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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, personal de la cambra
que avui ens acompanya, i també al lletrat Sr. Payeras.
Començarem la sessió d'avui. I, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta, Núria Riera substitueix Javi Bonet.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Sí, Sra. Presidenta, Beatriu Gamundí substitueix el Sr.
Damià Borràs. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bon dia, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia
Marí. Gràcies.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, Idoia Ribas sustituye a Jorge Campos. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Benvingut tothom. Iniciam la deliberació de l'ordre
del dia d'avui relatiu al debat i votació de les Proposicions no
de llei RGE núm. 36/23 i 37/23.

1) Proposició no de llei RGE núm. 36/23, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a impuls de l’economia
circular.

Començarem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 36/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l'impuls de l'economia
circular. Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Bé, la circularitat és
per tots coneguts que és la utilització més eficient tant de les
energies com dels béns materials i, per tant, és una aposta que
es fa des dels diferents països, des de la societat, per millorar
el nostre planeta i la nostra economia. Per tant, hem presentat
aquesta proposició no de llei en positiu, ja que el passat
octubre, en el marc de l'Organització Mundial del Turisme, es
va acordar promoure la transformació del sector turístic amb
l'impuls de l'economia circular; una economia circular en què
un dels eixos més importants es considera que es la
neutralització de la velocitat a què va el canvi climàtic. 

Espanya va assumir aquesta consideració i va apostar per la
circularitat creant el seu propi pla de circularitat. Per una altra
banda, també des del Govern de les Illes Balears hem estat
pioners aprovant la Llei 3/22, de mesures urgents per a la
sostenibilitat, i crec i pens que a nivell internacional hem estat
un referent en aquest sentit. 

Cal dir que la mateixa llei diu, i arran d'una esmena de
Ciutadans que m’ha comentat el Sr. Marc Pérez-Ribas abans
d'entrar, que les Illes Balears som la primera destinació turística
circular, ja que hi ha tot un títol d'aquesta llei que fa referència,
bé, fa referència, obliga els establiments turístics a dur a terme
un pla de circularitat. L'exposició de motius també fa referència
aquesta llei a la importància d’aquest concepte que, a part
d'ajudar a preservar l'entorn, també genera oportunitats per a
les economies insulars, com la nostra, ja que no depèn tant de
la necessitat d'importar matèries primes de fora ja que amb les
matèries que no es poden utilitzar es poden reutilitzar per dur
a terme processos productius molt interessants. També fa que
hi pugui haver sinèrgies locals amb diferents empreses locals i
nínxols de creació d'empreses arran d'aquest nou concepte. 

Per tant, creiem que fer l'aposta ferma de les Illes Balears
en aquest concepte, en el model de circularitat, proposam instar
el Govern de les Illes Balears a impulsar un fòrum en el
territori balear per abordar el repte de la circularitat, per
explicar al món les diferents regions de caire internacional,
regions a països, comunitats, que estigui interessat a explicar
l'experiència de les Illes Balears, com s’ha aplicat la circularitat
aquí i també poder conèixer experiències d'altres entorns i
poder millorar l'efectivitat de la circularitat a les Illes Balears. 

Per una altra part, també el Parlament de les Illes Balears
insta la Unió Europea a aplicar les recomanacions de la
resolució del Parlament d'Europa, de 7 de juny de 2022,  sobre
les illes de la Unió i de la política de cohesió, especialment les
relatives al turisme, com la creació d'una etiqueta europea que
és molt important, o consideram que és molt important,  crear
una etiqueta europea del turisme sostenible que reconegui el
treball que s’ha realitzat per part de les regions més punteres en
aquest aspecte.

I sense d'altra, ja que la proposició no de llei és en positiu
per posar en valor la feina que es fa tant des de les
administracions com des de les empreses en el tema circularitat
i l'aposta per aquest nou model, demanaríem el vot favorable
dels diferents grups parlamentaris. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no farem
defensa per absència per motius de salut de la Sra. Virgínia
Marí a qui enviam una abraçada. Correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, ho ha explicat
molt bé la Sra. Sansó. Senzillament explicar, parlar un poc dels
dos punts d'acord. 

El primer punt d'acord parla d'impulsar un fòrum en el
territori de les Illes Balears per abordar el repte de la
circularitat. Clar, aquí parlaríem de participació; que també
forma part un poc de l'essència o de la filosofia de l'economia
circular, participació per tal d'exportar i també importar
experiències d'èxit que ens puguin servir al nostre país. Per
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tant, entenem que el primer punt és un punt que de qualque
manera el que fa és això, és a dir que tothom pugui participar
en aquest fòrum per tal de veure i també exportar aquestes
experiències d'èxit.

Perquè hem de tenir en compte un poc el que deia abans
també la Sra. Sansó i és que les Illes Balears hem estat pioners
en economia circular, almanco a posar-ho damunt la taula, a 
plasmar-ho damunt les normes. Per tant, posar-ho, activar-ho
als diferents sectors econòmics i hem, de qualque manera,
mantenir aquest lideratge.

En el cas del segon punt entenem que és cercar la
implicació de tots els sectors econòmics, és a dir, la creació
d'aquest possible segell d'economia circular o etiqueta europea
de turisme sostenible és més que res això, és a dir, intentar
cercar la posada en valor d'aquesta manera de fer feina que
implica tots els sectors econòmics, fent així possible una passa
més, una passa endavant cap a la diversificació econòmica, ja
que implicam la resta de sectors econòmics en l'impuls
d'aquesta economia sostenible. 

Ja dic una proposició no de llei que creiem que és per pegar
una empenta, per donar un impuls en positiu i per instar el
Govern a seguir treballant amb el sector econòmic, amb els
diferents sectors econòmics. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. En el torn de fixació de posicions correspon ara la
paraula al Grup Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputadas. Bueno, nos encontramos con otra iniciativa, una
PNL, de declaración de intenciones de final de legislatura;
declaraciones que difícilmente, pues, lógicamente se pueden
votar en contra, pero me gustaría hacer unas valoraciones
previas referidas a su exposición de motivos. 

