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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, presidenta. Joan Ferrer substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc els inform que, atesa la participació d’alguns
diputats i diputades per videoconferència, la votació de les
proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article  97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran sí, no
o abstenció. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’ordre del dia d’avui. 

Adopció..., el punt 1, adopció d’acord respecte de la
sol·licitud de compareixença RGE núm. 6251/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears pel
procediment d’urgència, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19.

El segon punt, les proposicions no de llei RGE núm.
5308/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears pel procediment d’urgència, relativa a la
millora de les mesures econòmiques dictades a conseqüència
de la COVID; i RGE núm. 5546/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos pel procediment d’urgència, relativa
a sector primari davant la crisi de la COVID-19.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6251/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, pel
procediment d’urgència, del conseller de Transició
Energètica i Sectors Productius per tal d’informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de
Balears provocada per la propagació de la COVID-19.

Començam el debat amb l’escrit RGE núm. 6251/2020,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears pel procediment d’urgència..., del conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Gràcies. El Grup Parlamentari El Pi
demana la compareixença del conseller que, com el seu nom
indica, és de sectors productius, un conseller fonamental per
a aquest l’objectiu que molts hem manifestat en multitud de
discursos, que és l’objectiu de la diversificació econòmica de
les Illes Balears, i aquest conseller evidentment és competent
en aquesta qüestió. Per tant entenem que necessitam potenciar
la indústria, necessitam potenciar la innovació i necessitam
donar respostes al petit i al mitjà comerç, i aquest conseller
és competent en totes aquestes qüestions.

Per tant pensam que amb la crisi que tenim i amb la
perspectiva futura que tenim és evident que hem de fer molta
feina en tots aquests àmbits i per tant té molt de sentit que hi
hagi una compareixença d’aquest conseller. Per això la nostra
sol·licitud.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En torn de fixació de posicions de major a menor
té la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Si m’ho permet el Partit Popular
votarà a favor de la compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Por nuestra parte votaremos a favor y
vemos completamente razonable la petición. Vamos a votar a
favor por ello. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta. Nosotros también nos mostraremos
favorables, y entendemos perfectamente que lo ha planteado
muy bien el Sr. Melià. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta. Des de MÉS per Mallorca també votarem a
favor. Entenem que és no només lògic sinó necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Nosotros consideramos absolutamente necesaria la
comparecencia y por tanto también votaremos a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. També votarem a favor d’aquesta
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant no fa falta procedir a la votació nominal
perquè s’aprova per unanimitat.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5308/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, pel procediment d’urgència, relativa a la millora de
les mesures econòmiques dictades a conseqüència de la
COVID-19.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5308/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes pel procediment d’urgència, relativa a la
millora de les mesures econòmiques dictades a conseqüència
de la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
té la paraula el Sr. Melià per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Compartim la seva alegria
en la mesura que es pugui.

El Pi va presentar aquesta iniciativa, que ja té un mes;
pareix que és poca cosa, un mes, però amb tot el que va
succeint dia a dia, i sobretot amb la quantitat de normatives,
decrets lleis, ordres, instruccions que es van dictant dia a dia,
a vegades una iniciativa en un mes pot quedar trastocada o
canviada. Ho dic per contextualitzar quan es va presentar la
iniciativa. Es va presentar el dia 23 de març de 2020, i es va
presentar sobretot com a conseqüència de l’aprovació del
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Aquest crec que és el
context necessari per entendre la nostra iniciativa.

La nostra iniciativa fa cinc propostes bàsiques. La primera,
que és un poc més clàssica però que té molt més sentit en
aquest moment de crisi, és la derogació, la modificació de la
Llei Montoro i, per tant, permetre a tots els ajuntaments que
tenen superàvit i que han anat acumulant recursos econòmics
en els bancs perquè puguin posar en moviment aquests
recursos. Ara més que mai, en aquest moment de crisi,
necessitam una política d’inversió, de dinamització, i
evidentment si tenim doblers al banc quina via més fàcil que
no sigui aquesta. Per això nosaltres a vegades parlam d’una
primera fase d’un pla Marshall de recuperació, de
reconstrucció, de dinamització  de l’economia. Tenim els
recursos, l’únic que hem de fer és un canvi legal perquè això
sigui possible. Per tant en aquest primer punt el que feim és
instar l’Estat que d’una vegada per totes permeti als
ajuntaments mobilitzar tots aquests recursos econòmics que
estan aturats.

El segon punt és el relatiu als expedients de regulació
temporal d’ocupació. Estan bé, estam contents de com estan
funcionant, però és evident que necessiten perfeccionar-se,
sobretot necessiten perfeccionar-se a una economia
estacional com les Illes Balears perquè en aquests ERTO de
força major existeixen una sèrie de requisits que són
inassumibles per una economia com la de les Illes Balears;
molt en concret, això que faci falta que una vegada que acabi
l’ERTO l’activitat funcioni durant sis mesos, perquè és evident
que si els ERTO acabassin, com acabarà l’estat d’alarma
previsiblement, juny, juliol, moltes empreses no faran feina
sis mesos, tots ho sabem. 

Per tant, aquest requisit, ja ho sabem que el Govern de les
Illes Balears de fet està fent gestions perquè això sigui una
realitat, però nosaltres consideram que tal com està reflectit
en aquest Reial Decret Llei 8/2020 moltes empreses tendran
molts de problemes a les Illes Balears per aquest requisit. 

I un segon requisit és el manteniment de tota la plantilla.
És evident que l’ERTO es fa per salvar la major part de la feina
que es pugui, però també és evident que si baixa l’activitat no
es podrà mantenir tota la plantilla. Per tant, intentem fixar
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criteris més flexibles perquè el que es pugui salvar, se salvi.
Aquest és el plantejament d’aquest punt sobre els ERTO. 

El tercer punt és sobre l’ICO, sobre l’Institut de Crèdit
Oficial, i el que feim és demanar que s’agiliti d’una vegada per
totes aquesta liquiditat que s’ha de donar a les empreses, però
que al final es perd per gestions en el banc, documents, molts
de bancs durant molt de temps han demanat assegurances de
vida, etc., han posat requisits suplementaris per donar aquest
crèdit i, per tant, no han arribat a les empreses, als autònoms
que ho havien de menester. Per tant, demanam agilitat, quinze
dies màxim, i demanam que es redueixin els requisits
exigibles per a la concessió d’aquests crèdits ICO.

El quart punt de la nostra proposició  és relatiu als
autònoms, i demanam que hi hagi una reducció de les quotes
quan es comprovi que hi ha hagut una minva d’ingressos com
a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Per tant, si hi ha
una reducció, si hi ha una reducció d’ingressos per part
d’aquest treballador per compte propi, també hi hagi una
reducció de la quota i això ajudi que aquest autònom pugui
continuar amb la seva activitat.

El cinquè punt de la nostra iniciativa planteja que hi hagi
una moratòria d’obligacions bancàries també per a les
empreses, no només per al particular d’habitatge habitual sinó
també per a les empreses que passen per dificultats
econòmiques també molt importants. Per tant, igual que passa
i s’ha decidit, es va decidir en el seu moment, amb l’habitatge
habitual que es traslladi un poc aquest benefici per a les
empreses i també puguin -diguem- ajornar les obligacions
bancàries que tenguin en relació amb els crèdits concedits i
reconeguts per a aquestes empreses.

Aquesta és la nostra iniciativa que, en definitiva, intenta
ajudar, donar aire i tocar diversos sectors perquè entre tots
puguem superar la crisi a la qual ens afrontam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha
presentat l’esmena RGE núm. 8042/20. 

Per a la seva defensa, i per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc
minuts. Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Se’m sent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Molt bé, gràcies per la paraula. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Bé, jo crec que en un moment com el que estam tots
els grups parlamentaris perseguint les mateixes finalitats,
podem diferir  en la manera o en els camins que tenim per
arribar a alguns, però en els grans temes crec que tots estam
d’acord i estam remant en la mateixa direcció. Per tant, també
vull agrair en aquest cas aquesta proposta que ens presenta
avui. 

El Govern de l’Estat ha legislat molt i li queda molt a
legislar. El Govern de les Illes Balears ha legislat molt i li
queda molt a legislar i, bé, com deia, aquesta proposta d’El Pi
entenem que ve a complementar i matisar algunes de les
mesures que s’han posat en marxa. 

Sabem que hi ha tres línies bàsiques amb les quals es
treballa que són, una, manteniment del teixit empresarial, una
altra és el manteniment de l’ocupació i, en tercer lloc, intentar
evidentment que ningú no es quedi enrere a causa d’aquesta
crisi.

És un moment que consideram que ningú, ningú no sobra
per lluitar contra aquesta crisi, per tant, crec que hem de fer
una crida a aquest consens, a aquesta unitat per sumar-nos tots
als actes de reconstrucció oferts des del Govern de les Illes
Balears, en aquest cas, i  que no hi hagi cap partit amb
temptacions, com ens fa l’efecte d’alguns partits de
l’oposició, de treure rendiment polític, no sumar-se o evitar
negar-li a la ciutadania algunes millores. Per tant, queda dit
aquest primer missatge.

Després, entrant en els punts de la proposta, amb el primer
punt evidentment hi estam a favor, és una mesura reclamada
pel nostre grup des de fa temps, sabran vostès que tenim una
proposició no de llei registrada al plenari del Parlament, de
data 4 de setembre (...) en aquesta mateixa línia de
flexibilització i supressió de les restriccions de la Llei
d’estabilitat pressupostària, i en el moment en què cada euro
compta, cada cèntim compta, ens pareix indispensable
incloure a aquesta mesura els consells insulars. Són una altra
entitat local que també ha tengut superàvits, tenen uns certs
romanents i, per tant, com dic, cada euro compta i tot ha
d’estar a l’abast. 

