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LA SRA. PRESIDENTA:

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

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
Proposicions no de llei RGE núm. 5086/20 i 14008/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5086/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacte per a la
promoció del producte local de les Illes Balears.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5086/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Tot i que
aquesta iniciativa la vàrem presentar just abans de la declaració
de l’estat d’alarma, en un moment convuls per al sector que es
va mobilitzar, pensam que la proposta encara és vigent.
Precisament durant el confinament vàrem veure que els nostres
productes locals es varen salvar oferint-nos la seva producció
i adaptant-se a la realitat del moment, duent-nos a casa nostra
les seves cistelles. 

Fa un any es va presentar a Menorca l’estudi dels fluxos
alimentaris, el qual ens va donar una imatge claríssima de la
dependència amb l’exterior. Consumim 77.910 tones
d’aliments a l’any, de les quals el 19% responen a producte
local mentre que el 81% restant és tot el que importem. 

Aquesta dependència té un impacte en les emissions. Així,
els productes importats generen 6.316 tones d’CO2, fins arribar
a la nostra illa pensau que poden arribar a recórrer 800
quilòmetres, mentre que el local emet 416 tones d’CO2.

És cert que hi ha dificultat amb les normatives per afavorir
el producte de proximitat, com és la política de competència de
la Unió Europea. Per això, cal pensar conjuntament polítiques
que incentivin la demanda interna mitjançant actuacions que,
si escau, puguin rebre suport de l’administració.

L’objectiu seria que el que podríem anomenar potencials
grans consumidors adoptin accions per comprar els productes
locals la qual cosa tendria un gran impacte, més enllà de
l’impacte que ara tenen consumidors individuals conscienciats
que estan disposats a pagar un major preu i a assumir fins i tot
unes majors molèsties per accedir al producte de proximitat
pels beneficis que té per a l’economia local, el medi ambient i
la sobirania alimentària. Per tant, apostar pel producte local és
apostar per la sostenibilitat, fomentar l’economia local i
començar a disminuir la nostra dependència exterior
alimentària.

La intenció d’aquesta iniciativa és crear un fòrum amb tots
els agents implicats, organitzacions professionals agràries,

sector turístic, indústria alimentària, comerç, especialment la
gran distribució, Govern i consells insulars, per analitzar la
factibilitat de les diverses mesures; per exemple, com podem
afavorir que els hotels comprin producte local? Com podem
afavorir que les grans superfícies donin visibilitat i prioritat al
producte local?

Aquestes mesures poden anar acompanyades d’accions de
suport econòmic del Govern, com per exemple subvencions per
a les reformes i adequacions dels espais comercials per destacar
el producte local. 

Una vegada feta la feina el conjunt de mesures resultants ha
d’adoptar la forma d’un pacte per a la promoció del producte
local que pugui ser monitoritzat mitjançant indicadors de
compliment. 

La voluntat d’aquesta proposta és clara: la màxima
participació i anàlisi del producte local per donar-li el suport
necessari i que ens serveixi com a camí per anar canviant el
model productiu i posar les bases de l’economia circular. 

Esperam poder rebre el suport d’aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. S’han presentat per part dels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
les esmenes RGE núm. 14743 i 14744/20. Per a la seva
defensa, i per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Aunque esta PNL, como bien se ha
indicado, se registró en marzo, y parece que ha pasado una
eternidad desde marzo, a causa de la pandemia hemos sufrido,
bueno, la pandemia que estamos sufriendo a causa de la
COVID, creo que su contenido incluso sigue teniendo a día de
hoy más sentido; más sentido porque lo que se ha podido ver és
que la importancia de nuestra producto local durante los
primeros meses de la pandemia y sobre todo durante el estado
de alarma se pudo comprobar de forma clara, y creo que así lo
entendió por parte de la población, la importancia que tiene
poderse abastecer de producto realizado desde aquí.

Al inicio de esta legislatura, además, cuando se hablaba en
esta cámara sobre soberanía alimentaria, algunos grupos se veía
que, bueno, que escuchaban con cierto escepticismo, pero creo
que a día de hoy la actualidad ha demostrado, tanto para la
población como para las formaciones políticas, que la
soberanía alimentaria y el consumo de nuestro producto local
tienen una importancia clara y que hay que proteger e impulsar
nuestro producto local, sobre todo en un mercado tan global
como el actual, donde nuestra payesía cada vez lo tiene más
difícil para competir en igualdad de condiciones contra los
productos del exterior.

Para Unidas Podemos, y además tal como se indica en esta
PNL, el sector del campo es un sector estratégico en nuestra
comunidad autónoma y un sector claro que hay que proteger e
impulsar de cara además a esta diversificación de nuestro
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modelo productivo que es tan necesaria. Pero es que, además,
es un sector que aporta un valor añadido a nuestras islas, tanto
en mantenimiento de paisaje como en una parte de nuestra
cultura. Y, además, impulsar nuestro producto local significa
también luchar contra el cambio climático y fortalecernos como
sociedad haciendo que no seamos tan dependientes de
productos del exterior los cuales, al tener que ser transportados
a nuestras islas, como es evidente y lógico, incrementan las
emisiones de gases invernaderos derivados de su transporte,
algo muy coherente y lógico.

Votaremos a favor de los puntos propuestos en esta
enmienda que realiza, bueno, esta PNL que realiza MÉS per
Menorca. I aunque es cierto, y es verdad, que nos consta que
desde la conselleria se tienen muchas reuniones con el sector
para trabajar desde el consenso, creemos que esta línea es la
que puede conseguir impulsar al sector y creemos además que
la metodología es en la que tiene que ir trabajándose, y que
además nos consta que tiene en mente la conselleria.

En este sentido, que es en el del consenso y queremos que
se ponga en valor, sí que hemos presentado por nuestra parte
una serie de medidas que creemos que matizan o que mejoran
un poquito, sobre todo en el punto 2 y 3, para que también se
tenga en cuenta el sector pesquero y además puedan ser
efectivas y beneficiosas para el sector agroalimentario y
pesquero de Baleares.

Como es evidente, y como ya he anunciado, sí que vamos
a apoyar y además compartimos por completo el contenido de
esta PNL y creemos que es el camino a seguir para revitalizar
un sector tan necesario para nuestra sociedad y para nuestra
economía.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per a la defensa, i per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyors i senyores
diputats. El Grup Parlamentari Socialista està totalment a favor
d’aquesta PNL presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, encara que compartim les esmenes presentades per
Unidas Podemos y MÉS per Mallorca dels punts 2 i 3.
L’esmena del segon punt és per incloure els productes pesquers
i l’esmena del tercer punt té l’objectiu de completar el que es
demana i expressar-ho més formalment. Demanam al grup
proposant que siguin acceptades aquestes dues esmenes.