Ustedes han querido incluir la circularidad en Baleares, lo
cual... bueno, ustedes, el Gobierno, lo cual es positivo y
valoramos, pero vemos que han incidido únicamente en hacerlo
a través del turismo, que es algo que el Partido Popular advirtió
ya en su momento que no entendíamos por qué sólo iba
dirigido al sector turístico, y entendíamos este concepto desde
la transversalidad. De hecho vemos que en su exposición de
motivos hablan también de la reducción del efecto positivo de
la circularidad en la reducción de la necesidad de importación
de materiales o la diversificación de la economía. Esta última
un elemento que vienen ustedes anunciando desde hace ocho
años. Ninguna de las dos han mejorado o por lo menos nosotros
no lo vemos.

Hablan de consenso respecto a la Ley turística que, en
definitiva, fue un decretazo, no nació del consenso ni del
diálogo, fue una imposición unilateral que además estos nobles
propósitos de la circularidad y la mejora para los trabajadores
fueron utilizados para incorporar una moratoria que nadie

conocía, que nadie quería y que, además, no se justificaba de
ninguna de las maneras. Si querían ustedes, con esa moratoria,
reconducir el crecimiento, hacerlo sostenible, ya que estamos
en economía sostenible, pues habría muchas otras maneras,
pero, claro, con esas 150.000 plazas en 8 años de crecimiento
que ustedes habían propiciado pues, claro, difícilmente esto se
puede corregir; y lo más fácil, ¿qué es? Bueno, pues ir a una ley
donde lleve una prohibición, disfrazada en este caso, de
circularidad.

Medidas que, por otro lado, ya aplican -y ya aplicaban-
muchísimos establecimientos turísticos en su inmensa mayoría,
por convencimiento propio, sin una ley que les obligara,
pagándolo de su propio bolsillo y, luego, bueno, el Govern se
subió al carro.

Dicen ustedes aquí que el problema de la falta de impulso,
de la circularidad, es por los problemas de coordinación entre
los distintos agentes, y dan como solución impulsar estos foros
y espacios de debate para encontrar soluciones a estos
problemas. Pues les recuerdo que la primera de las iniciativas
que ustedes trajeron a esta cámara era la de hacer una feria de
circularidad que nunca se hizo, también, con ese objetivo; y
que Baleares tampoco dispone, a día de hoy, 4 años después, de
una estrategia de circularidad transversal, global, para poder
abordar este problema con un poco de seriedad.

Quizá el Partido Popular tenía algo de razón cuando
afirmábamos que no bastaba con imposiciones y sanciones para
impulsar la circularidad, y que nosotros apostábamos por el
incentivo, por acompañar, y porque el Govern -es decir, las
administraciones- asumieran un grado de sacrificio importante,
no solo el sector privado. Y quizá el sector público, en el caso
del Govern, no está haciendo su parte de gestión y planificación
en el ámbito turístico, ni en la movilidad, ni en la mejora de las
zonas turísticas, para hacerlas más sostenible. Quizá la gente se
agota a la hora de pedir una licencia para hacer cualquier
mejora en circularidad o cualquier proyecto que pueda dirigirse
a este objetivo, y desisten. Quizá no se encuentran trabajadores
formados en FP de estas materias, porque las necesidades de
los empresarios van por un lado y las de la Administración
Pública van por otro. Y que, desde las administraciones no se
impulsa la iniciativa privada para proyectos, o público-privado,
como veíamos la semana pasada, que un proyecto positivo para
dar una economía sostenible como era el proyecto GR East
Mallorca, dormía el sueño de los justos, 3 años después en los
cajones del Consell de Mallorca.

Todo esto, para pedir al equipo de gobierno, o a los partidos
que apoyan al equipo de gobierno, coherencia a la hora de
hacer las iniciativas.

En cualquier caso, como he dicho, son los dos puntos
positivos y haremos un voto favorable. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, tradicionalment, la societat va per
davant de les lleis, normalment el legislatiu sempre va darrere
de la societat en determinades legislacions. En el cas que avui
tractem de l'economia circular, també ha estat així; però sí que
és vera que aquest espai de temps s'ha reduït considerablement
comparat amb altres situacions.

És cert que ja fa prou anys diferents empreses de les Illes
Balears van començar a aplicar criteris de transició cap a
l'economia circular; determinades cadenes hoteleres ja van
començar a treballar en aquest aspecte, podem citar les grans
cadenes, però també mitjanes cadenes hoteleres com, per
exemple, Garden Hotels, que va ser premiada precisament per
aquest motiu en aquest últim Fitur.

I, per tant, des del Grup Parlamentari Ciutadans, ja a
principi de legislatura, ja vàrem presentar iniciatives per
impulsar l'economia circular, que van sortir aprovades d'una
manera molt àmplia. Després, ja l'any passat, es va presentar el
Decret llei de modificació de la Llei de turisme, on ja
s'implantava la transició cap a l'economia circular en el sector
turístic, una llei amb la qual nosaltres no vam estar d'acord amb
la major part del contingut, però sí amb els aspectes relacionats
a mb l'economia circular, on vàrem presentar diverses esmenes,
i moltes d'aquestes van ser recollides per millorar el text, i
agraeixo a la Sra. Sansó que ho digui, una de les quals era que
havíem de ser ambiciosos, que havíem d'aconseguir ser la
primera destinació turística circular del món, i és el que està en
l'exposició de motius d'aquesta proposició no de llei. Per tant,
agraeixo la Sra. Sansó que hagi fet esment.

És vera que tampoc no estic del tot d'acord amb aquesta
exposició de motius però, bé, com a mínim hem de ser
ambiciosos i hem d’intentar ser líders en economia circular,
com ha dit el Sr. Mas a la seva intervenció. 

