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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats i personal del
Parlament que ens acompanya. Començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si hi ha cap substitució.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bon dia, Miquel Ensenyat en nom de Joan Mas.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Presidenta, Irantzu Fernández en substitució de Damià
Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualcú més? Venga idò.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 908/20 i
2062/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 908/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a inclusió e  l a seguretat i
salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la
negociació col·lectiva.

Començam el debat de la primera, la 908/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unides Podemos i MÉS
per Mallorca, relativa a la inclusió de la seguretat i salut en el
treball com a matèria obligatòria en el si de la negociació
col·lectiva.

Començarà el Grup Parlamentari Socialista, amb un temps
de cinc minuts. Ares, per favor.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, moltes gràcies Presidenta, bon dia a tots els diputats i
diputades. Un dels principals deures i objectius polítics que
hauria de tenir qualsevol govern és la protecció i l’aplicació
efectiva del dret a unes condicions de treball dignes i, per tant,
el dret a unes condicions de vida òptimes i una protecció
social adequada. I una de les vies que garanteix precisament
aquesta protecció és la del diàleg social que es materialitza en
el procés de la negociació col·lectiva i, per tant, dels convenis
col·lectius; negociació reconeguda a la legislació espanyola
i a la legislació europea, que ha permès a Espanya i a països
del nostre entorn caminar cap una societat de progrés, cap una

societat més justa, que lluita per un nivell elevat d’ocupació i
que aquesta sigui una eina indispensable contra les exclusions.

La negociació col·lectiva s’ha mostrat essencial per
assentar les conquestes dels drets laborals, com pot ser en
matèria de remuneració, jornades de treball, la seva limitació
i la seva distribució, el dret al descans, a les vacances o per
exemple a la promoció professional. És positiu el camí que
hem recorregut en matèria de drets laborals? Sí ho és. És
suficient? No, en absolut, perquè encara queda molt per. I, a
més, per la realitat laboral precària que viu molta gent en el
nostre país, en particular els i les joves, hi ha aspectes també
com la protecció de la seguretat i salut en el treball, que és
l’objecte d’aquesta proposició no de llei, els quals no s’han
consolidat al mateix ritme que altres drets laborals.

Un titular molt ràpid, segons l’informe de l’Eurostat, com
han pogut veure en aquesta PNL de l’any 2015, Espanya suma
més de 3.700 accidents mortals i 2,3 milions d’incidents i
ocupa les primeres posicions a la taula dels països membres
de la Unió Europea. I, a més a més, les Illes Balears, com ja
probablement saben, és el territori amb els índexs de
sinistralitat més elevats de tot l’Estat, llevat que en els darrers
anys han millorat les dades a les Illes Balears. Així i tot el
balanç en matèria de prevenció de riscs laborals, hem de ser
honests, és poc satisfactori.

Segons els experts, la conclusió d’aquestes dades és que
els continguts de protecció de la seguretat i salut laboral,
inclosos en els convenis, actualment són gairebé declaracions
d’intencions formals i no inclouen mesures de prevenció
concretes que siguin realment efectives, per garantir un
benestar laboral òptim.

Avui presentam aquesta iniciativa, precisament per posar
sobre la taula una realitat que necessita i solucions que
necessiten alhora d’una empenta política. Entenent la
negociació col·lectiva com l’instrument més adequat per a
l’adaptació dels canvis en el món laboral, proposam tres punts
de resolució.

En primer lloc, tenint en compte la voluntat de l’actual
Govern de l’Estat, de modificar l’actual legislació laboral,
proposam la modificació de l’article 85 de l’Estatut dels
Treballadors el qual, com saben, regula el contingut de la
negociació col·lectiva, dels convenis col·lectius, perquè
inclogui en la negociació col·lectiva, com a matèria
obligatòria, la seguretat i salut en el treball.

En segon lloc, també instam els governs de l’Estat i de les
Illes Balears a impulsar, en la negociació col·lectiva, la
inclusió de clàusules de prevenció de riscs que siguin
concretes. És el que parlàvem abans, mesures concretes i
específiques adaptades a la realitat de cada àmbit, de cada
conveni, sigui el que sigui aquest.

I en tercer i  darrer lloc, instam també a impulsar
evidentment la formació en prevenció de riscs laborals, tant a
l’empresarial com en els representants legals dels treballadors
i treballadores.
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Per tant, res més, esperam el suport de la resta de grups
parlamentaris en una qüestió que consideram de primer ordre,
cabdal i tan sensible.

Moltes gràcies Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Correspon ara el torn del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té el torn de paraula la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En els darrers mesos i amb el nou
Govern de l’Estat hem avançat en drets dels treballadors i
treballadores en el nostre país, amb un augment del salari
mínim interprofessional, amb una derogació, o en el camí cap
a la derogació dels aspectes més sagnants de la reforma
laboral i garantir d’una vegada per totes que les persones, els
treballadors i treballadores que estiguin de baixa, no puguin
ser acomiadats del seu lloc de feina.

És una lluita que entenem que no és només dels
treballadors i treballadores, els aspectes que tenen a veure
amb la salut laboral, el portaveu que ha parlat abans ha explicat
prou abastament aquesta proposta que presentam avui i que
esperam que, efectivament, tengui el màxim consens dels
representants d’aquesta cambra, és evident que és una lluita
beneficiosa no només per als treballadors i treballadores, sinó
també per a les empreses, és important tenir en compte les
empreses aquí, pensam que és positiu per a un sector i per a
l’altre i que, per tant, avançaríem en un millor enteniment, en
una millor convivència i en un millor respecte dels drets dels
treballadors i treballadores, però sempre tenint en compte les
empreses, vull remarcar que tenen un rol fonamental.