Com ha recordat la Sra. Font i el Sr. López, aquesta PNL es
va presentar el dia 11 de març d’aquest any, però és totalment
vigent i necessari el que es demana, encara més actualment,
tenint en compte les conseqüències de la pandèmia per al sector
primari. Es fa molt necessària la col·laboració entre institucions
per donar un impuls definitiu al sector i la creació d’una mesa
amb la participació de les organitzacions professionals agràries,
representació del sector turístic, de la indústria alimentària, del
comerç i també per part de les institucions, com conselleries

tant del Govern balear com dels consells insulars, que tenguin
competències en el sector primari, però també en turisme,
indústria i comerç.

Amb aquesta proposta tan àmplia de col·laboració en
aquestes matèries és molt possible que es pugui millorar molt
el sector entre tots els agents implicats, directament o
indirectament. Això és molt necessari ja que està afectat per
diversos factors des de ja fa temps. Hem de recordar que el
sector primari forma part especial i essencial de la nostra
economia i de la nostra cultura balear.

Altre aspecte positiu de la iniciativa i d’implicar tant agents
públics com privats i institucions és que compartir informació
de primera mà sobre les necessitats del sector primari i els
problemes que pateixen els productors, la implicació i la
conscienciació es preveu que serà màxima per millorar la
situació del sector, amb col·laboració d’altres sectors que
també pateixen com és el turisme, la indústria i el comerç.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per a la defensa de les esmenes
té la paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, el més interessant d’aquesta
proposta és que no és una iniciativa fruit de la crisi de la
COVID, és anterior a la crisi de la COVID, i el que ens posa
damunt la taula tant la crisi de la COVID com aquesta
iniciativa és el que les organitzacions agràries ens havien dit
setmanes anteriors, setmanes abans de començar la crisi, és a
dir que..., i el que es va posar de moda el temps de la crisi,
aquella frase que deia “sense futbolistes podem viure, sense
pagesos, no”. És vera que als qui ens agrada el futbol ja ens va
bé que hagi tornat començar, però també és cert que no podem
posar l’olla al foc si no tenim pagesos.

Jo som més del Baleares, som més..., som més local.

Sobirania alimentària, producte local, són conceptes que a
l’hora d’afrontar, de plantejar la famosa diversificació
econòmica i el futur del país, fins i tot, haurem de tenir en
compte, i el plantejament que fa la proposició no de llei és
posar damunt la taula aquests conceptes des d’un punt de vista
estrictament professional, des de la pagesia, el comerç, el
turisme, tots els sectors implicats a posar en marxa, posar en
valor aquests conceptes, com deia, que són claus a l’hora de
plantejar el futur. Per tant entenem que les esmenes plantejades
complementen la proposició i esperam que s’acceptin, i
sobretot confiam que la conselleria aculli les iniciatives que
planteja la proposició no de llei, les posi en marxa i s’hi
impliqui d’una forma activa, no només per complir la
proposició, sinó que sigui activa i propositiva a l’hora de
plantejar les iniciatives i de posar-les en marxa.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Efectivament tractam avui una PNL registrada fa sis
mesos, en unes circumstàncies distintes de l’actual, just abans
de començar la pandèmia, la declaració de l’estat d’alarma i el
confinament, encara que avui està plenament vigent.

Des del Partit Popular compartim en bona mesura els
plantejaments i els continguts d’aquesta proposició. De fet ja
hem presentat iniciatives per reclamar la compensació dels
sobrecosts d’insularitat a la nova PAC, i també hem reivindicat
el règim especial agrari per a Balears. També hem demanat
mesures de suport, de promoció, de difusió del producte local,
concretament una PNL relativa a mesures de suport al producte
local i de proximitat, registrada el 27 de gener i aprovada per
unanimitat de tots els grups dia 12 de març; entre els punts
d’acord, sí, vull referir-me al que insta el Govern el Govern de
les Illes Balears a gestionar i definir acords amb les
associacions empresarials del sector d’hostaleria per fomentar
el consum de productes locals als hotels amb campanyes
informatives adreçades als visitants. Hi ha, per tant, una
coincidència d’objectius amb la proposició no de llei que
tractam ara quan planteja vostè aquestes mesures. Impulsar i
donar suport també al producte local va formar part d’una PNL,
6969, de MÉS per Mallorca, també de suport a la pagesia
davant la crisi de la COVID-19, que també vam aprovar dia 20
de maig. Per tant avui serà la tercera vegada que ens
pronunciam a favor d’ajudar i de donar suport a la venda de
producte local per afavorir la producció autòctona del nostre
sector agrícola ramader, i està molt bé. Tots coincidim, per tant,
amb aquests objectius.

Però nosaltres aquí, des del Parlament, només tenim la
capacitat d’instar, de proposar i de reclamar, i nosaltres ho
feim, però a qui correspon actuar, gestionar i executar és al
Govern de la comunitat autònoma, concretament a la
Conselleria d’Agricultura, una conselleria que aquesta
legislatura ha creat la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, un departament nou del qual
desconeixem encara els seus resultats i les seves actuacions.

La conselleria ja hauria d’haver impulsat i aplicat un
conjunt de mesures amb eficàcia, amb decisió, per augmentar
aquesta venda de producte local dels nostres pagesos, dels
nostres ramaders i també dels nostres pescadors, que bona falta
els fa, afavorint entre altres qüestions el consum en els hotels
amb campanyes dirigides als turistes, tal com també va
proposar el Partit Popular dia 12 de març. Esperam que d’una
vegada per totes la Conselleria d’Agricultura comenci a actuar
a favor del nostre producte local, i que no haguem de debatre
una quarta PNL sobre aquesta mateixa qüestió.

Per tant, Sra. Font, independentment que vostè accepti les
esmenes dels partits que donen suport al Govern o no, nosaltres
li donarem suport. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Es un placer reencontrar, y además
con un pulso tan vigoroso, en sus cometidos habituales esta
comisión de Economía que había andado muy distraída en
torno a un decreto.

Antes que nada, Sra. Font, nosotros -lo digo por la posible
tranquilidad una vez que entremos en ciertas opiniones que
mantenemos- le anunciamos que nosotros también votaremos
que sí a su propuesta, que consideramos, eso sí, la última
consideración que estaba haciendo la Sra. Asunción Pons tiene
razón: lo vamos haciendo, lo vamos haciendo, vamos instando,
vamos constatando, pero no parece que vayamos consiguiendo
grandes objetivos.