Unit amb això, una cosa és votar a favor d’iniciatives que
presenten grups parlamentaris com el nostre o votar a favor
d'una llei i, una altra cosa, és presentar una iniciativa signada
pels grups que donen suport al Govern. I aquí he d'agrair,
sincerament, a la Sra. Martín, al Sr. Mas, per haver signat
aquesta proposició no de llei. És evident que el Partit
Socialista, la Sra. Sansó, bé, ja van proposar una llei, o sigui
que el PSIB ja està d'acord amb l’economia circular, però és
molt important per a la societat balear i per mantenir aquest
lideratge que siguin tots els grups parlamentaris, tots els partits
polítics, els que suporten aquestes iniciatives. Per tant, agraeixo
tant a la Sra. Martín, al Sr. Mas, com als portaveus, el Sr.
López i el Sr. Ferrà, que hagin signat aquesta proposició no de
llei.

Sobre els punts. Bé, és evident que l'economia circular
necessita un sector tractor, en aquest cas es va decidir que el
sector tractor havia de ser el sector turístic però, com que és tan
transversal, el sector turístic pràcticament implica la major part
de les empreses de les nostres illes i, per tant, obliga
pràcticament a tots els proveïdors i empreses que donen servei
als serveis turístics, que apliquin també trànsit cap a l'economia
circular en els seus principis.  Per tant, realment, afecta tot el

teixit productiu de les Illes Balears i també, evidentment,
implica diversificació del teixit econòmic.

És vera que nosaltres hem presentat esmenes en el darrer
projecte de llei de pressuposts perquè sigui la pròpia
administració de les Illes Balears que apliqui dintre de
l'administració polítiques d'economia circular, que han estat
aprovades, i esperem que el més prest possible hi hagi un pla de
circularitat de les administracions públiques.

Bé, sobre el primer punt, s'han fet molts de fòrums a les
Illes Balears sobre circularitat des de fa ja més de 10 anys, però
convé que se’n facin més, sobretot, per mostrar la nostra imatge
de lideratge, sobretot perquè les altres empreses que apliquen
ja pràctiques d'economia circular puguin exposar les seves
solucions i reivindicar el nostre lideratge en aquest sentit.

I sobre el segon punt, bé, ja hi ha certificacions, hi ha una
certificació d’AENOR sobre l'economia circular, que es va
testar precisament a les Illes Balears, les primeres empreses que
van ser certificades van ser de les nostres illes. També la
Fundació Impulsa fa uns indicadors d'economia circular que
poden servir perquè aquesta etiqueta europea pugui sustentar-se
en indicadors objectius i que, realment, sigui útil per demostrar
la nostra capacitat de lideratge a nivell mundial sobre el trànsit
a l'economia circular.

Únicament, ja finalitzar, dient que en la lluita contra el
canvi climàtic l'economia circular juga un paper molt
important, principalment, en reducció energètica, perquè el fet
que tot sigui per quilòmetre zero i realment optimitzar molt els
nostres recursos fa que el consum energètic sigui cada vegada
inferior i, per tant, siguem un destí que rebaixa el consum
energètic.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Los grupos de los partidos del
Gobierno de Baleares, nos traen aquí una proposición que nos
dice, en su exposición de motivos, que hubo aquí una
aprobación de una ley sobre el turismo, que fue consensuada.
Claro, es complicado entender que una ley puede haber sido
consensuada cuando resulta que se aprueba mediante un
decreto ley, de forma precipitada, por sorpresa y que luego,
además, supimos que solo conocían algunos pocos empresarios,
grandes empresarios, y que perjudica, por supuesto, seriamente
a las PYME y a los posibles emprendedores que quieran
montar una empresa aquí en Baleares dedicada al turismo o al
alojamiento turístico. 

Con la excusa del cambio climático, nos imponen una serie
de medidas que lo único que buscan es frenar el desarrollo
económico del actual sistema; un sistema que precisamente ha
sido el que más altas cotas de libertad y bienestar ha traído a las
clases medias.
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La circularidad es algo con lo que VOX está de acuerdo.
Nosotros estamos de acuerdo en que debemos intentar
contaminar lo menos posible y la generación de residuos debe
evitarse al máximo. Pero una cosa es eso y adoptar medidas
tendentes a conseguir eso, y otra, restringir la economía y las
posibilidades de progreso de nuestra región y del resto de
nuestro país, con la excusa de conseguir esa circularidad. Que
es lo que hicieron precisamente, con la Ley de turismo circular,
que lo que hace en realidad y su verdadera finalidad es frenar
la actividad turística, mediante la congelación de las licencias
que permiten otorgar nuevas plazas de alojamientos turísticos.
Un parón sin precedentes y un decrecimiento de la mayor
industria de Baleares, que es el motor de nuestra economía,
como es precisamente el sector turístico. 

Por eso nosotros creemos que eso no es precisamente un
buen ejemplo para nadie y no podemos estar de acuerdo con los
puntos de acuerdo que ustedes presentan en esta iniciativa.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. El Grup
Parlamentari d’El Pi donarà suport a aquesta iniciativa. És cert
que és sobretot una declaració d'intencions, si bé concreta, en
el sentit que en el fons els punts d'acord diuen que s'ha de crear
un fòrum i que hem de caminar cap a l’etiqueta europea de
turisme sostenible. Per tant, una declaració d'intencions amb
alguna concreció, realment si ho volem així, no de gran calat,
però, bé, sí que és avançar cap un camí amb el qual estam
d'acord. Perquè és evident que el camí de la sostenibilitat, de la
qual diguem-ho així en forma part la circularitat, té tot el sentit
del món, ateses les circumstàncies del segle XXI, el canvi
climàtic, les necessitats prou conegudes, de tenir una
compatibilitat de l'activitat econòmica amb el medi ambient.