També és cert que al Reial Decret Llei 8/2020 l’Estat ja va
començar una certa flexibilització amb el superàvit de 2019
i que fins i tot l’Unió Europea ha suspès el pacte d’estabilitat
pressupostària arran d’aquesta crisi. Per tant, no s’entendria
que no es produís alguna flexibilització més en aquest sentit.

Respecte del segon punt, en aquest punt ja els puc anunciar
que votarem en contra bàsicament per dues raons; en primer
lloc, perquè tal com està redactat entenem que va en contra
d’un dels objectius principals que té ara mateix el Govern, que
és el manteniment de l’ocupació, nosaltres no volen perdre ni
un lloc de feina. En segon lloc, perquè pensam que és una
qüestió que ja està certament superada. A la disposició
addicional catorzena del Reial decret llei 11/2020 es va
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canviar d’obligació a voluntat i es va flexibilitzar per a
activitats certament estacionals i puntuals el manteniment
d’aquests sis mesos de plantilla. Per tant, consideram que és
així. 

També, si bé és cert que el Reial decret 11/2020 és de data
31 de març i aquesta proposició, com ha dit el Sr. Melià, està
registrada fa un mes, el dia 23 de març. Per tant, entenem que
també pot venir d’aquesta raó i, en qualsevol cas, aquest és el
nostre posicionament. 

Respecte del tercer punt també hi estam a favor. La
urgència actual és de liquiditat, per tant, l’ICO, els crèdits ICO
han de ser realment una eina útil a l’abast de les empreses per
a aquest manteniment també del teixit productiu. 

Al quart punt, anunciaré que votam a favor, però no m’ha
agradat mica, no m’ha agradat mica llegir que la prestació
extraordinària per cessament d’activitats sigui l’única mesura
dels autònoms, ni molt manco que s’orienti al tancament de
negocis. És una mesura que precisament en la seva modalitat
de la reducció del 75% d’ingressos, exigeix el manteniment
d’alta d’activitat i durant el cobrament d’aquesta prestació no
se’n paga cap de quota. Per tant, entenc que aquí... no m’agrada
llegir-ho perquè no és veritat i no és veritat que sigui l’única,
hi ha prestacions, hi ha ajornaments d’impostos i cotitzacions
socials , hi ha crèdits avalats i bonificats amb una línia
específica per a autònoms del sector turístic, hi ha
possibilitats d’adaptació de la tributació per beneficis reals i
no per mòduls, hi ha ERTO, hi ha moratòries en lloguers
comercials i en deutes hipotecaris i no hipotecaris, hi ha bons
de subministrament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, hauria d’anar acabant...

EL SR. MARÍ I TUR:

... hi ha agilitació  de tràmits duaners, hi ha possibilitat de
rescat de plans de pensions. Per tant, dir aquí que és l’única
mesura dels autònoms, per tant, aquí no estam a favor, sí estam
a favor de la mesura i, com dic, li votarem en aquest sentit.

I per últim simplement per acabar, el punt cinquè també el
votarem a favor, pensam que la implicació del sector bancari
és igualment imprescindible en un moment com l’actual...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, ha d’acabar.

EL SR. MARÍ I TUR:

Per tant, com dic, agraïm el to constructiu. I això és tot.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Marí. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, Presidenta, sólo para facilitarle el trabajo a la persona
que limpia, ¿podría intervenir desde aquí, desde el escaño así
como lo hago en comisión o tengo que subir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, no hi ha problema.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Vale, gracias. La pandemia del coronavirus en la que
estamos inmersos, sin ninguna duda ha pillado a contrapie a
todos los países, es una crisis de escala global, que está
afectando prácticamente a todo el mundo, tanto a nivel
sanitario, como económico y social. Todos los países,
incluido España, han tenido que habilitar medidas
extraordinarias para intentar luchar contra esta pandemia.
Estas medidas en muchas ocasiones son completamente
novedosas o se intentan adaptar a las ya existentes para que
cuadren con esta situación. Eso quiere decir que en muchos
casos, aunque se haga con la mejor intención, puedan ser más
acertadas o menos, al igual que pueden ser insuficientes
debido a la evolución de esta situación que estamos
padeciendo y, por supuesto, susceptibles a ser mejorables.

Desde Unidas Podemos cuando hablamos de medidas a
nivel económico y social, nuestro enfoque siempre va a
priorizar lo social por encima de lo económico, como ya
hemos dicho en muchas ocasiones es hora de que la economía
esté al servicio de las personas y no de lo contrario, que por
desgracia es lo que hemos venido padeciendo desde hace ya
bastantes años. Eso no significa que no haya que incentivar la
economía, todo lo contrario, pero siempre pensando en una
distribución de la riqueza justa y en que los trabajadores vean
sus derechos garantizados y sobre todo en intentar conseguir
que se deje de vivir dentro de la incertidumbre perpetua a la
que estamos acostumbrados por desgracia, para pasar a vivir
dentro de una estabilidad laboral, que permita que los planes
de vida a medio y largo plazo sean una realidad y no tener
siempre que estar improvisando por culpa de empleos
inestables.

Como ya he comentado, dentro del paquete de medidas
urgentes en materia económica y de protección de la salud de
las personas, las hay que son insuficientes y mejorables, tal y
como indica El Pi en su PNL, donde en general además
coincidimos, aunque en algún punto, como voy a comentar, es
lógico que discrepemos porque el enfoque es muy distinto.

En referencia a las medidas planteadas o en las comentadas
en la PNL respecto al Real Decreto 8/2020, en el punto
número 1  votaremos a favor, sobre todo porque el uso del
remanente de los ayuntamientos es algo que siempre hemos
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reclamado, es verdad que hemos hecho una enmienda y por
eso estamos defendiéndola, sobre que la Ley Montoro afecta
a toda la administración local, incluidos los consejos
insulares, con lo cual hemos incluido a los consejos insulares
para que también puedan usar su remanente en lo pertinente y
es que hablamos de que puedan utilizar remanente para cubrir
servicios esenciales, o incentivar a la economía en lugar de
tener el dinero guardado en el banco que, como hemos dicho
siempre, es una reclamación que hemos hecho desde Unidas
Podemos, que ya tenía sentido antes y que ahora aún tiene más
sentido; con lo cual en este punto absolutamente a favor.

En el punto 2 es en el que discrepamos, pero como he
comentado por el enfoque. Votaremos en contra porque
nosotros sí que creemos que en la actualidad la
intencionalidad de los ERTE es que no haya ningún despido,
aligerar la carga máxima posible para que ningún trabajador
sea despedido y creemos que lo importante en esta crisis,
sobre todo en este momento actual, todo va actualizándose, es
conseguir que ningún trabajador se vea en la calle, o sea
mantener el número de empleos máximos posibles. Este es el
enfoque a nivel estatal que se ha empleado, es un enfoque que
nosotros compartimos desde Unidas Podemos y creemos que
esa debe ser la intencionalidad de los ERTE, facilitar que no
haya ningún despido. Por lo tanto, en este punto tenemos que
votar en contra.

En el punto 3 estamos completamente a favor. En
situaciones de emergencia tan necesarias como las actuales,
hay que tomar mecanismos ágiles, pero también lo que es
necesario es agilizar todos los trámites y procedimientos para
que se puedan recibir esas ayudas que ha puesto el Gobierno
a disposición; con lo cual completamente a favor.

En el 4, sobre la reducción de cuotas a los autónomas que
acrediten una pérdida importante de sus ingresos, es algo que
hemos ido reclamando todo el tiempo y estamos trabajando en
ello y por supuesto vamos a votarle a favor. Creemos que es
de justicia y sobre todo en esta realidad actual.

Y el quinto también lo votaremos a favor, además por
coherencia. Si lo que se pretende es reducir el impacto
económico negativo que está causando esta crisis, este tipo de
medidas tienen todo el sentido. Por lo tanto, simplemente por
coherencia ante la situación también vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 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:

També si em permet, presidenta, parlaré des d’aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, cap problema, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, aquesta és una proposta que ha estat bé que la
contextualitzàs en el moment en què es va fer, ja que és molt
genèrica i algunes de les coses que es plantegen s’estan fent
o s’han anat fent. Per tant, jo crec que la contextualització del
Sr. Melià era necessària.

A veure, en el primer punt nosaltres entenem que ja era
necessari abans d’aquesta crisi, hem de pensar que hi ha
ajuntaments que tenen doblers en el banc, que els costa
doblers tenir-los en el banc, paguen pel fet de tenir-los aturats
en el banc. Tenim milions d’euros aturats, entretinguts i davant
d’una crisi d’aquestes característiques és imprescindible que
la Llei Montoro es derogui, es refaci i com més prest millor
els  pobles, els municipis puguin comptar amb aquesta
doblerada que tenen entretinguda. 

Nosaltres presentam conjuntament amb el PSOE i
Podemos l’esmena dels consells, perquè també entenem que
han de poder fer servir aquests doblers que tenen entretinguts.
El que passa és que nosaltres si la resta de grups hi vénen a bé,
ens agradaria presentar una esmena in voce que la faré arribar
al lletrat perquè la tenim escrita, perquè, clar, el text parla
d’ajuntaments sanejats. Pràcticament tots els municipis de les
Illes Balears estan sanejats, desgraciadament jo només en
conec un que no hi estigui i l’esmena que nosaltres presentam
i de la qual tenen coneixement tots els grups, perquè l’he
tramesa a tots els grups, és quan acaba el text diu: “i els que no
estiguin sanejats i els dos darrers anys hagin tengut superàvit
pressupostari, poder invertir aquest superàvit en despesa
social”. Això és el que diu l’esmena in voce que vos plantej,
que vos deman que la tengueu en compte, sobretot per aquest
únic municipi, que jo recordi o que jo conegui que no està
sanejat a dia d’avui. Casualment és el meu poble, però bé, no
té importància, Montuïri.