En cualquier caso el Sr. Mas, de MÉS, al que yo presto
mucha atención y sobre todo desde que se me adelanta gracias
a su producción de enmiendas -perdón, estoy bromeando, es
una introducción que pretende ser amable y simpática-, nos ha
recordado en varias ocasiones que la labor principal de los
agricultores es la producción de alimentos. Estamos, y esta
enmienda vuelve a empezar, con que nuestros agricultores son
unos garantes de la soberanía popular, perdón, alimentaria -no
la soberanía popular sino la alimentaria, perdonen el lapsus-,
son gestores del territorio y son mantenedores del paisaje. 

Cuando hay una estatua de Napoleón normalmente el pie...,
Napoleón está allí arriba y el pie..., es que últimamente el tema
de estatuas se está moviendo mucho y todos hemos
reflexionado mucho; Napoleón, el personaje con la mano en el
pecho, y debajo pone “Napoleón”, y en algunos casos
“Napoleón I”, por distinguirlo de su sobrino Luis Napoleón.
Cuando hay una estatua de un señor semidesconocido, Hervás
y Panduro, pone debajo “Célebre publicista”, “ínclito prócer”,
“prohombre eminente”..., porque no sabemos quién era y hay
que aclararlo. Entonces resulta que esta analogía que les estoy
haciendo es que estamos convirtiendo a alguien que todos
sabemos lo que es, el agricultor, en el gestor de la soberanía, el
colaborador del paisajismo y el gestor del territorio, unas
visiones un poco extrañas y que suenan además un poco
soviéticas. Yo personalmente como agricultor preferiría ser un
digno productor de alimentos que un gestor de estas cuestiones
relativamente extrañas. Entenderán ustedes que al señor que
tiene una tienda enfrente, si le explicamos que es un
responsable de fachadas, un participante en la dinamización
turística de Palma y tal, diría: “Bueno, yo soy un honrado
comerciante”; preferiría ser esto. Con lo que a mi no me acaban
de gustar estas consideraciones que, eso, que son medio
administrativas, medio estatales, estos papeles que les
adjudicamos a los agricultores, que tienen su cosa que hacer.

Lo digo porque esto nos da ciertos pequeños problemas
de..., como ha dicho el Sr. Mas, y perdóneme que insista, ha
comparado usted a futbolistas y agricultores; no deja de tener
la gracia... No, digo que ha comparado el papel, ¿no?, sin
agricultores no podemos vivir, sin futbolistas... Pero
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casualmente estamos hablando justo del panem et circenses, del
pan y circo. ¿Qué hacía falta en la antigua Roma?, el agricultor
y el gladiador. No, digo que tiene gracias..., va completamente
por otro lado su argumento y sólo estoy constando la utilidad
para verle otra cosa, el panem et circenses, que parece que será
una cosa muy utilizada en los tiempos que se nos echan encima.

En cuanto a la enmienda, el neologismo este, los
agrocompromisos, a mi si me llegan a preguntar qué es un
agrocompromiso hubiera entendido que un acuerdo que se
tomaba detrás del pajar en días de celebración, pero..., en fin,
me explicarán ustedes que es un agrocompromiso. Meternos en
el neolenguaje orwelliano porque sí verdaderamente tengan
ustedes cuidado con su estructura mental, ¿un
agrocompromiso? ¿Adónde...? Perdónenme, pero me
sorprende, ¿adónde llegaremos?

En cualquier caso, a lo que vamos, el desarrollo del
producto local, el intento de vinculación con lo que la Sra. Font
ha llamado muy acertadamente grandes consumidores, es decir,
con el sistema HORECA, hosteleros y grandes superficies nos
parece perfectamente adecuado y deseamos toda la suerte del
mundo a esta mesa, si no se complica en pensamientos extraños
de agrocompromisos y de gestores y de soberanías y no sé qué
y se dedica a lo suyo, pues además de que sea una cosa por la
que hemos instado le deseamos todo tipo de fortuna y buen
camino.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días. Nosotros creemos que esta
proposición llega bastante tarde, nosotros ya hicimos una
proposición hace meses con una serie de propuestas ya
concretas de lo que había que hacer para salvar al sector,
hicieron caso omiso, y ahora vienen con que constituirán una
mesa, ahora. 

Entonces, esta mesa empezará a trabajar y luego pues habrá
unas conclusiones y luego, bueno, se venderán en la prensa y
luego ya veremos si el Gobierno balear lo hace o no lo hace, en
fin.

Creo que ustedes están actuando de una forma que dilatan
el proceso, es la parálisis por el análisis, esto es lo que hacen
ustedes. Lo que deberían hacer es presentar propuestas ya en
firme para hacer y con carácter urgente. Al final esto es un
brindis al sol más, es marear la perdiz, es decir que están
haciendo algo, es decir: “nos unimos, hacemos una mesa y...”,
pero al final ¿dónde están los resultados?, porque la gente
necesita las ayudas ya, pero ya es ya y mejor ayer que hoy.

Entonces, sinceramente, creo que están dilatando el tema.
Ustedes forman parte del Gobierno balear, entonces, ¿por qué
quieren hacer...?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, perdón... ah, es MÉS, tiene razón, sí, sí. Bien, pues... en
cualquier caso hay personas, me estoy dirigiendo a la bancada
de la izquierda que forma parte del Gobierno balear y que
pueden llevar a cabo actuaciones directamente desde el
Gobierno balear. 

Por tanto, considero que, bueno, que esto es un poco más de
lo mismo, dilatarlo, traer aquí proposiciones para que parezca
que hacemos algo, que nos preocupamos, pero realmente la
gente sigue sin recibir las ayudas que necesita, el campo se
sigue muriendo y como sigan ustedes así van a pasar a la
historia por haber sido el gobierno, por haber sido los que
sustentaban al gobierno que enterró el sector primario en
Baleares.

Así que, bueno, yo les..., nosotros propusimos hacer una
marca de quilómetro cero y una serie de medidas concretas.
Aquel superplan que sacó la consejera de 1.200.000 euros es
una risa, no sirve para nada, puede dar un titular, puede ser que
haya gente que no esté muy metida en materia que pueda
pensar: “uy, 1.200.000 euros, que bien, ¡cuánto dinero es eso!”,
pero sabemos que luego en agroeconomía eso no es nada, no
sirve para nada.

