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LA SRA. PRESIDENTA: 

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2730/20 i 15153/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2730/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als
pagesos de les Illes Balears.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2730/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport als pagesos de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta PNL va ser registrada dia
10 de febrer, quan les organitzacions professionals de Balears
es van mobilitzar i van sortir al carrer per denunciar les
dificultats que han conduït al sector agricolaramader a una
situació de més precarietat. 

Les protestes amb el lema “El camp té futur, si ens deixen”,
es van estendre per tota Espanya i van arribar també a les
nostres illes. Amb la reclamació conjunta “Agricultura al límit”,
ASAJA Balears, Unió de Pagesos, UPA i les cooperatives
agroalimentàries, van protestar i van advertir que la viabilitat
de les explotacions estava amenaçada. Les raons d’aquesta
protesta van ser: reclamar un interlocutor clar al Govern de
PSOE i Podemos a l’inici d’una nova legislatura; la caiguda en
picat dels preus en origen; els aranzels dels Estats Units; i la
incertesa per la nova PAC, amb retallades que ja es veien venir. 

A tot açò hi hem d’afegir la competència deslleial, amb
preus més baixos per exemple, de la taronja del Marroc o de
Sud-àfrica, o l’ametlla nord-americana, que afecta directament
Mallorca. 

La PNL que tractam avui, quasi deu mesos després d’haver
estat registrada, entenem que manté tota la seva vigència
perquè els problemes que van mobilitzar als pagesos els mesos
de gener i febrer, a dia d’avui, segueixen sense resposta.
Perquè, com explica l’exposició de motius, un sector que
produeix amb pèrdues està condemnat i no podrà subsistir, amb
la conseqüència de la falta de relleu generacional, la
desaparició del producte local i tancament de petites botigues. 

L’SOS d’agricultors i ramaders confirma que el sector està
en perill de desaparició, perquè els professionals i les seves
famílies no poden, amb els preus que cobren, cobrir les seves
despeses i el problema principal és la manca de rendibilitat de
les explotacions. 

Per què tanquen, les ramaderies? És molt senzill, a
Mallorca, es consumeixen 70 milions de litres de llet a l’any,
però només, només, se’n produeixen 10, per tant, vol dir que se
n’han d’importar 60 milions per abastir només el mercat
mallorquí. El camp de Balears no necessita declaracions
institucionals, sinó que reclama mesures per augmentar el

consum de producte local que, sincerament, durant el
confinament es va aconseguir, i també implicar les grans
superfícies en la venda del producte quilòmetre zero; a la
vegada, reduir els costs, amb la bonificació del gasoil agrícola;
aconseguir noves ajudes de la PAC, que d’una vegada per totes
elimini l’impacte de la insularitat; i aplicar la Llei agrària, amb
les oportunitats i avantatges que ofereix a tot el sector, tant a les
grans explotacions com a les més petites. 

En relació amb la nova PAC, que va motivar una
interpel·lació a la consellera, en el ple de dia 17, en el pròxim
ple debatrem la moció on tindrem l’oportunitat de fixar la
posició de cada grup parlamentari. Avançar que ens preocupa
que, ni la conselleria ni el sector coneixen a dia d’avui com
afectarà la nova Política Agrària Comunitària a les nostres illes.
A nivell estatal, patirà una retallada del 10%, d’aquestes ajudes
europees, tot, per la mala negociació del govern Sánchez. Açò
suposarà una pèrdua de 600 milions d’euros anuals que,
desgraciadament, també ens afectarà a nosaltres ja que
deixarem de rebre també aquest 10% de la PAC. 

Ja vaig dir a la consellera que convoqués, que hauria de
convocar, urgentment el Consell Agrari Interinsular, es pot fer
perfectament telemàticament ja que enguany només s’ha reunit
una vegada. Sobre aquesta qüestió, i ja per acabar, referir-me
a la reunió que van celebrar ahir a Palma els governs d’Espanya
i d’Itàlia. Segons va explicar ahir capvespre el Ministeri
d’Agricultura, la trobada entre el ministre Planas i la ministra
italiana Bellanova ha ratificat la satisfacció per l’acord de la
reforma de la PAC. Però nosaltres ens demanam: quin acord?
Perquè, a continuació, va dir, i ho dic textualment: “És una
bona base per avançar en les negociacions, entre el consell,
parlament, comissió europea, que confien acabin amb
l’aprovació dels reglaments el primer semestre del 2021".

