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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats... si els sembla bé començaríem la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, Maria Antònia Truyols substitueix, com a secretària, el
Sr. Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau. Demanam si es produeixen substitucions, que hi
ha hagut una confusió per part de la Sra. Truyols.

(Remor de veus)

 LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, Mercedes Garrido per Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Més substitucions?

Molt bé, idò passam al debat de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 373/20 i RGE
núm. 1340/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 373/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
373/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Avui és la primera iniciativa que presenta El Pi en
aquesta comissió, relativa a la implantació d’una gran
superfície  comercial a Ses Fontanelles. Aquesta promoció,
aquesta instal·lació d’aquesta gran superfície fa molts d’anys
que es ve impulsant per part dels seus promotors en aquesta
zona coneguda de Ses Fontanelles de Palma; es tractaria d’un
centre comercial de més de 70.000 metres quadrats, i e ls
darrers temps ha rebut una empenta en la seva tramitació ,
gràcies a una sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar la
denegació de l’autorització turística que ha obligat el Govern
a atorgar l’autorització autonòmica, i l’autorització que també
ha atorgat l’Ajuntament de Palma per a la dotació de serveis
dels terrenys.

Per tant, el que observa el nostre grup parlamentari és que
avança la implantació d’aquesta nova gran superfície
comercial. Entenem que si això es fes realitat seria una notícia
molt negativa per a les Illes Balears i una notícia molt negativa
per a Mallorca i per a Palma. Per què? Perquè provocaria un
desequilibri encara més gran del model comercial actualment
existent, on conviuen el comerç de proximitat i el comerç
d’atracció. Aquest comerç d’atracció situat als afores de la
ciutat el que provoca és la desertització dels centres de les
ciutats. Evidentment, afegir al banyat i crear aquesta nova gran
superfície comercial, aquest nou comerç d’atracció,
evidentment provocaria una accentuació d’aquest desequilibri
entre el comerç tradicional, el comerç de proximitat, el petit
i mitjà comerç, i aquest comerç d’atracció.

Una segona raó dels efectes negatius serien les
conseqüències sobre la mobilitat, perquè evidentment provoca
que hi hagi molt més trànsit, i tots sabem que l’obertura d’una
gran superfície comercial molt pròxima a aquesta i devora
l’aeroport el que ha fet és col·lapsar l’autopista que uneix
Palma amb Llucmajor i que passa per l’aeroport, amb greus
problemes de trànsit que evidentment si s’implantàs aquesta
nova gran superfície a Ses Fontanelles també s’accentuarien
de manera abismal. Per tant això obligaria l’administració
pública a haver de -segurament- ampliar l’autopista, invertir en
nou transport públic, etc., etc., cosa que ens pareix que no és
el camí adequat. El camí adequat és potenciar els centres de
les ciutats i la vida comercial dels centres de les ciutats.

I un tercer efecte que tendria negatiu seria l’accentuació
del canvi climàtic, perquè més vehicles, més trànsit cap a
aquestes grans superfícies d’atracció provocaria més
emissions contaminants.

Per tant, davant la magnitud del problema la nostra aposta
és acabar amb l’oligopoli d’uns pocs operadors que dominen
tot el món comercial, i intentar impedir que hi hagi una pèrdua
de dinamisme econòmic dels centres de les ciutats. Per això
la nostra proposta és que el Govern impedeixi la instal·lació
d’una gran superfície comercial, i com diu la nostra exposició
de motius demanam que es trobin alternatives a l’ús
comercial, la qual cosa vol dir que nosaltres no estam dient
que no es faci res allà, nosaltres el que estam dient és que no
es faci una gran superfície comercial. Que hi pot haver un altre
aprofitament urbanístic que satisfaci les despeses que ha fet
la promoció? Estam oberts al fet que es produeixi un diàleg,
una negociació amb els promotors per part de les diferents
administracions públiques, i que es trobin solucions adequades
a aquesta situació, però el nostre objectiu irrenunciable, i així
ho diu el primer punt de l’acord, és que el Govern tramiti,
impulsi, intenti aprovar canvis normatius que facin impossible
la implantació d’una nova gran superfície comercial a Ses
Fontanelles. Punt número 1.

Lògicament aquí insistesc que hi podria haver alternatives;
no estam dient com a alternativa només la desclassificació del
terreny, no estam dient això; estam dient que hi pot haver
alternatives amb altres usos urbanístics amb aprofitament per
als promotors i per compensar la despesa que han realitzat i
els seus drets urbanístics adquirits.
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I en el segon punt, més genèric en matèria comercial,
instam el Govern a dur a terme una política comercial
compromesa amb el petit i mitjà comerç, com els centres
comercials a cel obert que venim reclamant reiteradament ja
aquesta legislatura, la formació dual, i ajudant i potenciant la
competitivitat davant el repte digital i la pressió dels grans
operadors.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca s’han presentat les
esmenes RGE núm. 4467 i 4468/20. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el
Sr. Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos hemos
señalado siempre el problema que suponen las grandes
superficies comerciales para el comercio local y de
proximidad. Por eso mismo en cuanto a la intencionalidad de
que no haya nuevas grandes superficies comerciales en eso
siempre vamos a coincidir, debido al impacto negativo que
tienen las grandes superficies, que además no es propio ni
exclusivo de Baleares, aunque aquí es verdad que debido al
hecho insular se agrava aun más. 

El comercio local y de proximidad hay que entenderlo
como no sólo una forma de garantizar al distribución de la
riqueza, también es una forma de preservar nuestra cultura y
nuestro tejido social. Por eso mismo desde que hay gobiernos
progresistas en Baleares se han llevado políticas activas en
dinamización y potenciación del comercio local limitando en
la medida de lo posible los establecimientos de las grandes
superficies comerciales, ya que va en contra, según creemos
nosotros, del interés general tanto para nuestra sociedad como
para nuestra economía y cultura.

En relación al punto número 1 que presenta El Pi
entendemos que debido a que esto es una cámara legislativa no
se debería instar o directamente legislar con carácter
retroactivo negativo o, lo  que es lo mismo, no se debería
legislar si no es para..., de forma retroactiva sino para un
beneficio , con lo cual legislar de forma retroactiva para un
perjuicio creemos que eso sólo debe ser en casos muy
extremos y que no tendría lugar. Y en ese sentido desde que se
aprobó el Plan director de equipamientos comerciales de
Mallorca no se han permitido más implantaciones de ningún
centro comercial. Lo que pasa es que en el caso de Ses
Fontanelles hay una resolución judicial que por ser de antes de
la aprobación de dicho plan veíamos complicado incluso..., no
sé el marco legal cómo quedaría, solicitar al Gobierno desde
un órgano legislativo con carácter retroactivo para que esto se
impida. Lo vemos complejo.