Por tanto, yo animaría a que hicieran propuestas más
efectivas, más concretas y que no se queden en simples
titulares. Esto es todo, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari d’El Pi
votarà favorablement aquesta iniciativa i diré a la portaveu del
Partit Popular que sí que n’hi haurà una quarta, i una cinquena
i una sisena, perquè això és un problema estructural, perquè jo
sent alguns portaveus que sembla que els problemes de la
pagesia tenen un any o en tenen dos o en tenen quatre, quan les
reivindicacions que és un sector estratègic, de potenciar el
producte local, totes les característiques que acompanyen
aquesta potenciació positiva per a les Illes Balears, tema de
paisatge, etc., tot això fa molts d’anys, molts, molts d’anys que
en parlam i n’hem de continuar parlant perquè la realitat,
malauradament, és que no acabam de tenir tot allà on voldríem
el producte local. Aquesta és la trista realitat que tenim.

Per tant, crec que benvinguda sigui qualsevol iniciativa que
intenti animar aquesta situació que... ni aquesta iniciativa ni la
quarta que vendrà ni la cinquena que vendrà ni les que ha fet el
Partit Popular ni les que faci El Pi ni les que faci MÉS per
Menorca no acabaran de resoldre la situació.

I aquest és el panorama que tenim i si no ho diem així ens
enganam, fins i tot diu, el Partit Socialista diu: “l’impuls
definitiu”; de definitiu res -de definitiu res-, un nou impuls,
intentar agafar un nou impuls, benvingut sigui aquest impuls,
però segur que definitiu no ho serà. Però bé, té el nostre suport
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perquè pensam que evidentment no podem deixar de mà
aquesta situació i el que hem de fer és lluitar pel producte local
i pels nostres pagesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara... entenc, Sra. Font, que no fa falta
aturar la sessió per aclarir les esmenes. Per tant, don la paraula
al Grup Parlamentari Mixt, Sra. Font, per un temps de cinc
minuts per posicionar-se i tancar el debat.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltíssimes gràcies pel suport
rebut, no esperava menys de tots vosaltres.

Sí que té raó la Sra. Pons i Fullana, que ja hem debatut en
diferents ocasions sobre el producte local, tal i com ja li acaba
de repetir i també dir el Sr. Melià, però nosaltres pensam que
precisament aquesta proposta posa l’accent a com fer-ho, des
del consens i el rigor amb aquesta taula, que agradarà més o
menys a segons quines persones.

Si realment creiem en el producte local esperam que
aquesta proposta s’apliqui amb celeritat perquè les bases s’han
de posar i establir-les d’una vegada per totes.

Sí que voldria recordar a la senyora... a la portaveu de
VOX, que MÉS per Menorca no forma part del Govern, però
ens agrada ajudar des del vessant constructiu i fem les
propostes que trobam adequades i adients. És més, crec que és
de mal gust dir als altres grups parlamentaris quines iniciatives
han de presentar.

Pel que fa a les esmenes les acceptam totes dues i agraïm
que ens hagin fet avinent la necessitat d’incloure el sector
pesquer, perquè tenen tota la raó que se’ns havia passat per alt.

Per açò i per donar major coherència al text, si la resta de
la comissió ho accepta, voldríem incloure al punt 1 després
d’“organitzacions professionals agràries” el text: “la Federació
balear de confraries de pescadors”.

Així també a l’esmena 14744 a la qual... -sí... no, perdó,
esperi que m’he embullat. L’esmena 2 incloïa el sector pesquer,
per coherència afegim “confraria” al punt 1; i l’esmena 14744
també l’acceptam, però sí que voldríem fer una proposta de
transacció, i és deixar el redactat del punt 3 tal i com està i
afegir a continuació el text següent: “en la línia dels
agrocompromisos que estableix l’article 120.3 de la Llei
3/2019, agrària de les Illes Balears”. 

Si ho accepten, doncs, seria fantàstic i ja podríem passar a
la votació que podria ser votació separada si algun grup ho vol
demanar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hi ha algun grup que no accepti les esmenes in voce que
ha proposat, la transacció que ha proposat la Sra. Font? Es
poden donar per acceptades.

Però sí, Sra. Font, li agrairia que passàs per escrit als
membres de la Mesa així com queda el punt 1, que ha dit que
hi afegien “confraria de pescadors”, però sí que ens
interessaria... al punt 1 ha dit. I al punt tercer ha dit que...? Pot
repetir el segon punt, i el segon punt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Al punt 1, sí, afegir després d’“organitzacions professionals
agràries”, “la Federació balear de confraries de pescadors”.

L’esmena 14743, és aquella en què ens incloïen “producte
pesquer”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

... per açò per mantenir. I després a la darrera esmena, que és
la 14744, volem mantenir el nostre text original i afegir al final:
“en la línia dels agrocompromisos que estableix l’article 120.3
de la Llei 3/2019, agrària de les Illes Balears”.

Si vol després al lletrat li ho puc passar per si de cas.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per prudència, ha quedat més o manco clar, però...
d’acord.

Per tant, algun grup demana votació separada? Per tant,
podem passar a votar tota la proposició no de llei, amb les
esmenes presentades per Unidas Podemos, PSIB-PSOE i MÉS
per Mallorca, incorporant les transaccions plantejades per la
Sra. Font. Correcte?

Per tant, votam la proposició no de llei en els termes que he
establert.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
5086/20, relativa al pacte per a la promoció del producte local
de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14008/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a pèrdues a explotacions agràries de
Mallorca pel temporal del 29 d’agost.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14008/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular pel procediment d’urgència, relativa a pèrdues a
explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d’agost.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts.
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LA SRA. PONS I FULLANA: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
temporal que va patir Mallorca, el passat 29 d’agost, va
ocasionar importants danys a les explotacions agràries que el
Consell de Govern va quantificar en 2,4 milions d’euros, a la
reunió celebrada dia 7 de setembre. A la vegada, el mateix
Consell de Govern, va acordar d’instar el Govern d’Espanya la
declaració de zones greument afectades les finques
perjudicades per poder rebre així les ajudes corresponents.

Però, com explicam a l’exposició de motius, el Govern de
la Sra. Armengol no ha concretat encara quines seran aquestes
ajudes i també desconeixem si prosperarà o no prosperarà
aquesta declaració de zona greument afectada. El que sí sabem
és que, com diem a Menorca, sempre plou damunt banyat, i el
que també sabem és que les pèrdues, els danys i els perjudicis
ocasionats per aquest temporal pugen a 2,4 milions d’euros. 

La Mesa Agrària de Mallorca va denunciar, dia 6 de
setembre, i ho llegiré textualment: “La situació de certs
agricultors de Manacor, Porreres i Felanitx s’ha vist molt
compromesa, amb danys de milers d’euros a hivernacles i a
altres instal·lacions, a part de la pèrdua del cent per cent de la
collita”.