Els tres punts d’acords que proposam pensam que són
positius, en definitiva, per a tothom i esperam aconseguir el
màxim consens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara per a la seva
defensa al representant del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. I molt breument, ja que tant
la companya d’Unidas Podemos, com del PSIB-PSOE ja han
fet una exposició acurada i la mateixa exposició de motius de
la PNL fa referència a tot un seguit de qüestions que són
importants i que entenem que poden suscitar la unanimitat
d’aquesta cambra en un tema que ens sembla clau i que, a més

de ser un dret fonamental reconegut per la Constitució, com
per la mateixa Carta Comunitària dels Drets Socials dels
treballadors, evidentment tenim una dada i un punt de partida
i és que la nostra comunitat és una de les que presenten un alt
índex de sinistralitat a nivell laboral, dels més elevats de tot
l’Estat espanyol i evidentment això es a causa, ni més ni
manco, que al nostre  mercat de treball i a la precarietat
aquesta manifesta i que, per tant, que des de les institucions és
una qüestió que hi hem de parar esment.

Per tant, vist el vist, entenem que la prevenció és la millor
fórmula per evitar els accidents, tant entre empresaris, com
també sobretot a nivell de treballadors i, per això, proposam
incloure la seguretat i la salut en el treball com a matèria
obligatòria en el si de la mateixa negociació col·lectiva, a més
d’incloure també clàusules concretes i adaptades a la realitat
de cada territori.

I segurament el més important qualitativament és impulsar
la formació tant d’empresaris, com també dels mateixos
representants dels treballadors i de treballadores.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions té
ara la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, jo vull posar en valor que des de
fa diverses setmanes en aquesta mateixa comissió venim, i jo
crec que amb cert consens i amb esperit positiu, els diputats
a fer propostes en matèria laboral a diferents àmbits al Govern
de l’Estat, i crec que això s’ha de posar en valor, sobretot
quan, des que hi ha hagut un canvi polític a l’Estat precisament
augmenta l’atur i  es produeix una destrucció important de
llocs de feina. Crec que tots hem de tenir clar que la millor
política social és la que creació de llocs de feina i que només
si hi ha feina es podran millorar les condicions de feina, cosa
que si no hi ha feina, dons és impossible millorar aquestes
condicions que nosaltres venim a debatre aquí.

Per moltes cortines de fum que s’intentin vendre des dels
equips de comunicació estatals, el que és evident és que es
destrueix feina a uns ritmes no vists des de la darrera crisi.

Així i tot crec que hem de reconèixer la predisposició dels
agents socials a Espanya, també de les patronals i dels
empresaris, a seguir avançant en tot tipus de matèria a nivell
laboral, en aquest cas a nivell de riscs laborals, de seguretat i
de salut. 

És vera que les estadístiques explicades a l’exposició de
motius podrien haver quedat una miqueta antigues; les darreres
dades que tenim o que hem pogut observar, i nosaltres també
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n’hem cercades, i no n’hem trobades de més actualitzades, són
de l’any 2015 -en cinc anys podrien haver canviat aquestes
dades-, i d’aquestes es desprèn que a Espanya seríem els
quarts en el rànquing en aquestes problemàtiques, cosa que
també podria ser explicada en certa manera que estam a un
nivell semblant en el rànquing quant a economies dels països
de la Unió Europea, i que, per tant, si hi ha aquest nivell
d’activitat també de qualque manera podria ser relativa a la
conflictivitat i a la sinistralitat.

Més preocupants són encara les dades que ens trobam a les
Illes Balears. A les Illes Balears som líders indiscutibles de
tot l’Estat quant a sinistralitat i d’això es desprèn que s’ha fet
manco feina de la necessària i que fa falta fer-ne molta més.
En aquest sentit, el Grup Parlamentari Popular ha presentat
iniciatives, propostes, esmenes i preguntes; a una d’aquestes,
a la compareixença del conseller de Treball, en el setembre,
la nostra diputada Salomé Cabrera demanava per exemple que
es publicassin les dades de sinistralitat; crec que se’ns va
comunicar que la setmana següent es publicarien, i ara que
som al febrer i, per tant, ha passat gairebé mig any encara no
les podem veure. O esmenes que hem fet, per exemple, als
pressuposts de la comunitat encaminades també a finançar...
a reduir la sinistralitat laboral.

Dit això crec que s’ha de fer una bona feina sobretot en la
conscienciació tant d’empresaris com també de treballadors,
moltes vegades les empreses sí que disposen de tot tipus de
material quant a recursos per reduir la sinistralitat i, llavors, a
la pràctica no s’empren en això. En formació, hem de seguir
fent feina.

Nosaltres volem anunciar que ens abstendrem en el primer
punt de l’ordre del dia; no hi podem votar a favor sense veure
una proposta concreta de redactat definitiu a un punt tan
important que canviaria un article de l’Estatut dels
Treballadors, crec que és un estatut consolidat i que ha estat
pràctic, tant per als treballadors com per a les empreses, com
per al clima dins les empreses, i  que més que sortir una
proposta de modificació d’una comissió d’una comunitat
autònoma seria interessant que començàs a sortir d’un diàleg
on també hi tenguessin a dir e ls  agents socials, patronals i
sindicats.

Quant al segon punt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... de l’ordre del dia, que demana impulsar la inclusió de
clàusules, demanaria als diputats que proposen aqueixa
proposta que ens especifiquin on volen incloure aquestes
clàusules, amb l’esperit que també hi votaríem a favor si ens
convenç la resposta.

I votarem evidentment a favor del tercer punt per impulsar
la formació sobre la prevenció de riscs laborals. I del segon,
per poc que entenguem l’explicació, també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Correspon ara, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, tenir la paraula al Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. A les Illes Balears -ja s’ha dit en
aquesta sala- tenim els índexs de sinistralitat més alts de
l’Estat i el problema no és que sigui un fet puntual, sinó que és
un fet constant durant els últims anys. Per això, nosaltres
compartim l’interès de la resta dels grups parlamentaris
d’intentar millorar aquestes ràtios i d’intentar que la seguretat
laboral sigui eficient a les empreses de les nostres illes i que
es pugui reduir aquest índex de sinistralitat.