Por eso mismo sí que hemos presentado una enmienda que
insta buscar los cambios normativos posibles para evitar la

implantación de grandes superficies que perjudican al
comercio local, pero no en zonas específicas, sino que lo
busquen en si, y si llegan a un acuerdo con el promotor para
que tenga otro uso han llegado, pero no especificar aquí que
ya tengan que acudir a Ses Fontanelles a intentar negociar
algo, porque legislar o encontrar algún marco normativo de
forma retroactiva que les impida hacerlo, hay una orden
judicial y lo vemos muy complejo.

Y en cuanto al segundo punto, desde el Govern siempre se
ha defendido al comercio local, con lo cual hemos redactado
la enmienda para que quede claro que se tiene que continuar
haciendo el trabajo. Son además temas que ya se han dicho en
el Pleno en más de una ocasión, que sí que se apuesta por ello
y que se va a profundizar. 

El segundo punto vamos a ver cómo queda. El primero
creemos que el marco que proponemos nosotros es más
exacto a lo que se debería hacer desde esta cámara, y luego
que el Gobierno haga su trabajo de hablar con quien tenga que
hablar.

Ya está. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Mercedes Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Se sent? És que com que
he tocat el botó aquest d’aquí...

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que per començar
el que podem manifestar des del nostre grup és que la
preocupació que es plantejava per part del Sr. Melià, quant al
sector comercial a aquestes illes, la compartim, crec que
pràcticament tots els grups d’aquesta cambra compartiran
aquesta preocupació, després veurem cadascú quin tipus de
model d’implantació planteja. 

Vull recordar que a la passada legislatura es va aprovar el
mes de maig de l’any passat el Pla director d’equipaments
comercials de Mallorca amb un ampli suport, és a dir, amb el
suport de tots els grups polítics llevat de l’abstenció de
Ciudadanos, que tampoc no era que rebutjassin el pla, sinó que
es varen abstenir, per tant, amb un gran suport i on el model
d’implantació comercial que es plantejava era el que cercava
un model de comerç de proximitat, un model que impedís els
grans moviments que provoquen els grans establiments
comercials de model americà on s’implanten a les perifèries
de les ciutats i buiden també tota la vida comercial i tota la
vida de carrer que s’ha fet a la ciutat mediterrània des de
sempre i sobretot a la nostra illa.

Per tant, no únicament parlam de model comercial sinó
que també parlam de model de convivència i de model
territorial, del model territorial que volem a la nostra illa.
Amb això crec que tots estam d’acord.
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Quant a Ses Fontanelles, que és el que avui ens ocupa, a mi
m’agradaria fer una mica d’història, és molt complexa, però sí
que m’agradaria recordar una cosa i és que en aquest moment
Ses Fontanelles no tenen llicència perquè l’Ajuntament de
Palma va caducar les dues llicències d’obres que tenia, tant la
de centre comercial tipus casetes, tipus Festival, o de centre
comercial tancat, tipus Porto Pi, és a dir, en tenia dues i totes
dues han estat caducades. 

Vull recordar que en aquest moment el Govern de les Illes
Balear té l’obligació de concedir l’autorització comercial,
amb execució provisional de sentència, perquè hi ha dues
sentències totalment contradictòries: l’Audiència Nacional,
que diu que no se li ha de donar l’autorització al centre
comercial perquè no té la condició de solar, i després, la del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que diu que
se li ha de donar l’autorització, malgrat no tengui la condició
de solar, però m’agradaria llegir literalment la resolució del
Tribunal Superior de Justícia, perquè és molt aclaridor, perquè
diu: “Reconocemos el derecho a la recurrente a que por la
administración demandada se le otorgue autorización
autonómica de gran establecimiento comercial en los
términos solicitados, esto es, sujetando la condición
resolutoria que prevea que la licencia dejará de producir
efectos jurídicos en el caso de que la solicitante no acredite
ante la consejeria, antes del inicio de la actividad, que los
terrenos en los que se ubica el establecimiento han
adquirido la condición de solar”.

Per tant, el bàsic en aquest assumpte és si té o no té
condició de solar; no té condició de solar perquè, entre altres
coses, no té..., encara no s’ha fet l’estesa elèctrica. I té
autorització per fer l’estesa elèctrica Unibail-Rodamco des de
fa més de tres anys i encara ara i avui, tenint la interlocutòria
on li poden donar l’autorització de forma provisional i tenint
tot el que té, no ho ha fet.

Què vull dir amb això? Que sembla, en tota aquesta història
d’Unibail-Rodamco i de Ses Fontanelles, el que sembla és que
la promotora cerca més una indemnització i, per tant, treure un
profit econòmic especulatiu sobre els terrenys, que no la
mateixa construcció del centre comercial, perquè, si volgués
ara mateix, pràcticament, únicament per adquirir la condició
de solar pràcticament únicament li falta l’estesa elèctrica, i
l’estesa elèctrica no l’ha duta a terme. Jo ho vull remarcar, i li
falta bàsicament això per poder adquirir la condició de solar,
perquè té trànsit rodat, perquè té electricitat, perquè té
clavegueram, no té..., perdó, perquè té aigua, té clavegueram,
no té electricitat.

Per tant, estam d’acord amb el plantejament que es fa per
part del Sr. Melià, el compartim, estam d’acord que s’ha de
fomentar un comerç de proximitat, ara, el que no podem
compartir és que es duguin a terme modificacions legislatives
per part del Govern de les Illes que afavoreixin que aquesta
empresa acabi traient un profit econòmic d’aquests terrenys,
perquè els fets  ens demostren que cerquen més una
especulació que no la pròpia execució del centre comercial.

En el cas que, per part d’El Pi, no s’acceptàs, i com que no
tornaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, hauria d’acabar. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... -ja acab, acab, acab-, com que no tornaré tenir torn
d’intervenció, per al cas que no ens acceptassin l’esmena que
hem plantejat i que ha defensat el Sr. López, sí que faria una
proposta de transacció al Sr. Melià, en el sentit que en el
primer punt, afegir al final del primer punt de la seva PNL, “...
i que no suposin indemnitzacions per als  promotors”,
precisament per això que els explicava, perquè ens temem que
els promotors cerquen això més que la construcció del centre
comercial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garrido. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, bon dia, presidenta, moltes gràcies. Bé, poc a afegir als
arguments polítics a favor d’aquesta iniciativa, és a dir, és que
s’ha dit tot, s’ha dit pràcticament tot. Només recordar que fa
molts d’anys que aquest centre comercial està en procés, per
dir-ho de qualque manera, que el desig nostre és que el procés
acabi en què no es fa dit centre comercial i recordar que els
primers que es varen oposar a aquest centre comercial varen
ser sobretot el GOB, com a grup ecologista per defensar
l’espai natural que hi ha a Ses Fontanelles, i les patronals del
petit comerç de les Illes Balears, i darrera hi hem anat tota la
resta. Si les patronals del petit comerç encenen l’alarma en el
seu moment quan això es posa en marxa, imaginau-vos, tal
com estan les coses a dia d’avui, com deuen estar ara a l’hora
de fer aquest plantejament.

