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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades, benvinguts. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5413/21,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de la Llei de
canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears i del
traspàs de competències en costes i litoral.

Abans de començar la sessió els comentaria que, atesa
l'absència del grup municipal MÉS per Mallorca i atès que hi
ha...

(Se sent una veu de fons que diu: “grup parlamentari”)

... grup parlamentari, perdó, grup... -què he dit? grup...?

(Remor de veus)

... ai! sí, encara tenc-... Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
m'han comentat que el Sr. Ferrà encara té COVID i que no pot
venir ningú, a veure si podem deixar la seva PNL damunt la
taula, la tenim en el segon ordre del debat, és la RGE núm.
5413/21. I, si ningú no s'hi manifesta en contrari la deixaríem
damunt la taula. Els va bé? Perfecte.

Idò començarem, a veure si hi ha substitucions.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta Antoni Fuster substitueix Javi Bonet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No hi ha més substitucions.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3451/22, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.2), pel procediment
d’urgència, de sol·licitud de compareixença del conseller de
Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, per
informar sobre l’autorització d’establiments expenedors de
menjars i begudes al domini públic marítimoterrestre.

Idò passam al debat del primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a l'adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
3451/22, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de
compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr.
Miquel Mir i Gual. per informar sobre l'autorització
d'establiments expenedors de menjars i begudes al domini
públic marítimoterrestre. 

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Sureda pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, quan vulgui,
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores diputades i senyors diputats.
En ser conscients que les autoritzacions les dona la Demarcació

de Costes, que depèn del Govern de l'Estat, sí que és cert que
hi ha una sèrie d'autoritzacions prèvies o una sèrie de
documents previs que des de Costes s'envien i a un dels llocs on
s'envia és la Conselleria de Medi Ambient i Territori perquè
informin i facin el corresponent informe d'autorització o de no
autorització.

Les autoritzacions que hi ha hagut en els darrers anys no
han estat les mateixes que ens hem trobat dins enguany, perquè
enguany s’ha aplicat l’ordre 2013, de la qual cosa tenim
constància que almanco no s'aplicava de la mateixa manera
aquests anys anteriors. 

Dit això, dins el 2014 també hi va haver un canvi en el
Reglament de Costes i s'hauria d'adaptar a aquest canvi.

Què vull dir amb això? Ens agradaria que el conseller de
Medi Ambient vengués a explicar les autoritzacions o els
informes de les autoritzacions de les peticions que fan des de la
Demarcació de Costes per veure si s'adaptarà l’ordre, o...
s'adaptarà no, si es farà de nou o es tornarà a fer l’ordre perquè
contempli totes les modificacions que hi podia haver i que ens
expliqui el per què de les autoritzacions que hi ha hagut
enguany.

Creiem que és urgent que vengui, hi ha hagut molts de
xibius, molts de “xiringuitos”, com els coneixen, que no han
tengut l'autorització prèvia. També hi ha retards en les
autoritzacions de Costes i en relació amb... l'espera de les
autoritzacions de la Conselleria de Medi Ambient, i vull dir que
sí que és cert que no són informes vinculants, però que, des de
Costes, sí es tenen en compte i segons les autoritzacions o no
que dona la Conselleria de Medi Ambient, Costes en dona.

Per tant, ens agradaria que el conseller vengués a
explicar-nos aquestes situacions.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de
posicions, en primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, Sr. Vidal, quan vulgui.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofitaria, en primer lloc, per
donar-li els molts d'anys i desitjar-li que passi un bon dia.

I, dit això, direm que sempre el Partit Popular ha estat a
favor de les compareixences.

Del conseller Mir la setmana passada ja es va demanar una
compareixença i el vot majoritari d'aquesta sala va ser que no
comparegués. Jo estic convençut que aquest parlament ja vol
ser un poc més transparent que la setmana passada i que el
nostre vot, que anirà amb el de la Sra. Sureda, arrossegarà, per
transparència parlamentària, tots els vots de la resta de grups
parlamentaris.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal, gràcies per les felicitacions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, bona tarda, Sra. Presidenta. Nuestro Grupo
Parlamentario Unidas Podemos estamos de acuerdo con la
solicitud expresada por El Pi sobre la comparecencia del
conseller de Medio Ambiente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Cuando alguno de los negocios de
este gobierno enfoca con su lupa de aumento de problemas,
problemáticas, urgencias, emergencias y acaboses algun sector,
creemos que ya podemos despedirnos, les ha tocado a los
chiringuitos, espero que los haya cogido confesados.