També estem per la prevenció i per estudiar les malalties
professionals, ja en el seu moment vam donar suport a la llei
de l’anterior legislatura, la Llei de promoció de seguretat i
salut de treball a les Illes Balears. Aquesta llei va promoure la
creació de l’IBASSAL, de l’Institut Balear de Seguretat i Salut
Laboral de les Illes Balears, del qual exactament avui en dia,
per falta de dades, no sabem la seva eficàcia, per això insistim
en el fet que surtin dades, per veure si la creació d’aquest
institut ha millorat les condicions de seguretat dels nostres
treballadors, suposem que sí però de moment no tenim dades.

Sobre la proposició no de llei que presenten els partits que
formen part del Govern de les Illes Balears, evidentment, ja ho
he dit, compartim l’interès, i, tal com ha comentat el portaveu
del Grup Popular, ens abstendrem en el primer punt
precisament perquè considerem que l’Estatut dels
Treballadors és una eina que ha estat d’èxit en els darrers anys,
que abans de proposar qualsevol canvi hauria de tenir el
consens de totes les organitzacions implicades i, a més a més,
que no tenim el redactat d’aquesta modificació.

En els altres dos punts sí que votarem a favor, evidentment
estem a favor d’impulsar la inclusió de clàusules de prevenció
en els convenis col·lectius; i en el redactat del tercer punt
doncs també, impulsar la formació de prevenció de riscs
laborals de l’empresariat, així com dels representants legals
dels treballadors. Votarem a favor d’aquests dos punts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria ara la paraula al Grup
Parlamentari VOX, que s’ha excusat per motius de salut.

Segueix El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Breument, el nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa, que entenem
que és una iniciativa ampla, com totes les proposicions no de
llei, que no pot concretar tant l’articulat perquè evidentment
no li correspondria, això seria funció d’una proposició de llei,
que es podria fer, però ara som, diguem, a un debat més
genèric, i, com que la pretensió de la iniciativa és evitar la
sinistralitat laboral, és avançar en millorar les condicions de
seguretat dels treballadors i, especialment adient aquesta
iniciativa a les Illes Balears, que és la comunitat autònoma
amb un índex més alt d’una manera continuada en el temps,
entenem que aquesta iniciativa va ben orientada i per això li
donarem el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. I ja per acabar, pel Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Les
disposicions contingudes a la Llei de prevenció de riscs
laborals constitueixen el mínim legal que ha de tenir qualsevol
activitat laboral i és el conveni col·lectiu el que ha de millorar
i desenvolupar aquestes disposicions. No obstant açò, aquesta
llei no ha suposat un impacte apreciable en els convenis
col·lectius signats els quals mantenen, en gran manera, la
inèrcia de considerar la salut laboral en els  seus aspectes
merament reparadors i compensadors. 

La salut no pot continuar essent considerada una moneda
de canvi a les meses de negociació, essent una condició
essencial per al treball digne. És innecessari i empobridor que
els convenis col·lectius es limitin a reproduir o, en el millor
de casos, remetre a una normativa que pel seu rang legal
vincula sense necessitat del seu reflex en el text del conveni.
Són molts  els convenis col·lectius que no aborden la salut
laboral de manera eficaç, ja que s’obliden de la matèria o es
limiten a fer referències inconnexes a la legislació vigent.

És fonamental lluitar contra la precarietat i temporalitat,
perquè són factors que potencien els riscs d’accidents laborals
i malalties professionals; ahir, sense anar més lluny, morien
tres obrers a Càceres, Àlaba i Madrid. Per tant, és necessària
una major coordinació entre administració, empresaris  i
treballadors.

Votarem a favor d’aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Tenen la paraula per contradiccions
els grups proposants, pel Grup Parlamentari Socialista, Ares
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, presidenta. Efectivament, les dades que tenim de
l’Eurostat són de l’any 2015, probablement s’han quedat en
molt de sentits..., no estan actualitzades i, per tant, en
necessitam de noves per poder tenir una imatge, una foto fixa
més adequada i que representi la realitat ja a l’any 2020; sí que
és cert que tenim dades del ministeri, del Govern de les Illes
Balears que ha anat publicant en els darrers anys.

Parlàvem abans que hi ha hagut una millora a l’índex de
sinistralitat. Per exemple, a l’any 2018 a les Illes Balears, que
es va reduir per primera vegada en set anys un 1,5% respecte
de l’any anterior, però, així i tot, com els he dit abans, no són
dades satisfactòries i és evident que, com a responsables
públics, hem de posar damunt la taula solucions. 

Després, pel que fa al paper, em demanava el Sr. Sagreras,
respecte de la inclusió de les clàusules de prevenció. És clar,
l’administració té un paper clar de mediador en la negociació
col·lectiva i ha d’impulsar aquestes mesures concretes tal
com, per posar un exemple, com fa en matèria de la
contractació pública posant a l’abast clàusules socials,
catàlegs per tal d’impulsar la seva inclusió a la (...) pública, pot
fer efectivament el mateix en matèria de negociació
col·lectiva per posar a l’abast mesures concretes, com hem dit
abans, adaptades a cada àmbit de cada conveni col·lectiu.

Respecte del primer punt, vull agrair al Sr. Melià la seva
explicació, efectivament, nosaltres no tenim en ment una
modificació de l’Estatut dels Treballadors que no sigui fruit
del consens i del diàleg social i del diàleg amb les altres
forces polítiques, per això i perquè debatem una proposició no
de llei de caire generalista, on demanam l’impuls d’aquesta
modificació, doncs, evidentment no entram dins la concreció
de la modificació  de l’article 85 perquè entenem,
evidentment, que no ens pertoca a nosaltres. 

Tal com l’article 85 demana de manera obligatòria la
inclusió de mesures com, per exemple, la igualtat entre els
homes i les dones, podria perfectament també incloure en la
seva obligatorietat les mesures de prevenció de riscs laborals.
Res més.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Correspon ara el torn de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, agrair el suport dels grups que avui votaran a favor
d’aquesta iniciativa que pensam que és positiva. És clar que a
les nostres illes tenim una sinistralitat laboral que no hem
d’acceptar, encara que fos un cas a l’any seria inacceptable,
hem de treballar més, però es treballa molt en aquest sentit
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tant des de la Inspecció de Treball com des de la resta
d’àmbits.

