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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputat, personal de la cambra
que avui ens acompanya. Donam la benvinguda al lletrat, Sr.
Isern, que a partir d'ara ens acompanyarà.

I, en primer lloc, els voldria demanar si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí, presidenta, Núria Riera substitueix Javi Bonet.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia Marí.
Gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR: 

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Des d'aquí també vull enviar una abraçada a la Sra.
Marí.

Iniciam, idò, la deliberació de l'ordre del dia d'avui relatiu
al debat i votació de les Proposicions no de llei RGE núm.
11837/22 i 13413/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11837/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a recomanacions polítiques
d’ocupació a la UE.

Començarem per la RGE núm. 11837/22, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a recomanacions polítiques d'ocupació a la Unió
Europea.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. Nosaltres portam aquí avui una PNL que forma part
de la transcripció del dret de la Unió Europea aquí, al territori
espanyol i concretament a les Illes Balears. La Unió Europea,
que exerceix les seves accions a través d’un cos legislatiu basat
en directives, reglaments i recomanacions les quals estableixen
les línies bàsiques, genèriques de les polítiques europees, en
aquest cas les polítiques europees d'ocupació, amb la intenció 
d'harmonitzar, amb la intenció de donar unitat i amb la intenció
de millorar el mercat laboral de tota la Unió Europea, per
facilitar també la lliure circulació de persones i serveis, que és
la base de la Unió Europea. 

En aquest cas portam aquí una PNL referida a la
recomanació que es va prendre el 10 d’octubre del 2022, per la
qual es posen les bases de la política europea que està basada

en una ocupació plena, una ocupació de qualitat, una reducció
de la temporalitat i, per això, des de la Unió Europea ja es
plantegen diferents elements que són accions directes o
indirectes sobre el mercat laboral per millorar aquestes
condicions laborals. Concretament es recomana una política
d’augment del Salari Mínim Interprofessional i una reducció de
la temporalitat. Crec  que això, ambdós vessants faciliten la
construcció de projectes de vida, millorar les condicions dels
treballadors i millorar la qualitat de vida de tots i totes.

Concretament, aquí, a Espanya crec que es fan passes molt
importants respecte d’aquests dos vessants, tant el Salari Mínim
Interprofessional, que coneixíem no fa gaire l'augment a 1.080
euros i un augment considerable en els darrers anys per
recuperar el poder adquisitiu perdut, i també respecte de la
temporalitat es fan passes endavant de manera molt important,
tant en la reforma laboral, amb la qual s’ha facilitat la reducció
de la temporalitat, la reducció dels contractes temporals, i
l'augment de la fixesa.

També les recomanacions de la Unió Europea parlen
d’accions indirectes, com la incidència en la negociació
col·lectiva. Crec que avui tots som conscients que, per part del
Govern de les Illes Balears s'ha fet una passa molt important
respecte de la negociació col·lectiva, concretament en els
acords d’hostaleria. Fa uns dies es va arribar també, es va fer
una passa endavant amb l'acord de les treballadores de les
residències de cura als majors; crec que aquesta negociació
col·lectiva parla de tots els elements, per una part, de salaris, de
la formació i, concretament, ara també s'ha posat fil a l'agulla
de les càrregues de feina, crec que al final aquestes passes que
es fan estan (...).

Nosaltres avui portam una PNL en la qual es recullen
aquestes recomanacions de la Unió Europea, són
recomanacions que consideram que hem de posar negre sobre
blanc i ens hi hem de pronunciar. Per això, avui portem una
PNL basada en dos punts: un punt, en aquest cas, donar la
conformitat a les directives europees i a les recomanacions
basades en la qualificació, en la reducció de la bretxa de
gènere, salarial i de pensions, i el suport a sectors emergents.
També el tema de la formació és més que important.

I un segon punt de reforç del col·lectiu vulnerable. 

En definitiva, amb aquesta PNL volem reforçar el paper del
Parlament en deixar negre sobre blanc la intenció d’aquest
Parlament de cercar una ocupació de qualitat, decent i de
millora per a tothom. Per això demanaríem a tots els grups
parlamentaris el seu suport. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no farem
intervenció, atesa l'absència, per motius de salut, de la
vicepresidenta i la impossibilitat de la presidenta de fer aquesta
intervenció. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Poc més a dir després de l'explicació i
la defensa del Sr. Casanova. Senzillament vull tornar reiterar,
una vegada més, que l'ocupació i la qualitat laboral estan
directament relacionades amb la qualitat de vida de les
persones i que les polítiques actives que planteja, en aquest cas,
com a recomanacions, la Unió Europea a favor de l'ocupació i
de la qualitat laboral, al cap i a la fi són polítiques actives per
millorar la qualitat de vida de la gent que viu, en aquest cas, a
les Illes Balears.