És cert que moltes explotacions no tenen les seves
instal·lacions i produccions cobertes per assegurances, ho
sabem, i evidentment és una qüestió a corregir, però
consideram que cal reposar amb urgència aquestes
instal·lacions i, concretament, em referesc, per exemple, als
hivernacles, als equips per regar, a teulades, xarxes
elèctriques... Per tant, està molt bé demanar al Govern central
la declaració de zona greument afectada, però no seria encara
millor que la Conselleria d’Agricultura actués i s’avancés? I
que la Sra. De la Concha ens demostri, d’una vegada per totes,
el seu interès pel sector amb fets, després d’haver anat a visitar
“algunas fincas para conocer la situación”?

Miri, no són visites ni fotos, tot i que està molt bé, però no
és el que necessiten els pagesos perjudicats pel temporal, sinó
que necessiten cobrar amb rapidesa. Per açò demanam a la
conselleria que avanci el pagament d’aquests 2,4 milions
d’euros. I, en cas que prosperi aquesta declaració de zona
greument afectada i el ministeri ens arribi a abonar les ajudes
corresponents, les quantitats que siguin ingressades a la
Tresoreria de la comunitat autònoma. En una paraula, si hi ha
voluntat política, es poden trobar maneres per fer-ho.

D’aquesta manera els pagesos ja hauran cobrat, hauran
pogut adquirir els equips i les instal·lacions perdudes, i així
podran assegurar la continuïtat de la producció. Perquè la
veritat és que, si hem d’esperar que arribin les ajudes del
ministeri, moltes d’aquestes explotacions es veuran obligades
a interrompre la seva activitat i a tancar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Aunque hay algunos grupos que se
niegan a aceptar que, por culpa del cambio climático, cada vez
vamos a tener de forma más frecuente desastres a causa de
temporales u otros efectos climáticos, que tantos destrozos
pueden llegar a ocasionar, por desgracia, es una realidad que
todos deberíamos de empezar a aceptar y poner los esfuerzos
para legislar en conseguir realizar una lucha contra el cambio
climático clara, decidida y efectiva. 

En cuanto a la PNL planteada por el Partido Popular y su
contenido, desde mi grupo no acabamos de comprender bien
qué se pretende. Comprendo el rol de la oposición, comprendo
que no solo es el control de gobierno, que algunos aspectos
también, pues, deben utilizarse para sacar rédito político o
causarle cierto desgaste o trasladar algún tipo de indignación a
sectores... que es normal, cuando la oposición hace su rol, pero
creemos que no son momentos, ahora mismo, para ese tipo de
políticas. En estos momentos actuales lo que deberíamos de
hacer es trabajar para crear más consenso en la sociedad pero,
es verdad que es la costumbre y el juego parlamentario al que
estamos acostumbrados.

Sabemos que, además, siempre intentamos llegar a
consensos, los diputados de esta comisión creo que sabemos
muy bien de la importancia de los sectores que tratamos aquí y
siempre queremos solucionar sus problemas reales;
lamentablemente, en esta ocasión, lo propuesto, en nuestro
grupo, no vemos forma de que se pueda llegar a un consenso
realista y aplicable ya que, en general, lo propuesto, con la
legislación actual no se puede aplicar en cuanto a gestión de
ayudas, pero ni desde el Estado ni desde la Unión Europea en
sí. Y lo voy a explicar un poco más para detallar el motivo. 

En el primer punto, nos sorprende que un partido como el
Partido Popular, que ha gobernado, y que sabe de sobra cómo
funcionan, ¡es que no se pueden abrir ayudas para avanzar
pagos de ayudas de otras instituciones! O sea... de lo cual se
tiene conocimiento para un partido que ha gobernado como el
Partido Popular. De hecho, para hacerlo, que esto tendría que
ser como ayuda del estado, eso tendría que estar regulado por
minimis, lo cual significa que tendría que justificarse ante la
Unión Europea, y las ayudas contra los sucesos de cambio
climático, o sea de..., -sería el motivo que habría que alegar-,
no sería aceptada, ya que son daños asegurables y, en materia
de agricultura -como bien se sabe- , y el Partido Popular ha
gobernado y lo sabe, lo que es asegurable no es
subvencionable. Lo que sí que hizo el Gobierno, y además lo
hizo con celeridad, fue cuantificar e informar de todos los
daños al ministerio competente, que es el de Agricultura, e
introducir los daños sufridos como explotación, a las
explotaciones agrícolas en Mallorca, en la petición de
declaración de zona gravemente afectada, que es como,
además, se tiene que hacer para que el Gobierno estatal lo
tramite, que es lo habitual.
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Lo que sí que se podría hacer, por ejemplo, en los daños no
asegurables, el Gobierno estatal podría hacer frente, o cubrir la
diferencia entre los daños de algo asegurado y el daño real que
ha causado, pero es que esto está planteado también no solo a
nivel estatal sino a nivel europeo. Es una información que el
conjunto de la payesía, además, cuando yo me he informado,
conoce. Entonces, no entendemos por qué el Partido Popular -
que ha gobernado y sabe perfectamente cómo funciona- plantea
este punto así. 

En el punto 2, todos somos conscientes de que, a punto de
abordar los presupuestos del próximo ejercicio... el presupuesto
del 2020 ya está todo comprometido, lo que significa la
obligación por ley de pagarlas, todas las partidas
comprometidas. Por lo tanto, quitar, para poner otras, quitando
las líneas ya comprometidas es algo poco real.

Y además, justamente donde se indica “sacar el dinero”, se
sabe que no..., es que no es ni una décima parte de lo que
realmente habría que pagar para subvencionar estos daños, con
lo cual no es una propuesta realmente realista el “saque el
dinero usted de aquí, de una partida comprometida que,
supuestamente, el Partido Popular cree que no tiene interés...”
No, es que no cubre ni una décima parte y además hablamos de
informes y de estudios que sí que, al medio plazo, pueden
ayudar mucho al sector. Eso hay que ponerlo en valor. 

En el punto 3, la misma exposición de motivos de la PNL
ya dice que el Gobierno de Baleares instó, el pasado 7 de
septiembre, lo que había que hacer, que es realizar la petición
de zona gravemente afectada y además incluir los daños
causados dentro de esa petición. Entonces, exactamente ¿qué
se pide, si la propia exposición de motivos ya lo aclara? Es algo
que ya está en trámite, que ya se ha hecho la gestión y que
lamentamos que siempre los trámites administrativos de todas
las administraciones sean lentos, son los ritmos que son, pero
es lo que se hace siempre cuando suceden estos sucesos tan
catastróficos. 