I quant al segon punt, jo la veritat és que en el primer
moment que es va fer el decret d’estat d’alarma i varen
contraposar el decret d’estat d’alarma a la normativa d’ERTO
i en el mercat laboral que hi ha a les Illes Balears, vaig veure
clar que en aquell moment tal i com estava la cosa, era un gran
problema perquè era aixecar l’estat d’alarma i multitud
d’empreses que havien fet ERTO, haver d’agafar la gent, haver-
li de donar un sou com a mínim mig any, sense activitat o
sense saber quina activitat hi hauria. Per tant, en aquells
moments sí que vaig veure claríssim que això seria un
problema i un problema molt greu, sobretot per la complexitat
i la temporalitat del nostre mercat laboral. Ara bé, la cosa s’ha
reconduït amb el Reial Decret 11/2020 i entenem que d’aquí
a què s’aixequi l’estat d’alarma es pot pressionar més l’Estat
perquè es vagin recollint les especificitats que ens trobem dia
a dia.

Entenem que igual d’important és mantenir el teixit
empresarial com que no es produeixin acomiadaments. Per
tant, vist el Decret 11/2020 nosaltres votarem en contra
d’aquest punt. 
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La resta de punts la votarem a favor, trobam que són
imprescindibles i entenem que l’Estat espanyol ha de recollir
tots aquests precs perquè per l’economia de les Illes Balears,
és a dir, l’economia..., una de les economies que ha aportat
més a l’Estat els darrers vint anys no ens pot deixar ara a fora,
és a dir, no ens pot deixar ara marginats.

Per exemple, el tercer punt, a veure si aquesta crisi serveix
perquè el ritme de l’ICO sigui el ritme que necessiten les
empreses, que no sigui un ritme molt per darrere el que
realment necessiten les empreses i sigui una administració
àgil que respongui a les necessitats empresarials, sobretot ara
que necessiten tanta liquiditat.

Per tant, ja dic, els agrairé que tenguin en compte l’esmena
in voce que he presentat,  faré arribar el text al lle trat i
votarem a favor de tot menys del segon punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Sí, li agrairíem que ens fes arribar el text
per llavors poder-lo llegir. En torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Jo pels mateixos motius que el Sr.
López demanaria intervenir des de l’escó i a més quasi
demanaria a la presidenta que faci extensiva a la resta de
presidents de comissions aquesta novetat que han presentat
avui a les comissions perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, això ja no entra al nostre... 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

No era per al debat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè pot intervenir des de l’escó si ho vol i si hi ha algun
diputat o diputada que vulgui intervenir des de... l’escó, també.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Passant a la iniciativa, vull reconèixer l’oportunitat i la
positivitat d'aquesta iniciativa presentada pel Sr. Melià i que
quan més punts d’aquesta ordre del dia s’aprovin avui la realitat
és que tendrà efectes realment pràctics per a l’economia
d’aquesta terra, de les Illes Balears.

Vull posar en valor també l’actitud que ha tingut des del
principi de la crisi el Partit Popular, una actitud que jo
resumiria com a propositiva constructiva, però crítica per
necessitat. Propositiva perquè també a nivell econòmic des

del primer dia vàrem fer els nostres plantejaments que vàrem
comunicar al Govern de les Illes Balears i que esperam que en
un moment donat des del Govern vulguin consensuar.
Nosaltres també estam oberts a poder discutir tots els punts
que els hem aportat.

Constructiva perquè des del primer moment el Partit
Popular ha aportat els seus vots tant en l’àmbit autonòmic com
en l’àmbit nacional per aprovar tant els decrets urgents
presentats aquí pel Govern, com la sol·licitud de l’estat
d’alarma al Govern nacional quan no tenia assegurats els vots
dels seus propis socis d’investidura.

I crítica perquè nosaltres, i ho hem repetit moltes vegades,
som lleials, però no som submisos i per exemple la gestió
sanitària sobretot a les Illes Balears sí que indiscutiblement
havia d’estar sotmesa a crítica perquè nosaltres teníem una
oportunitat que era la insularitat que desgraciadament no hem
aprofitat i presentam uns resultat pitjors que autonomies amb
circumstancies semblants a la nostra.

Passant al detall d’aquesta proposta jo ahir ja vaig escoltar
el Sr. Melià a la compareixença sobre model econòmic, i la
veritat és que empatitz amb les seves reflexions i amb les
seves propostes que resumiria com a sensates, pragmàtiques
i equilibrades, igual que ho són l’exposició de motius i els
diferents punts d’aquesta proposta que discutim avui.

El primer punt és la flexibilització, derogació o els canvis
necessaris a la Llei Montoro. Arribarà el dia -arribarà el dia-
que haurem de fer un reconeixement a la figura del ministre
Montoro. Jo puc dir..., d’aquí tal vegada som dels únics que he
hagut de gestionar a un ajuntament com a batlle i he conviscut
amb aquesta normativa. Aquesta normativa permetrà en aquests
moments tenir una de les poques eines disponibles per
afrontar aquesta crisi, i és que els ajuntaments tenen doblers.

Quan vàrem arribar al 2011 estàvem arruïnats. Heu posat
exemples d’ajuntaments i jo mateix vaig arribar a un
ajuntament amb un deute de 5 milions d’euros que avui està
sanejat amb un deute de zero euros i amb 12 milions al banc
que ara estaran disponibles per posar en marxa, per exemple,
obra pública i per rellançar l’economia.

Vull fer una reflexió sobre les esmenes, nosaltres no hi
tenim inconvenient, crec que també s’ha d’aplicar als consells
insulars. I estic d’acord també en la que ha presentat el Sr. Mas
de MÉS que a més ha tengut de deferència de comunicar-la a
la resta de grups.

El tema que exclusivament s’apliqui el superàvit dels
darrers anys a temes socials, entenc jo que només és per als
ajuntaments que no estan sanejats, que es manté la iniciativa
per a la resta d’ajuntaments amb superàvit.

En el segon punt també estam d’acord, més a una
comunitat turística i de temporada com la nostra, a mantenir
els beneficis per a les empreses i els empresaris encara que
hagin aconseguit arribar als sis  mesos de feina per aquesta
temporada. Si la previsió és de juliol, difícilment podran
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aconseguir aquests sis mesos i per tant, sí que s’hauria
d’aconseguir una excepcionalitat. 

En la tramitació més àgil dels ICO, és evident, les
empreses necessiten liquiditat, no han pogut facturar almenys
aquests darrers dos mesos i per tant estan en una situació
dificilíssima que es podrà sostenir si s’aprova aquest punt.

La reducció de les quotes d’autònoms està d’acord també
amb la filosofia que el Partit Popular ha explicat a l’àmbit
autonòmic i a l’àmbit nacional d’apropar-nos a la màxima de
zero ingressos, zero imposts. Per tant, hi votarem a favor.

I quant a la darrera de facilitar el pagament via moratòria o
via el mecanisme que a nivell tècnic es pugui decidir, tampoc
no podem fer altra cosa que votar-hi a favor per a les famílies,
per a les empreses i evidentment aquesta mesura també anirà
en benefici de les entitats financeres perquè les entitats
financeres al final també s’estimaran més cobrar encara que
hagin d’ajornar els préstecs a d’aquí a trenta anys i dos mesos. 

Per tant, jo..., aquests  dos mesos, vull dir, que en lloc
d’acabar d’aquí a trenta anys el gener, acabin el març. Per tant,
no podem estar més d’acord amb totes aquestes iniciatives. 

Reconeixem una altra vegada l’esperit propositiu en aquest
cas d’El Pi i el nostres vots sumaran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez... Sr. Méndez,
hola? Sr. Méndez, ens sent?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Yo les escucho perfectamente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí. ¿Me escuchan o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, l’escoltam, pot intervenir... No, no l’escoltam, Sr.
Méndez, ara... Ho pot tornar provar?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Y ahora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara sí. Ara... pot... no toqui res i pot començar la
intervenció, gràcies.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muy bien, muchas gracias, Sra. Presidenta. Les decía que
es un placer volver a reunirse con todos ustedes.

Siguiendo cómo estaba planteando el Sr. Sagreras,
nosotros también queremos mostrar nuestro reconocimiento
al Sr. Melià por esta proposición no de ley que nos parece
tremendamente acertada y que lógicamente está sometida a
este cambio de velocidades o a esta extraña medida del tiempo
que nos están causando estas condiciones extrañas del
confinamiento.

Nos parece además muy acertado su principio, es decir, la
existencia de dos ámbitos, el de la salud pública y el del
impacto económico social, pero nosotros también haríamos
un pequeño matiz en este segundo punto que como se ve es el
impacto económico social, ahí también está incluso en el
nombre el hecho de que haya una diferencia de matiz en estos
dos impactos. No parecen un solo impacto, parecen, digamos,
dos.

Recordemos que sin actividad no hay ingresos y sin
ingresos tendremos un problema para... cómo llevar a cabo,
cómo tramitar, cómo cubrir nuestras necesidades sociales.

En cuanto a los puntos que nos ha planteado el Sr. Melià
estamos perfectamente de acuerdo con los superávits para los
ayuntamientos saneados en virtud del artículo 142 de la
Constitución sobre suficiencia financiera de las entidades
locales, y además para los fines establecidos por el artículo
tercero del Real Decreto Ley 8/2020 para gastos imputables
a la política de gasto, sí, política de gasto 23 sobre
consecuencias de crisis, y no sólo eso, sino que
consideraríamos utilizar la ampliación de gasto 43, que lo
hace extensivo a las ayudas a comercio, turismo y pequeñas y
medianas empresas, que son las dos posibilidades que tendrían
los ayuntamientos, y que formarían parte de lo que creemos
necesario, una política firme de impulso dirigida a autónomos
y PIME en esta situación.

Así que votaremos a favor de la propuesta del señor..., del
punto 1 de la propuesta del Sr. Melià, y lógicamente la
cuestión de que tanto los consejos como la de..., además
planteándonos el hecho de que sólo existe un ayuntamiento
fuera de las condiciones parece que sería lógico también que
se incluyera, así que también participaremos (...).