El Partit Popular ha fet una afirmació en relació que les
empreses tenen el material i que no s’empra; tal vegada valdria
la pena reflexionar sobre la precarietat laboral i la viada que
s’ha de fer a determinats àmbits i a determinats llocs de feina
que poden impedir que els treballadors i treballadores que
tenguin al seu abast aquest material el puguin utilitzar. I jo
també qüestionaria que totes les empreses tenguin el material
adequat perquè els seus treballadors i treballadores el puguin
utilitzar i prevenir els riscs laborals.

En qualsevol cas, benvinguts els vots a favor, com he
comentat, és una àrea, la salut laboral, on s’ha de treballar
molt, crec que és tasca de tots i ens hi hem de posar i unir
forces.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, poca cosa més a afegir, senzillament crec que val la
pena posar de manifest la unanimitat respecte d’un tema tan
important i tan clau dins la nostra comunitat. Vull agrair, per
tant, a tots els grups aquest suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 908/20. 

Vots a favor?

(Remor de veus)

Separats els punts, perdonau. Idò, passam a votar el primer
punt, per favor.

Vots a favor? 8 vots a favor. Gràcies.

Vots en contra? 

Abstencions? 4 abstencions. 

Passam al segon punt. 

Vots a favor? Unanimitat.

Tercer punt.

Vots a favor? Unanimitat també. Moltes gràcies.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 908/20, relativa a la inclusió de la seguretat i la
salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la
negociació col·lectiva.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2062/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la
tempesta Glòria.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 2062/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes
de la tempesta Glòria.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula, per un
temps de cinc minuts, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bon dia, senyors i senyores diputats.
Bé, en primer lloc, des del Partit Popular, i com ja va fer la
Sra. Riera i el Sr. Camps a les seves intervencions passades,
vull traslladar la nostra solidaritat amb les famílies de les
víctimes, tant d’Eivissa com de Mallorca, a causa de la
tempesta Glòria, que va assolir les nostres costes del 18 al 22
de gener, i la nostra tristesa per les persones encara
desaparegudes i el major suport als agents públics
d’Emergències, a la policia local, als voluntaris de Protecció
Civil i als cossos i forces de seguretat de l’Estat, a més, el
nostre suport a totes les persones que es van veure afectades
per les pèrdues materials a les seves cases o empreses.

Des que aquesta gravíssima situació es va produir el Partit
Popular ha anat presentant una sèrie d’iniciatives a diferents
institucions per tal d’impulsar mesures que poguessin pal·liar,
en la mesura que fos possible, les pèrdues personals i
materials, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament
balear com a Europa amb el tema de fons de solidaritat. 

Avui precisament tractam aquesta nova iniciativa, que vull
dir que la vam registrar abans de conèixer quines serien les
condicions i l’import de les ajudes imminents que va anunciar
el Sr. Sánchez a la seva visita a les zones afectades. Ja
voldríem dir que havíem de retirar aquesta PNL perquè açò, a
dia d’avui, ja estigués obsoleta i  to tes aquestes necessitats
estiguessin cobertes amb el compliment del que va dir el Sr.
Sánchez, però, lamentablement, encara és viva i tiram endavant
amb la nostra PNL.

Han estat, com sabem tots, 31 municipis de les Balears els
afectats amb nombrosos danys i la realitat és que, després del
passeig en helicòpter, les fotos i tot açò del Sr. Sánchez, la
resposta del Govern central ha estat del tot inacceptable; ja
parlam de 4,4 milions, que el Consell de Ministres ha
concedit per a Balears, quan parlaven d’entre 12 i 14 milions.
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I així ho han manifestat els alcaldes dels municipis els quals
s’han sentit menyspreats, enganats i abandonats.

A més, un altre tema molt important, el Govern Sánchez ha
deixat fora les ajudes de regeneració de platges i
reconstruccions, especialment, de les zones de costa. Tenim
la temporada turística a sobre, a punt d’arribar, cosa que la
veritat és que no s’entén de cap de les maneres; haciendo caso
omiso, a més, per exemple de la petició del municipi de Sant
Llorenç en aquest sentit.

La cosa, però, no s’ha limitat, no ha millorat a mesura que
han passant els dies sinó que la reunió de la delegada del
Govern amb els alcaldes dels municipis afectats també va anar,
doncs, molt malament, el resultat va tornar ser molt
decebedor, els batlles van manifestar una altra vegada que
sortien amb el pitjor escenari possible, sense cap solució real
per adequar els passeigs marítims bàsicament i sense poder
posar en marxa la regeneració de platges, que és el més
necessari i imminent. 

El més greu també, però, és que els municipis que vulguin
tirar endavant la restauració de les platges pel seu compte
hauran de demanar l’autorització ordinària, lògicament, com
no pot ser d’una altra manera, però sense cap mesura
específica, extraordinària per agilitar tota aquesta tramitació,
que és el que es demana de manera unànime. 

Per tant, tenim la sensació, i dic tenim la sensació, que el
Govern balear i el Govern Sánchez han aprofitat aquesta
desgràcia, que afecta tanta gent i tantes necessitats futures, per
iniciar un debat de repensar el tema de l’ocupació de la costa
i amb açò deixar la pilota sobre el terrat dels ajuntaments i
posar en difícil situació als alcaldes i assumir, per haver de
prendre decisions i projectes que ni els corresponen ni tenen
recursos ni és el moment, la veritat. 

A més de ser conscients que cal prendre mesures de
present i futur respecte del canvi climàtic, en açò estam
d’acord, i respecte d’aquells fenòmens que es repeteixen,
creiem que, precisament per açò, i paral·le lament, s’ha de
donar resposta àgil a la recuperació de les zones i concessió
d’aquestes ajudes. És que una cosa no lleva l’altra.

Tenim una temporada turística que es presenta amb moltes
incerteses, ja no és un tema..., és una dada, la baixada dels
mercats internacionals, els efectes del Brexit que no sabem
con aniran, el coronavirus que... poc he de contar en aquest
sentit, la futura moratòria dels creuers, els efectes de la norma
del turisme d’excessos, i tot açò afecte l’economia en el
mercat laboral que de cada vegada dóna pitjors xifres, com ja
s’ha dit aquí.