En cuanto al punto 4, no tenemos muy claro, si lo que se
pretende..., podría ser ni siquiera legal. O sea, saben de sobra
en el Partido Popular cómo funcionan las ayudas, como bien he
explicado por encima en el primer punto, no se pueden avanzar
ayudas simplemente, la ley no lo permite, además, ayudas que
ni siquiera están realmente definidas ni puestas. Saben de sobra
además que estas ayudas tienen que venir de otra
administración, que es la del Estado, que además el competente
es el Ministerio de Agricultura...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. López, ha d’acabar. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Ya acabo. Esto se realiza así desde 1990, creo que he leído,
o sea, ¡hace décadas! El Partido Popular ya ha gobernado
también ha (...) con lo cual, se conoce de sobra. Es cierto que
sobre el papel queda muy bien lo que se plantea, pero con la
legislación actual se sabe de sobra que no se puede hacer. Y
más un partido que ha gobernado lo conoce.

Entonces, lamentamos que en esta ocasión no vamos a
poder votar a favor porque no es algo realista y que en estos
momentos, además, creemos que traslada un mensaje confuso
al sector, que tiene muy claro cómo se tramitan las ayudas en
general. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Pons, a mí me parece
adivinar, dentro de su pregunta de si prosperarán las ayudas
como zona catastrófica, si prosperará la petición, me parece
adivinar, cuando la Sra. Pilar Costa, consellera, declaraba el 8
de septiembre que los daños eran susceptibles de ser
recuperados por medio de las ayudas, invocaba la Ley 17/2015,
del Sistema Nacional de Protección Civil, invocaba,
precisamente los artículos, 21, 22 y 24, en que se diferencia en
esto, en que han de ser asegurables, los bienes, que han de ser
ciertas las pérdidas y tal, pero invocaba, sospechosamente, una
disposición final cuarta; que, la verdad, es que me produjo todo
tipo de curiosidad de por qué esta disposición adicional cuarta
de esta ley, porque son precisamente las ayudas para
situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por
emergencia de protección civil. O sea, entiendo que ya
precisamente la propia petición ya se hace entendiendo..., lo
digo por si le sirve de pista, de por dónde va a ir esta
declaración, que a mí me parece atisbar un poco el futuro por
medio de esta invocación a esta disposición.

A ver, nosotros estamos de acuerdo con su..., ¿no? En
desacuerdo con el grupo anterior y de acuerdo con sus
propuestas, a las que votaremos a todas ellas que sí. ¿Que hay
peticiones que pueden considerarse exageradas? ¿Que hay
peticiones que, lógicamente, al grupo de gobierno, al pacto de
gobierno no le puede gustar tomar?, pero que, sin embargo,
debemos solicitar directamente desde la oposición y debemos
hacer constar, además, su lógica, su pertinencia y su
oportunidad.

Así que cuando usted pide abrir una línea de ayuda
extraordinaria, urgente e inmediata, estamos completamente de
acuerdo por esta valoración de 2,4 millones en que parece
existir el acuerdo en que es la valoración del daño. Estamos de
acuerdo que el dinero se utilice de partidas presupuestarias para
redacción de informes y estudios, nos parece un buen sitio y
que, además, en el momento actual y en donde estamos
situados como sociedad dentro de..., esto es una emergencia
casual o accidental o catastrófica dentro de una emergencia
gigantesca, en la que estamos todos incluídos. Somos muy
partidarios de la petición de que sí, que se gestione la
declaración de “como gravemente afectada”. Y completamente
en que el Govern adelantase y luego ingresase en Tesorería,
siempre y cuando esto fuera posible.

Con lo que, votaremos a favor de todos los puntos de su
propuesta y puede contar con nosotros.

Gracias Sra. Pons, gracias Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Vegem... sabent de la gravetat de la
situació d’algunes de les explotacions, entre altres coses perquè
són companys de professió i són coneguts meus, dir-li que
tampoc no és del tot cert que perilli l’activitat -també li he de
dir- i que el modus operandi, per dir-ho de qualque manera, de
la conselleria i d’aquest govern en aquest cas és el mateix
modus operandi de tots els governs des de l’any 2003; és a dir,
el govern... -i l’hi explic perquè ho vaig viure en primera
persona com a afectat d’una calabruixada- el govern, em
sembla que era Matas, del 2004, el setembre del 2004 hi va
haver una calabruixada molt important a Mallorca que va
afectar moltes explotacions agràries, i la consellera Moner va
fer exactament això que ha fet aquest govern ara, que és
demanar la declaració de zona -el que es digui-, zona greument
afectada, enviar a fer taxacions de pèrdues a les explotacions
agràries i enviar les taxacions a Madrid, i informar els pagesos
que no ho tenguessin assegurat que no rebrien cap tipus
d’ajuda. 

Això és exactament la manera com va operar el govern
d’aquell moment i han operat tots els governs, és a dir, no és
una qüestió... I els pagesos tenen absolutament assumit que si
no ho tenen assegurat no podran rebre ajudes. Que és una
desgràcia..., igual que ho tenim assumit els que tenim altres
coses!, és a dir, qui té un comerç també ho té assumit, no és res
de l’altre món que si no ho tens assegurat... És cert que fins al
govern que va entrar el 2003 s’havien donat ajudes quan hi
havia hagut sequeres, tempestes, etc. Però a partir d’aquell
govern es va posar així i tothom té assumit que,
desgraciadament, això va així.

I és normal, perquè el que hem de fer és incorporar a dins
la manera de funcionar de les empreses agràries, dels pagesos
de les Illes Balears, que han de tenir cultius i instal·lacions
assegurades. És l’única manera que no ens passin coses rares;
és l’única manera de cobrar alguna cosa de l’assegurança o de
poder cobrar ajudes extres. I hem de promoure aquest fet entre
les explotacions agràries i entre la pagesia. 

I tenim sectors que hi estan avesats: els cerealistes hi estan
avesats, els vinaters hi estan avesats, però tenim sectors que no,
i han d’entendre que el millor que poden fer és assegurar-ho
tot, i que, si no, no tendran dret a ajudes, igual que no en vàrem
tenir en aquell moment els que no ho teníem assegurat a l’any
2004 quan ens va pegar la calabruixada, ens vengueren a fer la
inspecció i no vàrem rebre res.