El que el que fem amb aquesta proposició no de llei és
traslladar, per dir-ho de qualque manera, la feina als diferents
governs, tant al de  l'Estat com al de les Illes Balears, que
assumeixin com a pròpies aquestes recomanacions de la Unió
Europea que van dirigides a això, precisament, a la qualitat
laboral i a la qualitat de vida de la ciutadania.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, té la paraula en
aquests moments, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Bueno, en general, desde el Partido Popular
hacemos una valoración positiva a esta proposición a nivel
general, de apoyo a la recomendación del empleo de la Unión
Europea.

Decir que el Partido Popular en algunos temas de esta
recomendación política, en su votación a nivel europeo, por
diferentes motivos, se abstuvo en las incorporaciones que hizo
la Sra. Homs, pero, como digo, a nivel general la apoyó, de la
misma manera que nosotros, si no en su totalidad, pero sí
ampliamente apoyaremos esta iniciativa.

En la actual crisis de coste de vida, consideramos nosotros
que hemos de apoyar a los trabajadores, ayudar a las empresas
y garantizar las condiciones de trabajo dignas para todos. Estas
recomendaciones, por tanto, son una herramienta para que sirva
de guía, donde se ven reflejadas la mejora del trabajo en los
estados miembros y para la mejora de la cohesión social,
recomendaciones que el Parlamento Europeo revisa
anualmente, más allá del gap, éste que ha habido, con el tema
de la pandemia. 

Estaremos de acuerdo en que la mejor manera de combatir
la vulnerabilidad, y así se ha expuesto ya, es crear empleo,
empleos de calidad, trabajar también en la formación para
aportar las habilidades a las personas o trabajar así mismo en
la integración. En cualquier caso, las declaraciones creemos
que están bien, están muy bien y son necesarias y son
necesarias también que se debatan en este Parlamento, pero
también es necesario y es coherente llevar a cabo políticas que
vayan aparejadas a estas recomendaciones. 

También es cierto que el Govern y el Gobierno central en
algunos casos, en algunas políticas, consideramos que no hacen
todo lo posible en cuanto a la bajada de impuestos; en cuanto
a adecuar la formación a las necesidades de las empresas, que
sigue siendo una asignatura pendiente, y yo creo que en eso
también no se puede negar; en ayudar a que la clase media no
desaparezca; en no desprestigiar a emprendedores y
empresarios; todo esto conforma otro elemento muy importante
para que ese empleo se fomente, crezca y sea de calidad.

Decir que no estamos de acuerdo en lo redactado en la
exposición de motivos, evidentemente, pero, bueno, en estos
momentos no venimos a votar la exposición de motivos,
venimos a votar los dos puntos que van a continuación, pero
que quede constancia.

Y en cuanto a los puntos de acuerdo decir: al número 1, que
sí, que votaremos a favor a todos los subpuntos, solamente unas
apreciaciones: ustedes insisten en algunos puntos en la
formación y el impulso al empleo, en la transición verde y
digital, consideramos que es positivo y que está muy bien, pero
para eso también es necesario, como decía, la coherencia en las
políticas que, por ejemplo, las ayudas han de salir rápido, no
pueden esperar año, año y medio, las licencias para las
instalaciones no pueden eternizarse, se ha de incentivar la
inversión y la emprendeduría, sino, al final, esa suficiencia de
la oferta laboral de la que ustedes hablan de este tipo de
sectores, pues tardará más en darse y, por tanto, tardaremos
menos en los objetivos que hoy nos proponemos.

Y piden también cumplir el Convenio 81 de la OIT, si no
me equivoco, está ratificado ya desde el año 81, por tanto,
incidimos en lo que... -vale, correcto, pero, bueno-, incidimos
en lo que ya está.

Y en el punto 2, nosotros vemos dos partes en un mismo
punto: una primera parte, que estamos de acuerdo, que es que
“... el Govern balear i el Govern d’Espanya a seguir protegint
els sectors més vulnerables de la població de la pèrdua de
poder adquisitiu per mor de la inflació”, por supuestísimo,
pero es que, a continuación, en el mismo párrafo y en el mismo
sentido, en la misma votación, nos incorporan “... així com
remarcar les seves funcions d’intermediació en el marc de la
negociació col·lectiva per tal de garantir un repartiment just
dels costs derivats de la inflació entre les empreses i les
persones treballadores”. En esta parte de aquí, que no tiene
nada que ver con la anterior dos cosas: una, nosotros ya hemos
manifestado, por activa y por pasiva, que creemos que la
negociación colectiva es un tema en el que no interviene la
administración pública, que es de las partes, y sólo interviene
en casos extraordinarios, como ya hemos manifestado en
muchas ocasiones; y, segunda parte, consideraríamos más
creíble si ustedes hubieran incorporado, además, alguna
obligación para el Govern balear o el Govern central, como,
por ejemplo, todas las políticas necesarias para ayudar a que
esos costes derivados de la inflación pudieran soslayarse y, así,
a su vez, beneficiar a los trabajadores, como, por ejemplo, las
políticas necesarias para combatir la inflación, subida de la
fiscalidad, combatir la subida de la fiscalidad, los costes
financieros, los de producción, que son elementos que afectan
negativamente a generar la producción y a generar empleo,
muchas más veces que el que quisiéramos.
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Como digo, al primer punto haríamos un voto favorable y
al segundo una abstención. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ens trobem amb una proposició no
de llei que presenten els grups parlamentaris que donen suport
al Govern sobre l’adopció de les recomanacions polítiques
d'ocupació de la Unió Europea. 