No entraremos en la discusión, en lo que cita de que se
establecen normativas draconianas, pasando de quien cree en
tragedias, sacrificios, multas, pérdidas de trabajo, de
autoempleos y todo eso, pero les ha tocado a estos y
recuerden... apliquen aquello de que cuando veas las barbas de
tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que nos parece
excepcionalmente bien esa petición de comparecencia del Sr.
Mir, explíquese el conseller y vayan poniendo sus barbas a
remojar todos los que tengan negocios relacionados con la
costa, aprovechando la proximidad de esta.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, y aprovecho también para
felicitarle en su día y, además, quiero recordar que, como mi
último cumpleaños cayó también en comisión, no se me ha
olvidado que les debo una invitación a todos ustedes, no me
olvido, no me olvido, pero bueno, aprovecho a recordarlo..., -
no se lo digo para que usted nos invite también, ¿eh?, lo digo
para yo recordar...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que tengo una invitación pendiente.

(Remor de veus)

Dicho esto, -y felicitándole, sinceramente-, nuestro voto
será favorable, por los mismos motivos que ya expusimos en el

último pleno. Sabemos que la Consejería de Medio Ambiente
para determinadas autorizaciones emite informes desfavorables,
que son los informes en los que se basa Demarcación de Costas
para negar esas licencias, con lo cual es importante que el
consejero venga a explicarnos, además, qué criterios siguen,
porque los propios afectados alegan, y así lo han recurrido
incluso en recurso de alzada, que hay inseguridad jurídica.

Por tanto,  necesitamos que nos lo expliquen, por eso
nuestro voto será favorable. 

Aprovecho, Sra. Presidenta, para decirle que después de
esta votación tendré que abandonar la comisión porque hoy soy
chófer de esa persona tan importante que está entre el público.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos, gràcies per les felicitacions.
Entenc que, atès el seu retard per la convidada, jo també tenc
un marge, em concediran un marge, per tant, ens hi trobarem. 

Passam al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup donarem
suport a aquesta compareixença. El que sí que és cert, Sr.
Vidal, és que hi ha una diferència, la setmana passada era un
tema que estava judicialitzat i en aquest cas és un tema que no
està judicialitzat, i és la diferència entre la sol·licitud de
compareixences. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam en darrer lloc al diputat no adscrit,
no assisteix. Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup, sempre quan es
tracta de qüestions que afecten la política i les competències
bàsiques de les Illes Balears, es mostra favorable a la
compareixença de qui correspongui, en aquest cas del conseller
de Medi Ambient. 

Jo pensava que sempre volia dir sempre, és a dir que no
tenia límit, i ara, avui, hem sabut que sempre vol dir quan no
governa el Partit Popular, perquè jo he estat membre d'aquesta
mateixa comissió essent conseller el Sr. Gabriel Company i
Bauzá i no compareixia ni que li demanessin de genollons, per
tant, es veu que sempre ja no és sempre.

Res més, simplement dir que ja que hem de posar les barbes
en remull, comencem per les barbes de Neptú, que supòs que
al Sr. Méndez li és molt favorable un Neptú, que deu estar prou
preocupat de l'acció de l’home sobre la mar i la costa la qual
genera autèntics problemes que fins i tot causen dificultats de
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supervivència a la mitologia, ja que al Sr. Méndez li encanta
tant, vull dir, el Sr. Neptú i les seves barbes es troben en perill
per culpa de l’acció de l’home descontrolada, i quan intentam
posar ordre, com ha intentat explicar el conseller a la
interpel·lació de Plenari, quan intentam posar ordre, com vam
votar ahir a la comissió, al plenari de Medi Ambient, crec que...
que es continuï queixant el Sr. Méndez significa que Neptú pot
posar les seves barbes a remullar. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per les manifestacions dels diferents
grups, entenc que es pot aprovar per assentiment.

