; els desastres naturals en el període 1990-2010 han
suposat per a la Unió Europea unes pèrdues econòmiques al
voltant de 163 milions d’euros, per tant, és més que evident que
els ecosistemes ben conservats suposen una solució també per
mitigar aquests efectes. 

Una altra dada, el 25% dels medicaments venuts en els
països desenvolupats i el 75% dels utilitzats en els països en
desenvolupament, s’elaboren a partir de composts naturals, una
altra qüestió que relaciona economia i salut. I després, els
beneficis derivats de la pol·linització a Europa, perquè això ho
deia abans a la primera intervenció, també la supervivència de
determinades espècies d’insectes, suposen uns 14.000 milions
d’euros a l’any, el que representa el 10% de la producció
agrícola. 

Crec que tot això, jo crec que donam dades prou suficients,
per poder consolidar el vot favorable en aquesta proposició i
també les qüestions que havia comentat aquí el company, el
diputat present. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Molt breument, just per
agrair el suport als grups que votaran a favor o que fins i tot
s’abstendran de manera positiva, aquesta abstenció positiva que
han anunciat. 

Res més, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat, idò, passarem
a...

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí, Sra. Presidenta. Solo una aclaración, para favorecer la
votación. Agradecer las aclaraciones del Sr. Jiménez y anunciar
que mi voto será favorable. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perfecte. Idò passam a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 14309/20.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 14309/20, relativa a l’ocupació
verda en Xarxa Natura 2000. 

Moltes gràcies. No havent més temes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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