En el segundo, los ERTE sin los seis meses de actividad,
apelo a los menorquines, que saben lo que es una temporada
corta, porque es que nosotros en muchos de los casos ni
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siquiera llegamos a tener una actividad de seis meses con la
duración normal, así que lamentablemente tendríamos que
hacer y tendríamos que reflexionar sobre lo que se ha venido
haciendo en los últimos años, durante además... lo que en los
últimos años incluso ha sido una época de bonanza, qué es lo
que hacían las empresas y a qué pueden adaptarse. Nos parece
que sí, que esta obligación de los seis meses lamentablemente
nos parece imputar el coste a unos empresarios que no
estarían teniendo actividad, por tanto no estarían teniendo
ingresos, y a los que tampoco podemos deducir..., a los que
convertiríamos en vulnerables. Lo veo relativamente (...).

Sobre los créditos ICO, magnífica la petición de la
agilización de trámites porque están dando muchos problemas,
como todos sabemos y todos hemos ido hablando con
distintos empresarios y con distintas personas, estas garantías
de liquidez del decreto ley en el capítulo tercero, sección
primera, las líneas de cobertura a cuenta del Estado, los
100.000 millones de euros, y la ampliación del límite de
endeudamiento en el ICO, segunda sección, hay que
agradecerle que si bien la decisión está en manos de los
bancos, lo que es lógico, se les concede a éstas, no permite
supeditar la concesión de estos créditos a la contratación de
servicios o productos bancarios, que es uno de los problemas
que están viniendo planteados por los pequeños empresarios,
cómo se encuentran con todo tipo de problemas frente a
estos. Así que somos completamente partidarios de esta
agilización de los trámites.

En la reducción de cuotas a los autónomos, nosotros que
no estamos en todos los terrenos, y más el autónomo balear,
que es especialmente sufrido, digo por las características
propias de la insularidad, de la temporada... O sea, vivimos en
una realidad en todo pequeño negocio balear en que de verdad
durante cuatro meses se viene a facturar lo equivalente a los
otros ocho. Es lógico, si miramos las proporciones de gente
que hay en Baleares durante el invierno y durante el verano, o
sea, el cambio de números hace que todo negocio viva
dependiendo del hecho de que en verano factura mucho más,
atiende mucho más, tiene mucho más...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, hauria... Sr. Méndez, hauria d’anar acabant, eh?
Hauria d’anar acabant.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Termino. Somos partidarios..., pues bien, somos
perfectamente partidarios de los dos últimos puntos así que
los votaremos también.

He terminado. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Patrícia Font. No hi és? Ah, perdó,
disculpi, disculpi. Sí, Sra. Idoia, sí, sí. Sí, disculpi, que ho tenia
a l’altra part. 

Perdonin, per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas. Disculpi, eh?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros hemos estudiado
detenidamente esta proposición no de ley, que es desde luego
necesario impulsar medidas para ayudar a las empresas ante la
que se nos viene encima, ante la hecatombe económica que
vamos a vivir en los próximos meses, que estamos viviendo ya
en el día de hoy.

En el primer punto el Parlamento insta a modificar la
normativa para que ayuntamientos saneados puedan poner en
movimiento y dejar de tener depositados dineros de superávits
que han ido acumulando. Estamos de acuerdo con la enmienda
in voce que ha presentado el Grupo MÉS, sobre todo porque
añade algo que para nosotros es fundamental, y es que añade
que se destine a necesidades sociales. En la propuesta inicial
esta proposición no dice en qué se va a gastar este dinero de
superávit que se pueda desmovilizar, y viendo cómo se está
gastando en algunas instituciones de estas islas dinero en otras
actuaciones que nada tienen que ver con paliar la crisis
económica y social que va a dejarnos esta pandemia, esta
emergencia sanitaria, pues creo que es importante tener en
cuenta esto y añadirlo. En caso de que no se aceptara la
enmienda in voce y que quedase afectado todo este superávit
a estas necesidades sociales yo sí que plantearía que al menos
sí que se añadiera esta coletilla a este primer punto, que sería:
“...els superàvits que han anat acumulant per tal destinar-
los a donar liquiditat i dinamisme a l’activitat econòmica o
a atendre necessitats de persones en risc d’exclusió social”.
És un exemple, ho podríem discutir, però jo sí que em
plantejaria aquesta possibilitat d’afegir aquesta frase per
tal d’assegurar-nos que realment no s’empri després en
polítiques partidistes o en polítiques que res tenen a veure
amb aquesta crisi de la COVID. Més que res perquè si hem
d’arribar a acords crec que ens hem de centrar en mesures
que siguin per pal·liar aquesta crisi, i no d’altres.

Quant al segon punt, el segundo punto, bueno, el tema de
los ERTE creo que es de extrema necesidad replantearlos.
Creo que los ERTE tal y como se han planteado hasta hoy son
una trampa, son una trampa para muchas empresas. Hoy mismo
hemos conocido que la hostelería califica de ruina el plan de
Sánchez y llama a un cierra patronal. ¿Por qué?, pues porque
la limitación de aforos es una ruina para los restauradores y
hosteleros, que además son uno de los sectores principales de
nuestra comunidad autónoma. La mayoría de las pequeñas
empresas tienen liquidez para aguantar como máximo dos
meses, pero el plan de desconfinamiento que ha anunciado el
Gobierno de España supone una ruina para muchos
establecimientos. Se prevé, hoy por hoy..., antes preveían que
unos 40.000 establecimientos cerrarían después de esta crisis;
ahora ya hablan de 80.000 en toda España. Entonces es
imposible mantener los costes con un aforo del 30%, tal y
como se está planteando desde el Gobierno de España que se
va a hacer esta desescalada, como se llama ahora. Por tanto la
imposibilidad de prolongar los ERTE junto a la prohibición de
despedir trabajadores durante los siguientes seis meses, a un
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30% de ocupación, es simplemente insostenible. Y al final el
resultado de querer contener los despidos acabará con más
despidos, más despidos que nunca, y eso debido a las quiebras
y a los cierres patronales que inevitablemente se van a
producir.

En cuanto al punto tercero, por supuesto debemos evitar
todo tipo de trabas burocráticas, agilizar el procedimiento de
concesión de préstamos ICO ya. Todos tenemos conocidos,
o yo creo que casi todos; aquí hemos podido contactar con
personas que han acudido al banco y que se han encontrado
con que el dinero todavía no les ha llegado, con que los
requisitos son altos, con que al final el banco está prestando
dinero a quien ya le hubiese prestado antes de esta crisis, no
ha cambiado demasiado el análisis de riesgos que están
llevando a cabo las entidades bancarias para llevar a cabo estos
préstamos. Por tanto sí que debemos también replantearlos y
esta propuesta presentada por El Pi pues va en el buen sentido.

En cuanto a modificar la normativa para que los autónomos
tengan derecho a una reducción de las cuotas, me encantaría
que fuese una reducción proporcional a los ingresos que han
dejado de percibir, se puede hacer un cálculo, una estimación
anual, mensual, y pueden demostrar todo lo que no han
facturado durante este tiempo de emergencia sanitaria, y de
esta forma se podría hacer una reducción proporcional; no
dice proporcional, pero en cualquier caso daría apoyo a esta
medida, algo es algo. Nosotros incluso somos partidarios de
que se condonen las cuotas sociales de los autónomos, que se
condonen o se eliminen durante el tiempo que el Estado les ha
prohibido ir a trabajar, porque la final está expropiando el
derecho al trabajo, y toda expropiación siempre es por
supuesto en base a un bien común, igual que cuando se
expropia una propiedad pues siempre es porque hay un bien
común...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, ha d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, ya termino. Por tanto en este caso lo expropiado por el
bien común es el derecho al trabajo y por tanto deberían pagar
un justiprecio, y por supuesto no cobrar impuestos cuando no
se está permitiendo realizar la actividad por la que se generan
esos impuestos o esas cuotas sociales.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara sí, per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patrícia Font. Hi és la senyora...?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hola, em sent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN?

Hola?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Perfecte. Gràcies. Disculpin, disculpin. L’autonomia
municipal és imprescindible per atendre les necessitats
bàsiques de la ciutadania mitjançant polítiques de proximitat
centrades en les persones. Cal recordar, una vegada més, que
els ajuntaments són les administracions que més han
contribuït a reduir el dèficit públic de l’Estat i és injust que
se’ls apliquin restriccions universals a la despesa com si
fossin tots mal gestors, tal com fa la Llei Montoro. 

Fins ara, tot i les reiterades demandes, el Govern espanyol
no havia atès les peticions realitzades des del municipalisme,
per tant que les administracions locals, amb una bona salut
financera, gaudeixin d’autonomia per elaborar els seus
pressupostos. 

Votarem a favor d’aquesta iniciativa per tal que els
ajuntaments puguin disposar dels seus recursos amb total
llibertat i sense condicionants i que puguin fer-ho amb la
màxima prestesa possible ja que les necessitats especials a les
quals han de fer front en aquests moments tan difícils no
poden esperar. 

Donam també suport als altres punts d’aquesta proposta
necessaris per no perdre del tot el teixit econòmic de les
nostre illes, així com també veim bé les esmenes presentades
tant per escrit com in voce.

Com ja s’han pronunciat altres portaveus, i compartim la
seva argumentació, tampoc no donarem suport al punt 2.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara deman al grup proposant si vol una suspensió
de la sessió o podem continuar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, una hora no, deu minuts si vol... què vol fer, Sr. Melià? 

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

No la suspenem, continuam? Molt bé. Per tant, per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula el
Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull fer un aclariment perquè
altres presidents d’altres comissions ens varen dir que havíem
d’anar al faristol a parlar, però dit això, jo estic encantat de
fer-ho des d’aquí.

Bé, dos temes són els que es plantegen. El primer tema és
sobre el punt 1 i la Llei Montoro. Nosaltres acceptam
l’esmena escrita que afegia els consells insulars i acceptam
l’esmena de MÉS per Mallorca in voce que fa aquest matís per
aquest ajuntament que no està absolutament sanejat...