Per tant, crec que és interessant i és bona la proposta o el
plantejament polític que fa El Pi a aquesta proposició no de
llei i demanar-li que prengui en consideració, com a mínim, la
proposta que ha fet in voce ara la representant del PSOE per
poder-la votar a favor. I tant si accepta com no l’esmena al
segon punt, nosaltres li votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta. També una miqueta en el mateix
sentit que la resta de grups, és a dir, jo vull reconèixer com
d’interessant és la proposta d’El Pi, votarem a favor de la
segona, jo crec que tots hi estam d’acord, per tant, no
m’explicaré molt més sobre aquest tema. 

En canvi, sobre la primera, és clar, evidentment sobre el
primer punt hi podríem estar d’acord, però el que votam són
els punts d’acord i no les exposicions de motius, que també en
un alt grau nosaltres hi coincidim. 

És clar, però, com explicava la diputada del Grup
Socialista, està una miqueta coixa a la nostra manera
d’entendre-ho el primer punt de l’ordre del dia, perquè,
aparentment, i si és sense aquest diàleg o més que diàleg acord
amb els promotors, sembla que irremeiablement hi pot haver
unes conseqüències greus quant a indemnitzacions; si aquí hi
hagués un tercer punt que digués, el Govern o la comunitat
autònoma no vol pagar indemnitzacions, també el votaríem a
favor i seria incongruent amb el primer punt.

Per tant, per intentar aproximar-nos, que jo crec que tots
els partits tendríem la mateixa voluntat, hauríem d’afinar molt
bé, i, per tant, no sé si és oportuna, encara que tengui la millor
de les intencions, aquesta esmena in voce , perquè, atesa la
rapidesa amb què la fem, sense haver-la analitzada molt, tal
vegada les conseqüències poden no ser les estimades pels
grups. Perquè si en aquest punt, exactament així com està
redactat, hi afegim així com heu fet vosaltres la proposta, i ho
dic en sentit de no haver de tenir problemes la comunitat
autònoma després, hi afegim, “... i que no suposin
indemnitzacions als promotors”, és clar, no ho decidim
nosaltres si suposen indemnitzacions als  promotors, ho
decidiran després els tribunals. Ho dic..., jo el que vull fes és
apel·lar al coneixement, al sentit comú i a no instar el Govern
a una cosa que després no serà el Govern que ho decidirà si hi
indemnitzacions, ho decidiran els tribunals. És una cosa molt
delicada de la qual parlam en aquest moment, no sé si
m’explic, si m’explic així com toca, aquest redactat, i no ho
decidirem en deu minuts en acabar, aquest redactat és
dificultós. No venc aquí a fer una intervenció política de
retrets, ni de no retrets, vénc aquí en el sentit que el Grup
Popular s’abstingués en aquest punt i votés el segon, crec que
tots els grups polítics tendríem la mateixa intenció de futur,
però les conseqüències estan fetes. O sigui, no som al futur,
aquí venim d’una sèrie de coses que ja tenen conseqüències,
o que ja en tendran.

Per tant, se’m fa difícil votar també a favor d’aquesta
esmena in voce, tenint clar que tampoc vull que es paguin
indemnitzacions, perquè no ho decidiríem nosaltres. No sé si
som capaç d’explicar-me. Aquest “i” expressa una voluntat
nostra, però si votam a favor d’això, enviarem una ordre al
Govern i en aquesta darrera frase que afegim nosaltres, no
tendrem cap poder de decisió, la tendran els jutjats. M’he
perdut una miqueta en l’ordre de les coses que tenia
plantejades, precisament per la gravetat que sé que pot tenir

tot això, 100 milions d’euros, 50, 150, parlam de números
molt grossos per decidir aquí en deu minuts.

A mi tant em faria que El Pi retiràs aquest punt, perquè hi
pogués haver una súper redacció ben feta i ben estudiada i tant
important ho veig, sinó ens hi hem de mirar un poc més. No sé
si seria millor una coma i no una “i”, “sempre i quan aquestes
no ho suposin” o tal; però, així i tot, maldament la redacció
que hi vulguem posar, seguirà sent delicada i crec que no
tenim capacitat per decidir-la aquí en deu minuts, per molt
bona voluntat que tenguem tots. I jo quasi no sé si ara faig la
feina dels diputats de suport al Govern, ho faig per al bé de les
arques de la comunitat aquesta reflexió, i segurament el Sr.
Melià en sap molt més que tots nosaltres, perquè és un polític
i és un jurista de reconegut prestigi.

Per tant, tal vegada el més sensat seria traslladar la
discussió, previ consens de tots els grups i aportacions
jurídiques molt més ben fetes que les que som capaços
nosaltres de fer aquí. Si no, a pesar de la voluntat de votar a
favor fins i tot aquesta esmena, us seguiré escoltant a veure
què dieu, per acabar-ho de decidir, però creieu-me tots, que
em sembla que és delicat. Vull fer aquesta aportació.

Crec que ja no tenc temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ha esgotat el temps...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... hi havia altres coses que són molt menys importants que la
possibilitat dels 100 milions d’euros, o no sé quants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Sagreras, després ja aclarirem aquest punt. Si
els sembla bé passam a les altres intervencions, per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues yo diría que las
intervenciones que acaban de hacerse, han planteado
precisamente cuáles son los problemas de legislar en caliente
y lo que se pretende, lamentablemente, con esta propuesta,
que es legislar ad personam, legislar un caso concreto. Creo
que lo que está quedando aquí claro es que nosotros tenemos
como misión prevenir y prevenir los casos generales, o sea,
cómo queremos que sea el desarrollo comercial y la actividad
comercial en las islas, pero como lo que queremos en
abstracto, como lo queremos en general, cuál es el marco
jurídico que damos para ello.

Después nos encontramos casos concretos, casos ad
personam, aplicamos retroactividad como se señalaba desde
Podemos..., tienen...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

..., digo yo que no tienen por qué prestarme atención, pero
déjenme hablar, ya sabía yo de quién era la culpa; tenemos
como misión prevenir, legislando bien, creando los marcos
jurídicos, no yendo a los casos concretos porque no es la
forma, no es el trabajo del legislador ir al caso concreto y
decir: pues te voy a hacer, como se nos está instando aquí. Es
que aquí se pretende impulsar y aprobar unos cambios
normativos, unos cambios normativos que ya quedarán en
nuestra legislación balear, que permanecerán en nuestra
legislación balear, que además se definen, yo no sé si mal o
demasiado bien, como “els que siguin necessaris per
impedir”. Es la forma, es la descripción que se nos está
pidiendo, unos cambios normativos “que siguin necessaris
per impedir” un caso concreto.