Efectivament, açò és el que tenim en aquests moments:
negociacions, una certa confiança, perquè els reglaments que
concretaran i definiran la nova PAC, amb l’assignació de les
quantitats a cada país, encara no estan redactats ni estan
aprovats. Avui matí, el ministre s’ha reunit amb la consellera
De la Concha, esperam que hi hagi hagut avanços i bones
notícies per al sector primari, que acaba d’anunciar el...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hauria d’anar acabant. 

LA SRA. PONS I FULLANA: 

... -sí, acab, Sra. Presidenta-, acaba d’anunciar: “Su
departamento trabaja en un model de futur per compensar la
insularitat de la nova PAC”, idò esperarem per conèixer quin
serà aquest nou model, tot i que, a hores d’ara, ja crec que
hauria d’estar definit. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002730
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EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Aunque esta PNL fue registrada en
febrero, como bien ha dicho la diputada del Partido Popular,
hay muchos temas que siguen candentes pero es normal,
hablamos de un sector que ya arrastra muchas problemáticas de
antes de la pandemia y de mucho antes. Y como se ha dicho, y
además se ha apuntado muy bien, cualquier sector que está
condenado a trabajar a pérdidas, en realidad es una opción
poco viable de cara al futuro si no se soluciona. 

Desde la conselleria -además, nuestro grupo parlamentario
siempre lo apoya- intentamos trabajar en que se consiga
cumplir la Ley de cadena alimentaria para que el dinero que
recibe la payesía en sí, sí que tenga que ver, o sea, esté
directamente relacionado, con el precio final que hace el
comprador, quiere decir que no haya esa diferencia tan grande,
que es abusivo y creemos que es completamente injusto para el
productor en sí.

Ese es uno de los temas para solucionar, pero luego cuando
hablamos de medio plazo y de futuro, lo que se ve es que,
prácticamente ningún joven se siente atraído por el sector
primario. ¿Qué hay que hacer? Primero, que se vea como una
opción y un trabajo de futuro, si no se ve de futuro nadie quiere
acercarse a algo que cree que no tiene futuro, como es normal,
es muy humano. Para eso, hay que hacer no solo formación,
sino una promoción adecuada y darle al sector esa calidad y
que la gente interprete, el joven, sobre todo, que estamos
hablando de una profesión digna; porque lo que vemos es que
los precios no son justos, que no llegan, y que, además, pueden
estar incluso tildados como si fuesen al campo solo la gente que
no puede tener otra opción, por así decirlo, ¿qué tenemos?,
jóvenes que a lo mejor no se sienten atraídos, y eso hay que
combatirlo por completo.

Y centrándonos más en los puntos de la PNL, ya digo que,
por ejemplo, el primer punto lo vamos a votar a favor. En
realidad, para ahorrarme, digo que se va a votar a favor, por
nuestra parte, de nuestro grupo, de todos los puntos. Se está
trabajando por completo en hacer una difusión del producto
local, se ha podido ver, cómo se han aumentado en esta partida
presupuestaria de estos presupuestos que se van a debatir, todo
el tema de promoción del producto local.

Votaremos a favor de todos los puntos incluido el del Plan
estratégico al sector de ganadería que, por desgracia, debido a
la COVID no se ha podido ejecutar lo que ya se pactó durante
los presupuestos; ya vienen con 150.000 euros dotados en estos
presupuestos, además de otras partidas, que sí que van para
fomentar y para ayudar  al sector.

En el tema de la PAC, la consellera, en todas las
comparecencias que ha hecho, ha explicado cuál es la línea de
negociación que está llevando y también ha dicho que quiere
ser muy cauta porque sabemos que estas negociaciones son
muy delicadas y que, si se rompe, lo que perjudica es al sector
en Baleares. Creo que, que el ministro ya haya dicho que sí que
se está trabajando en que la futura PAC incluya el hecho
insular, tiene que ser algo para alegrarnos. Veremos cómo, con
condiciones, vamos a confiar en que se esté trabajando como
se dice que se está trabajando, pero yo creo que, que un

ministro del Gobierno de España nos anuncie aquí mismo, en
Baleares, que sí que se está trabajando para que se incluya, es
positivo. Evidentemente, hay que velar que sí que sea adecuado
a la realidad insular. 