(Se sent de fons la veu mecànica del sistema que diu:
“This is ended”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, val.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Puc continuar, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si, continuï, continuï sí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que no veig...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No acceptam la proposta de VOX i no acceptam la
proposta de VOX perquè nosaltres pensam que les
administracions són majors d’edat i no tenim una visió de
tutela de les altres administracions. Si un ajuntament durant
anys i més anys ha generat superàvit el que hauríem de fer és
aplaudir-lo i no dir-li, no, ara et controlarem a veure on gasten
els teus doblers. No, els teus doblers els has recaptat, els has
gestionat correctament i has creat superàvit. Per tant, ja faràs
tu el que trobis amb els teus doblers, evidentment dins de la
legalitat i dins l’interès general que se li pressuposa a to ta
administració territorial. Però nosaltres no tenim aquesta
afició de tutela total. 

Em pareix bé el que diu el Sr. Mas a la seva esmena, per a
aquest ajuntament que no estan sanejat sí que li posam
l’objectiu, però el que està totalment sanejat no té cap lògica;
al contrari, el que hauríem de fer és aplaudir la bona gestió que
han fet aquests ajuntaments. I veig que hi ha grups que no estan
en aquesta via.

El segon tema de discrepància és el punt 2 i el tema dels
ERTO. En això sí que coincidesc amb el Grup Parlamentari

VOX, perquè aquest requisit, clar, en teoria està molt bé,
nosaltres el compartiríem, quanta més ocupació puguem
mantenir molt millor i si la podem mantenir íntegrament i
totalment, fantàstic. Però això és irreal, això és irreal perquè
hi ha una baixada d’activitat, per tant, per molt que ho posem
a una norma i com a requisit, la realitat és que si una empresa
tenia cinc treballadors serà molt difícil que torni a tenir els
cinc treballadors, per ventura en tendrà tres o quatre, i el que
hem d’ajudar és que tengui aquests tres o quatre. El que no
hem de fer és posar-li un requisit tan alt que al final, què
passarà?, que no en tendrà ni cinc ni quatre ni tres, no en
tendrà cap perquè l’empresa haurà de tancar.

Per tant, crec que el més intel·ligent és ser molt més
flexible en aquesta regla perquè si no, aquesta manca de
flexibilitat provocarà el resultat contrari del que es pretén
defensar, que és que no es mantengui gens l’ocupació, quan el
que hem d’intentar és trobar fórmules flexibles perquè es
mantengui al màxim possible l’ocupació. Aquesta és la nostra
proposta.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Melià. Entenc que podem passar a votar els
punts de forma separada, si els pareix unirem blocs. Voldria
aclarís, Sra. Ribas, encara que no li hagin acceptat l’esmena in
voce, VOX continua votant a favor del punt primer? Vol
votació separada del punt primer, val. Per tant, si els pareix,
començam a votar primer el punt 1  i el punt 2 i llavors
votarem els altres tres en bloc. Molt bé. Per tant, procedim a
la lectura. El secretari procedirà a la lectura... no?

(Remor de veus)

Això és el que he dit. Ah!, no ha quedat clar? Perdonau. El
cinquè per separat? Val, a jo no m’havia quedat clar. Per tant,
votaríem el primer punt separat, el segon separat, tercer i quart
junts i el cinquè separat, els pareix bé? Molt bé.

Per tant, ara passam a la votació nominativa i el secretari
passarà a esmentar-los. Poden votar sí, no o abstenció. El
primer punt, votam el primer punt amb la incorporació de
l’esmena presentada pels partits signants de l’esmena escrita
i l’esmena in voce presentada per MÉS per Mallorca. És així,
Sr. Melià? Per tant, passam a votar el primer punt amb
aquestes esmenes incorporades. 

EL SR. SECRETARI:

Helena Benlloch?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Font?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Martí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Marí. Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Josep Mas, sí. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jesús Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

María Asunción Pons?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Idoia Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

I Joan Ferrer, sí.

Per tant, són 12 vots a favor i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el primer punt. Ara passam a votar
el punt segon.

EL SR. SECRETARI:

Helena Benlloch?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López?
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En contra.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Joan Josep Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jesús Méndez? Jesús Méndez?

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi és el Sr. Méndez?

EL SR. SECRETARI:

No, ens ha fugit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passa a votar...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, sí, ¿ahora se me oye? Perdone, es que...

EL SR. SECRETARI:

María Asunción Pons?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sí. Idoia Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Pilar Sansó?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No. 

EL SR. SECRETARI:

I Joan Ferrer, no.

7 no i 6 sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjat el punt segon. Ara passam a votar
el punt tercer. Perdó, el 3 i el 4. Sí, té raó, Sr. Melià.

EL SR. SECRETARI:

Helena Benlloch?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López?
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jesús Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

María Asunción Pons?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Idoia Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Pilar Sansó?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Joan Ferrer, sí. 

Unanimitat. A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, per tant, queden aprovats els punts 3  i  4 per
unanimitat.

I passam a votar el punt cinquè.

EL SR. SECRETARI:

Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

María Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Joan Ferrer, sí.

12 a favor i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el punt cinquè de la Proposició no
de llei RGE núm. 5308/20, relativa a la millora de les mesures
econòmiques dictades a conseqüència de la COVID.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5546/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa al sector primari
davant la crisi de la COVID-19.

Passam ara al debat de la segona Proposició no de llei
RGE núm. 5546/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa al sector
primari davant la crisi de la COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps de
cinc minuts.

Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta. ¿Me oyen, verdad? Bien.

Bueno, como se ha planteado con la anterior PNL y como
nos va a suceder esa primera vez que se reúne esta comisión
en las extrañas condiciones del confinamiento, la
descontextualización aquí es un factor francamente
importante, esta PNL fue presentada previamente al plan de
choque que presentó inmediatamente después la consellera y
es contemporánea de la Circula de 17 de marzo, que, al
declarar que no existían pruebas de que los alimentos
constituyeran un elemento transmisor de esta pandemia,
convertían al sector agrícola en uno de los sectores esenciales
y que, por tanto, podía continuar con la actividad.

El tema agrícola, si ustedes recuerdan en las últimas,
cuando todavía no pensábamos en esto, en los últimos
tiempos, por poner un ejemplo gráfico, los tractores ahora son
una herramienta que se está ofreciendo de forma altruista para
desinfectar nuestras calles, las calles de nuestros pueblos;
hace apenas dos meses eran una herramienta de demostración
por parte del sector de su preocupación y los veíamos,
digamos, de esta misión muestra los tractores como tantas
cosas que nos van a haber cambiado en este período de
confinamiento, en que el tiempo se ha vuelto una herramienta
también muy extraña, en que unas cosas parecen haberse
detenido, y otras, sin embargo, van a una tremenda velocidad.
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Así que si recuerdan el tema de la agricultura en el que se
nos estaba presentando, además, esta PNL es inmediatamente
posterior a la presentación del Informe de la agricultura y la
ganadería, en un punto de inflexión inmediatamente anterior
o contemporánea al plan de choque y a aquella declaración;
entonces, todavía vivíamos en la época en que seguíamos...
básicamente aquí hemos dejado de hablar de las aplicaciones
de la Declaración de Kork sobre un mundo rural vivo y
empezamos a hablar y a encontrarnos en un lugar
completamente distinto, donde el sector agrícola encuentra,
por un lado, el que estábamos precisamente todos localizados
y preocupándonos por él, y después la cuestión del... (...) esto
de la focalización, perdónenme, y por otro lado está el... -oh,
perdón, se me ha ido... lo siento- (...), bien, bueno.

La cascada de desastres socioeconómicos, perdón, quería
incidir, y su declaración como actividad esencial que, por
tanto, la hacía permanente. Esto hace que ante la cascada de
desastres socioeconómicos generalizados en los que la
propuesta inmediatamente anterior del diputado Sr. Melià,
lógicamente trataba todo el tema mucho más amplio, que
coincidentemente en determinados puntos, hace que esto de
todas maneras no haya perdido nada de la vigencia. El
problema agrícola, si bien va a encontrarse en una situación
distinta, debía quedar.

Entonces, esta proposición no de ley, contextualizándola,
con la aclaración clara de que debe contextualizarse, y
contando, que creo que contamos con unos agricultores que
probablemente se encuentren entre los más concienciados del
mundo, de los más partidarios y de los que mejor se
plantean..., de los más comprometidos con las cuestiones de
sostenibilidad, de paisajismo, de territorio, verdaderamente
creo que debemos hacerles un reconocimiento, que de alguna
manera es lo que plantea esta proposición no de ley, en la que
se insta, en su primer punto, a garantizar, en la medida de sus
posibilidades, la productividad de la agricultura, la ganadería
y la pesca balear, es decir, debemos reforzar completamente
el tema de la producción; debemos garantizar.

Tenemos el problema de que estamos convirtiendo
nuestros agricultores, dada nuestra dependencia de cuestiones
como la PAC, la parte que nos toca en la curva de inflexión, en
la presentación de la consellera se decía que el agricultor
balear recibe un 40% menos que el agricultor peninsular. En
esta cuestión en que hemos vuelto a nuestros agricultores
unos dependientes de la burocracia, con unas personas que al
levantarse por la mañana lo que deben ponerse es a leer el
BOE; debemos facilitarles por todos los medios y
garantizarles todo lo posible su productividad, debemos
focalizar su productividad como la primera cosa.

Por otro lado, en el punto 2 instábamos al Gobierno
central a tramitar las ayudas directas al sector mediante la
iniciativa de inversión procedente de los fondos de política
económica europea...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, ¿voy mal de tiempo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, hauria d’anar acabant. Pot acabar, però acabi.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Vale, bien, bueno pues tienen ustedes los cinco puntos -
perdone, pero me he extendido demasiado-, bien, han visto
ustedes los cinco puntos, en el tercero pretendemos que las
cuotas de los autónomos agrarios se  dejen en una cuota
mínima, no creemos que sea el momento de que los
autónomos en ninguno de los puntos estén más allá de estos
costes, y lo conserven durante el año posterior a la crisis, y
además si están bonificadas las dotaciones de personal, en el
punto 4 las posibles contingencias, bien, y el punto 4 y 5 son
bastante evidentes, bastante fáciles por sí mismos y entiendo
que ustedes lo sabrán, elaborar un cierto plan de contingencia
de posibilidades como esta, y después la difusión de las
características del punto balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Presidenta, termino.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar perquè ja es passa del temps de molt.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

He terminado, lo siento, sí, es que no tengo cómo
controlar el tiempo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Saludar des de
Ciutadella tots els diputats i totes les diputades.