Es decir, ¿vamos a sacrificar nuestra legislación para en
este caso concreto conseguir este objeto? Entonces, nosotros,
reconociendo perfectamente las posibles implicaciones en la
defensa del pequeño y mediano comercio, el comercio de
proximidad, del que desde Ciudadanos somos firmes y
determinados partidarios, porque además a nosotros nos
gustaría ser el partido del pequeño comerciante, el pequeño
empresario, el autónomo y ayudarle en sus tareas, a pesar de
ello, aquí esto creo que debemos hacerlo legislativamente
bien, no legislativamente... ¿Qué vamos a hacer, ante cada caso
concreto  transformar la legalidad? Es que entonces no es
extraño que nos enfrentemos a lo que nos avisaba la Sra.
Garrido, enfrentaremos indemnizaciones, enfrentaremos con
toda seguridad porque no... pero, y además lo hacemos porque
no estamos haciendo bien nuestro trabajo, sino que estamos
adaptando o forzando las leyes a los casos concretos.
Lógicamente Europa nos caerá encima, lógicamente España
nos caerá encima, como queda manifiesto en el propio
Tribunal de Justicia Balear y en el Tribunal Supremo.

Es decir, ¿no hemos tenido ninguna oportunidad mejor de
hablar más de diez minutos, como nos solicitaba el diputado
del Partido Popular? ¿No hemos tenido ninguna ocasión mejor
para plantearnos qué realidad comercial tenemos? Porque
aquí, claro, combatimos incluso contra una cosa que, lamento
decirlo, porque vuelvo a afirmar que yo soy muy tremendo
partidario del pequeño comercio, pero que las nuevas
generaciones lo que ven en la televisión es que los niños van
a malls. No sé, su modelo aspirativo es que en el centro no
saben qué hacer, yo no sé si ustedes pasean a sus niños, pero
en el centro te miran con cara, y sin embargo en un malls que
tenga determinados comercios, parece que los chiquillos son
felices. No lo sé, estamos luchando contra mundum
hagámoslo bien, sentémonos hoy y decidámoslo. No lo
hagamos en el caso concreto , de uno concreto. Es que
tenemos una reflexión que hacer por encima de esto, ¿de
acuerdo?

Entonces, el final de esta cadena de desaciertos y
resoluciones contrarias, pues los tribunales, pues eso que nos
hemos encontrado. Y ahora sólo nos faltan las posibles
indemnizaciones que tengamos que enfrentar.

Ahora, los motivos de este alegato, el desequilibrio del
modelo comercial, la desertización, por tanto, de centros de
ciudades y pueblos, los problemas de movilidad y los
problemas de movilidad concretos en este caso, tanto consejo
como ayuntamientos tienen que sentarse y plantearse esto
muy enserio, y luego el genérico de la contaminación y el
cambio climático, es una apelación a todas las causas justas,
pero dense cuenta que podrían formularse las causas justas
contrarias, yo no quiero hacerlo porque no quiero mostrarme
aquí partidario de ninguna de estas cosas. De hecho nosotros
nos abstendremos porque no queremos tener nada que ver con
esto. Pero supongo que los promotores deben estar alegando
que crean empleos, que crean prosperidad, que los cambios en
las nuevas relaciones sociales y la forma de socialización
ahora llevan por ese camino. En fin, deben tener su propio
discurso. Ninguno de estos discursos es determinante, es el
que nos tendríamos que sentar, como solicita el Sr. Sagreras,
y discutir en profundidad. ¿De acuerdo?

Entonces, pues yo diciéndoles eso que, por supuesto, en
cuanto al segundo punto de su propuesta y a que haya un firme
y determinado y claro posicionamiento a favor de ese modelo
de vida que implica el comercio de proximidad, que, en fin,
que es nuestro mundo, nuestra manera de ser, lo que nosotros
entendemos y que a esta gente además hay que simplificarles
la vida burocrática y tributariamente en todo lo posible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

... -sí, con esto he terminado-, digo que una vez en eso,
estaremos plenamente de acuerdo y en el segundo punto
votaremos a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros somos también partidarios
de incentivar el comercio local y el pequeño comercio y por
eso votaremos a favor del segundo apartado de esta PNL, si se
admite la petición de votación separada.

En cuanto al primer apartado, que nos habla de cambios
normativos, no tenemos claro cuáles serían esos cambios
normativos, qué consecuencias tendrían, consecuencias
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económicas probablemente, económicas importantes. La
fórmula supongo que pasará por una expropiación, o por una
recalificación urbanística, no sé cuál sería la fórmula para
impedir este nuevo centro comercial y eso implicaría sin lugar
a dudas, una indemnización millonaria a la empresa. No se me
ocurre que pueda haber un convenio urbanístico, si hubiese un
convenio urbanístico, pero si la Sra. Garrido ya nos ha avisado
que lo que buscan es la indemnización, dudo mucho que
accedieran a un convenio urbanístico.

Por tanto, nosotros tampoco sabemos qué servicios
dejaremos de prestar, en caso que tengamos que atender a esta
indemnización millonaria que se nos vendría encima, nos
endeudaríamos más, no sé... Si se acepta la enmienda
transaccional planteada por el grupo del PSOE tampoco
sabemos cuáles serían esos cambios normativos.

Por tanto, no vemos claro cuál será la solución. Esta PNL
tampoco plantea esta solución concreta y por eso no nos
parece prudente pronunciarnos a favor o en contra de
actuaciones indeterminadas de las que desconocemos las
consecuencias que pueden ser muy graves para esta
comunidad.

Si no se lleva a cabo el proyecto tampoco sabríamos qué
se haría allí. Son demasiadas dudas que no nos resuelve esta
iniciativa. También está todo el tema de la seguridad jurídica
evidentemente que es que han recaído ya sentencias que han
fallado a favor de la promotora. 

Por tanto, estaríamos una vez más yendo en contra de este
principio de seguridad jurídica que es tan importante para
estos promotores, en este caso, pero es que es para todos los
ciudadanos de Baleares realmente, que necesitamos contar
con esta seguridad jurídica.