És vera que el primer punt fa referència a aquestes
propostes, a aquestes recomanacions de la Comissió
d'Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, el que passa
és que en el fons són molt generalistes, són 8 punts que no
especifiquen en què es transformaria el mercat laboral en
implementar aquestes mesures. Evidentment, nosaltres estam
d'acord amb l'esperit i estam conformes amb les directrius i,
evidentment, votarem a favor del primer punt. 

Sobre el segon punt, aquí sí que també farem una abstenció,
perquè, des de Ciutadans, des de l'inici de la situació creada per
la inflació, la situació econòmica que pateixen moltíssimes
famílies de tota Espanya, ja hem demanat un pacte de rendes
perquè sigui una solució o es presentin solucions globals per a
tota la societat. Evidentment, estam absolutament d'acord que
s'han de protegir els sectors més vulnerables, però tot ha de
venir amb un pacte de rendes, amb ajudes fiscals, amb ajudes
de tota mena, perquè sigui tota la població la que no..., sobretot
les classes mitjanes també, a part de les vulnerables, que es
vegin alleujades per la situació que passen pels problemes
derivats de la inflació.

Per tant, en aquest segon punt, si bé estam d'acord amb
l'esperit, ens hi abstendrem perquè considerem que s’ha de ser
més ambiciós amb el tema de la inflació perquè, a més a més,
una cosa és el primer punt, que fa referència a polítiques
d'ocupació, i una altra cosa és donar resposta al problema
derivat de la inflació que, en principi, no té res a veure amb
l'esperit, diguéssim, d'aquesta proposició no de llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares no
tenim cap representant a la sala. Així que passam al Grup El Pi
Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Com es
dedueix de la intervenció d'alguns grups, el nostre grup
parlamentari demana la votació separada dels dos punts. 

Al primer punt, efectivament, li donaríem suport, tot i tenir
un caràcter excessivament generalista aquest punt i, per tant,
ser un cert brindis al sol en el sentit que hem d'avançar en
polítiques d'innovació, en trencar la bretxa de gènere, totes
aquestes previsions les podem compartir en el seu esperit, el
problema és com es concreten, i aquí no hi ha evidentment una
concreció. I, a més, moltes d'aquestes mesures després s'han de
connectar amb el model productiu i al model productiu de les
Illes Balears molt específicament, i quan parlam de mà d'obra
qualificada, compartim que tant de bo! hi hagués més mà d'obra
qualificada, però, evidentment, la mà d'obra qualificada està
relacionada amb el model productiu i amb el tipus de feina que
hi ha en aquesta economia, i per ara, després de vuit anys de
governs dels grups proposants, la veritat és que no hem avançat
en diversificació, ni hem avançat en aquells sectors econòmics
que reclamen més mà qualificada. 

Per tant, des d’aquest punt de vista tendríem alguns matisos,
però -ja dic- com a declaració genèrica al punt primer li
donaríem suport.

Al punt segon, com altres grups, ens abstendríem perquè
consideram insuficients les polítiques dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears i pel Govern de l'Estat per lluitar contra la
inflació. Aquí ja s'ha constatat, per exemple, la poca utilització
de les eines fiscals per lluitar contra la inflació, i el nostre grup,
que ha defensat la deflactació de l’IRPF, per exemple, és una
mesura que ha descartat el Govern de les Illes Balears i, per
tant, nosaltres evidentment aquí consideram que hi hauria
marge per fer altres tipus de polítiques que no s'han fet. I, per
això, des d’aquest punt de vista no podem compartir plenament
aquesta punt el qual, a més, no deixa de ser el típic massatge
dels grups que donen suport al Govern quan diuen “a seguir
protegint”, “a continuar...” perquè, evidentment, estan
implícitament posant en valor la feina del Govern. 