Per tant, queda aprovat l'escrit RGE núm. 3451/22,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de
compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, el Sr.
Miquel Mir i Gual, per informar sobre l’autorització
d'establiments expenedors de menjars i begudes en domini
públic marítimoterrestre.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5609/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a recàlcul de les ajudes econòmiques
als parcs nacionals.

Passam a continuació, -deixam, com he comentat al
principi, la RGE núm. 5413/21 damunt la taula-, i passam al
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 5609/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a recàlcul d'ajuts econòmics als parcs
nacionals.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Sureda, quan
vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Seré breu perquè crec que la proposició
no de llei és molt específica i és molt clara. 

En el 1991 es va crear el Parc Nacional Marítim i Terrestre
de Cabrera, que inicialment tenia una superfície total de 10.021
hectàrees, 1.318 de les quals eren terrestres i 8.703 de
superfície marina. 

A posterior, a l’any 2019, dia 7 de febrer, es va publicar
l'acord del Consell de Ministres on s'ampliava el Parc Nacional
de Cabrera i va passar a tenir de 10.000 hectàrees a 90.800
hectàrees, 1.318 terrestres i 89.478 de superfície marina.

A l'article 3 de la Llei 3/2014, de Parcs Nacionals,
s’estableix que l'àrea d'influència socioeconòmica d'un parc és
el territori constitutiu pels termes municipals que aporten
terreny al mateix així com, excepcionalment, sempre que hi
hagi causes objectives que ho defineixin, altres directament
relacionats, quan així es consideri a les lleis declaratives. 

Aquest municipi, en el cas de Cabrera, seria Ses Salines el
qual seria l’àrea d'influència socioeconòmica.

Segons el Reial Decret 1229/2005, es regulen les ajudes
públiques amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat a les
àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals, i la
distribució territorial dels ajuts es realitza segons l'article 86 de
la Llei 47/2003. Per tant, s'han de distribuir, segons la norma
legal, territorialment, a favor de les comunitats autònomes a
través de convenis de col·laboració que incorporaran els
diferents criteris objectius d'aquesta distribució. 

Resulta, però, que la distribució dels ajuts a partir de l'any
2019 i fins ara, aquest ara  era dia 14 de juny del 2021, vull que
quedi remarcat que era aquesta data, que en aquell moment
encara no s'havien repartit els criteris distributius així com
tocava. 

Per tant, des del nostre grup parlamentari el que volíem era,
en primer lloc, que l'Estat distribuís els ajuts públics que
s'aprovin en relació amb els parcs nacionals i tenir en compte
la superfície de les 90.800 hectàrees.

En el segon punt, que l'Estat aprovàs dins els pressuposts
generals, als propers, el recàlcul dels percentatges dels ajuts
públics a càrrec d'aquests pressuposts, amb referència a les
90.800 hectàrees de Cabrera.

I en tercer lloc, que, si no fos així, si el Govern de l'Estat no
tengués en compte la realitat de les hectàrees de què disposa el
Parc Natural de Cabrera, es dotàs amb totes les mesures
necessàries, incloses les judicials, perquè aquest repartiment fos
el que pertocàs.

Aquesta és la nostra proposició no de llei que, com dic, es
va presentar dia 14 de juny del 2021.

Gràcies, presidenta. I vull dir que ens agradaria que tengués
el suport dels diferents grups parlamentaris.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per al torn de fixació de
posicions passam primer al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Vidal. Quan vulgui.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. Sí, és una bona proposta aquesta d’El
Pi. Nosaltres entenem que el mateix govern hauria d'estar a
l’aguait i ja ho hauria d'haver demanat des del moment que
tocava i no haver estat ni un moment sense cobrar una
subvenció.

Ens queixam constantment els diputats d'aquesta cambra
que no tenim doblers i que en demanam a l'Estat i no fos cosa
que em demanàssim per un vent i no cobràssim el que ens toca
cobrar. Per tant, hi estarem totalment d'acord. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105609


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 71 / 18 de maig de 2022 1089

Sí, m'agradaria fer un matís, que crec que és un error
ortogràfic, però al tercer punt, a la darrera línia, quan diu “de
fons públics estatals per a parcs nacionals no tengui en
compte...”, crec que això és a l’inrevés “tengui en compte la
superfície real”, simplement seria llevar el negatiu, el “no”.
Crec que és així i ho dic per a quan se’n faci la redacció.