I crec que el Grup Popular hauria de posar-se al costat del
Govern amb la reclamació a Madrid, amb la reclamació que fa
al Govern de l’Estat, de zona greument afectada, i amb la
reclamació que fa al Govern de l’Estat de les ajudes per als
pagesos que les puguin rebre, no intentar posar entre l’espasa
i la paret al Govern autonòmic davant una situació que és greu,
és greu per a les famílies i per a les explotacions afectades i és
greu perquè la situació econòmica no és la millor de la història,

al contrari. L’exposició de motius és molt bona, els punts són
exageradament populistes.

I, ja per acabar, als grups que intervenim més tard, als grups
petits, ens va molt bé intervenir tard perquè si no ens hem mirat
les propostes tenim temps per mirar-les si arribam d’hora, si no
arribam d’hora no tenim temps.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la parula la Sra. Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sra. Presidenta. Miren, en tiempos extraordinarios
se requieren medidas extraordinarias y escudarse en problemas
legales son excusas de mal pagador. Porque aquí no se están
invadiendo competencias de otras administraciones públicas, si
no que se está hablando de adelantar ayudas. Les recuerdo que
tenemos en Baleares una caída del PIB del 40%, no estamos en
una situación equiparable a ninguna otra catástrofe atmosférica
del pasado. Y, por cierto, estas desgracias, estas cosas
desgraciadamente han pasado siempre, de hecho la humanidad
lleva desde el inicio de los tiempos amenazada por las
inclemencias climáticas.

Así que los que ahora despiertan pensando en emergencias
más valdría que fuesen conscientes de la emergencia real que
supone la crisis de la COVID y la mala gestión que han
realizado de ello, que nos lleva a la ruina económica. 

Nosotros creemos que esta propuesta, este tipo de
propuestas, son extraordinarias para tiempos extraordinarios y,
por tanto, vamos a apoyarla y todo debería ser así.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre Grup
Parlamentari demana la votació separada, perquè crec que val
la pena analitzar els punts un poc per separat. 

Jo no puc entendre com la majoria del Govern, i del seu
argumentari tampoc no s’entén, no dona suport al punt tercer,
perquè el punt tercer el que diu és que el Govern gestioni, si ho
volem dir amb altres termes, es preocupi, faci un seguiment de
la proposta que ha fet de la declaració de zona greument
afectada! Per tant, aquí ni hi ha problemes legals, ni hi ha cap
emperò..., de tots els arguments, cap no serveix per a aquest
punt. Per tant, jo crec que aquest punt hauria de ser
indiscutible, el que demanam és que el Govern es preocupi que
realment arribem a bon port amb aquesta proposta de
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declaració. I jo crec que amb això, vaja, té absolutament tot el
nostre suport i no hi veiem cap dubte ni un, cap dubte ni un! 

Els altres, els punt 1 i 4, poden ser més discutibles, tenen
més matisos, els entenc. Nosaltres també els votarem a favor
però ho votarem des del punt de vista que, al final, per a
nosaltres, el que estan dient és que no ens acabam de fiar que
aquests doblers arribin als pagesos i que arribin als propietaris,
i que això... tots sabem que l’Estat és molt mal pagador. Ja
sabem que hi ha grups parlamentaris que troben que les
autonomies no serveixen per a res, però al final les autonomies
serveixen perquè, entre altres coses, paguen molt millor que
l’Estat en situacions d’aquestes, entre altres coses.

Per tant, tot i que hi hagi problemes legals, jo crec que els
problemes legals, si hi ha voluntat política, sempre es poden
resoldre. Hi ha maneres de conveniar, hi ha fins i tot..., avui en
dia a cada Consell de Ministres fan un decret llei, per tant si
volen canviar la normativa i volen fer qualque canvi normatiu
per fer possible una cosa que consideram necessària i justa, que
és que els pagesos cobrin aviat, crec que això, si hi ha voluntat,
és possible; si no hi ha voluntat ens escudam en les excuses
legals.

Al punt al qual no podem donar suport és el punt número 2,
entre altres raons perquè volem que els pagesos cobrin. Si han
de sortir aquests doblers d’informes o d’una altra partida
sincerament ens és bastant indiferent, ens és bastant indiferent,
per tant... Al final, i permeti’m aquesta petita crítica a la seva
proposta, a veure si resultarà que com que no hi ha doblers
suficients a informes perquè estan compromesos a tal no serà
possible la seva iniciativa; per tant... Ja sé que no és això la
seva intenció, ho comprenc perfectament, però vostè també
m’entén; jo crec que no ens hem de fermar. Nosaltres, la
voluntat de la seva iniciativa, encara que diguin “no sé què
pretenen”, està claríssim el que pretenen: pretenen que els
pagesos cobrin. Idò amb aquesta intencionalitat el que vostès
han de fer és dir que el Govern tregui els doblers d’on els hagi
de treure i que canviï les partides que hagi de canviar, informes
o una altra.

Per tant des d’aquest punt de vista nosaltres votaríem en
contra del punt segon i donaríem suport als altres tres punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres compartim part de les
argumentacions que hem escoltat i que s’han fet pels diferents
portaveus que m’han precedit. Crec que el Sr. Mas ens ha donat
una bona lliçó des del vessant de persona que ve del camp i que
coneix realment la realitat de la pagesia. Jo reconec que en
aquest àmbit sempre l’escoltaré abans a ells que no a mi, que
no tenc aquesta experiència.

Sí que he de dir que no veim clares, emperò, totes les
propostes que fa aquesta PNL, per la qual també, com el Sr.
Melià, demanaríem una votació separada, si és possible, i
nosaltres ens abstindríem als punts 1, 2 i 4 i votaríem a favor
del punt 3.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot el nostre grup
parlamentari vol agrair al Partit Popular la seva preocupació pel
sector primari i pels afectats pel temporal del passat 29 d’agost.

Si em permeten faré un breu recordatori del que s’ha
gestionat des de la conselleria i des del Govern balear.
Immediatament després de l’episodi de mal temps els tècnics de
la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
Desenvolupament Rural van iniciar les tasques d’inspecció de
les finques agrícoles afectades pel temporal de pluja, calabruix
i vent que va afectar diversos indrets de l’illa de Mallorca, amb
l’objectiu d’obtenir una avaluació dels danys, les persones
afectades, i també dels diferents sectors productius, i a més la
conselleria va rebre els informes elaborats per diferents
organitzacions agràries amb els danys ocasionats pel temporal.
Totes les informacions recaptades van concloure que van
quedar afectats cultius de Manacor, Inca, Porreres, Felanitx i la
Serra de Tramuntana. Cal destacar que en alguns casos les
finques van declarar fins a més de mig milió d’euros en pèrdues
comptabilitzant danys per als cultius d’interior i d’exterior, als
arbres fruiters, a la vinya, als hivernacles, als sistemes de reg i
a les edificacions agràries, incloses cobertes, teulades i xarxa
elèctrica. La valoració final de les pèrdues econòmiques a les
explotacions agràries inspeccionades va ser de 2,4 milions
d’euros. Un total de 15 finques agràries a tota l’illa es van
veure damnificades, sumant una extensió d’unes 300 hectàrees
aproximadament.