Des del meu grup parlamentari donarem suport a les
propostes d’aquesta proposició no de llei presentada per
Ciudadanos, tot i coincidir amb acords ja aprovats en aquesta
comissió; per exemple, és similar a la que va presentar el meu
grup parlamentari el dia 10 de febrer, però que no ha pogut ser
debatuda, pels criteris de tramitació parlamentària fixats amb
motiu de les restriccions pel coronavirus.
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La proposició no de llei proposa set mesures de suport per
als pagesos de Balears com a resposta a les mobilitzacions
que, amb el lema “Agricultors al límit”, van denunciar
l’augment dels costs de producció i també per reclamar uns
preus dignes, perquè la pandèmia ha vingut a agreujar la molt
difícil situació dels nostres pagesos, dels nostres ramaders.
Recordem que van motivar les mobilitzacions convocades per
totes les organitzacions agràries el passat més de gener.

Està clar que venim d’una situació complicada que ara ha
empitjorat encara més, per tant, benvingudes siguin totes les
actuacions, totes les iniciatives a favor del sector primari.

Per exemple, el punt que fa referència al producte local
coincideix amb una proposició no de llei del Partit Popular
que vam aprovar el passat 12 de març.

També donam suport a la proposta d’acord per obtenir fons
de la Unió Europea, la flexibilització de criteris per obtenir
ajudes de la PAC i simplificar la tramitació de les
assegurances agràries. Però ja vaig dir que la conselleria ha de
concretar i ha de consensuar primer les mesures per a la
millora de la competitivitat del sector agrícola i ramader,
mesures que han de ser incloses en el Pla estratègic nacional
de la nova PAC i, en aquest sentit, és prioritari el
reconeixement i els sobrecosts de la insularitat.

Aquesta qüestió també ha motivat una proposició no de llei
del Grup Parlamentari Popular que vam registrar el passat 6 de
febrer i  que encara no hem tingut l’oportunitat tampoc de
poder veure.

Consideram que el Govern d’Espanya no pot demorar ni un
dia més la posada en marxa i l’aplicació del nou règim
especial de Balears, precisament per reduir els costs
d’insularitat a l’agricultura i ramaderia. Vull recordar que el
decret del nou REB va ser aprovat fa més d’un any, va ser
aprovat dia 22 de febrer de l’any passat, i convalidat després
pel Congrés dels Diputats, i a dia d’avui encara no tenim cap
resultat.

Finalment, i respecte  del Pla de xoc, ja vaig comentar
també que la primera mesura d’un pla de xoc de la Conselleria
d’Agricultura ha de consistir, per a nosaltres és primordial
pagar tot el que encara els deu el FOGAIBA, primer creiem
que s’han d’acabar de revisar i sobretot de pagar els més de
5.000 expedients pendents que encara hi ha del 2017, del 18
i del 19 que encara estan sense abonar.

Per tot açò, insistesc, donarem suport a aquesta PNL de
Ciudadanos.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

¿Puedo intervenir desde el escaño, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, cap problema.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias. Justo cuando el sector primario  estaba
consiguiendo que se visibilizasen sus problemas a nivel
general, a nivel de todo el Estado, y justo cuando se estaban
empezando a encontrar ciertas soluciones, nos ha sobrevenido
esta crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus.

Como bien se indica en la introducción de la PNL, esta
crisis ha vuelto a poner encima de la mesa la importancia que
tiene el sector primaria sobre nuestra sociedad, y digo lo de
volver a poner porque antes, por desgracias, a causa de un
temporal, se empezaba a ver y a tener consciencia sobre lo
importante que es dicho sector, en especial relacionado con
nuestra soberanía alimentaria.

Somos islas para lo bueno y para lo malo y en situaciones
así la producción propia, en especial la de nuestro producto
local en cuanto a la agroalimentación, es sin duda una de las
cuestiones más importantes si queremos tener ciertas
garantías sin depender tanto del exterior; que, como hemos
visto, cuando vienen malos tiempos cada territorio suele
priorizar lo suyo antes que exportar al resto, y aunque no es lo
adecuado, por desgracia es algo muy humano o incluso se
puede llegar a comprender.

Si ya de por sí, antes de esta crisis el sector primario
necesitaba de protección y de políticas para garantizar su
impulso, ahora, como es evidente, aún más. Por eso, desde
Unidas Podemos vemos con buena intención esta PNL
presentada por Ciudadanos y compartimos prácticamente todo
su contenido, aunque no todo, como es normal.

Quiero recordar, antes de hablar de cada uno de los puntos,
que aquí, en Baleares, revitalizar el sector es una de nuestras
prioridades desde Unidas Podemos y por eso mismo es una de
las áreas que gestionamos. Y en este sentido, en esta crisis la
Conselleria de Agricultura ha trabajado constantemente para
intentar adaptar las medidas que se iban aprobando debido al
estado de alarma, de forma que encajasen dentro de nuestra
complejidad insular, al menos en Baleares responder a nuestra
necesidad. Y una de las muestras ha sido que Baleares es una
de las poquitas comunidades que ha seguido habilitando los
mercados para que no se dejase de vender producto local.

Al igual que, como se ha comentado en más de una ocasión
desde el Govern, se comprará excedente del sector para poder
distribuirlo a sectores más vulnerables, excedente
agroalimentario me refiero.

En cuanto a los puntos en sí de la PNL, el primero, sobre
concertar la importancia fundamental del sector primario en
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la sociedad de Baleares, creo que desde el principio de la
legislatura hemos mostrado lo importante que es para
nosotros este sector, pero no solo desde un punto de vista
económico, también como hemos comentado en alguna
ocasión en esta comisión, queremos poner en valor la
importancia que tiene el sector primario en cuanto a la
conservación de nuestro  paisaje rural y, en parte, del
mantenimiento de nuestra cultura propia, sin duda algo que
aporta aún más valor a nuestras islas a nivel turístico y a nivel
de calidad de vida.

Para Unidas Podemos el sector primario queremos que sea
un sector estratégico en la reactivación económica de
Baleares y una de las piezas a conseguir arrancar nuestra
diversificación al modelo productivo que tanto se habla,
haciéndolo más sostenible y respete su medio ambiente y el
territorio. Por eso, sin ninguna duda, votaremos a favor de este
punto.

El punto 2, que también votaremos a favor, referente a las
ayudas de la PAC y su tramitación, claramente la
intencionalidad de la iniciativa es buena, aunque hay que
recordar que la ampliación de plazos y flexibilidad en las
ayudas de la PAC es algo que se aprobó el 22 de abril,
votaremos a favor porque se comprende que la intencionalidad
es buena y porque desde la conselleria se lleva tiempo
trabajando para facilitar cualquier trámite burocrático y que
así no sea un impedimento.

En el tercer punto, nos encontramos en el dilema de
siempre, el equilibrio entre los fondos que (...), si sirve para
tener servicios esenciales habilitar ayudas a sectores que más
lo necesiten. Por eso mismo, las medidas que se solicitan en
este sentido deben ser siempre muy trabajadas y estudiadas y
ver si tienen un impacto positivo, en general, o, por el
contrario, por un lado es positivo, pero, por el otro, puede
generar problemas. En este caso votaremos en contra, pero
porque la encontramos muy improvisada, votaremos en contra
porque, además, creemos que la propuesta tiene que ir en línea
de algo que estamos trabajando ya con los socios de gobierno
y que, además, voy a comentar un poquito por encima.

Nosotros lo que creemos es que no hay que cobrar los
recibos de Seguridad Social a los autónomos hasta el mes de
septiembre, mientras, desde el Gobierno, se estudian medidas
para (...) tributario con una tarifa plana general y una parte
variable en función de los beneficios. Al igual que también
pensamos que los autónomos con un beneficio de 30.000
euros o inferior no debería tributar en el tramo del IRPF
estatal y que, a su vez, se tendría que aumentar a 12.000 euros
el límite para tener que presentar la declaración por el
rendimiento de la actividad económica. También queremos
que las declaraciones de IVA, dentro del 2020 y 2021 sean
sobre facturas ya cobradas o pagadas.

No se trata solo de reducir impuestos porque sí, sino de
conseguir un reparto más equitativo y, además, poder seguir
garantizando los servicios esenciales que tanto se necesitan y,
sobre todo, ver un reparto justo hacia cualquier sector,
incluido el primario.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, ha d’acabar.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Me doy mucha prisa, ¿vale? Por eso mismo, como ya he
comentado, en este punto votaremos en contra.

En cuanto al cuarto, votaremos a favor, como no puede ser
de otra forma. Bueno, me doy prisa porque tengo que acabar,
así que me lo salto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, ha d’acabar, es passa molt del temps.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Y también digo que en el quinto también a favor, y me sabe
mal, me han faltado unos minutitos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, en qüestió d’un parell de dies
vàrem passar que la pagesia, l’agricultura era un sector
estratègic, que era la paraula màgica des de feia vint anys, que
empràvem sistemàticament, sobretot en aquest Parlament,
quan parlàvem d’agricultura, i en el debat de l’estat de
l’autonomia quan tocàvem el punt de l’agricultura, es va posar
de moda la paraula “estratègic” i, cíclicament, tots els governs
la feien servir. Ara ja no som un sector estratègic, parl en
primera persona per la meva professió, ara ja no som un sector
estratègic, ara som un sector essencial, és l’altra paraula de
moda.