Y bueno, también somos conscientes de los problemas de
movilidad que va a acarrear si finalmente se lleva a cabo este
centro comercial. Creo que más bien, visto lo  visto,
deberíamos ya empezar a plantearnos cómo podremos
solucionar los problemas de movilidad que nos va a traer,
cómo lo vamos a hacer para que los accesos no se colapsen
porque ya sabemos que es la misma carretera que va al
aeropuerto que además ya hay otro centro comercial muy
cerca y luego, bueno pues toda la gente que vive por esas
urbanizaciones de Llucmajor, al final va a ser un auténtico
caos poder comunicarse con Palma.

Por tanto, también esto va a ser otro problema que nos va
a acarrear, porque no somos nosotros partidarios de esta gran
superficie en concreto, pero también vemos con mucha
prudencia el poder aportar la solución. Creemos que se tiene
que pensar más detenidamente.

Por tanto, nos abstendremos en el primer punto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt no ha assistit ningú a
la comissió. Per tant, si els sembla bé suspenem la sessió uns

minuts per tal que... si voleu arribar a un acord o negociar
esmenes o transaccions...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per a mi no importa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que no accepta la transacció ni l’esmena... bé... Per
tant, té la paraula el Sr. Melià per part d’El Pi Proposta per les
Illes Balears, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Accept la transacció que
m’ha ofert el Partit Socialista, accept la transacció. 

No accept l’esmena segona, al punt 2, que ha fet el Partit
Popular, Podemos, perdó, i evidentment no accept la primera
esmena de Podemos al punt primer, perquè accept la
transacció que m’ofereix el Partit Socialista.

Primer..., és clar, el portaveu de Ciutadans em diu: bé,
legislar en casos concrets. És que legislar en casos concrets
es fa seguit, seguit en aquest parlament i a tots els parlaments.
Crec que Ciutadans va votar favorablement la Llei del centre
Rafel Nadal, que és una llei de cas concret. Què és el centre
Rafel Nadal? Una llei de cas concret. Decret llei Hospital Can
Misses, també a favor, i és una llei de cas concret. 

Podríem parlar de lleis de protecció, Es Trenc, Cala
Mondragó, la Llei d’espais naturals són lle is de casos
concrets, tot està ple de casos concrets. Per tant, diguem que
a mi aquest argument, sincerament, em sembla un argument
feble.

El Partit Socialista em conta l’estesa elèctrica, bé, idò si
no hi ha els serveis i no té la condició de solar el que han de
fer és caducar les autoritzacions i ja està. No, no està, aquest
és el problema, perquè mentre continua existint l’ús comercial
es poden treure noves autoritzacions encara que hagin caducat
les anteriors. El problema de fons, per tant, és acabar amb l’ús
comercial. Aquest és el nostre objectiu i el nostre objectiu és
que el Govern s’impliqui de bon de veres en això i no es posi
de perfil, que fins ara s’hi ha posat de perfil.

Per tant, el primer punt ens va bé perquè el Govern ha de
cercar les fórmules i, com ja he explicat, evidentment, el Sr.
Sagreras té raó, això és un tema complex, però com a tema
complex no ens correspon resoldre’l a la comissió
parlamentària, correspon al Govern fer una normativa, que ja
estudiarà la seva complexitat i ja estudiarà que aquesta
complexitat reculli la impossibilitat genèrica, la impossibilitat
ben argumentada que hi hagi les indemnitzacions.

Lògicament tot és susceptible d’acabar als tribunals,
lògicament, no dic que no, tot és susceptible d’acabar als
tribunals, però a priori si instam el Govern a fer un canvi
normatiu i que estudiï que no hi hagi indemnitzacions, a fer
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una normativa complexa i a aconseguir un canvi d’usos, que no
d’eliminació d’aprofitaments urbanístics, sinó un canvi
d’aquests aprofitaments urbanístics respectant els drets
urbanístics que puguin existir, en principi aconseguirem un
marc de seguretat jurídica i un marc que no generi
indemnitzacions.

Aquest és el nostre objectiu, que no hi hagi una gran
superfície comercial. Vostès, tots els grups diuen que hi estan
d’acord, però al final... tothom intenta evitar-ho. No, hem de
cercar solucions imaginatives perquè tenim un problema
seriós, i si no fem res, Ses Fontanelles es farà i nosaltres
proposam fer qualque cosa,...

(Remor de veus)

... fer qualque cosa. Per tant, com que és un tema seriós, que
sigui el Govern el que faci amb seriositat i amb rigor la
normativa.

Evidentment, accept la transacció del Partit Socialista que
no suposi indemnitzacions  i que es facin els canvis d’usos
urbanístics per aconseguir l’objectiu que en teoria tots
compartim.

Crec que aquesta és una bona fórmula i crec que dóna
satisfacció. Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Hi ha qualque partit que s’oposi a la transacció
que ha acceptat el Sr. Melià?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

Sí, expliqui..., però amb un temps molt breu, Sra. Garrido,
i per no entrar en debat, Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Molt, molt, molt breu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si és aclaridora, sí; si és per entrar en debat, no.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si és un tema...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No, no, no, no, és per aclarir  sobretot el dubte que
plantejava el Sr. Sagreras.

El Sr. Sagreras deia: amb la transacció que hem fet podem
anar..., això ho dirà el jutjat si hi ha indemnització o no, és cert
que ho dirà el jutjat perquè, com li deia el Sr. Melià, sempre
tot és susceptible d’anar als jutjats i després ja ho veurem.

Com entenc jo la transacció? I és que el Govern plantegi
les modificacions normatives pertinents i que no suposin
indemnització. Per tant, si  e l Govern fa un estudi concret
d’aquest assumpte i veu que el plantejament normatiu que es
faci és susceptible d’indemnitzar el promotor, ja no farà
aquesta modificació normativa. Aquest és el sentit que jo
entenc amb aquesta cosa. Ho dic  per matisar i perquè
sapiguem quina és la proposta que faig, jo, per ventura, no ho
havia explicat d’aquesta manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Garrido. Algun incís respecte d’això? Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, per favor,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Però fora entrar en debat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

..., jo no tenc inconvenient... per explicar-nos, precisament pel
problema que és. 

Jo el que entenc és que, és clar, la problemàtica grossa és
que no depèn de com la Sra. Diputada o els senyors diputats
entenguem el que nosaltres volem dir. Crec que el problema
és tan greu, perquè estam parlant... i dic  aquesta quantitat
perquè l’he escoltada abans, jo no ho sé si seran 100 milions
d’euros, però crec que és tan important com perquè no
depengui del que entenem o volem dir els diputats d’aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Garrido, no té la paraula.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

I per tant, com que també jo crec que el que veiem és que,
baldament no en tenguem ganes cap, tots reconeixem que
acabarà als tribunals si s’aprova aquest punt 1, baldament la
intenció sigui que no impliqui sentències, estam a punt de
cometre un error, més quan no tenim cap mala intenció.