Volvemos a debatir una PNL de cómo ayudar al sector
primario y creo que de aquí todos los grupos parlamentarios y
todos los diputados somos muy conscientes del gran esfuerzo
que hay que hacer para conseguir impulsar este sector, un
sector que lleva pasándolo mal mucho tiempo, no es de ahora;
que, además, se ha encontrado ahora mismo con una pandemia,
una pandemia que ha puesto en valor por completo el producto
local, es algo que hay que cuidar.

Nosotros votaremos que sí a todos los puntos, para llegar a
acuerdos, para que se sepa realmente que lo hay que hacer es
trabajar para revitalizar el sector y sobre todo intentar que
cuando hay buenas noticias, como la que hay, vamos a
fortalecer y a empujar para que sean una realidad y además
cuanto más, mejor. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Pons, yo no..., perdón, ¿se oye
un eco o lo oigo solo yo?

(Remor de veus)

Sí, bueno, a ver...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, se le oye...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... retumba con el sonido de las verdades eternas, mis palabras,
lógicamente.

Sra. Pons, yo no sería tan optimista como le han planteado
con respecto a la nueva... a este periodo de transitoriedad de la
PAC y las nuevas negociaciones, y le plantearía, además, que
si las cosas de palacio van despacio cuando el palacio además
se encuentra en el campo, está relacionado con la agricultura,
las cosas ya van con una lentitud de tortuga, así que no espere
unas conclusiones rápidas. Como vemos en el hecho de que el
registro de esta proposición no de ley es de febrero de 2020,
cuando nuestros problemas..., -¿suena desagradable o no?,
porque a mí me está enloqueciendo...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Suena muy fuerte, Sr. Méndez, pot seguir?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Puedo cambiar de mesa o algo así...?

(Remor de veus)

Ah, és que si se habla sin micro no se graba...

(Remor de veus)

Bien, estaba diciendo que las cosas de palacio van
especialmente despacio y cuando los palacios están en el
campo sucede mucho más.

Como veíamos, el registro de esta propuesta, que es de
febrero de este año, como usted dice no ha cambiado
demasiado la situación, estábamos con aquellos tractores
entonces en las protestas, con el campo al límite -y ya estaba al
límite-, y nos encontramos sin embargo nueve meses después
sin que haya cambiado gran cosa, excepto que aquí hemos
hablado mucho, se han presentado una enorme cantidad de...
que le han ido adelantando técnicamente por cuestiones de
urgencia y tal, pero sí que hemos debatido mucho medidas para
el campo balear. En realidad casi es esa... la verdadera... lo que
sí que verdaderamente ha sucedido, que hemos hablado mucho,
sin que hayamos cambiado nada. 

Y yo le diría que durante este periodo de transitoriedad de
la PAC no espere nada, porque seguirá sin haber nada durante
unos dos años. Esperemos que la paciencia de nuestros payeses,
que ahora verán mucho más complicado con el incremento de
los precios de suministros, materiales, bienes de equipo y tal,
van a ver todavía mucho más complicada su actividad,
esperemos que la cosa tenga solución.

A mí lo que me gusta de todas maneras también en sus
planteamientos es este que aligeremos de..., y creo que debería
ser una de las lecciones de la COVID, este aligerar de
burocracias, papeleos y obligaciones a nuestros payeses, que
creo que los tenemos muy sometidos a una innecesaria
actividad burocrática, me parece perfectamente bien.

Con lo que entendemos que en el punto 1 ese apoyo a las
reivindicaciones y protestas, a pesar de ser estas
reivindicaciones y protestas de hace nueve meses, estamos
completamente de acuerdo, porque observamos además que el
aumento de costes y las reclamaciones y precios dignos siguen
en la misma situación.

Su apoyo efectivo al producto local por medio de la
promoción y la difusión es una de las cosas que más hemos ido
hablando, ha habido varias enmiendas por parte de distintos
grupos y se ha visto además en otros temas. Los acuerdos con
hoteleros; la cooperación y colaboración con las cooperativas
agrarias; un plan estratégico donde usted pide la dotación con
200.000 euros, que no sabemos si es suficiente; consensuar
medidas, ayudas específicas de producto local; y definir
mejoras para la mejora de la competitividad y la productividad.

Son un poco los temas que hemos ido tratando durante este
tema, están muy bien articulados, digamos, todos ellos juntos,
pero creo que deberíamos ya empezar a tomar medidas más
eficaces y claras.