I per a la resta, votarem a favor evidentment als tres punts
i instarem el Govern que si no ha cobrat, cobri com més aviat
millor. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. Passam al torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Unidas Podemos estamos de acuerdo con
lo expuesto en la PNL de El Pi en relación con la definición y
delimitación del área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de Cabrera.

Tal como indica la PNL el artículo 3.2 de la Ley de Parques
Nacionales indica que el área de influencia socioeconómica
podrá incluir igualmente aquellos municipios que, sin aportar
territorio al parque, sean adyacentes al mismo, en función de su
situación geográfica, mantengan una clara vinculación
económica y social con las actividades que en el mismo se
desarrollen o soporten instalaciones o infraestructuras
asociadas al mismo. Pero también el artículo 32, relativo a
determinadas acciones para el desarrollo territorial sostenible,
que presuponen por parte de la administración central
aportaciones económicas y técnicas para estas áreas. 

La PNL aporta además la información, la PNL que se
debate hoy, aporta también la información necesaria sobre las
fuentes normativas en materia presupuestaria para el cálculo de
las aportaciones económicas que se han de materializar en
relación con estas áreas.

Parece lógico el planteamiento de la PNL, ya que los
parques nacionales, como cualquier otro espacio natural
protegido, tienen una marcada influencia en el territorio mucho
más allá de su delimitación cartográfica o geográfica. La
implicación es, en primer lugar, ambiental, algo muy
importante a tener en cuenta para no crear espacios cerrados,
sino interconectados biológica y paisajísticamente con el
entorno, pero también lo es social y económicamente. Tener en
cuenta estas variables es fundamental para disponer de un
amplio espacio equilibrado en torno al parque.

Apoyamos, pues, esta PNL si bien hay que tener claro que
ha quedado un tanto desfasada, puesto que hace casi un año
desde que se registró, dados los cambios presupuestarios
habidos desde entonces: según datos del Govern, que reclamó
estas mismas reivindicaciones, ya ha habido un incremento de
la dotación presupuestaria, tanto de fondos ordinarios como
europeos, teniendo en cuenta el aumento de superficie del
parque que se cita en la PNL.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Es especialmente importante esta
aportación del Sr. Jiménez de que ya existió incremento y es
exactamente lo que deberíamos conocer del todo, es
especialmente importante, porque esta propuesta, de verdad, a
lo que equivale es a una detección de un problema: teníamos un
parque natural..., nacional, de 10.000 hectáreas..., de 8.000
hectáreas en la zona marítima que pasa a ser de 80.000, que se
ha multiplicado por 10, evidentemente, la dotación, las
necesidades, las características, pasan a ser otras.

Claro, sería mejor no aumentarlo sino hacer uno nuevo que,
con esas características definidas, mucho mayores, tuviese
derecho a otras aportaciones.

Entonces, en el Decreto 12/29, del 2005, del 13 de octubre,
que es el de financiación precisamente, en el que se determina
cómo se financiarán estas subvenciones previstas, a través de
transferencia anual de créditos, sí que queda abierto, en estas
resoluciones de concesión del punto 4, del artículo 4,
deberíamos reconvertir, que creo, entiendo que es una manera
perfectamente hecha en los puntos de la Sra. Sureda, creo que
son perfectamente asumibles, perfectamente aceptables; no
entiendo, creo que en realidad esto, tenemos que tener cuidado
porque hay una doble negación, en su último punto es que “En
caso de que no se asumiera o no se quisiera”, como dice “evitar
la no aceptación”, resulta confusa la redacción, pero en realidad
no sale un -no, no, sí-; es decir, en lógica es un en Bárbara, es
un silogismo en Bárbara, con un -no, no, sí-, y lo que pretende
evitar, precisamente, que con una negativa no se recibiera,
preveer cuáles serían las circunstancias en caso de que se
negara. 

Con lo que también nos parece perfectamente bien y,
entonces, nosotros, nos mostraremos favorables en todos los
puntos. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua,
no hi són. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz,
quan vulgui. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després de tota l’explicació
que ja han fet portaveus que m’han precedit, Sr. Méndez, estic
d’acord amb vostè que aquesta doble negació és adequada, i
vagi per endavant, Sra. Sureda, que li donarem suport a tots els
punts. 