Per tant, e l que demanava és apurem la redacció,
posposem-ho perquè ho estudiïn uns jurídics que en sàpiguen
més que nosaltres. Jo no tenc aquesta formació, però pot ser
delicat, pot ser delicat el que anam a fer.
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No estam fent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, Sr. Sagreras, bé... com que...

(Remor de veus) 

Un momentet...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Cap problema ni un...

LA SRA. PRESIDENTA:

No ara aquí tornam entrar en un debat on tothom ja ha fet
el seu posicionament. Com que a la Sra. Garrido li accepten la
transacció...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Jo...sí, sí... jo no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Jo no hi volia entrar, nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo els he donat la paraula a vostès perquè la Sra. Garrido
havia fet la transacció  i vostè també havia fet un
posicionament respecte d’això...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara si els sembla bé, demanaria si hi ha algun grup
que s’oposi a la transacció que ha fet la Sra. Garrido, que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Presidenta, una pregunta que a lo mejor no procede,
¿podríamos hacer el receso de cinco o diez minutos y así lo
debatimos nosotros entre los grupos?

LA SRA. PRESIDENTA:

Però el Sr. Melià que és el proposant de la proposta...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

¿No ha aceptado?

LA SRA. PRESIDENTA:

... ha dit que no. 

Per tant, passam a votació i demanaria si e l Sr. Melià
accepta votació separada i si hi ha algun grup que s’oposi a la
transacció que ha acceptat el Sr. Melià.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Idò un dubte, si els grups ens oposam a la transacció no es
vota la transacció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo deman si hi ha algun grup que s’oposa a la transacció.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Però puc demanar..., desconec el funcionament, si ara jo
m’opòs a aquesta transacció es vota l’original?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Per tant, entenc que estaria fent un favor a la comissió i
podríem discutir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En sereu responsables vosaltres, cap problema Joan...

LA SRA. PRESIDENTA:

Va, vinga...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... (...), jo crec que mantenia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, no entrem en debat. Si s’hi oposen es vota...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

(...) el que parlam aquí. Ens oposam a la transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Per tant, passam a votar la proposició no de
llei..., el primer punt de la proposició...
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(Remor de veus)

Sr. Sagreras i Sra. Garrido, discutiran a fora, per favor.

Passam a votar el primer punt de la proposició no de llei
tal com està redactada per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

I abstencions?

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester que diu:
“Què és que he fet, has votat uns altres? Has volgut ser
molt pardal.”)

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 vots en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara passam a votar el segon punt de la proposició
no de llei tal com està redactat.

Vots a favor? Per tant es... Perdó? A favor, Sr. Méndez?

Per tant, s’aprova per unanimitat el segon punt.

Molt bé. En conseqüència, queda aprovada..., queda aprovat
el segon punt i rebutjat el primer punt de la Proposició no de
llei RGE núm. 373/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1340/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1340/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa als ajuts per bonificar
els costs elèctrics de les explotacions agràries.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Melià per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La segona iniciativa que
duim a aquesta comissió és relativa als ajuts per bonificar els
costos elèctrics de les explotacions agràries. Tots sabem, i la
normativa i la Llei agrària així ho disposen, que l’activitat
agrària és estratègica per a la societat i l’economia, que ens hi
hem d’implicar per les seves conseqüències positives tant des
d’un punt de vista social, ambiental i econòmic, que els
sistemes agraris són imprescindibles en qualsevol societat per
garantir la seguretat alimentària, per garantir l’aliment de la
societat i perquè contribueixen d’una manera efectiva a la

conservació del territori, el paisatge i el medi. Per tant tot són
repercussions positives, però hem d’implantar mesures que
facin possible que aquesta activitat agrària funcioni, sigui
rendible i tengui els beneficis mínims per part de la gent que
s’hi dedica.

Existia... antigament existia una tarifa específica elèctrica
per a les explotacions agràries perquè els costos elèctrics
estiguessin..., fossin minvats, fossin menors, i per tant fossin
assumibles pels pagesos. La realitat és que aquesta tarifa
específica per a explotacions agràries va desaparèixer, es va
entrar en el lliure mercat, i els costos elèctrics s’han disparat
per a les explotacions agràries, al voltant d’un 80% han
augmentat aquests costos. Per tant El Pi ja va fer esmenes als
pressupostos de la comunitat per intentar introduir partides
que poguessin ser una ajuda per fer front als costos elèctrics
que tenen aquestes explotacions agràries que, ja dic, són uns
costos que s’han disparat de manera... molt accentuada, de
manera molt forta els darrers anys. 

Per tant la nostra iniciativa té dos punts. El primer és que
el Parlament insti el Govern a establir durant el primer
quadrienni, quadrimestre, perdó, de l’any 2020 les bases legals
perquè aquests ajuts es facin efectius com més aviat millor. I
el segon punt és que el Parlament insta el Govern perquè en
l’establiment dels criteris per tal de rebre aquests ajuts es
prioritzin les explotacions situades en zones d’alt valor agrari.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca s’han presentat les
esmenes RGE núm. 4477 i 4478/20. Per defensar-les, i per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el
Sr. Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Lo que se negoció en los presupuestos
con Jaume Font, que era el que lo llevaba en ese momento, era
aumentar una línea existente para los costes eléctricos de las
explotaciones agrarias, y era aumentar la línea existente en
unos 68.000 euros, sumada a la línea que ya había de 56.000,
lo que daba más o menos unos 125.000 euros para bonificar
estos gastos eléctricos a las explotaciones o conseguir rebajar
lo que sería el costo para estas explotaciones agrarias.

¿Qué pasa? Que hace..., me he informado para esta PNL, y
hace..., nada, escasos días, una semanita más o menos, han
visto que la línea sobre la que se aumentó esos 68.000 de
56.000 tenía otros gastos comprometidos a parte de los
eléctricos. Entonces hablando hemos llegado a un acuerdo o
entendimiento que, ya que se negoció conseguir esos
125.000, en lugar que el sector vea reducido eso simplemente
porque no se sabía que había unos gastos comprometidos, se
vendría a hacer bien, ya que está presupuestado y dentro de los
presupuestos se negoció, conseguir otra línea, una línea a
parte que sería de 125.000 y no utilizar los gastos ya

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001340
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004477
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comprometidos. Por eso mismo hemos propuesto la
enmienda que registramos, que lo que propone realmente es
una nueva línea, o sea encontrar esa nueva línea, para que
dentro del primer cuatrimestre de 2020 se pueda hacer
efectivo, que es realmente la esencia, por así decirlo, o la
intencionalidad que se negoció, que era aumentar hasta
125.000 justamente esas ayudas o todos esos beneficios
enfocados a reducir los gastos eléctricos de las explotaciones
agrarias. Por lo tanto creemos que es para el beneficio del
sector más inclusivo lo que estamos proponiendo nosotros, ya
que realmente aumenta y garantiza lo que se negoció en los
presupuestos, que es lo que creo que todos queremos que se
pretenda con esta PNL.