I en relació amb aquest punt, també vull dir una cosa quan
parla de la intermediació, perquè, és clar, aquí diu “remarcar
les funcions d'intermediació en el marc de la negociació
col·lectiva”, bé, una cosa és la intermediació i una altra cosa és
que es dediquin a posar-se totes les medalles de la negociació
col·lectiva, perquè la negociació col·lectiva i els convenis
col·lectius -i tenim un exemple molt recent- és, bàsicament, un
acord entre els empresaris i els sindicats, però aquí sembla que
és un acord de Francina Armengol, i això és una perversió de
la intermediació i de la funció del Govern de les Illes Balears,
una perversió que, al final, a mitjà i a llarg termini pot tenir
conseqüències negatives, perquè, evidentment, trastocam els
conceptes i la naturalesa d'aquesta negociació col·lectiva.

Per tant, nosaltres, des d'aquest punt de vista, pensam que
s'hauria també de matisar aquest paper d'intermediació que
tenen els poders públics, que, efectivament, el tenen, però no
per ser els protagonistes de la negociació col·lectiva. 

Per tant, votaríem a favor del primer punt i ens abstendríem
al segon. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Patrícia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Bé, nosaltres
estam sempre a favor de qualsevol iniciativa que millori les
condicions laborals i més en un moment de crisi on tenir feina
no et garanteix sortir de la pobresa. S'han de fer polítiques
públiques fiscals, econòmiques i socials que reverteixin
aquestes desigualtats. 

Per tant, jo ja acabaré i tenen el nostre suport als dos punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Tenen la paraula per contradiccions, per part dels
grups proposants, en primer lloc, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, vull donar les
gràcies pel suport que s'ha donat a aquesta iniciativa. Jo crec
que s’ha de dir que el primer punt és molt general, crec que les
recomanacions de la Unió Europea han de ser generals i, per
tant, si donem suport a una recomanació no podem anar
concretant, crec que hem de ser conseqüents; és a dir, sí parlam
d’unes recomanacions de la Unió Europea per establir un marc
del mercat laboral és normal que siguin proposicions de
caràcter genèric, d’acord?, on es parla de la qualitat, on es parla
del salari just i on es parla també de la formació. 

Jo crec que, respecte de la formació, que s'ha parlat aquí,
crec que amb aquestes polítiques que es fan es dona un impuls
des del Govern d'Espanya i des del Govern de les Illes Balears,
un impuls més que considerable a la formació professional,
amb la modificació de la Llei de formació professional, i amb
la integració de sistemes de formació professional reglada i
ocupacional. Jo crec que això és una passa endavant perquè la
formació no sols és formació inicial, sinó també de
requalificació, la transició de què es parlava aquí, la transició
verda i digital requereix tot un procés de requalificació del
personal en el qual crec que s’avança.

Respecte del segon punt, he de dir que és un punt en el qual,
si ho mirem bé, la Unió Europea parla de manera genèrica dels
treballadors on inclou tothom, fins i tot els treballadors de la
classe mitjana, que sembla que aquí, després, hi ha un
col·lectiu, que és el col·lectiu dels vulnerables, col·lectiu que,
desgraciadament, durant la pandèmia ha estat molt més afectat
que la resta en les conseqüències derivades de la crisi generada
per la COVID, perquè hi ha tota una sèrie de col·lectius que
necessiten un mercat laboral protegit i d’aquesta ocupació
protegida és de la que parlem.

I parlar de mesures de protecció, que és del que parlem
aquí, és parlar també de la negociació col·lectiva, perquè a la
negociació col·lectiva no sols es parla de salari, sinó que es
parla també de càrrecs de feina, de distribució de la formació,
etc., afavorim la integració d'aquests col·lectius més
vulnerables. 

I ja per acabar, respecte del paper de l'Estat, sí, és un paper
d’intermediació i jo crec que resulta més que palès, vull dir,
l'acció del Govern es fa com a intermediació, sempre per
arribar a un millor acord entre les parts. Jo crec que és el que
ha passat aquí, amb l'acord d'hostaleria s'ha arribat a un gran
acord, que tots qualifiquen d'històric, i jo crec que és gràcies a
la intervenció de totes les parts, dels actors, però també dels
intermediadors.

De tota manera, torn a insistir, don les gràcies als grups pel
seu suport al punt 1, i a aquests que fan l'abstenció perquè
també és una passa endavant pensar en els col·lectius més
vulnerables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no farem
intervenció, d'acord amb el ja exposat. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Vull agrair els vots a favor que hi haurà
en aquesta proposta i, el que hem dit, el Sr. Casanova l'ha
defensada beníssim.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenem que podem fer la votació per separat dels
punts.

Procediríem idò a la votació.

A favor del punt 1?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2, vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra? 

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò passam a la següent..., bé, queda aprovada.
Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13413/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls i
reivindicació del projecte GR East Mallorca.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
13413/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls i
reivindicació del projecte GR East Mallorca.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, avui debatem aquesta iniciativa que
vam presentar el mes de desembre, una iniciativa que
segurament molts de vostès, que són... a més, els mallorquins
hi estan familiaritzats, i que és una iniciativa que té a veure amb
la desestacionalització i té a veure amb la modernització dels
destins, i amb la modelació de la demanda per aconseguir un
turisme de qualitat.