I per tant, tota aquesta cultura al final de la circularitat, que
no és res més que reciclar, reutilitzar, reaprofitar, evidentment
s'ha introduït i el sector privat i l’hoteler, i aquí s'ha dit per
altres portaveus, ha estat pioner, el sector hoteler de les Illes
Balears ha estat molt potent, molt sensible a aquestes qüestions
i, per tant, ha fet un gran esforç, i és evident que està a
l'avantguarda en aquest sentit. 

Jo vull aclarir que, és clar, aquí es confonen i es fa aquest
discurs polític de mitges veritats, que convé dir les coses pel
seu nom. És veritat que la Llei de turisme es va iniciar a través
d'un decret llei i, per tant, no amb consens? Sí. Però també és
veritat que es va fer una tramitació com a projecte de llei i que,
durant la tramitació d'aquest projecte de llei, es varen assolir
una sèrie d'acords amb els quals, evidentment, la patronal i els
sindicats hi estaven d'acord, i així es va demostrar, i prou grups
parlamentaris d'aquesta cambra. Per tant, que un cert acord es
va construir, si volem a posteriori, però que es va construir
aquest cert acord, jo crec que és innegable. 

També és vera que la burocràcia és un dels grans
impediments per avançar en aquest terreny, perquè és evident
que moltes vegades, i en parlarem a la pròxima proposició no
de llei, moltes vegades el mateix Govern de les Illes Balears no
ajuda, no posa les regles necessàries, perquè puguem avançar
a un ritme més ràpid en aquests canvis de la circularitat. I és
evident que molt sovint no ajudam el sector privat a fer aquesta
transició imprescindible. Però, dit tot això, evidentment que
impulsam un fòrum, que hi hagi un intercanvi d'experiències i
que comencem a introduir el tema de l’etiqueta verda, ens
pareixen accions positives, i per això li donarem suport. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Tenen la paraula per contradiccions, per part del
grup proposant, en primer lloc pel Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Pilar Sansó. 

(Remor de veus)

Perdó, disculpin. Correspon, sí senyora, té tota la raó,
disculpi. Pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Patrícia Font, per
un temps de cinc minuts. Disculpa.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta, som petita, però no tant. Vagi per
endavant que nosaltres també donarem suport a aquesta
iniciativa. Nosaltres pensam que sí que són (...) interessants,
que, a més a més, tot i que les Balears és cert que fan els deures
en aquest sentit, no podem dir el mateix de la resta del sector
turístic espanyol, que encara no ha fet aquest procés clar i
decidit cap a aquest model d'economia circular. I és evident que
cal una reformulació del sector turístic, que estigui adreçat cap
a models més sostenibles, innovadors, inclusius i que
transformi aquesta relació del turisme amb la natura, el clima,
l'economia i la societat. És a dir, situar les persones, la cultura,
el paisatge, el medi ambient, al centre d’aquest model. 

Jo crec que realment, tot açò al final és un valor afegir cap
al client turístic. I, de fet, en aquestes illes podem dir que és un
model que funciona, perquè les dades ho corroboren, amb
dades rècord, i fins i tot, ja parlam de massificació, vull dir que
tan malament no ho fem, quan contínuament trencam rècords
en aquest sentit. 

Dit el dit, tenen el suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, i li deman disculpes de nou. Ara sí tenen la paraula
per contradiccions, per part del grup proposant, la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sentint les intervencions del
bloc de la dreta, PP i VOX, semblava que no havien de donar
suport, bé VOX no hi votarà en contra, però el Partit Popular
ha dit que votaria a favor d'aquestes proposicions no de llei,
però a la seva intervenció en tot moment ha semblat que votaria
en contra. I si que l’aclariment el faré en un bloc de PP i VOX,
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perquè al cap i a la fi han volgut dir el mateix, canviarà el sentit
del vot, però el discurs ha anat cap allà mateix. 

Primer de tot, Sra. Cabrera, la voluntarietat no és efectiva,
s'ha demostrat, la Sra. Font ara mateix ho ha comentat, a les
Illes Balears s’ha fet la feina, s’ha apostat molt per la
circularitat, és veritat que també i ja ho ha comentat el Sr.
Melià i el Sr. Marc Pérez-Ribas, que hi ha empreses pioneres
en el sector turístic, que ja varen establir la circularitat, abans
de l'aplicació de la llei, però no totes, molt poques. I, si no
s'hagués obligat, ningú o poques empreses, molt poques
empreses, bàsicament les que hi tenen un interès especial i
creuen en aquests processos de sostenibilitat, no hi haguessin
apostat. Per tant, obligatorietat és molt important.

Després he de dir-li que a la llei es parla de turisme, perquè
el sector turístic és el motor de la nostra economia i, com també
ha comentat el Sr. Marc Pérez-Ribas, és un sector que atreu, o
és transversal amb molts d'altres sectors. Per tant, aquesta
transversalitat fa que si la màxima economia, el màxim motor
econòmic de la nostra economia aposta per la circularitat, els
seus proveïdors, clients i totes les xarxa d'empreses que
envolten el sector turístic, o que donen serveis al sector turístic,
també aposten per la circularitat. Per tant, no s’aplica al turisme
perquè si, perquè es tengui mania al turisme, sinó més aviat el
contrari, perquè és un motor econòmic i fa de palanca a altres
sectors estratègics. 

Per tant, també he de dir que aquesta proposició no de llei
no és una declaració d'intencions, hi ha dues propostes molt
concretes: una, establir un fòrum a nivell internacional per
parlar de la circularitat, i l’altra, una etiqueta de sostenibilitat
a nivell europeu.

Després ha comentat vostè, perquè ha mesclat molts de
temes aquí, de la ruta que vàrem parlar l'altre dia, de la
moratòria. La moratòria implica un canvi de model i tant a la
Sra. Ribas, com a la Sra. Cabrera, he de dir-los que sembla que
no saben cap on va l'economia d'aquestes Illes Balears, aquesta
moratòria no ha implicat cap decreixement, creixem a ritmes
per sobre la mitjana espanyola i per sobre la mitjana europea.
Per tant, molt malament no anam, no ho fa molt malament
aquest govern, quan aposta per aquesta moratòria. 