I ja hi ha clares protestes respecte dels perjudicis que
aquesta actitud del Govern central durà, a Cala Millor ja han
estat ben clars, els majoristes de viatges ja han hagut de
canviar tota la seva publicitat, afecta les reserves, per a la gent
que vol..., que ha reservat platja i ara no tindrà platja. Per tant,
hi ha una afectació  de quasi 1 milió d’euros de pèrdues i

nosaltres observam, la veritat, embadalits, com el Sr.
Negueruela i la Sra. Armengol no alcen la veu en aquest sentit.

Per tant, consideram que no es pot estrènyer més el sector
turístic perquè la situació no és favorable. En aquest sentit, per
tant, presentam la nostra proposta en dos punts: un dirigit a
l’agilitació de les ajudes per tal de poder regenerar i recuperar
totes les zones turístiques abans de temporada turística i en
concret Setmana Santa. I el segon punt, que s’agilitin totes les
tramitacions en base a tots els resortes jurídicos existents i
en base al Reial Decret 11/2019 precisament per tenir a punt
totes les zones turístiques i platges abans de la temporada
turística.

Gràcies, Sr. Presidenta, i disculpi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Intent donar una mica de marge al
temps, però certament... hem de ser una mica respectuosos
també amb la resta de grups.

Vegem, en aquest cas pels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’han presentat les
esmenes RGE núm. 3747/20 i 3748/20. Per defensar-les
correspon en primer lloc al Grup Parlamentari Socialista, la
diputada Pilar Carbonero la qual substitueix Pilar Sansó en el
dia d’avui.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, tenc la paraula? Sí, moltes gràcies, presidenta. Sí,
efectivament, volia comentar... com que he arribat un poc tard
que substituesc Pilar Sansó i, bé, amb referència a aquesta
proposició no de llei que presenta el Partit Popular, primer de
tot vull fer un record de les víctimes i dels familiars de les
tempestes i després també fer un agraïment de la gestió que ha
fet el Govern balear, juntament amb tots els cossos i forces de
seguretat i emergències, per donar aquest suport en els
moments de les tempestes i gestionar les emergències
personals.

Dit açò, també volíem fer un previ, com vam fer al plenari
de fa quinze dies pel que fa al canvi climàtic. El canvi climàtic
és un..., ha vingut per quedar i davant tots aquells que intenten
negar que hi ha realment un problema que està per venir i que
cada vegada veiem que ve més ràpid del que els científics ens
deien, està clar que hem de fer un replantejament de com ho
hem de fer per prevenir i açò diu Europa, ho diu d’Europa,
passant per Espanya, però principalment Europa és qui ha
posat aquest accent sobre la prevenció dels riscs que
signifiquen el canvi climàtic. Açò és un punt que volem deixar
molt clar i que crec que no hem de deixar..., nosaltres
consideram des del grup que no podem deixar-lo de banda.

Dit açò, compartim la preocupació dels efectes del
temporal Glòria i compartim també la preocupació dels
ajuntaments i de totes aquelles zones turístiques on hi ha hagut
uns efectes importants, importants a tota la costa, passeigs
marítims i també a platges, així ho vam dir al plenari i
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recordam que vam acordar una esmena on vam poder votar, per
unanimitat, per concretar el marc. 

Nosaltres aquí hem presentat dues esmenes, i els explic:
una... -en dos sentits-, una que és: el Govern balear no ha tret
cap marc d’ajudes, no ha tret cap marc d’ajudes, per tant,
nosaltres consideram que en aquesta proposició no de llei hi
ha com a una confusió respecte  que el Parlament insta el
Govern balear i el Govern central pel que fa a les ajudes i a les
eines jurídiques per a les ajudes, per engegar les ajudes. Per
tant, el marc d’ajudes l’ha tret el Govern central, per tant,
consideram que s’ha de centrar en el Govern central. Açò pel
que fa a les dues esmenes, no? 

És a dir, si volen vostès, eliminam el Govern balear i
deixam el Govern central, perquè el Govern central té una
primera línia que és d’inversions directes, que és l’ordre
ministerial que han tret fa... la setmana passada, aquests 4,4
milions a què feia referència la Sra. Salomé, 4,4 milions per
a les Illes Balears, i que hi ha a tota la resta de comunitats,
però... si vostès han estat a les reunions que hi ha hagut amb la
Delegació de Govern, saben que s’ha dit que açò no queda
aquí, vull dir que hi ha previst fer més resolucions en aquest
sentit, és a dir que inicialment tenim 4,4 milions i
possiblement n’hi hauria d’altres.

Però també hi ha altres línies d’ajuts i aquestes altres
línies d’ajuts estan emmarcades al Reial Decret 11/2019, que
és el d’emergències, que encara no tenim resolució, encara no
tenim clar com pot acabar, però que tindrem ajudes via el
Reial Decret 11/2019. I després tenim el 307/2005, que
també és un marc d’ajudes al qual tots els ajuntaments s’hi
estan acollint. 

Pos aquest marc de les ajudes per concretar la proposició
que avui ens dur el Partit Popular, perquè, a més a més, també
ens parla de regeneració de platges, i en aquestes reunions
amb la Delegació del Govern també es va dir que les
regeneracions de platges és un tema d’ecologia, d’ecologisme;
és a dir, no es pot regenerar una platja, depèn, així en genèric,
no pot dir: “Regenerem les platges”, s’ha de fer un estudi
perso, personi..., -perdó-, particularitzat de cada platja. 