A l'any 2018, cinc municipis del Llevant mallorquí, Artà,
Capdepera, Manacor, Son Servera i Sant Llorenç, van acordar
executar i desenvolupar un projecte de producte turístic
vinculat a la naturalesa i al turisme sostenible, constituït per una
ruta cicloturística per a mountain bike i senderisme,
exclusivament, que tingués el seu recorregut per aquests cinc
municipis. Un acord que valoram molt positivament, que cinc
municipis poguessin veure conjuntament aquesta necessitat i
unir sinergies i unir esforços.

La ruta, que es va anomenar GR East Mallorca, tindria
aquests requisits necessaris per poder incorporar-se als canals
comercialitzadors i divulgatius europeus, que arribessin a un
flux de turisme que tingués com a motivació, precisament, el
cicloturisme de mountain bike i el senderisme. Aquest projecte
es va fer, va ser presentat per tenir finançament amb l’ITS del
2019, que, curiosament i lamentablement, va ser rebutjat -
nosaltres creiem que hi encaixava perfectament-, però va ser
rebutjat i, per tant, es va continuar amb la cerca de
finançament.

I en el mes de desembre tots recordaran que va tenir lloc la
fallida de Thomas Cook i que va afectar especialment Balears
i, en concret, aquesta zona de Llevant, tres dels cinc municipis
especialment, i que per aquest motiu, per la fallida de Thomas
Cook, el Govern central va disposar ajudes per a zones
afectades per desenvolupar projectes que poguessin ser un
revulsiu per recuperar el turisme.

Finalment, aquest projecte va aconseguir el finançament
d’1,5 milions d'euros per aquest fons, d’acord; i ara venia la
segona part: van redactar el projecte, el van presentar al consell
insular per a la seva tramitació, el 2020. Durant aquests dos
anys, s’han complimentat tots els requisits i exigències
demanades, de fet, a petició del mateix Consell Insular de
Mallorca, es va canviar el plantejament del projecte, en
aplicació de la Llei de camins de Mallorca, que també s'havia

aprovat a la legislatura passada, si no vaig errada, però que,
amb tot i açò, a dia d'avui, encara no hi hagut una resposta clara
de com volen aquest projecte i com es pot continuar endavant
en aquest projecte.

D'altra banda, cal esmentar que el termini d’execució
d'aquests fons concedits, dels l,5 milions d'euros del fons de
Thomas Cook, doncs caduquen el 2023. Per tant, la
preocupació era grossa i el que no pot ser és que, per la demora
de l'administració insular, es perdin els 1,5 milions de
finançament per fer un projecte tan important per a les Illes, per
a Mallorca, en aquest cas.

Per tant, consideram que aquesta iniciativa que duim, té dos
punts, i consideram que és totalment assenyada, totalment
assumible, per tots els grups perquè, en definitiva, el que
demanam és que es dugui endavant aquest projecte. I en el punt
1, nosaltres demanam que s'insti el Govern balear, instam el
Govern balear a impulsar, col·laborar i donar tot el suport
necessari a les administracions implicades, com són els
ajuntaments i com és el consell insular, en aquest plantejament,
redacció, execució i desenvolupament d’aquest projecte GR
East Mallorca, per aconseguir, amb caràcter d'urgència, que
sigui una realitat.

I he de dir que el Partit Popular va presentar aquesta
mateixa iniciativa al Consell de Mallorca, fa un mes o un mes
i mig, si no vaig errada, va ser aprovada i, de fet, va sortir en
premsa que el Consell Insular de Mallorca es comprometia a
demanar aquesta pròrroga. 

Entenem que està demanada, no en tenim coneixement, però
entenem que està demanada, ho donam per demanat, ho donam
per demanat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -exacte, per açò ho dic.

I dos, el segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern balear que s'aprovi aquesta pròrroga”. Com dic, per
una banda, la pròrroga, i per una banda, l’impuls.

Per tant, nosaltres consideram que aquests dos punts són
fàcilment assumibles, que són justs i que entre totes les
administracions hem de fer la força necessària perquè açò sigui
una realitat.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, correspondria ara
la paraula al Grup Parlamentari Unidas Podemos, no en farem
ús. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, poca cosa més a dir del que ja ha
dit la portaveu, la Sra. Cabrera, del Grup Parlamentari Popular.
Aquesta iniciativa parteix de municipis de l'illa de Mallorca que
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pretenen fer un projecte que facilitaria la desestacionalització
i aprofitaria la nostra zona rural per reforçar-la amb projectes
que donen valor al destí i que permeten que vingui un tipus de
turisme, que nosaltres considerem molt bo per a les nostres
illes, que és el turisme del senderisme, un turisme que està molt
vinculat amb la lluita contra el canvi climàtic, amb el respecte
a la naturalesa i amb les tradicions locals. Per tant, és un
turisme que ens interessa.