Y con esto yo he terminado, Sra. Presidenta, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. 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:

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Mas, em diuen que haurà d’esperar i tornar
reiniciar perquè no se sent, no es grava.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí?, un, dos, un, dos... sempre m’havia fet il·lusió fer això,
un, dos, un, dos..., un, dos, probando, probando, eh?... revetlla
de Sant Bartomeu, l’horabaixa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí... sí...

EL SR. MAS I TUGORES:

He de començar?, seguesc?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha de començar de nou el...? sí?

Idò haurà de reiniciar la intervenció, Sr. Mas, perdoni.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, només faltaria. Gràcies, presidenta.

(Remor de veus)

Bé, com dèiem, aquesta proposició no de llei està registrada
en el mes de febrer, però és tan vigent com vigent eren les
reivindicacions de les organitzacions agràries quan es fundaren,
per exemple, jo he tengut l’ocasió per qüestions familiars de
veure les reivindicacions d’Unió de Pagesos a l’any 1977 quan
es va fundar i com aquell que diu reclamaven el mateix que
reclama aquesta proposició no de llei i el mateix que reclamava
la declaració institucional que vàrem aprovar en Ple al
Parlament de les Illes Balears o la proposició no de llei que va
presentar MÉS per Mallorca just quan vàrem tornar començar
l’activitat parlamentària després del confinament, és a dir, preus
dignes per als aliments que produeixen els pagesos i preus
dignes per al que necessiten els pagesos per produir aliments. 
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Vull recordar que el que fan els pagesos i els ramaders és
produir aliments i els aliments són bàsics per a la supervivència
de qualsevol societat. Per tant, el que necessitam són empreses,
pagesos i ramaders que produeixin aliments a un preu digne per
al consumidor i a un preu digne per al que els produeix, per al
pagès.

Si volem que la supervivència del sector estigui assegurada
necessitam que la gent guanyi per poder viure i la feina de la
pagesia tengui el prestigi que li pertoca, és a dir, també hi ha
una feina a fer per donar prestigi a la feina del pagès i el
ramader com a una feina essencial, que ho és, i així ho va
decretar el mateix Govern de l’Estat en l’estat d’alarma: els
pagesos eren part d’aquells oficis essencials que hi havia.

Per tant, a principi d’any, què va passar?, es produeix un fet
inaudit: totes les organitzacions agràries i tota la societat civil
organitzada, l’entorn de la pagesia s’uneix per reclamar
aquestes coses, en el cas de Mallorca, per exemple, varen dur
a terme tres accions conjuntes i el que vàrem fer va ser posar en
evidència la necessitat de polítiques actives vers el sector i, tal
com diuen les associacions agràries, la clau no passa per més
ajudes, la clau passa per millorar els preus, millorar la
comercialització i millorar la rendibilitat empresarial de les
explotacions pageses de les Illes Balears, en aquest cas. 

Per tant, facem feina, tal com diu la proposició no de llei,
per la diferenciació del producte, pel valor afegit, en definitiva,
per una política agrària pròpia perquè les Illes Balears..., i, a
més, cada illa té la seva idiosincràsia, no parlam del mateix
quan parlam del sector agrari a Menorca, que és un sector amb
molt de prestigi, és un sector que encara conserva una certa
potència i, a més, amb molt de prestigi dins de la mateixa
societat, al sector agrari, per exemple, per no anar més enllà, a
Mallorca, on la cosa queda molt més diluïda, en ser una societat
molt més gran, la cosa queda molt més diluïda, a més una
societat que de cada vegada és més urbana, per tant,
desarrelada de la pagesia.

Per tant, adaptem les línies polítiques de la PAC a una
política agrària pròpia, a una política agrària pròpia de les Illes
Balears. Nosaltres entenem que amb dos objectius clars: un, el
prestigi de la pagesia i la diferenciació del producte local, que
el consumidor el conegui i el valori; i un altre, no perdre
superfície agrària útil; és a dir, no podem veure foravila
abandonada perquè cada vegada que es perd una peça de terra,
que és útil per a l’agricultura, es perd un espai per produir
aliments, al marge també de perdre’l per produir paisatge. 

