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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

24 de gener del 2020

Iniciativa presentada per
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Maria Núria RIERA I MARTOS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Gabriel COMPANY I BAUZÁ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Atès les greus conseqüències del pas de la tempesta
"Gloria" a les Illes Balears i especialment al Llevant de Mallorca, es fa necessari i urgent que
s'agilitzin les ajudes promeses pel President del Govern de l'Estat i es facin extensives als qui les
han patit directament.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Agilització de les ajudes promeses pel Govern de l'Estat per pal·liar els efectes de la tempesta
"Gloria".
Contingut de la iniciativa :
Amb l’arribada de la tempesta “Gloria” a les Illes Balears en el mes de gener de 2020 es varen
produir tot un seguit de desperfectes, inundacions i catàstrofes a la zona del llevant de Mallorca i
zones costaneres, indrets com ara Portocolom o Cala Rajada han patit greus estralls que fan
necessàri establir tot un seguit d’ajudes per a aquestes zones afectades. A tot això s’ha de sumar
el drama i la incertesa de les tres persones desaparegudes.
El President del Govern de l’Estat, el Sr. Pedro Sánchez es va desplaçar el passat dia 23 a les
zones afectades a comprovar l’estat de la zona i els desperfectes i va prometre que el Govern
Central activaria tots els mecanismes necessaris per fer front a aquesta situació, entre d’altres el
de declarar la zona com a zona afectada greument per emergència de protecció civil. Tot i això, va
advertir el Sr. Sánchez que havíem de ser “pacientes” y que “hay una série de trámites a cumplir”
en relació a les ajudes que el Govern Central té previst atorgar.
No podem deixar de pensar en les ajudes que el mateix Sr. Sánchez va prometre als afectats per
la catàstrofe del llevant de Mallorca patida l’octubre de l’any 2018. En aquella ocasió també es
varen prometre tot un seguit d’ajudes de caire immediat que finalment no ho varen esser tant. No
de bades el Grup Parlamentari Popular ja va sol·licitar mitjançant una Proposició no de Llei que es
tramitessin aquelles ajudes de manera ràpida. Tot i això, en el mes d’octubre de 2019, encara no
s’havien pagat les ajudes i, fins i tot, el Parlament va sol·licitar la compareixença del Delegat del
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Govern per tal que expliqués aquest retard.
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Per altra banda, des del Grup Parlamentari Popular consideram del tot imprescindible que les
ajudes que arribin del Govern Central per aquesta catàstrofe no es limiti als consistoris afectats
sinó que també es facin extensives a empresaris, autònoms i famílies afectades. Si bé és cert que
els consistoris hauran de fer front a diverses inversions per recuperar les zones afectades, també
ho és que els qui patiran més directament els efectes d’aquesta catàstrofe son les famílies i els
empresaris que, a pocs mesos de començar una nova temporada turística es veuen obligats a
sufragar uns costos importants per fer-hi front.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a agilitzar al màxim els tràmits per
tal d’atorgar les ajudes promeses pel President del Govern, Sr. Pedro Sánchez, als afectats per la
tempesta “Gloria”.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que, de forma complementària amb
les ajudes que pugui atorgar el Govern de les Illes Balears, faci extensives les ajudes, no només
als consistoris afectats, sinó també als particulars, famílies, empresaris i autònoms que han patit
els desperfectes a fi de pal·liar una greu situació en una zona eminentment turística a pocs mesos
de començar la temporada.
Assabentament grup,

Maria Núria RIERA I MARTOS

Gabriel COMPANY I BAUZÁ
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