Després, amb referència al que ha dit, crec que la Sra.
Ribas, que es va fer... i la Sra. Cabrera també, mitjançant un
decret llei, fora consens; no, hi havia molt de consens quan es
va establir el decret llei i es va tramitar, com ha comentat el Sr.
Melià, es va tramitar aquest decret llei via projecte de llei, on
va poder participar tota la societat, totes les empreses, o
representants empresarials que volguessin i, per tant, es va tenir
en compte, es va obrir aquest procés de poder millorar i establir
modificacions al decret llei. Per tant, sí que es va fer el màxim
consens, excepte amb la dreta. 

Pel que fa a Ciutadans, he de dir-li que, efectivament, vostès
han estat pioners en presentar iniciatives referents a la
circularitat en aquesta casa i com ja he comentat, també moltes
empreses ja havien iniciat, algunes empreses havien iniciat
aquests processos.

I amb referència a les certificacions que vostè ha comentat,
que hi ha consultores que ja ho fan, que certifiquen aquesta
sostenibilitat o aquestes economies circulars, nosaltres ens
referim a una certificació europea que va més enllà d'una
consultora.

I quant al que ha comentat el Sr. Melià, he de dir-li que,
efectivament, la burocràcia és vera que és un dels impediments
que no es vagi a la velocitat que es vulgui o a la velocitat que
voldria el sector privat en aquest sentit, és vera que
l'administració pública ha de tenir en compte tot allò que es
presenta, hi ha uns controls per part de l'administració pública,
que jo crec que no es poden esquivar. Per tant, és vera que de
vegades les mateixes lleis i la mateixa tramitació administrativa
enreda que no s'avanci més en aquest tema. 

I, bé, vull agrair a la Sra. Font i a tota la resta de portaveus
el sentit del vot positiu a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no farem
ús del nostre torn. Així, doncs, Sr. Joan Mas, per MÉS per
Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Vull agrair els vots favorables i no en
faré ús.

Gràcies. 

LA SR. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, podem passar a la votació. Hem
de menester votació per punts o la podem fer sencera?...
Global? Venga idò. 

Vots a favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, idò, aprovada aquesta iniciativa i passam a la
següent...

(Remor de veus)

12, no?

Sí, correcte, 12 a favor i 1 en contra.

(Remor de veus)

El secretari ho confirma: 12 a favor i 1 en contra.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 37/23, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a camí cap a una economia
sostenible.

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
37/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a camí cap a una economia
sostenible. Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei
també va en la línia de l’anterior, que és l’aposta per aquesta
sostenibilitat tan necessària per a les nostres illes i per a tot el
món.

I fem referència en aquesta proposició no de llei a un acord
de la Comissió Europea del passat febrer de 2022, on es va
publicar la proposta de la Directiva 2022/51, sobre la diligència
deguda de les empreses en matèria sostenibilitat, que marca per
primer cop una sèrie d'obligacions per a les empreses en
matèria de producció, de drets humans i de medi ambient, atès
que la voluntarietat..., a més ja ho he comentat anteriorment, la
voluntarietat d'aplicar mesures de responsabilitat sostenibles no
va donar lloc a una millora a gran escala en cap dels sectors en
termes de sostenibilitat. 

Per tant, ho varen detectar des de la Unió Europea i varen
detectar que hi havia moltes externalitats negatives en la
producció, en el consum de béns i serveis.

I, per tant, es va considerar i consideram nosaltres que és
molt important que des de les administracions públiques es
marqui la direcció de canvi de model i per evitar pitjors
conseqüències al canvi climàtic i al canvi demogràfic. 

Per això, hem presentat aquesta iniciativa amb diferents
punts, un en què constatam que el plantejament de
l’autoregulació del mercat no funciona en el marc de la
sostenibilitat social i mediambiental, i que, per tant, és
necessari establir obligacions homogènies a les empreses i als
sectors públics per tal d'assolir els objectius de
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i de l'Acord
de París. 

També instam el Govern de les Illes Balears a garantir que
les administracions públiques en la recerca del interès general
vetllin perquè el sector privat no produeixi externalitats
negatives sobre el seu entorn natural i social, i intervinguin
directament en el mercat quan així ho considerin necessari en
aquest aspecte. 

Després, també instam el Govern de les Illes Balears a
fomentar el model de gestió i governança empresarial que
garanteixi el compliment dels ODS i alineï els interessos privats
de les empreses amb els interessos generals de la societat. 

I després, en tercer lloc, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d'Espanya a assumir la filosofia i el contingut
d’aquesta directiva a què he fet referència, la 2022/51, en el seu

ordenament jurídic, tenint en consideració aspectes relatius a la
perspectiva de gènere i al compliment de l'article 128 de la
Constitució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no farem
ús del nostre torn pel mateix motiu que a l’anterior iniciativa.
Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, és ver que la Sra. Sansó en aquest cas també ho ha
explicat molt bé i queda poc, la veritat, a afegir, però sí que és
cert que entenem que és necessari que les administracions
públiques, en aquest cas el Govern de les Illes Balears i també
el Govern de l'Estat, segueixin treballant per facilitar que les
empreses i, per tant, l'economia, per tant, el desenvolupament
econòmic del país, vagin cap a un desenvolupament més
sostenible, de qualque manera més adaptat a la realitat que
vivim i al territori en què vivim.

Creiem que tant la gestió com la governança empresarial
han d'anar també encaminades al compliment dels ODS, han
d'anar alineats amb els interessos generals de la societat i que
tots, el que plantejam i el que volem i el que desitjam per al
nostre país és que sigui de cada vegada, tant l'economia com la
manera de viure, més sostenible i, per dir-ho de qualque
manera, més integrada dins el medi natural en què vivim.