I pel que s’ha comentat, i tal com està explicada aquesta
proposició no de llei, està sent més lenta la gestió del que
tocaria per a un projecte d'aquesta naturalesa; és la típica
iniciativa que, segurament, si tot hagués anat bé, no s'hagués fet
mai, perquè ja funcionaria aquesta ruta. No ha estat així, bé,
s’ha aturat a la gestió administrativa, però considerem que se li
ha de donar un impuls, tant polític com de l'administració,
perquè aquesta iniciativa tiri endavant i realment aconsegueixi
els propòsits que es van posar quan es va crear, per facilitar el
turisme en aquests municipis els quals també necessiten que
vingui turisme fora de temporada.

Per tant, votarem, com no pot ser d'una altra manera, a favor
dels dos punts que presenta aquesta proposició no de llei.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula
el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Bono, nosaltres, en principi, hi
votarem a favor. Hem vist que el Grup Socialista ha repartit una
proposta de transacció amb la qual nosaltres estam d'acord,
sobretot amb la transacció que afecta el nom de la ruta, perquè
el duu en el nom propi del país. 

Al marge d'això, votarem a favor de la proposta, no només
perquè sigui una ruta perquè puguin venir turistes o perquè...,
també la podrem emprar els autòctons, esper, aquesta ruta,
esper que sigui amb la llengua pròpia i esper que la puguem
gaudir també els que som d’aquí aquesta ruta, perquè és cert
que s'han de fer infraestructures, però també podem pensar
qualque vegada a fer infraestructures per a la gent que vivim
aquí tot l'any. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però en aquesta ocasió tampoc no tenim
cap membre present. Així, doncs, el Sr. Josep Melià, per El Pi
Proposta per les Illes Balears. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup
parlamentari donarà totalment suport a aquesta iniciativa, però

crec que s'ha de contextualitzar la situació, perquè sent alguns
comentaris que em criden l'atenció.

Aquesta ruta es fa sobretot per als turistes, Sr. Mas, es fa
sobretot per als turistes, perquè aquesta ruta va per camins
existents, els mallorquins ja els coneixen aquests camins
existents, ho entén?, els mallorquins ja saben per on ha d’anar
la ruta.

Què passa? Que al Llevant de Mallorca la
desestacionalització és més difícil perquè no tenen a prop la
Serra de Tramuntana i, per tant, no són un poble..., no són uns
municipis, no és una zona turística que hagi pogut atreure el
ciclisme, bàsicament els ciclisme i els senderistes, cosa que sí
passa a altres zones. Bé, la zona, diguem, a prop de Palma, té
la capital amb els atractius que provoca tenir Palma al costat,
i la zona d'Alcúdia i de Muro té la sort de tenir relativament a
prop la zona de Tramuntana i, per tant, és molt atractiva per als
ciclistes. Aquesta situació, precisament, al Llevant no es
produeix i, per tant, els pobles del Llevant han fet un esforç de
redactar aquest projecte i intentar fer una alternativa a aquesta
situació.

Què passa? Que, per culpa dels grups d'esquerres, i els ho
vàrem advertir amb la Llei de camins, això és un desastre de
tramitació i s'han passat tres anys, i els ho vàrem dir a la
tramitació de la llei. I vostès, per posar quatre cartells, han
hagut de fer passar aquests pobles per l’avaluació ambiental,
per posar quatre cartells, perquè els camins estan fets. Diuen:
hem de crear alguna infraestructura; no hem de crear cap
infraestructura. És que, és clar, si el sentissin sembla que hi han
de fer una autopista! No, a un camí existent, hem de posar
quatre cartellets perquè els turistes no es perdin. Però resulta
que hem de fer una avaluació ambiental.

I no contents amb què hem de fer una avaluació ambiental,
s'han hagut de dividir el projecte en quatre avaluacions
ambientals, una per cada poble, perquè la seva Llei de camins
és tan genial i està tan ben feta que hem de picolar amb
burocràcia a qui té una iniciativa positiva per al turisme!,
perquè aquesta és la realitat del tema. 

I ja no només contents amb això, ara no els agrada el nom,
que és el nom internacionalment reconegut per a aquestes rutes,
que, per cert, és clar, una de les coses cridaneres és que la
majoria d’aquests municipis que impulsen aquesta ruta amb
aquest nom, són dels seus partits, aquesta és una de les coses
curioses d'aquesta situació. Però, vostès, no contents amb haver
picolat amb la burocràcia i amb l'avaluació ambiental el fet de
posar quatre cartells en els camins existents, a vostès, a més,
ara no els va bé el nom de la ruta, que és el nom
internacionalment conegut, també culpa de la seva Llei de
camins, que els vàrem dir que encotillava i que impossibilitava
aprofitar millor els camins.