En cuanto al segundo punto, respecto a las zonas de alto
valor agrario, y si se fijase así como está podría dar, parece
ser, bastantes problemas de tramitación alargando el proceso
en mucho más tiempo. Creemos que con el redactado que
hacemos nosotros quedarían cubiertas las explotaciones con
más costes eléctricos por volumen de producción, en
específico las que además se querían garantizar cuando se
habló en esta negociación, y entendemos que ese cambio sí
que daría mayor agilidad en los trámites, que al fin i al cabo
creo que la intencionalidad es reducir los trámites
burocráticos y que realmente el sector se vea beneficiado.

En caso de que no se aceptasen las enmiendas o se llegase
a un acuerdo que sí que vaya en esa línea, sí que tendríamos
que vernos obligados a no poder votar a favor, pero por el
hecho de que negoció con el sentido que acabo de comentar
previamente a los presupuestos, y que lo que realmente va a
garantizar que eso se cumpla son las enmiendas que hemos
propuesto los tres partidos que damos apoyo al Gobierno. Me
gustaría que en esto sí que se pensase en el sector y en su
beneficio por encima de cualquier otro tipo de cuestión más
de posicionamiento de partido, ya que al fin y al cabo lo que
se está diciendo es que el sector sí que reciba la subvención
total que realmente se intentó negociar en los presupuestos,
y que no se quede con menos por un fallo burocrático que no
tiene sentido y que se puede solventar instando como toca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, el nostre grup parlamentari vol
expressar al Grup El Pi que estem d’acord amb la idea
d’aquesta PNL i en suport a les explotacions agràries. És molt
necessari incrementar l’activitat agrària a Balears, donar
suport a la viabilitat de les explotacions i ajudar les empreses,
fomentar la incorporació de nous actius al sector amb
l’objectiu final d’aconseguir el relleu generacional, i amb la
incorporació també de les dones, i així és imprescindible
millorar considerablement els nivells de renda i els índex de

producció, perquè amb tot això les explotacions agràries
puguin ser més atractives i poder continuar la seva activitat en
millors condicions.

És important que el sector sigui sostenible, sigui
professional i lligat al territori, i que pugui aconseguir uns
indicadors que demostrin en un futur molt proper que ha
millorat la situació actual l’abans possible. Cal facilitar una
administració agrària oberta i àgil per als agricultors i la
indústria agroalimentària, millorar la transparència i la
claredat en els processos, i agilitar i simplificar tots els
tràmits relacionats amb les explotacions agràries, i també amb
les ajudes que es destinin, incloses les destinades a unificar
els costos elèctrics.

La Llei agrària, la de les Illes Balears, pretén avançar tant
en la viabilitat econòmica de les explotacions com que les
rendes agràries siguin adequades. Totes dues metes són
necessàries per revertir l’actual situació, que pot comportar
l’abandonament de l’activitat agrària. L’objectiu a aconseguir
per a Balears és un sector primari econòmicament atractiu,
sobretot orientat a les generacions futures, i aquesta viabilitat
econòmica es tradueix a enfortir les estructures econòmiques
més adequades per al model d’agricultura sostenible
energèticament a les nostres illes amb les ajudes que siguin
necessàries.

Cal facilitar l’aplicació d’energies renovables en el món
rural i crèiem que l’equip de la conselleria assumeix aquest
repte pressupostari en revisar tots i cada un dels gestos
prevists amb la intenció de poder impulsar les actuacions i
projectes necessaris i continuar treballant les línies d’ajuda
que siguin també necessàries, com és el cas dels costs
elèctrics derivats d’explotacions agràries.

Per aquest motiu, demanam suport a les dues esmenes
presentades a aquesta PNL, perquè pensam que milloren la
proposta, que, repeteix, estam d’acord totalment amb la idea
principal que té d’ajudar les empreses del sector d’aquesta
manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, estam d’acord amb la iniciativa, ja
estiguérem d’acord amb el plantejament que va fer als
pressuposts el diputat, l’exdiputat Jaume Font. En aquesta
iniciativa, és a dir, hi ha molts de factors, els que coneixement
una mica el sector, que ajuden..., és a dir, que no permeten la
rendibilitat de les empreses agràries i els qui coneixement
també una mica el sector sabem que Jaume Font va presentar
aquesta proposició no de llei perquè a sa Pobla empren molt
corrent per regar les patates per les gelades, i és una cosa com
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a molt específica; per això, també el segon punt parla de les
zones d’alt valor agrari, massa bé, vull dir, li alab el gust que
faci això mirant per a una zona productiva que és de les més
importants, per no dir la més important, que hi ha a les Illes
Balears. Per tant, no podem fer res més que estar-hi a favor.

Les esmenes presentades entenem que van en la bona línia,
la primera perquè el que hem de fer és anar al màxim
rendiment de les ajudes i que puguin arribar al màxim de gent
possible i treure el màxim rendiment a la línia. Per tant, si hi
ha hagut un error burocràtic intentar que no torni a passar,
però entenem que l’esmena va en la bona línia.

I la segona, també entenem que és encertada si és per fer
més via a resoldre els expedients. Jo entenc per què es
planteja que es prioritzin les zones d’alt valor agrari, entre
d’altres coses perquè Sa Pobla és zona d’alt valor agrari i és on
s’ha de fer més incidència en aquest aspecte, però el fet que
siguin explotacions prioritàries o pageses professionals, que
és del que parla l’esmena, ha d’agilitar la cosa, per ventura hem
de fer un pensament i plantejar acceptar l’esmena. Al marge
d’això, nosaltres si s’accepten les esmenes evidentment no
podem fer altra cosa que votar a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Des del meu grup parlamentari
donarem suport a aquesta proposició, de la mateixa manera
que durant el debat de la Llei de pressuposts per a enguany ja
vam votar a favor de l’esmena 9729, presentada per El Pi, en
aquest mateix sentit. 

Efectivament, l’energia elèctrica suposa avui el 80% dels
costs de producció en el camp amb uns preus que s’han
multiplicat, per haver suprimit la tarifa específica per al
regadiu agrícola. Altres comunitats autònomes recentment,
com per exemple la Junta d’Andalusia, ja han aprovat
bonificacions en aquest sentit. 

Entre  les reivindicacions de les manifestacions que han
convocat les organitzacions agràries de Mallorca i de
Menorca apareix precisament la revisió de les tarifes
elèctriques per al sector agrari i ramader, una petició dirigida
a les administracions, lògicament, per reduir els costs de
producció.