El Consell de Govern va aprovar immediatament instar el
Govern central a declarar les zones danyades com a zones
greument afectades, i poder rebre així totes les ajudes
pertinents des de l’Estat per pal·liar els danys. Dins aquesta
petició es van incloure també tots els cultius d’explotacions
agràries afectades, i es va reflectir que la petició és per a totes
les explotacions agràries afectades a l’illa de Mallorca per no
deixar ningú sense protecció.

Per tant no votarem a favor d’aquesta PNL perquè entenem
que tots els tràmits s’han realitzat correctament des del Govern
balear en temps i forma, i també des de la conselleria, i el que
es demana no és (...) realitzable, com ha explicat amb detall el
Sr. López.

Quant al que es demana al tercer punt, doncs ja es va iniciar
el dia 7 de setembre. 
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També volia mencionar, quant al tema d’ajudes, que la
conselleria convoca disset línies d’ajuda per valor de 4,5
milions d’euros per al sector primari del proper 30 de setembre
fins al 30 de desembre, afegint a les línies anuals habituals i
estructurals altres línies autonòmiques i també les derivades del
pla de xoc per al sector agroalimentari contra la COVID-19.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per contradiccions té la paraula
el grup proposant. Per tant, Sra. Pons, disposa de cinc minuts.
Gràcies.

LA. SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, el Partit Popular ha
presentat aquesta proposició amb l’única voluntat, amb l’única
bona voluntat, d’ajudar els pagesos afectats pel temporal. El
que passa és que està clar que hi ha partits que una proposta,
per bona que sigui, si ve del Partit Popular sempre la votaran en
contra, sempre. Que ho diguin, jo els agrairia una sinceritat,
que ho diguin, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema,
però aquí, que és l’espai per debatre crec que el més curt seria
dir-ho i jo ja no hi perdria ni un minut, ni un minut.

Miri, Sr. López, li ho he dit altres vegades: el món no
existia abans d’arribar Podemos, era el vacío, la nada, no
existia, res no existia abans d’arribar Podemos. Vostès han
vingut a arreglar-ho tot. En canvi jo, a diferència de vostè,
sempre he cregut que el món el feim entre tots. Però, Sr. López,
no em vengui amb excuses, no em vengui amb excuses de mal
pagador. Ja li he dit a la meva primera intervenció: he apuntat
aquesta manera perquè és la que se m’ha ocorregut, però si hi
ha voluntat política és evident que es pot arribar a acords, com
hem arribat aquí tantes vegades en tantíssimes coses. Per tant
que vostès no vulguin pagar als pagesos afectats pel temporal,
escolti, em sembla perfecte, és que ho demostra cada dia la
seva consellera, però no em vengui amb excuses de mal
pagador. Parli’m clar, parli’m clar.

Miri, a dia d’avui, i açò també ho dic per al Sr. Méndez i el
Sr. Melià, a dia d’avui no hi ha res concretat, no hi ha res
concretat, no tenim absolutament res. Que diuen que hi ha unes
intencions, que diuen que hi ha unes gestions fetes..., no diré
que no, però açò no ens garanteix absolutament res. I ja ho
veuen vostès, no volen adquirir cap tipus de compromís, cap
tipus de compromís ni un.

Insistiré: no volen que els pagesos afectats pel temporal
puguin cobrar unes ajudes; cerquen mil i una excuses de mal
pagador.

Miri, vostè té raó en una cosa, Sr. López: quan el seu grup
parlamentari va dir “la sensibilidad hacia el sector primario de
Baleares se ha incrementado esta legislatura gracias a la
presencia de Unidas Podemos en el Govern”. Ho demostra, Sr.
López; és que és una incongruència rere una altra. Jo puc
acceptar la seva decisió de no donar suport a aquesta
proposició no de llei, i l’accept; ara, escolti, vengui aquí amb
els deures fets, no vengui aquí amb vuits i nous i cartes que no

lliguen. I em parla de canvi climàtic, i em diu que el meu partit
no dóna suport al canvi climàtic...; açò són vuits i nous i cartes
que no lliguen. Parlam de les ajudes als pagesos afectats pel
temporal, per l’amor de Déu! Jo es que pregaria que ens
centréssim en el que vertaderament estam parlant de la
proposició no de llei. 

Actuï en conseqüència i amb coherència, i que demostri la
seva consellera, Sr. López, que d’una vegada per totes vol
donar suport al sector primari. Perquè, ja li ho he dit, moltes
fotos, molt de decorat, potser..., no m’agrada aquesta paraula
però és que és cert; al final després tot es tradueix en res. Avui
no tenim res, ni tan sols tenim un compromís ferm, no tenim
absolutament res.

Al Sr. Mas, sí, ja li he dit que estic d’acord amb el tema de
les assegurances. Jo li he esmentat i és totalment cert, totalment
cert que hi ha gent que no les té i és un tema que s’ha de
corregir. Hi estam totalment d’acord, però escolti, què me vol
dir?, que qui no té assegurances d’una manera o d’una altra no
pot cobrar una ajuda, no se li pot avançar una ajuda? Sr. Mas,
vostè ve del sector. Per tant, em sap greu que vegi els meus
punts d’acord com unes propostes populistes. Sincerament li
dic i li dic amb tota estimació, però m’ha deixat un poc
astorada, que diuen vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha d’acabar. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, ja he acabat. Perdó,
agrair als partits que donen suport a aquesta proposició no de
llei i dir que sí, que acceptaré la votació separada que ha
demanat el Sr. Melià i la Sra. Font. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Pons. Per tant, si els pareix passam a votar la
proposició no de llei i votaríem en primer lloc el punt número
1. 

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès l’empat, tornam a votar aquest punt, el punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

Tornen a ser 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a fer una tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Tornen a ser 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquest punt passaria la votació al ple. Ara passam
a votar el punt número 2.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjat el punt número 2. Passam a votar el
punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovat el punt tercer. I votam el quart punt
i darrer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès l’empat, passam a una segona votació. 

Vots a favor del punt quart?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a una tercera votació i darrera.

Vots a favor del punt quart?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

I tornen a ser 6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquest punt quart també passaria a la votació al
ple. 

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

Bon dia a tothom.
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