Però vostès no varen voler fer cas. El nostre grup, el Grup
Parlamentari El Pi, fins i tot va presentar una esmena,
posteriorment a l'aprovació de la Llei de camins, precisament
per exonerar de l'avaluació ambiental projectes com aquest.
Però vostès hi varen votar en contra, perquè aquí es tractava
d’haver de passar quatre anys, quatre anys!, per posar quatre
cartells a uns camins existents. Sí, sí..., i això és el que és
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infumable del seu govern i això és el que és infumable de la
seva actitud d’excessiva burocràcia en tot i per a tot. I això és
el prohibicionisme que a vostès els caracteritza.

Nosaltres convidam el Grup Parlamentari Popular a no
acceptar la transacció, perquè em sembla que és anar en contra
del que volen els pobles del Llevant i de la seva voluntat i del
seu projecte. I, per tant, jo..., evidentment vostès són lliures de
fer el que trobin, però a mi el que m'agradaria és que no
s'acceptàs la transacció, es donàs suport a aquests pobles que fa
quatre anys que es peguen contra la paret de la burocràcia dels
seus mateixos partits, en el Govern i en el consell, i intentar que
aquesta ruta sigui una realitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo molt breument, només per dir
que també donam suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Socialista donam suport a qualsevol iniciativa que s'hagi
impulsat des de qualsevol municipi de les Illes Balears i,
sobretot, aquestes iniciatives que volen fomentar la
desestacionalització, l'esport i l’aposta per un turisme
sostenible.

Dit això, voldria fer alguns aclariments. És vera que en el
2018 cinc ajuntaments es varen posar d'acord per crear una
gran ruta per a la seva zona, en aquest cas els cinc municipis
que heu comentat de la zona del Llevant, però una ruta que
afecta cinc municipis i, per tant, que és supramunicipal. Per
tant, el Consell de Mallorca és el competent en qualsevol
decisió supramunicipal i el Consell de Mallorca només es va
assabentar d’aquesta iniciativa quan va entrar al consell, perquè
volien sol·licitar convertir-la en gran ruta. 

Dit això, el Consell de Mallorca no té competència
d'homologar cap ruta com a gran ruta de senderisme, les grans
rutes les homologa, Sr. Melià, i vostè ho sap, la Federació de
Muntanyisme, Senderisme i Escalada de qualsevol comunitat
autònoma, en aquest cas, la Federació Balear de Muntanyisme
i Escalada de les Illes Balears. Per tant, en el que té
competència el Consell de Mallorca és incorporar aquestes
rutes a la seva Xarxa de Rutes de Mallorca.

Dit això, el Consell de Mallorca, a través del Departament
de Medi Ambient, es va posar a fer feina amb els diferents
ajuntaments per definir les rutes que vostè ha dit, i és ben vera,

Sr. Melià, que molts d'aquests camins ja estan establerts, però
llavors hi ha unes deficiències que no només és posar-hi
cartellets, sinó que alguns trams d’aquesta ruta estan molt prop
de la carretera, per tant, les mesures de seguretat no són les
adients, i alguns trams també passen per propietats privades, i
no hi ha acord o no s'ha arribat a cap acord amb la propietat
privada.

Avui en dia, aquestes deficiències no s'han resolt per part
dels ajuntaments afectats, estan damunt la seva taula, se suposa
que es resoldran aviat, i, per tant, això el que fa és retardar els
terminis a l’hora de demanar l'ajuda a l'Estat, d’1,5 milions
d’euros, retarda la justificació d’aquesta ajuda.

Per tant, en aquesta part sí que ha intervingut el conseller
Negueruela, mitjançant una reunió conjunta entre els
ajuntaments, la presidenta del Consell de Mallorca, la
vicepresidenta i el conseller Negueruela mateix, perquè el
conseller és el que ha demanat la pròrroga de la justificació
d'aquestes ajudes al Govern central, per poder incloure aquestes
ajudes sol·licitades.

Per tant, en aquest punt he de dir que es fa feina, no s'ha
deixat de fer feina des del moment que es va assabentar el
Consell de Mallorca d'aquesta ruta, que varen sol·licitar els
mateixos ajuntaments, i es treballa per resoldre les deficiències,
i per això proposam aquesta transacció, perquè, malgrat que
estam d'acord amb aquesta iniciativa, volíem proposar en el
punt 1 “seguir impulsant”, perquè no s’ha deixat de fer feina
des del moment que s’ha tengut en compte des del Consell de
Mallorca aquesta iniciativa, no s'ha deixat de fer feina,
juntament amb els ajuntaments afectats. 