Sí ens crida l’atenció que la petició inicial d’El Pi era crear
una línia d’ajuts per bonificar precisament aquests costs
elèctrics al camp i demanava una dotació de 600.000 euros,
però després es va transaccionar amb un resultat final de
només 68.129 euros. Es va acceptar una rebaixa del 88%. Per
tant, nosaltres creiem que més aviat és una quantitat simbòlic,
creiem que a la pràctica, desgraciadament, massa cosa no es
podrà fer. 

Com he dit, però, votarem a favor d’aquesta proposició, tot
i que l’aprovació d’una esmena durant el debat dels
pressuposts de la comunitat hauria d’implicar de forma
automàtica que el Govern, en aquest el Govern de la Sra.
Armengol i la consellera de la Concha, la incorporin a
l’exercici pressupostari de forma automàtica, perquè, en cas
contrari, es converteix en una simple declaració de bones
intencions, seria un brindis al sol, però no hi hauria cap
voluntat real d’aplicar i de complir allò que s’ha aprovat en el
Ple del Parlament.

Sincerament, ens preocupa que ni la Sra. Armengol ni la
consellera de la Concha han fet els deures, i quan ja hem entrat
en el mes de març el sector ramader desconeix com i de quina
manera es faran efectives encara aquestes ajudes.
Evidentment, ben arribades siguin, però, com dic, ningú no sap
quan serà ni amb quins criteris. 

I açò no ho diu el Partit Popular, miri, queda confirmat
amb l’esmena de modificació del punt primer. El que per a El
Pi ha de ser “establir”, molt correctament creiem nosaltres,
Podemos, PSOE i MÉS ho pretenen convertir en “trobar”. O
sigui, encara hem de cercar i hem de trobar la manera com dur
a terme aquesta actuació. 

Sincerament, en una paraula, és que no hem fet res, no hem
res, mentrestant els pagesos i els ramaders esperen respostes
de la conselleria i davant d’aquesta manca d’actuacions
convoquen aquestes tractorades i aquestes manifestacions; on
des del Partit Popular, sense cap dubte, hi donam suport i ens
hi adherim perquè efectivament el camp, entre unes coses i les
altres, està al límit i tant l’agricultura com la ramaderia arriben
a un punt on cada vegada és més insostenible la seva
continuïtat, malauradament.

Repetesc, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Siguiendo con la argumentación
de la Sra. Diputada del Partido Popular, Asunción Pons,
estamos otra vez de nuevo en lo  que hemos hablado varias
veces de como este sector es tremendamente estratégico y
como es necesario ser especialmente vigilante y cuidadoso
con él, por lo que nos representa para todo, para incluso
nuestra propia identidad, lo que somos las Islas Baleares.

Así que nosotros también daremos soporte a esta
propuesta, entendemos además que es adecuada como
respuesta a la desaparición de la tarifa eléctrica agrícola. Y
vemos bien fundamentada toda la propuesta, el alegato a favor
de los puntos y creemos, además, que recoge perfectamente
la sensibilidad de las organizaciones sectoriales, tal como las
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estamos recibiendo en estos últimos días en sus declaraciones
públicas.

Así que nos mostraremos a favor de los dos puntos de la
propuesta.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros creemos que, a la vista del
funcionamiento al que nos tiene acostumbrados la Consejeria
de Agricultura y a las dilaciones injustificadas a las que viene
sometiendo a los agricultores en el cobro de las ayudas a las
que tienen derecho, consideramos que esta PNL, bueno, pues
no concreta ningún plazo para que se hagan efectivos “el més
aviat millor”, es un concepto jurídico indeterminado que al
final mucho me temo que va ser más de lo mismo, ¿no?, y al
final, bueno, si ya sabemos que las ayudas de la PAC que
tardan hasta tres años en cobrarse, pues, no digamos ya ayudas
que se instauran ex novo, como ésta que se aprobó en los
presupuestos que tendrán establecer el procedimiento, las
bases y todo ello.

A pesar de la indeterminación de esta PNL consideramos
importante ayudar al sector agrario como un sector, bueno,
estratégico para nuestra comunidad autónoma. Por tanto, por
supuesto, votaremos a favor de ello.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha
ningú a la comissió. Ara deman al grup proposant, al Sr. Melià,
si vol una suspensió o podem seguir?

Per tant, reprenem la sessió, la seguim, i per part del Grup
Parlamentari Pi té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que acceptam
la primera esmena, o l’esmena al punt 1, millor dit, per les
explicacions que se’ns ha donat per part del Grup Parlamentari
Podemos, que hi havia una línia d’ajudes, però que s’ha
d’establir una altra línia d’ajudes, o que ha de trobar la manera
perquè la línia d’ajudes era més ampla i per tant, no
especificava l’objecte que nosaltres pretenem amb aquestes
ajudes. Per tant, és un argument que ens convenç i ens sembla
bé acceptar l’esmena.

L’esmena al punt 2 també l’acceptaríem, sempre amb una
transacció , i  és afegir-hi “i si és possible prioritzant les
explotacions situades a zones d’alt valor agrari”. Entenem que

l’esmena el que vol és que la resolució de l’expedient d’ajuda
sigui més àgil i més ràpida, amb la qual cosa evidentment
compartiríem aquest objectiu; ara bé, nosaltres no volem
perdre de vista que, en la mesura que això sigui factible, es
prioritzin aquestes zones d’alt valor agrari, que alguna
repercussió han de tenir en aquesta catalogació.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, Sr. Melià, li importaria repetir la transacció que ha
acceptat...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Afegir a l’esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

Afegir al punt segon...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Afegir l’esmena al punt segon de Podemos “i si és possible
prioritzant les explotacions situades a zones d’alt valor agrari”.
Cierro comillas.

Ho torn dir?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, ja està. El que no m’ha quedat clar és si algun grup
demana votació separada. D’acord, per tant, llegiré les
propostes així com queden per si ens equivocam i em voleu
rectificar.

Passam a votar el punt 1 i bé, tota la proposició no de llei
quedaria, el punt 1: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a trobar durant el primer
quatrimestre de l’any 2020 les línies adequades per ajudar a
rebaixar aquests costs elèctrics el més aviat possible.”
Correcte.

El punt 2 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que, en l’establiment dels
criteris per tal de rebre aquests ajuts, es prioritzin les
explotacions d’agricultors professionals i, s i  és possible,
prioritzant les zones d’alt valor agrari.” És correcte així, Sr.
Melià? D’acord.

Per tant, passam a votar la proposició no de llei així com
ha quedat, com he llegit darrerament. Passam a votar. Vots a
favor?

Per tant, queda aprovada per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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