I ja per acabar i només per aclarir al Sr. Méndez el tema de
la transitorietat de la PAC, és que si hi ha romanents, que
quedin doblers de la PAC del període anterior, mentre no entri
l’altre, es puguin gastar i es puguin aprofitar; i com que n’hi ha,
perquè pel que sabem, n’hi ha, hi ha doblers encara del període
anterior, s’ha d’aprofitar i s’han de poder gastar durant aquests
dos anys, el que hem de fer és adaptar les línies a la necessitat
del sector. 

I res més, senzillament, votarem a favor, votarem a favor de
tots els punts, així com votarem a favor sempre que venguin
propostes positives cap al sector pagès.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Ara, per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Buenos días señoras y señores
diputados. Nosotros estamos a favor de esta iniciativa, de
hecho, recoge alguna reivindicación que nosotros hemos traído
a esta comisión en alguna ocasión y que, por supuesto, no ha
sido aprobada, por los votos en contra de los grupos de
izquierdas, pero estamos por supuesto de acuerdo en que se
haga un sello de calidad como producto en origen del
quilómetro cero, creemos que esto es básico y que además se
tiene que invertir en la promoción de este sello para que sea
algo efectivo.

También a favor de que se lleven a cabo actuaciones para
evitar estos excesivos costes de producción, producto de la
insularidad, creemos que hay que avanzar en el REB en este
sentido, en el Régimen Especial Balear, esto es una pieza
fundamental, y seguimos después de 42 años de Constitución
Española, en la que se reconoce el hecho insular y en la que se
dice que debemos tener una consideración especial, pues
seguimos exactamente igual que hace 42 años, excepto por
unos descuentos en unos vuelos de aviones y barcos, en fin, que
no es lo que debería ser un régimen especial para Baleares y
menos si nos comparamos con lo que pasa en Canarias.

Entonces, nosotros estamos de acuerdo, si bien es cierto que
lo de la reclamación de unos precios dignos para los productos
del sector primario, aquí no se especifica cómo debe llevarse a
cabo esta fórmula para establecer esos precios dignos, nosotros
quiero manifestar que no somos partidarios de imposición de
precios, pero sí de controlar los precios mediante imposición
aduanera para aquellos productos que vienen de otros países
donde compiten de forma desleal con los productos españoles
o con los productos de Baleares, puesto que ellos no tienen las
mismas cargas a la hora de la producción, ni tienen las mismas
normativas que cumplir y, por tanto, les sale muchísimo más
barato pues por la mano de obra, la utilización de determinados
productos, que aquí están prohibidos y allí sí que pueden usar.
Y, por tanto, consideramos que la solución vendría pues por
ahí, por controlar que no tengamos una competencia desleal
con este tipo de productos, que son los que luego están tirando
los precios.

Por todo lo demás, todo a favor. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
també comparteix la filosofia d’aquesta iniciativa.
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Demanarem la votació separada del punt 2 per les raons que
explicaré després, però només és d’aquest punt.

En definitiva, entenem que com ha passat històricament
durant els darrers 40 anys és una iniciativa que el que pretén és
donar visibilitat a un problema real del sector primari de les
Illes Balears, que és la manca de rendibilitat. Si els pagesos no
es poden guanyar dignament la vida és evident que aquesta
activitat està molt tocada, i per aconseguir aquesta rendibilitat
mínima hi ha dos elements fonamentals que van més enllà de la
política del Govern de les Illes Balears que són: la compensació
de la insularitat, i una Política Agrària Comuna que tengui en
compte la realitat insular i les especificitats insulars. Això,
malauradament, no ho hem aconseguit encara i està bé que ho
reivindiquem i jo, evidentment, valor molt positivament
l’esforç que fa la diputada proponent, d’insistir en aquest tema,
perquè crec que és el que podem fer i, per tant, benvinguda
sigui aquesta reclamació. 

I, evidentment, nosaltres volem i defensam que el que sí pot
fer el Govern Balear és donar més rellevància i donar més
difusió al producte local, i amb aquesta idea també, lògicament,
coincidim totalment.

Quin és el problema que li veim al punt 2? Que és un
problema que ja s’ha debatut en aquesta comissió, que és la
utilització del segell quilòmetre zero, nosaltres evidentment
volem promocionar el producte de quilòmetre zero, però la
utilització d’aquesta expressió com a  “quilòmetre zero” per a
nosaltres és confusa perquè no dona l’especificació, no
diferencia adequadament el producte, perquè, és clar, tots els
productes són quilòmetre zero perquè s’han produït a qualque
banda, són quilòmetre zero d’allà on s’han produït. Què vull
dir? Que a les Illes Balears ja disposam de denominacions com
“producte balear”, denominacions d’origen, ”vi de Binissalem-
”, etc., que són les que jo crec que més identifiquen els
productes de les Illes Balears. I utilitzar aquesta marca
“quilòmetre zero”, crec que pot generar confusió.