I després canviar “Gran Ruta” per “Ruta del Llevant”,
perquè no és que vulguem canviar, Sr. Melià, “Gran Ruta“
perquè sí, perquè, com ja he dit, les grans rutes les homologuen
les federacions de muntanyisme i escalada de cada comunitat
autònoma. Per tant, el Consell de Mallorca no té competències
en homologar aquest tipus de rutes. I el mateix Consell de
Mallorca va sol·licitar en el seu moment i li varen concedir les
dues grans rutes, la de pedra en sec i la ruta d’Artà a Lluc. Per
tant, no és el consell qui ha d’homologar, ni donar la
denominació de gran ruta.

Per això hem proposat aquesta transacció i ens agradaria
que l’aprovàssim, així com es va aprovar i es va arribar a
l’acord en el Consell de Mallorca.

Dit això, donarem suport al punt segon, perquè, malgrat el
conseller ha sol·licitat la pròrroga, consideram que instar el
Govern central per aprovar aquesta pròrroga també és positiu
i se segueix donant impuls.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contradiccions té ara la paraula la Sra. Salomé
Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, una cosa, Sr. Mas, jo crec que la
ruta no tindrà cap especificitat respecte de les persones que la
transitin, jo crec que serà totalment universal i oberta, vull dir
que no, vaja, no crec que s’hi hagi de posar ni tan sols un punt
de dubte sobre una cosa tan seriosa.

Després, Sra. Sansó, del PSOE, miri, açò du retardat des del
2018, és un projecte que ens trobam al 2023, és un projecte que
va entrar en el Consell de Mallorca el 2020, va pels tres anys.
Vostè troba que hem de posar “seguir trabajando”, Sra. Sansó,
senyors del PSOE? Jo crec que és un poc espitjar massa el tema
de donar suport al Govern, de no donar un toc al Govern.

Nosaltres no podem acceptar dir “seguir trabajando”,
perquè està retardat i abandonat un projecte tan important des
del 2020, no posarem 2018, des del 2020 que ho té el Consell
de Mallorca. El Consell de Mallorca li ha dit okai, va votar a
favor de la iniciativa del Partit Popular.

Nosaltres consideram que el fet que es denomini aquesta
iniciativa GR East Mallorca o ruta del Llevant és totalment
secundari, sabem de què parlam, açò és un tema que no ens
competeix a nosaltres. La GR East Mallorca és com està entrat
el projecte i consideram que hem de ser fidels al nom que s’ha
consignat en aquest projecte, una altra cosa és que després es
canviï. Per tant, nosaltres consideram que no podem acceptar
de cap de les maneres la seva modificació.

Després, una altra cosa, no es pot anar a FITUR, ni es pot
anar a la World Travel Market, ni es pot anar a la ITB de
Berlín, ni a res de tot açò a vendre turisme sostenible, turisme
de qualitat, vendre sostenibilitat i desestacionalització, i totes
aquestes coses, i després tenir un projecte tan important, tan bo
d'aclarir, amb tant d'impuls per part de cinc ajuntaments que
volen açò i a nivell social, i que el Consell de Mallorca estigui
durmiendo el sueño de los justos, amb un tema que no és un
problema que no s'hagin esmenat les deficiències, és un
problema que el Consell de Mallorca ha fet canviar tres
vegades el projecte a aquests cinc municipis, que és el que deia
el Sr. Melià: primer, conjuntament, després, per parts, després,
quan ja va ser per parts, després resulta que s’ha de fer la
mediambiental i, després, no hi hagut una resposta clara per
escrit que diguin quin és el problema real que puguin modificar
o que puguin tirar endavant. 

Per tant, açò ja és un abús per part del Consell de Mallorca
sobre aquest projecte i sobre una iniciativa ciutadana, perquè
no deixa de ser ciutadana, de voler diversificar el producte, de
voler posar damunt la taula una iniciativa per poder
desestacionalitzar, per poder dinamitzar l'economia d'una
manera responsable, d'una manera sostenible.

És clar, està molt bé dur iniciatives, com la d'abans, i fer
declaracions d'intencions meravelloses, però si després no ens
posam a la feina i no traiem les coses quan toca, si no 
s'incentiva la inversió amb aquestes demores infinites, ja podem
parlar els polítics, ja podem parlar des d'aquest parlament de
totes les bones iniciatives, però si no executen les coses
necessàries per treure endavant el projecte és totalment
contraproduent, no innocu, contraproduent!

Per tant, agraïm el vot favorable dels grups que donen
suport a aquesta iniciativa, que crec que tots hi estam d'acord.
I, lamentablement, no podem acceptar l'esmena del PSOE.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, necessitam un recés d'un minut? No? Segur?
Perdó.

Idò, farem votació dels punts per separat. 

Vots a favor del primer punt? 

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat, 12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del segon?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat, 12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Unanimitat. Idò, queda aprovada la iniciativa.

Sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Gràcies a
tothom.
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