S’ha dit a les reunions perquè és un tema que és d’una
sensibilitat ambiental important i aquí crec que hi hem d’estar
tots d’acord. No podem fer una sol·licitud de regeneració de
platges en genèric perquè cada situació és diferent, hi ha
platges que han quedat amb l’arena tota posada a la part
posterior de la platja i n’hi ha d’altres que amb la tempesta se
n’ha anat a la mar.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Carbonero, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

És clar, açò són situacions molt distintes i açò requereix
d’una actuació  totalment distinta, una amb un impacte
ambiental més potent i l’altra, tal vegada, sense impacte
ambiental, que pot ser molt més ràpid. I nosaltres, en aquest
sentit, havíem fet la proposta d’eliminar aquesta especificació
de “regeneració de platges” en genèric, perquè consideram o
que s’ha de posar... o ho traiem, com és la proposta nostra
d’esmena, o especificam que “ha de ser amb criteris de
sostenibilitat ambiental”, el tema de la regeneració de platges.

Aquesta és la nostra proposta que consideram que
emmarca més l’àmbit dels ajuts i per altra banda també
emmarca l’àmbit mediambiental quant a la regeneració de
platges.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Correspon ara el torn de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que les línies d’ajut i els
programes que es fan per part del Govern de l’Estat han quedat
prou explicades a la intervenció de la Sra. Carbonero. Crec
que és important saber que el canvi climàtic és aquí i que té
una afectació molt especial a les nostres illes perquè el
territori de les Illes són territoris vulnerables i els
negacionistes s’haurien de replantejar aquesta qüestió.

Evidentment, què hem de fer? Idò recuperar aquestes zones
turístiques que han estat afectades per aconseguir el mínim
impacte a l’inici de la temporada turística i de la Setmana
Santa i aquesta és la nostra proposta.

Com bé s’ha dit, nosaltres en què tenim interès? Tenim
interès en el desenvolupament econòmic i laboral en una
època especialment sensible com és la Setmana Santa per a les
nostres illes on ve turisme d’una relativa qualitat, però sempre
des del punt de vista mediambiental, s’han de recuperar
aquestes zones, però amb totes les garanties mediambientals;
no podem anar fent-ho a l’aviada, fent-ho ràpid sense analitzar
bé quines repercussions tenen totes i cada una de les
actuacions a la zona de la costa, a les nostres platges, en els
nostres passeigs marítims.

Evidentment, aquest do bl e  ve s s ant ,  t ant
l’econòmicolaboral com el mediambiental, és el que ha
d’orientar les nostres actuacions, per això presentam aquesta
esmena la qual entenem que ve a complementar i a millorar en
certa mesura la proposta presentada pel Partit Popular, que
evidentment té el sentit, perquè el que hem de fer és intentar
millorar i recuperar aquestes zones que han tengut o que han
estat afectades per aquesta tempesta. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Precisament és un tema
que avui de matí hem tengut ocasió de parlar a la tertúlia de
Canal 4, en què solem participar tots els grups polítics els
dijous de matí, i fèiem una certa broma dient: però no sabem
qui posa el nom a aquests esdeveniments meteorològics que
passen, aquest es diu Glòria i, per ventura, s’hauria de dir
altres coses com Dolors, “Angústies”, o fins i tots d’altres, i
el que caldria seria que fos Remedios o Remeis, si ho volem
dir en mallorquí.

Bé, bromes a part, massa sovint estam avesats que ens
passin coses que no esperàvem i de causa sobrevinguda, i
després, quan parlam de qui se  n’ha de fer competent i
responsable, tots es miren uns als altres, i els ajuntaments
miren el Govern i el Govern mira l’Estat. I crec que en aquest
sentit  és important ser escrupolós i dir, bé, qui és
l’administració competent respecte d’això? I aquí hi ha una
administració que és competent i titular que és l’Estat i que,
per tant, és la responsable de tot el conjunt d’actuacions que
es puguin fer i s’han de fer.

Però crec respecte d’això hi ha una qüestió molt important
que hem de tenir en compte i és l’autonomia municipal, és a
dir, què és el que diuen els ajuntaments els quals són tan
legítims o més, el govern de cada ajuntament, com ho és
aquest, com ho són els dels consells, com ho és sobretot
també el de l’Estat, amb una diferència important, que els
veïnats saben on viu el batle, saben quina cara fa, saben on fa
feina, quins horaris té i, per tant, la primera porta que toquen
els ciutadans evidentment és la dels ajuntaments i, per tant,
crec que hem de ser especialment sensibles amb les
reivindicacions que fan els ajuntaments, fins i tot,
evidentment, al marge de debats que s’han de tenir
evidentment sobre el canvi climàtic, sobre la necessitat de
repensar l’urbanisme a la costa, etc.

Per tant, a partir d’aquí, i per ser molt escrupolosos en el
tema competencial, en valorar l’autonomia dels ajuntaments
i que és el que reivindiquen els ajuntaments afectats, hem
presentat aquest conjunt d’esmenes. Unes que fan referència
al tema competencial i la resta al nivell de terminis.

Ahir, era Dimecres de Cendra, per tant, segons el calendari
litúrgic, comença la quaresma, vol dir que falten 40 dies per
a Pasqua; 40 dies jo no sé si és un temps suficient com perquè
tot això es dugui a terme i per a Pasqua estigui tot funcionant
en perfectes condicions. Per tant, es tracta en certa manera de
posar uns terminis que siguin més realistes. Tant de bo
l’administració pública pogués ser tan ràpida i eficaç!, però la
veritat és que ho dubt prou, a més en un context on abans la
Sra. Pilar Carbonero, ja ha explicat el context a nivell estatal
quin és, que ara hi ha una bateria d’ajuts que no exclou altres

ajuts que hi pugui haver. Però, bé, jo entenc que és necessari
que en aquestes qüestions hi hagi unanimitat. I jo entenc que
aquí hi ha un responsable que és l’Estat i  és a qui hem de
demanar comptes.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions
correspon ara la paraula al Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer de tot mostrar la nostra
solidaritat amb les víctimes i amb els afectats de la tempesta
Glòria i el nostre agraïment a tots els que varen col·laborar i
ajudar, tant servidors públics com particulars.

També comentar i insistir que aquesta proposició no de
llei no hauria de debatre’s avui, en teoria el normal és que si
fa un mes que vam tenir la desgràcia de patir les condicions
meteorològiques, que, a més a més, va venir el president de
l’Estat a visitar-les, doncs tocaria que totes aquestes coses ja
es tramitassin i que no haguéssim de passar pena que la
temporada turística comencés amb normalitat.