Per tant, plantejam aquesta proposta. Entenem que és una
proposta que és fàcilment assumible per tots els grups
parlamentaris, per la majoria de grups parlamentaris i esperam
que així sigui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, té ara el torn al
Grup Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Bé, veiem aquesta iniciativa del PSOE,
MÉS i Podemos respecte d’aquesta economia sostenible i d’una
responsabilitat social corporativa. He de dir que des del Partit
Popular defensam una conducta empresarial responsable i que
estam a favor de l'adopció de mesures que vagin cap a
l'augment de la protecció dels drets humans i del medi ambient
en les cadenes de subministrament europees, com no pot ser
d'una altra manera, i consideram positiva aquesta harmonització
de les legislacions europees mitjançant una directiva que
permet crear un escenari d'igualtat de condicions i seguretat
jurídica per a totes les companyies. 

Però també és cert que a l’exposició de motius de la seva
iniciativa dona la sensació que vostès incideixen de manera
específica en una dimonització de l'empresariat, una
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dimonització de la cosa privada, i insisteixen en la seva
incapacitat de demostrar cap actuació de responsabilitat social
corporativa, i parlen d'aquest caràcter de voluntarietat i, per
tant, sembla que en aquest sentit el privat és incapaç o no és
sensible a fer camí respecte de l’RSC.

Nosaltres consideram que açò no s'hauria d’atribuir
únicament al sector privat, si n’és el cas, perquè el sector públic
creiem que tampoc no fa una millor feina. Vostès, a la seva
exposició de motius, aprofiten per manifestar que la cosa
pública de cada vegada agafa més protagonisme i fan
referència, com a referència a aquesta situació extraordinària
que es va provocar amb la pandèmia que, evidentment, en una
situació extraordinària límit, com la que es va produir, els
governs i els estats estan obligats a pal·liar els danys i a
intervenir, precisament, per protegir la ciutadania i les vides de
la gent, però com una cosa, des del nostre punt de vista,
puntual, no com una forma de funcionament que s’hagi
d’allargar.

Ha de ser -consideram- la iniciativa privada o la pública o
la col·laboració públicoprivada, cadascuna en el seu àmbit de
gestió, que han de lluitar per una millora al mateix temps que
per beneficiar la societat. Però la seva exposició de motius,
mesclada amb bons propòsits d'increment de l’RSC, semblen
tots, la veritat, excuses, per continuar prohibint, per limitar, en
definitiva per intervenir, per anar cap a un sistema
absolutament intervingut, que, bé, la veritat és que aquests 8
anys sí que és cert que han anat cap aquí, però no veiem que
açò hagi millorat res la vida de la gent de Balears. Problemes
greus com ara l'habitatge, 8 anys sense mesures, únicament
intervenir, que ja els han dit que no; cap millora en el
vessament o en el cicle de l'aigua, amb un 70% de fuites de la
xarxa; amb un impost de medi ambient, que no hem vist que
beneficiï aquestes coses, quan volen arrasar amb tota la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, ja s’han passat els cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, ja? D’acord.

Idò farem un..., he de dir que nosaltres no podem donar
suport absolutament a aquesta iniciativa, perquè el que fa és
dimonitzar la cosa privada, sense un sacrifici del públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. És curiós, avui tenim dues iniciatives
que encara que semblin semblants, no tenen res a veure una
amb l'altra. L’economia circular és una economia que és
mesurable, que és tangible, que se sap els seus beneficis d'una
manera objectiva, perquè es poden quantificar; en canvi,
aquesta proposició no de llei que debatem ara d'economia

sostenible, la veritat és que no acab d'entendre el raonament
teòric que es fa a l'exposició de motius.

Ja està assumit que la sostenibilitat necessita tres potes: la
sostenibilitat social, sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat
econòmica, perquè sigui realment òptima. Per tant, una
economia sostenible podem considerar que és una economia
que gestiona d'una manera eficient les tres potes que he
anunciat abans. 

Però, és clar, aquí també vostès ho barregen amb la
responsabilitat social corporativa, que és un altre tema que jo
consider que va més per al benestar dels treballadors, que per
a un tema únicament de la sostenibilitat i de l’economia.

Per tant, demanaré a la presidenta si pot fer votació
separada dels punts, perquè per exemple, el primer punt que
parla d'autorregulació que no ha funcionat, a veure, sobre la
responsabilitat social corporativa moltíssimes empreses
apliquen autorregulació, que, a més a més, ho apliquen d'una
forma molt extensa, principalment orientada al benestar laboral
del treballador. També s'han posat programes de benestar físic
i benestar mental.

Per tant, dir que constata que no ha funcionat la
sostenibilitat social i mediambiental, no hi podem votar mai a
favor, és que ni abstenció, hem de votar en contra d'aquest
punt, perquè som conscients que la major part de les empreses
de les nostres illes, sí que apliquen programes de benestar
laboral, mitjançant la responsabilitat social corporativa. I negar
això, és no conèixer la realitat empresarial de les nostres illes,
per molt que hi hagi documents europeus que, per ventura, són
més genèrics, que diuen que hi ha sectors que no ho apliquen.

El punt 2 parla també d'una administració pública que
intervengui directament en el mercat, quan sigui necessari,
sobretot quan hi ha externalitats negatives en entorn natural i
social. A veure, si una empresa, o un sector..., perquè, és clar,
intervenir directament al mercat ja parlam de coses serioses, si
una empresa no segueix la legislació mediambiental, idò hi ha
el règim sancionador, si no segueix la legalitat laboral, també
hi ha règim sancionador. Intervenir el mercat, parlam de coses
molt més serioses del que en teoria sembla que s'hauria
d'analitzar en aquesta proposició no de llei, en base al títol.

Per tant, en aquest punt consideram que també hem de votar
en contra, perquè no està suficientment especificat de què
parlam quan diuen d'intervenir directament el mercat, per culpa
d'una empresa, per culpa de diverses? Bé, no queda clar. 