Des d’aquest punt de vista, li demanam la votació separada,
i ens abstendrem en aquest punt 2 perquè, tot i compartir
absolutament la seva pretensió i el tema de fons, la utilització
del terme “quilòmetre zero” no ens acaba de convèncer per les
raons que he expressat, i crec que més val ser molt
identificatius, amb aquest quilòmetre zero i, per tant, la
identificació és parlar de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa,
d’Illes Balears, etc., o de denominacions més concretes, però
no utilitzar una expressió que pugui utilitzar tothom.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si vols xerrar et permet xerrar.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No entrin en debat, entre vostès.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Si em diu que no és possible legalment, jo crec que és
evident que hi ha denominacions d’origen que utilitzam, i jo
crec que, si no és possible legalment, el que hem de fer és

canviar la normativa per aconseguir una identificació que
realment tengui a veure amb les Illes Balears i no sigui
absolutament genèrica i, al final, acabi diluint la pretensió que
-ja dic- compartim de la seva iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. Ara, per part del Grup Parlamentari
Mixt no ha assistit cap representant, per tant passarem la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Benlloch, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista està a favor d’aquesta PNL que es
va presentar al passat febrer i és veritat que ja es treballa molt
i es treballa actualment des de la Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, en molts punts que es demanen en aquesta
proposta. Tenint en compte la situació tan especial que hem
hagut de viure i encara vivim a causa de la pandèmia però,
igualment, agraïm al PP la presentació d’una proposta que
compartim per donar suport a la pagesia de Balears. 

És molt important per a les nostres illes, la dedicació dels
treballadors i treballadores del sector primari, que puguin
continuar i ampliar la seva activitat, malgrat la situació que
pateix el sector. Per això, és vital i és necessari que tots junts
treballem per impulsar les mesures que s’hagin de fer per donar
suport al producte local a Balears. 

Estam d’acord que s’ha de promocionar el consum de
productes autòctons dins les nostres illes, donant difusió perquè
tant les associacions i cooperatives agràries com els
consumidors, hotelers i professionals de la restauració, tots els
sectors junts, han de col·laborar, dins les seves possibilitats, en
tirar endavant el sector agrícola i el sector ramader i augmentar
el consum de producte local i de proximitat.

De fet, un dels objectius per a aquesta legislatura és
promoure al màxim el consum de producte local en el sector
turístic que afecta tant el comerç com la restauració i el sector
hoteler, així com millorar el control de la cadena alimentària
mitjançant la promoció de mercats de proximitat en
coordinació amb altres conselleries que hi tenguin relació. Així,
doncs, els objectius principals en què treballa la conselleria i hi
ha de seguir treballant, evidentment, són entre altres: fomentar
el consum de productes de quilòmetre zero amb campanyes de
promoció de mercats municipals; fomentar el producte i el
comerç de proximitat, especialment el sector d’alimentació;
defensar una agricultura basada en la gestió sostenible del sòl,
l’aigua i la biodiversitat; fomentar la producció local, els canals
curts de comercialització i la venda directa, avançar en una
sobirania alimentària.

I quant al Pla estratègic per al sector ramader de les Illes
Balears, de què parla un punt d’aquesta PNL, bé, aquest any
s’han definit les línies mestres d’aquest pla amb el sector
ramader i s’han destinat molts doblers a ramaderia, però
evidentment necessitam encara continuar endavant. Per al 2021
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es destinaran 150.000 euros per a aquest pla, però a més altres
ajudes per a ramaderia destinades al sector ecològic, a controls
de qualitat i a la recria de vedella.

Quant a les negociacions de la futura PAC, que és un punt
que també es tracta a aquesta PNL, bé, s’han d’impulsar les
prioritats de Balears amb mesures que permetin pal·liar i
compensar la insularitat; posar en marxa un parc agrari i banc
de terres; la tutorització de joves agricultors que s’incorporen
al sector; i la compra pública d’aliments, entre d’altres. 