Sí que és cert que -com bé ha dit- es va enregistrar el 14 de
juny de l’any passat, poc després es va fer el repartiment dels
fons europeus, així com també es va fer el nou pressupost
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d’aquest any, ja a darrers d’any, i sí que, com li han indicat des
del grup Podem, les xifres són que de fons europeus aquest
parc rebrà prop de 9,5 milions d’euros, i en la partida
pressupostària per aquest any hi ha 300.000 euros, a part dels
fons europeus. Llavors, és important tenir aquestes dades. 

Sí que és cert que és important que en aquesta cambra
legislativa també es reflecteixin totes les demandes que també
es fan per part del Govern i que siguin escoltades, siguin
aprovades en aquesta cambra i siguin també fetes després per
qui les ha de fer.

Per això, donarem suport a aquesta proposta, la considerem
encertada, tots tres punts, perquè és necessària per poder
conservar un parc com el de Cabrera. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara passam al Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Borràs, quan vulgui. 

SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Vostè fa festa avui, jo ja li he donat
l’enhorabona en privat, però qui està d’enhorabona avui en
aquesta comissió és la Sra. Sureda, perquè li aprovam tot i, a
més, està d’enhorabona ella i estam d’enhorabona tots, perquè
el que demana ja ha succeït i, per tant, tots podem estar
contents perquè el Govern d’Espanya ja ha reconegut aquesta
ampliació del parc de Cabrera.

També estam d’enhorabona perquè cap portaveu no s’ha
posat, no ha dubtat..., a la fi, ja de la necessitat d’aquesta
ampliació, quien calla otorga, no?, i, per tant, supòs que estan
d’acord que era necessària aquesta ampliació que es va produir.

I, per tant, jo poca cosa més tenc he d’afegir, vull dir que,
com que, evidentment, ja s’ha reconegut aquesta ampliació per
la part econòmica que comportava, res més a dir que ens
estalviarem aquest punt tercer que, fins i tot, aspirava, com
moltes vegades fa El Pi, a haver de recórrer als tribunals de
justícia per veure satisfets els drets legislatius de les Illes
Balears davant el Govern d’Espanya; no fa falta, el Govern
d’Espanya reconeix, si més no, en aquest cas, el que pertoca a
les Illes Balears i, per tant, hi votarem a favor i podem estar
contents que Cabrera està en bones mans de gestió i amb
recursos suficients per poder fer front a les necessitats que, com
a parc, ens reclama.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té el torn la Sra. Sureda, per
tancar el debat, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, vull donar-li els molts d’anys, també
em vull sumar a les felicitacions.

I la veritat, sí que estam d’enhorabona perquè avui haurà
estat un ple a les dues peticions que hem tengut o que hem fet
des d’El Pi. 

Sí que és cert que, ben rebut sigui que ja s’hagin tengut en
compte aquestes reparticions per als pressuposts actuals; en els
fons europeus que hi hagi aquest extra ens va beníssim, perquè,
com a illes, tot el que ens arribi de més ens va bé, però també
és cert que és una manera, aquesta PNL, no posa anys concrets,
és una manera de reiterar la petició que a qualsevol distribució
que es faci dels ajuts als parcs nacionals es tenguin en compte
les 90.800 hectàrees; que abans dels Pressuposts Generals de
l’Estat es tenguin en compte aquestes distribucions i,
evidentment, si qualque any no es tenen en compte aquestes
distribucions, que el Govern de les Illes Balears faci o posi en
marxa les mesures necessàries. 

Com dic, podem estar tots d’enhorabona perquè s’han
tengut en compte per a enguany, en aquest any a posteriori de
presentar la proposició no de llei, es va fer la petició i es va
tenir en compte, però també és una manera de recordar que s’hi
ha de tenir. 

I vull agrair una altra vegada el suport de tots els grups
parlamentaris.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda, i gràcies per les felicitacions.
Segons el debat, entenc que queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 5609/21, relativa a recàlcul de
les ajudes econòmiques als parcs nacionals. 

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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