Sobre el tercer punt, evidentment, s'han de garantir o
l'administració ha de facilitar no només els models
empresarials, sinó que tota la societat, compleixi els ODS. Ja
és una responsabilitat de tota la societat. És veritat que les
empreses tenen una gran part d’implicació en aconseguir
aquests objectius, però també evidentment, l'administració,
mitjançant regulació o mitjançant impuls i ajudes, és la part que
té més importància per a la consecució d'aquests objectius. Si
l'administració no fa res per al compliment dels ODS, les
empreses ja poden lluitar que no ho aconseguirien. 
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I el quart punt. Bé, aquí evidentment podem estar d'acord o
no, però realment tampoc  ajuda molt a la sostenibilitat, tal com
diu el títol de la de la proposició no de llei que es presenta avui
a debatre en aquesta comissió.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Esta PNL, otra vez representada por los
grupos del Gobierno, contiene la esencia de lo que significa la
injerencia injustificada de los poderes públicos en la vida de los
ciudadanos, con la excusa, una vez más, del cambio climático
y demás mantras, ideados por toda la progresía mundial, al
dictado de los millonarios, de los multimillonarios del Foro de
Davos, que están empeñados en cargarse las clases medias, los
autónomos y los pequeños empresarios, o mejor dicho en
cargarse su libertad, su iniciativa y su capacidad de progreso. 

Aquí incluso se quedan en declaraciones tan genéricas,
como dice esta exposición de motivos: es responsabilidad de
las administraciones públicas, marcar la dirección del cambio,
antes de que las peores consecuencias del cambio climático y
demográfico sean irreversibles; para a continuación decir que
es necesario establecer más obligaciones para las empresas, que
hay que intervenir más el mercado, que hay que eliminar los
intereses de las empresas si no coinciden con los que a ustedes
les gustan y, por supuesto, hay que introducir también la
perspectiva de género, en el último punto, que queda muy bien
y que ya sabemos que son incapaces de redactar absolutamente
nada, sin introducir los mismos mantras de siempre: cambio
climático, objetivos de desarrollo sostenible, ideología de
género, son sus argumentos reiterativos para justificar todas sus
políticas liberticidas.

Pero lo cierto es que no hay libertad a menos que haya
libertad económica. Y por eso nuestro grupo vota en contra de
toda esta iniciativa. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Donam la benvinguda al lletrat Sr. Isern, que s'ha
incorporat a la comissió. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té ara la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup
parlamentari demana la votació separada, perquè votarem el
primer i el segon punt en contra i el tercer i el quart votarem
abstenció. 

Coincidim amb alguns grups que han intervingut, en el
sentit que aquesta iniciativa dels partits d'esquerra, demostra o
està, diguem, informada, està amarada de dos conceptes que

nosaltres no compartim: un és veure amb mals ulls l'economia
lliure de mercat, i un altre, la idealització del sector públic.
Nosaltres, ni estam en contra de l'economia lliure de mercat, al
contrari, hi estam a favor, i tampoc no tenim aquesta visió
idealitzada de tot el que fa el sector públic. 

Evidentment, pensam que l’economia, sobretot s'ha de
caracteritzar per aquesta llibertat. Això no vol dir que,
evidentment, els poders públics no hagin d'intervenir, perquè és
evident que els sectors públics intervenen a l'economia quan és
necessari, perquè es produeixen imperfeccions a l’economia, hi
ha posicions de domini, oligopolis i monopolis, que,
evidentment s'han d'evitar, hi ha la necessitat de resoldre
exigències socials que, per ventura, el lliure mercat no acaba de
cobrir i, evidentment, s'ha d'intentar evitar efectes negatius de
la generació d'activitat econòmica. Tot això és lògic, al nostre
entendre i, per tant, que hi hagi una certa intervenció a
l'economia del sector públic, és normal. Ara bé, intervenir-ho
tot, i tenir una visió negativa sempre de la llibertat de mercat,
no ho podem compartir.

I en aquest sentit, és que, és clar, el primer punt ens parla
d’obligacions homogènies. A nosaltres, quan ens parlen de
coses homogènies per a tota la Unió Europea, com si totes les
situacions fossin iguals, ja ens posam nerviosos, i ja..., no ho
acabam de compartir, ens cansam en aquesta comissió i en
aquest parlament de parlar de la insularitat, d'un règim específic
per als territoris insulars, i resulta que després venim amb
obligacions homogènies, a això no li acabam de veure la
coherència. I el que és pitjor, diu: obligacions homogènies a les
empreses i al sector públic, quan el Govern de les Illes Balears,
és a dir, els partits que donen suport a aquesta iniciativa, es
dediquen sistemàticament a fer un ordenament jurídic específic
per al sector públic i un altre per al sector privat, sigui en el que
sigui: construcció d'escoles, centres de salut: fem un decret llei,
no anam per la Llei d'urbanisme, els fem una normativa
específica i uns tràmits especials, més àgils. És evident que
això no té res d’obligacions homogènies, com es diu aquí.

Perquè, és clar, una cosa són les paraules i els grans
conceptes i els principis, i una altra cosa és la pràctica diària
del seu govern, que dista molt del que es planteja en aquesta
iniciativa.

El mateix podríem dir del punt 2, que ens parlen: “no
produeix externalitats negatives”. Si no hem de produir
externalitats negatives, no faríem res, no faríem res, no podríem
anar amb avió, perquè l’avió produeix externalitats negatives,
no podríem fabricar res perquè tot produeix externalitats
negatives; també el que fa l'Administració produeix
externalitats negatives, perquè posar un hospital també genera
externalitats negatives: de trànsit, de consum energètic,
evidentment, que tot té... Per tant, no poden compartir aquest
plantejament en blanc i negre que fa la iniciativa.