Però no és així, ens hem trobat que el Sr. Sánchez va venir,
va fer una visita i no va fer res. És vera que s’han iniciat ajudes,
però també és vera, i ho ha comentat la Sra. Carbonero, que
són situacions singulars que s’han d’estudiar una a una. Bé, ha
passat un mes, ja era moment, sobretot les més urgents, les
que afectaven..., que hi havia determinades zones que afectaven
clarament la generació de riquesa, al nostre turisme, que ja es
podria haver començat a treballar i a tramitar les possibles
ajudes que en aquests casos eren urgents, urgents perquè
afectaven infraestructures necessàries per a la nostra principal
activitat econòmica que és el turisme i evidentment activitat
generadora d’ocupació.

La nostra activitat principal la qual, a més a més, com s’ha
dit aquí, aquesta temporada es presenta amb moltíssimes
incerteses, ja n’hem parlat i no importa repetir-les, però que
era el moment, fa un mes o fins i tot les darreres setmanes,
que el Govern, tant de les Illes Balears com el Govern
d’Espanya, donessin una passa endavant, una passa ferma de
col·laborar sobretot en les partides o en les ajudes que
afectaven la generació de riquesa més urgents. També
evidentment s’han de tramitar amb més agilitat de la que estem
acostumats, com en el cas de les destrosses de les riuades de
Sant Llorenç, les partides d’ajudes a particulars i a persones
que han patit la desgràcia de viure a ca seva tota aquesta
problemàtica. Però no entenem com les que eren
principalment bàsiques per al funcionament de l’economia de
la nostra societat no s’hagin activitat.
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Nosaltres evidentment votarem a favor dels punts que
proposa la proposició no de llei i insistim que s’ha de fer tot
el possible perquè quan comenci la temporada, les
infraestructures bàsiques estiguin recuperades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria la paraula al Grup
VOX-Actua Baleares, però no hi ha cap representant. Així
doncs, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a la iniciativa. Sincerament, crec
que hem sentit un caramull d’excuses i de pilotes fora, davant
un problema real, un problema urgent, una situació
extraordinària requerim respostes i no excuses, i jo aquí he
vist moltes excuses. I crec que això no és de rebut perquè,
evidentment, les Illes Balears som un país turístic, que
necessitam tenir les infraestructures i les condicions
adequades perquè la indústria turística es desenvolupi en
condicions.

I nosaltres, El Pi, abans de la tempesta Glòria ja vàrem dur
en aquesta legislatura una iniciativa conjunta sobre turisme,
que tenia en el seu interior un punt sobre regeneració de
platges, i que es va aprovar en el plenari, perquè aquest és un
element molt important que cada vegada succeeix més a les
Illes Balears i que necessitam tenir respostes àgils, i aquestes
respostes no hi són. I evidentment aquestes respostes s’han de
fer amb garanties mediambientals, només faltaria, no diem
això. Ara, això no es pot convertir en un límit perquè no hi
hagi resposta, i això és el que succeeix. Per tant, requerim
mesures extraordinàries i aquestes mesures extraordinàries no
hi són, el contrari, estan en mode escurrir el bulto, i jo crec
que això no és de rebut.

I també, em sap greu que avui no hi hagi el Grup
Parlamentari de VOX, ells que defensen tant el centralisme,
Costes és un exemple de mal funcionament, de mal
funcionament, de funcionament lentíssim, d’una competència
estatal que té una afecció territorial, per exemple, a les Illes
Balears. Per tant, nosaltres defensam, com és públic i notori,
que el tema de costes hauria de ser transferit a les comunitats
autònomes perquè podríem donar una resposta real, perquè,
mentre depengui del Govern central, i això ha succeït amb
governs del Partit Popular i amb governs socialistes, la
lentitud de Costes i la manca de compromís de Costes amb la
indústria turística, amb l’economia del territori en concret és
flagrant i crec que és denunciable.

Per tant necessitam canvis importants i necessitam avançar
cap a aquesta transferència en matèria de costes i litoral cap
a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per acabar aquest torn, Sra. Patrícia
Marbán per..., Patrícia Font, perdó, pel Grup Parlamentari
Mixt. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo agaf la darrera part del que ha
dit el Sr. Melià perquè coincidesc moltíssim amb el que diu,
no estaré tant d’acord amb la primera part, perquè jo crec que
sí que és ben hora que en aquest país, en aquest món, facem
aquest debat sobre la urbanització del territori, i és que davant
d’aquests fenòmens extrems meteorològics que es produeixen
cada vegada amb més freqüència ens hem de replantejar com
tractem la costa, perquè és ben hora de prendre’ns
seriosament quin impacte té la pujada del nivell de la mar i
veure què hem de fer.

Amb açò vull dir que potser, o no, potser no, és que hi ha
zones que la mar ha volgut recuperar, i són indrets que
repetidament es veuen destrossats pels temporals. No podem
oblidar que l’escalfament de la mar farà que les conseqüències
d’aquests temporals seran cada vegada més grans, per tant és
el moment d’avaluar si convé fer segons quines reparacions.
Per tant la perspectiva climàtica és fonamental en aquesta
avaluació. 

És evident que el Govern de l’Estat sí que ha d’ajudar, i
més tenint en compte que Costes és una competència seva; per
tant pensam que són més adients les esmenes presentades. Ara
bé, si us plau, siguem eficients gestionant aquestes ajudes i
tinguem present com evolucionarà el clima i com ens afectarà,
perquè el que no podem fer és tenir contínuament partides
pressupostàries enormes per a aquests temporals que ens
afectaran cada vegada més sense replantejar el territori i com
l’urbanitzam, sense fer aquest debat, però molt seriosament i
amb calma, amb molta calma.