I per què és essencial l’agricultura, per què és essencial la
pagesia? Per una cosa tan senzilla com perquè produeix
aliments. I és clar, amb aquesta pandèmia que ens ha reduït la
mobilitat i que ens és molt pràctic que ens duguin el menjar a
ca nostra, el fet que qualcú produeixi aliments i te’ls dugui a
ca teva s’ha convertit en essencial; és clar, hem descobert que
tenim veïnats que són pagesos, que tenim veïnats o tenim gent,
coneixem gent, o ens arriben missatges de gent que
produeixen aliments i els distribueixen a domicili, que s’ha
organitzat per fer aquestes coses, per poder distribuir més
d’un producte o més d’una producció. Per tant, al pagès, al
sector agrari se li ha de reconèixer no només l’essencialitat de
la producció d’aliments, sinó la capacitat d’organització, varen
ser els primers, el primer sector, és cert que també eren dels
pocs que podien fer feina, però varen ser dels primers o el
primer que es va autoorganitzar per fer servei a domicili, que
es va autoorganitzar i es va ajuntar per fins i tot exportar; es

 



ECONOMIA / Núm. 14 / 29 d'abril de 2020 243

varen treure viatges sobretot de mens i porcelles a la península
de forma autoorganitzada per part del sector. 

Han estat pioners en la venda on line, després s’hi han
apuntat i d’una forma molt encertada municipis, sobretot als
pobles més petits, bars i restaurants que també fan venda sota
demanda. Però els pagesos i ramaders varen dels primers. Per
tant, aquest prestigi pel fet de produir aliments jo crec que
se’ls ha de reconèixer i se’ls  reconeix en el primer punt, i
sempre que pugui en seu parlamentari, jo també reconeixeré
aquesta feina als professionals de la pagesia.

Garantir la productivitat és un fet, és a dir, si no garantim
la productivitat no garantirem aliments locals, no garantirem
producte local. Per tant, el fet de garantir la productivitat és
imprescindible.

Nosaltres, per no allargar-me molt més, votarem a favor de
tots els punts, menys del punt tercer. El punt tercer entenem
que hem de madurar la proposta, que l’hem de pensar i l’hem
de madurar, nosaltres hem votat a favor de la proposta d’El Pi,
que parla de mirar la possibilitat de rebaixar la quota dels
autònoms perquè és una proposta genèrica que anima a l’estudi
d’aquesta possibilitat. I entenem que no s’ha de rebaixar
només l’autònom per sectors, sinó que s’ha de veure quins
sectors han estat afectats , en quina mesura, i no només als
autònoms de l’agricultura. Per tant, en aquest punt no podem
votar a favor perquè entenem que hem de madurar la proposta,
no perquè no vegem de la necessitat de la proposta.

I després, en el segon punt es parla també i ho volia
expressar d’un clàssic, és a dir, s implificació de les
assegurances agràries requerides per l’administració. Jo entre
el 99 i el 2003 vaig ser a Unió de Pagesos i ja ho demanàvem,
som a l’any 2020 i les coses han millorat, la veritat és que
ENESA que és l’entitat estatal d’assegurances agràries, ha
millorat, però no al nivell desitjat. És el que parlàvem dels
ICO, no duen el ritme que necessiten els professionals i els
empresaris.

Res més, presidenta, ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros también hemos presentado
una PNL con medidas de impulso para el sector primario, que
esperamos que pueda ser tomada en consideración pronto en
esta comisión, dado que si la situación del sector ya era crítica
antes de esta crisis, pues ahora el panorama es bastante
demoledor. 

El presupuesto que ha anunciado la Consejería de
Agricultura para implantar medidas que fortalezcan a las
empresas, desde nuestro punto de vista es del todo
insuficiente, estamos hablando de 1,8 millones y en Baleares

tenemos más de 10.000 explotaciones agrarias y más de 5.000
explotaciones ganaderas, por tanto, con esa cantidad poca cosa
podremos hacer para ayudarles. Debemos tener una apuesta
más firme y más valiente hacía este sector.

Nosotros creemos que la supervivencia del sector
primario es fundamental, ahora se ha ausentado mi predecesor
en la palabra, pero por supuesto que creemos que es un sector
estratégico, puede ser esencial, bien, las materias primas se
pueden conseguir de muchas formas, pueden ser producidas
aquí o pueden ser producidas fuera, pero desde luego
estratégico lo es. Y lo es no tan sólo  para abastecernos de
alimentos, sino porque es necesario para conservar el paisaje
de las islas y nuestro medio ambiente, y eso es precisamente
el mayor reclamo que tenemos para el principal motor
económico que sigue siendo, y esperemos que siga siendo,
cuando acabe esta pandemia, el turismo.

El sector agrario, por el contrario, no es el principal sector
económico, pero en cambio gestiona el 70% de la superficie
de Baleares, por tanto, sí, es un sector estratégico y
necesitamos un sector primario para conservar el paisaje, para
evitar incendios forestales, para conservar las especies y las
razas autóctonas, y además, para actuar como barrera natural
para la propagación de plagas y enfermedades en los
agroecosistemas.

Pero, por otro lado, además sabemos que el sector
primario, el 70% de su producción aproximadamente se
destinaba a restauración y a hostelería y desde que se ha
decretado el estado de alarma toda esta producción está
quedando huérfana de demanda. Ya se había ejecutado la
producción de aproximadamente el 70% de la producción
anual y este stock ahora mismo va a ser muy complicado
ponerlo en el mercado.

Por tanto, todas estas medidas que plantea el Grupo
Ciudadanos para nosotros son bienvenidas, esperamos que
pronto se pueda además debatir y aprobar las que hemos
presentado nosotros, creo que debemos hacer un impulso
importante y decidido hacía el sector, no solamente con estas
medidas, sino con muchas otras que espero ver próximamente.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per evitar reiteracions,
ja s’han donat molts d’arguments, el nostre grup parlamentari
votarà favorablement aquesta iniciativa. El punt primer
constata la importància de l’agricultura, essencial i
estratègica.
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El punt segon insta que hi hagi ajudes directes i millorar
els terminis i flexibilitzar el procediment. Sempre estam
d’acord, encara que molt sovint és difícil aconseguir-ho.

El tercer punt, exempció de quotes d’autònom, lliga amb
la iniciativa anterior del nostre grup parlamentari.

El punt quart és la previsió de contingències, sempre està
bé que hi ha hagi una planificació.

I el punt cinquè és difusió del producte local i evidentment
nosaltres hi estam totalment a favor. 

Per això la suportarem tota sencera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em senten?

LAS SRA. PRESIDENTA:

Sí, la sentim, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. La COVID ens ha mostrat una vegada més fins a
quin punt el nostre model econòmic i social és
extremadament fràgil i vulnerable. Si alguna cosa ens ha
ensenyat la crisi de la COVID-19 i més en el cas de les illes,
és la importància de l’alimentació. Durant aquests dies de
confinament el sector agrari s’ha mobilitzat per dur a les cases
la seva producció agrària, amb productes de temporada i
màxima qualitat, així com col·laborant amb tasques de neteja. 

El sistema alimentari convencional és molt poc resilient,
ancorat en el mercat internacional i qualsevol disrupció en
aquest, significa el bloqueig, la paràlisi i el desproveïment. La
resiliència s’aconsegueix a través dels sistemes alimentaris
locals, perquè resiliència i relocalització van de la mà. Els
pagesos sempre diuen que només ens en recordem d’ells quan
vénen maldades i tenen raó, i és ben hora de reivindicar-los i
sobretot consumir els seus productes, no és només una
qüestió econòmica, ho és també mediambiental. Aquesta crisi
sanitària ens obligarà a canviar molt les nostres maneres de fer
i és un bon inici per salut i economia, consumir el producte
local.

Però ens ho hem de creure i les mesures que es prenguin
han de ser amb una visió de futur i per canviar el model
alimentari. No volem solucions per a ara i l’endemà quan
tornem a la pretesa normalitat, girar l’esquena al producte
local. Anticipar-nos a les conseqüències de la pandèmia ens
obliga a interrogar-nos sobre la sostenibilitat ecològica,
social i econòmica del sistema alimentari i a reforçar mesures

que impulsin la transició cap a models de producció,
distribució i consum alternatius. 

Impulsar la producció i el consum local en la conjuntura
actual exigeix de pensar en la sobirania alimentària com a
objectiu social prioritari i apostar per la producció
agroecològica, més territorialitzada i de menor impacte
ambiental. Açò suposa adoptar estratègies per fer costat als
petits i mitjans productors i productores, incloent mesures
econòmiques i fiscals que els permetin continuar la
producció. Hem de cercar una (...) fiscal que sigui més justa. 

En l’actual context una de les principals solucions ha de
centrar-se a fomentar la producció i el consum local. És una
manera de disminuir el risc  d’interrupcions en la cadena
agroalimentària, i reduir la inseguretat ocasionada per la
COVID-19.

Per aquesta qüestió, i com un dels pilars de la recuperació
econòmica, des de fa temps el meu grup reivindica el sector
agroalimentari. Ha arribat el moment de parlar de justíc ia
alimentària, perquè implica garantir l’equitat en tots els
esglaons de la cadena alimentària, des de la producció al
consum, passant per la transformació, la distribució i la
comercialització. 

Per tant donarem suport a gairebé tota la iniciativa de
Ciutadans a excepció del punt 3, perquè creim que la proposta
s’ha de millorar i treballar més en la línia del que proposa el
Sr. López.

Gràcies.

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. Nosaltres agraïm també aquesta proposta del Sr.
Méndez, del Grup Ciudadanos, i (...) tots els punts a excepció
del punt número 3. Ara explicaré punt per punt resumidament
el nostre punt de vista.