Nosaltres entenem que algunes de les propostes que es fan
poden ser ben intencionades, però el plantejament de fons que
existeix i que informa tota la iniciativa, no el compartim, i
d'aquí que farem el vot que he anunciat.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres sí que votarem a favor
d'aquesta iniciativa, ja que la trobam més que justificada, vist
que la voluntarietat no abasta. A l'exposició de motius de la
iniciativa agafen part de l'argumentació d'aquesta directiva per
explicar que sembla que aquesta actuació voluntària no ha
donat lloc al que, en principi, hauria d’haver donat lloc. 

Llavors, què passa? Tenint en compte que vivim en un món
globalitzat i que les empreses estan interconnectades, no n’hi
ha prou que una empresa aquí pugui fer algunes coses bé, si té
relacions amb altres. Per tant, aquesta directiva estableix un
deure de deguda diligència a les empreses; els elements centrals
d'aquestes són identificar, posar fi, prevenir, mitigar i donar
compte dels impactes negatius sobre els drets humans i el medi
ambient, en les pròpies operacions de l'empresa, les seves
subsidiàries i les seves cadenes de valor. A més, les grans
empreses necessiten tenir un pla per garantir que la seva
estratègia comercial sigui compatible amb limitar l'escalfament
global un grau i mig, en línia amb l'Acord de París.

Aquesta directiva, a la vegada, també introdueix deures per
als directors de les empreses de la Unió Europea amb aquesta
obligació. Aquestes funcions inclouen establir i supervisar la
implementació dels processos de deguda diligència i integrar-la
en l'estratègia corporativa, a més, en complir amb el seu deure
d'actuar en el millor interès de l'empresa, els directors han de
tenir en compte les conseqüències de les seves decisions sobre
els drets humans, el canvi climàtic i el medi ambient.

És obvi que les empreses tenen les seves pròpies
responsabilitats envers el medi ambient, envers els drets
humans, perquè ningú no té dubtes sobre el gran poder de les
empreses en la complexa estructura de poder que sorgeix de la
globalització i, per tant, el seu potencial per contribuir al
benestar global o, al contrari, dificultar-lo. Per tant, nosaltres hi
votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula, per contradiccions, la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. presidenta. Bé, en primer lloc, sí que vull
començar i agrair el suport de la Sra. Font i, efectivament, com
ha comentat la Sra. Font, l'exposició de motius fa referència a
aquesta Directiva 2022/51.

Contestaré a tots els grups en bloc, perquè la veritat quasi
tot ha anat en el mateix sentit. En primer lloc, vull dir que no
dimonitzam en cap moment l'empresariat, hi ha molts
empresaris -i ho reconeixem- que estan implicats i aposten per

mesures de protecció i per la sostenibilitat. Ara bé, sempre en
aquest món hi ha gent que ho fa molt bé i gent que no ho fa tan
bé, per tant, aquestes mesures van per a aquelles empreses i -
així ho diu la Unió Europea- que no han apostat o no
compleixen els requisits establerts, i amb l'objectiu d'arribar als
ODS en el 2030.

Per tant, defensam aquestes propostes, perquè consideram
que són oportunes i que s'adapten a la normativa europea.

Des del Grup Parlamentari Socialista defensam i sempre
hem defensat la gestió i la intervenció de l'administració
pública, sobretot, quan així sigui necessari. I, en aquest context,
diem que l'administració pública ha d'intervenir en els casos en
què les externalitats negatives siguin perjudicials per a la
societat en general.

I, després..., crec que el Sr. Marc Pérez-Ribas ha hagut de
sortir..., l’autoregulació, ell ha dit que l’autoregulació funciona,
potser que funcioni en segons quins casos, però no funciona en
empreses que no han aplicat ni tenen intenció d'aplicar cap
mesura dirigida cap a la sostenibilitat.

I després, també, crec que el Sr. Melià, ha fet referència a
aquestes obligacions que hi ha per particularitats de les Illes
Balears, que així, efectivament, ho consideram, i n'hi ha
moltíssimes que les illes, totes les illes, sobretot les Illes
Balears o les illes del Mediterrani, tenen unes peculiaritats que
s'han de tenir en compte, però aquí parlam d’obligacions
genèriques i homogènies per a tota la Unió Europea i, per tant,
també per a les Illes Balears; que llavors s'hagin de fer
especificitats per a les Illes Balears, és un altre tema, aquí
parlam de temes globals i aplicant aquesta Directiva 2022/51.

I ja pel que fa al Partit Popular, que ha mesclat molt de
temes -com sempre-, vostè ha parlat de l'habitatge; aquí no
parlam de l'habitatge, però no és qui, el Partit Popular, de parlar
d'habitatge quan el seu darrer president va invertir zero euros
en habitatge públic. Per tant, aquí no venim a parlar, Sra.
Cabrera, d'habitatge, vostè ha ficat el tema i jo aprofit per
contestar-li en aquest tema..., en aquest punt.

Per tant, dit això, vull agrair el suport de la Sra. Font i del
Grup Mixt, MÉS per Menorca, i acceptam votació separada,
Sra. Presidenta, per tant, no hi ha problema en fer la votació
com consideri oportú.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Joan Mas per MÉS per
Mallorca. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Vull agrair els vots positius, lamentar
els vots negatius, i ho ha explicat molt bé la Sra. Sansó, per
tant, no en faré ús. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò passam a la votació... Ah, sí, perdonau:
excusam l'absència del Sr. Marc Pérez-Ribas, que ha hagut de
sortir de la comissió en aquests moments. Llavors, procedirem
a la votació per punts.

Passam al punt 1.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions? No n’hi ha cap.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra... 4 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 4 en contra. 7 a favor, 4 en contra.

Segon punt. 

Vots a favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 4 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 3.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 4 i darrer.

A favor?

En contra? 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, per tant, aprovada la iniciativa.

I sense més punts a tractar, s'aixeca la sessió.
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