Hem de tenir molt clar també que totes aquestes
destrosses s’haguessin pogut reduir amb una planificació
urbanística correcta, bona, i ara que ho sabem, ara que en som
molt conscients ens toca l’obligació de començar a fer bé les
coses perquè el futur climàtic no és gens optimista i, ho torn
dir, estem disposats contínuament anar recuperant, anar
invertint en zones que contínuament potser s’aniran
degradant..., bé, degradant, o  directament que la mar anirà
recuperant perquè són territoris seus? No ho sé, crec que hem
de començar a fer-nos aquestes preguntes molt seriosament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió. Entenem que no.

Idò..., Grup Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman disculpes per abans pel
temps, intentaré no passar-me una altra vegada.

Aquesta proposta, la nostra proposició no de llei va
encaminada a donar resposta concretament a la gent, als
ajuntaments, a les necessitats concretes per una situació
d’emergència que es va produir. Està molt bé iniciar debats
mediambientals, de canvi climàtic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ningú no diu que no, de fet estam oberts, estam oberts,
però, a més a més, i paral·lelament s’ha de donar resposta a
aquesta gent. Els ajuntaments tenen necessitats, necessiten
resposta. Parlam de llocs de feina i parlam de la vida de les
persones i els problemes que tindran aquesta temporada
turística o aquest any o el que ve.

Per tant jo estic d’acord amb la Sra. Carbonero, que diu
que ells comparteixen la preocupació però, és clar, compartir
la preocupació no és donar respostes, Sra. Carbonero, i amb
açò no n’hi ha prou, no n’hi ha prou.

Insistesc, coincidim amb la necessitat de tenir en compte
el canvi climàtic, de mesures preventives, de passar davant
dels problemes, però en situacions d’emergència i d’urgència
no podem aturar, començar a debatre i aturar les respostes que
necessita la gent; s’ha de fer a la vegada, una cosa no lleva
l’altra, i crec que açò ho entén tothom.

I com ha dit el senyor de Ciudadanos, han perdut un mes,
i a Sant Llorenç ja sabem que va passar un any fins que van
arribar les ajudes. Per tant els antecedents no són gaire
positius.

Respecte de l’esmena, nosaltres en cap moment no diem
que la regeneració de les platges no s’hagi de fer
correctament; per tant, si vostè vol incorporar, després de
“regeneració de platges”, “...amb totes les mesures ambientals
establertes per llei”, per nosaltres no hi ha cap emperò. Ara,
llevar el tema que diu “necessitat de regeneració de platges”,
no el llevarem.

I tampoc no podem acceptar el fet que vostè proposi llevar
“que estigui tot acabat abans de la temporada turística i en
concret Setmana Santa” i ens posi “el més aviat possible”,
perquè és donar més laxitud a una situació d’emergència i
necessitat que és evident que si no es pot arribar a Setmana
Santa no s’hi arribarà, però si ho demanam almanco donam un
posicionament clar de quina és la necessitat de Balears en
aquest sentit. Si deixam “el més aviat possible” sembla que no
hi ha una necessitat imperiosa i sí que hi és.

Per tant en aquest sentit crec que vostès podran votar
perfectament el fet que nosaltres demanam que estigui abans;
que després no pot ser, evidentment açò ja és una cosa que no
està en les nostres mans, però nosaltres ho hem de reivindicar

i vostès, com a partits que donen suport al Govern, haurien de
ser els primers que ho demanessin, els primers.

També ens diu el tema de les ajudes, que si nosaltres hem
dit que parlam del Govern central i el Govern balear. Nosaltres
evidentment demanam al Govern balear i al Govern central que
donin tota l’ajuda possible, açò no vol dir que si a dia d’avui el
Govern no ha donat res no puguem demanar que doni, o que
suporti o que incrementi o que, de la mateixa manera que ho
va fer el 2018, posi més línies, les línies que va posar (...), que
les posi ara. Vull dir, si nosaltres renunciam també a demanar
al Govern balear que la gent necessita ajudes, idò ja
m’explicarà quina feina venim a fer aquí.

I, ja dic, el fet del que va passar a la Delegació del Govern,
que nosaltres ho hem vist per premsa, el fet que la Sra.
Delegada del Govern va dir que estaven en marxa més ajudes,
idò molt bé, però açò no va en contra de la redacció  de la
nostra proposta, creiem que una cosa no lleva l’altra. La nostra
proposta el que pretén és deixar clar què és el que necessita la
gent, què és el que nosaltres consideram que s’ha de demanar
a Madrid i un posicionament reivindicatiu clar i contundent
respecte de la necessitat que té la gent abans de la Setmana
Santa i abans de la temporada turística.

I quan parlam d’actuacions ambientals, que tots estem
preocupats per la situació de canvi climàtic, tots estem
preocupats que s’ha d’actuar i avançar, però també hem d’estar
preocupats, i més en aquesta situació, i paral·lelament, ho torn
dir, la situació de prevenció de problemes mediambientals
amb la resposta que hem de donar a la gent que necessita
solucions imminents i immediates per continuar amb la seva
vida, per continuar amb la seva vida. No crec que sigui el
moment... -ja?, sí- no crec que sigui el moment d’iniciar un
debat per damunt de la necessitat de la gent, sinó
paral·lelament.

Moltes gràcies i perdoni una altra vegada, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi. Vegem, volen un minutet per veure si
troben un redactat de consens?, atès que sembla que hi podria
haver, per les intervencions que... Procedia abans, però no
crec que el lletrat ens posi cap trava per fer-ho ara.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

(Remor de veus)

Atès el recés i l’oportunitat de parlar i  debatre, fixem
posicions. No hi ha consens?

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)

Idò, vinga, per avall.
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Passam a votar la proposició no de llei. Tenc entès, Sra.
Cabrera, tenc entès que no s’accepta l’esmena?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No, Sra. Presidenta, no acceptam l’esmena. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, passam a votar la proposició  amb els seus termes
inicials.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap ni una.

Queda rebutjada, doncs, la Proposició no de llei RGE núm.
2062/20...

(Remor de veus)

... -m’agradaria deixassin acabar la presidenta-, relativa a
ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la
tempesta Glòria. Ja sé que tenim presa, però bé, ha estat un
poc tempestuós el final.

No havent-hi més assumptes a tractar, els agraesc el seu
temps i dedicació i aixecam la sessió.
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