El nostre  grup parlamentari assegura que el sector
alimentari serà estratègic -això referent al primer punt- en la
reactivació econòmica de les Illes Balears. Per tant, com he
dit, votarem a favor d’aquest primer punt. Recordem que
aquest mes el Govern balear s’ha reunit amb organitzacions
agràries de Balears per fer un seguiment de la situació actual
del sector, i tenint en compte aquesta situació d’alarma valorar
les mesures que s’han dut a terme fins ara. Un dels sectors que
es pensa que és un estratègic és el primari, i es demanen més
propostes de futur per a la reactivació d’aquest sector,
consensuades, i amb l’objectiu de diversificar el model
productiu de les Illes i així consolidar-lo entre tots. El sector
primari ha de considerar-se com un conjunt d’indústries
agroalimentàries.
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Quant al punt número 2 també votarem a favor, ja que
s’està treballant en aquest sentit, de fer l’ampliació de
terminis i la flexibilització de criteris en la sol·licitud de les
ajudes a la PAC així es va aprovar el passat dia 22 d’abril. La
Comissió Europea presenta un paquet de mesures al sector
agroalimentari per pal·liar els efectes de la crisi provocada
per la COVID-19; aquesta iniciativa comunitària inclou ajudes
als sectors, mesures d’autoorganització de mercat per part
dels operadors donant més flexibilitat, programes de suport al
sector de fruites i hortalisses i vi, entre altres. Aquestes
iniciatives recullen algunes de les propostes formulades per
Espanya i la resta d’estats membres, plantejades a una
declaració conjunta remesa a la Comissió Europea el passat
17 d’abril.

Quant a la simplificació d’assegurances agràries, que tenen
l’objecte de la cobertura dels riscs que poden afectar
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, doncs el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant
l’entitat estatal d’assegurances agràries ENESA, concedeix
subvencions per facilitar l’accés d’agricultors i ramaders a
aquest tipus d’assegurances. El pressupost per a les
subvencions s’ha aprovat pel Govern d’Espanya anualment,
encara que al final, mitjançant acord del Consell de Ministres,
i estem d’acord a simplificar tot aquest procediment en la
forma que sigui possible.

El 22 d’abril -ara ja em refereixo al punt número 3- es va
publicar al BOE el Reial decret llei de mesures urgents
complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació
enfront de l’impacte ocasionat per la COVID-19, que
contempla mesures per a la protecció dels treballadors, per
fomentar (...) de l’economia i fomentar l’ocupació, i mesures
fiscal que afavoreixen també el teixit productiu i social als
sectors agrari i pesquer. Es continua treballant per millorar la
situació dels autònoms agraris, però ara mateix votarem en
contra d’aquest punt perquè encara no estan confirmades les
noves ajudes a aquest col·lectiu que s’està treballant.

Quant al punt número 4, hi votarem a favor perquè es fa
molt necessari sumar totes les forces possibles per tenir en
compte situacions adverses i inesperades futures. Recordem
que el passat març la conselleria va presentar un pla de xoc per
enfortir els sectors agrari, ramader i pesquer i agroalimentari,
derivat de la crisi sanitària de la COVID-19. Es tracta d’una
bateria de mesures per valor d’1.850.000 euros amb diferents
línies d’actuació establertes en funció de les necessitats de
cada sots-sector. El pla contempla actuacions per al sector de
la pesca, el ramader, el lacti i l’hortofrutícola; a la vegada
preveu la figura de l’Observatori de preus com a eina per
vigilar l’evolució dels preus i també controlar l’abastament
dels productes a les nostres illes.

La situació d’estat d’alarma actual ha alterat molt aquesta
situació, la situació del sector en general a les nostres illes,
però (...) l’abastament de la població i la seva viabilitat, però
això encara s’ha de reforçar molt més i pensar noves mesures.

Al darrer punt, idò sí, també hi votarem a favor, perquè en
aquest moment de dificultat la població ha vist de primera mà

la necessitat de tenir abastament i un consum lligat a producte
local. Per tant hem de protegir el sector primari des de tota la
societat. Les organitzacions agràries han agraït les mesures
preses per la conselleria per fomentar el consum, però han
demanat continuar incentivant encara molt més de cara al futur
el consum de producte local a totes les nostres illes. Ha estat
molt positiu haver pogut mantenir els mercats oberts durant
l’estat d’alarma, i ha permès la connexió més directa de la
població amb el productor local i la pagesia. La població ha
valorat molt el comportament exemplar del sector durant tota
la crisi fent arribar el producte a les llars. Per tant s’ha de
continuar treballant en aquesta línia i agrair el bon paper del
sector durant la crisi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara, per contradiccions, passam la paraula al Grup
Ciudadanos, que es el grup proposant, i té la paraula el Sr.
Méndez, per un temps de cinc minuts, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí. Les agradezco a todos en general su apoyo a la PNL
presentada. Lo lógico aquí es que nuestro combate es el
combate contra la paradoja de que lo que se siembra y se
cosecha al lado sea más caro que lo que llega de lugares
remotos, es decir, de unos costes fijos y estructurales para
nuestra payesía absolutamente grandes. Espero que esta sea
precisamente una oportunidad para poner esto en claro y para
que podamos seguir avanzando en esta dirección y favorecer
este grupo que, como han dicho muchos de ustedes, además
interviene un montón, el que es el responsable del 74% del
territorio y que interviene en realidad en casi todo, es muy
transversal, y se incluyen todas las otras actividades que
realizamos en las islas.

Ahora, hay otra cuestión genérica que voy a intentar pasar
muy rápido pero que (...). Básicamente es que estamos en un
momento, estamos en el momento contrario, ¿recuerdan
aquella bonita frase de Kennedy, de “no te preguntes qué
puedes hacer tu por tu país...?, no, no te preguntes qué puede
hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu
país.” Yo creo que estamos en un momento exactamente
contrario, estamos en un momento en que la administración se
tiene que preocupar mucho de qué puede hacer por los
administrados. Hemos tenido unos administrados muy
amables, muy solícitos, muy pagadores, muy cumplidores con
sus obligaciones, y en estos momentos la administración no
puede resultar un traba, es el momento en que la
administración se tiene que volcar a que todas las actividades
permanezcan, a que todas las actividades sobresalgan, y más en
un momento en que tenemos a la población de este país, como
pueden ustedes ver, confinada en sus casas y cumpliendo
completamente. Es un momento en que la administración
tiene que hacer un sobre esfuerzo. De hecho es un momento
en que la administración tiene que adecuarse a menores
ingresos y ser capaz sin embargo de prestar base, o sea,
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saberse equilibrar y destinar sus capacidades a la ayuda que en
estos momentos es indispensable y que lo va a ser más (...).

Le agradezco, Sra. Pons, la coincidencia, y me alegra, en
todos estos puntos. Ya sabe que además somos muy
seguidores, así que de acuerdo, esta PNL debe mucho además
a sus propuestas (...). 

A don Alejando López le agradecemos también su apoyo.
Entendemos, y era mucho la cuestión de la contextualización,
por esto  hablaba mucho, contextualizaba mucho en qué
momento se hizo esta PNL, que era de las primeras en este
apoyo a los autónomos, queda mucho mejor reflejada y se ha
planteado mucho mejor a través del Sr. Melià, a quien, por
cierto, no sé si el Sr. Mas ha escuchado decir la bonita frase
de que “la actividad agrícola es esencial y estratégica”; no que
haya dejado de ser estratégica para convertirse en esencial,
sino que ha pasado a ser esencial y estratégica. Agradecemos
a ambos, al Sr. Melià, que tiene toda la razón en lo de la
capacidad de organización, además es una de las cosas que
tenemos que valorar y de las consecuencias que tenemos que
sacar a posteriori de qué cosas hemos hecho bien y qué cosas
hemos hecho mal. Veo que ha apuntado una (...), con esta
capacidad de organización que ha demostrado nuestra payesía
en eso, (...).

Le agradezco también a la Sra. Idoia Ribas su apoyo.
Espero con ansiedad escuchar la presentación de la que
ustedes tienen que proponer. Y creo que ha estado muy bien,
por cierto, que yo me lo había tal vez saltado mucho en esta
dependencia que damos por supuesto en todo en estas islas al
turismo, sólo por la variación de población que hay en agosto
(...) a las islas, esta apreciación del canal HORECA y de la
salida a través del canal de hostelería, restauración.

El Sr. Melià me apunto que es difícil de conseguir el punto
2. Es verdad que es más una declaración de voluntades.

Y, Sra. Font, también me apunto de usted la parte de lo bien
explicado del tema de la resiliencia, que creo que... es que
creo que se ha puesto..., esta crisis ha puesto muy en valor
muchas de las capacidades de nuestros agricultores que tal vez
teníamos olvidadas. El planteamiento de reforma fiscal. 

Entonces si les parece pues yo en realidad agradeciéndole
a todos y comprendiendo además que el tema es de momento
el de los autónomos, pero yo insisto en que va a ser necesario,
va a ser necesario, porque vamos a tener que enfrentar una... el
bajar muchísimos la capacidad recaudatoria, pues creo que...
tengo que agradecerles a todos su participación y su
entendimiento del asunto.

Gracias... He terminado, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Ha clavat el temps ara.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Estupendo (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé i els portaveus no em rectifiquen, he entès
que els grups Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i el Grup
Socialista demanen votació separada del punt 3 i els altres
punts entenc que tothom votaria que sí per unanimitat. 

Als punts 1,2, 4 i 5 tots e ls  grups votarien que sí?
Afirmatiu? 

Per tant, si els sembla bé podríem passar ja a aprovar els
punts 1, 2, 4 i 5 per unanimitat, si els sembla bé. Per tant,
queden aprovats aquests punts.

Passam a votar el punt tercer i el secretari passarà a cridar
a votació nominativa.

EL SR. SECERTARI:

Elena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. SECRETARI:

Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

En contra.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

María Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Joan Ferrer, no.

7 no i 6 sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, el punt tercer queda rebutjat per 7 vots negatius
i 6 a favor.

I ara... i els altres punts queden votats  a favor per
unanimitat.

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

Vull saludar especialment els diputats i diputades d’Eivissa
i Menorca, i esperam veure’ls aviat per aquí. Adéu.
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