S’ha d’aconseguir un creixement exponencial del producte
local i això ha de ser una oportunitat de treball, aprofitar per
tenir una alimentació més sana per a tots i recuperar la terra i
el paisatge. En definitiva, els problemes de Balears per tenir en
compte en el Pla estratègic de la nova PAC i el Pla de
Desenvolupament Rural són principalment compensar la
insularitat, més inversions al sector agrari, incentivar la
incorporació dels joves i compensar els sobrecosts per
transport. Per tot això, votarem a favor d’aquesta PNL. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benlloch. Ara per contradiccions té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també a tots els grups
parlamentaris que han manifestat el seu suport a aquesta
proposició no de llei. 

Honestament, subscric totalment la intervenció que ha fet el
Sr. Mas, la compartesc en tots els seus termes. Crec que és
important enviar un missatge de suport i un missatge de coratge
als pagesos de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa per dir-los que
els tenim en compte, que som ben conscients de totes les
dificultats que pateixen i som ben conscients de la lluita diària
per sobreviure.

Tampoc no hem de deixar de demanar a la Conselleria
d’Agricultura que, tot i haver iniciat algunes de les actuacions
proposades i contemplades a aquesta proposició no de llei, que
açò és cert, s’ha d’implicar en una gestió més eficaç, més
ràpida, més ràpida quant a tot el tema burocràtic i que doni
resposta a les demandes del sector.

Sincerament, i ho dic en el bon sentit de la paraula, trob a
faltar una conselleria més reivindicativa, que escolti més el
sector. Per exemple, el fet de tancar el termini de la presentació
d’ajudes del PDR, trob que açò són actuacions que no
afavoreixen gens al sector. No ho dic en el sentit de retreure, ho
dic perquè estam tots d’acord amb suportar aquest sector, però,
és clar, després de vegades fem una actuació que, escolti, és
que els perjudicam totalment! I crec que la conselleria s’ha de
fer valer més dins el Consell de Govern, per dir-ho de qualque
manera, ha de demanar més doblers perquè és un sector que ho
necessita.

Compartesc també la intervenció que ha fet el Sr. Alejandro
López, però, miri, per exemple, vostè ha apuntat el tema dels
cursos, les coses com són, cursos n’hi ha infinitat, infinitat, es
fa un esforç en aquest sentit. Vull dir, jo conec més els de
Menorca, els joves que van a Sa Granja, allà surten molt ben
preparats, ara, el tema és que és totalment inviable, és totalment
inviable. 

Respecte del ministre, que vostè ha emprat la paraula
buenas notícias, jo tal vegada empraria la paraula, no han estat
dolentes, no han estat dolentes. Ara, també és cert que a dia
d’avui tenim una base per avançar en les negociacions, és l’únic
que tenim, negociacions; permeti’m una certa confiança, però
no tenim res més. Però bé, esperem sincerament que vagi bé.

Al Sr. Melià, estic d’acord amb el que ell ha esmentat que
tots són quilòmetre zero els productes, i hi estic d’acord.
Desconec si és viable legalment o no, s’hauria d’estudiar i
s’hauria..., si s’han de fer uns canvis normatius, doncs,
s’haurien de fer. Ara, em referia més a un segell de qualitat, per
dir-ho de qualque manera, un distintiu, un distintiu per a les
Balears, per als productes de Balears, de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, que tenguin un distintiu de
qualitat, que sense cap dubte seria de quilòmetre zero.

Insistesc, agrair a tots els grups el suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Entenc que accepta la votació separada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, disculpi, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte. Per tant, passam a votar, si els sembla
bé..., un aclariment, Sra. Ribas, vostè ha demanat votació
separada de qualque punt? No, eh? No, el Sr. Melià del punt 2.
Per tant, si els sembla bé passam a votar el punt 2. Votam el
punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

11 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar els punts 1, 3, 4, 5, 6 i 7. 

Vots a favor?
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Unanimitat.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 2730/20, relativa a suport als pagesos de les
Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm.15153/20, que presidirà la Sra. Asunción Pons
perquè aquesta presidenta defensa la proposició no de llei.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 15153/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a suports al comerç de
proximitat i impuls de la demanda interna.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei...,
-senyores i senyors diputades, per favor, un poc de silenci-, a
continuació passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 15153/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna. 

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, és de tots
sabuda la situació del comerç de proximitat, un sector clau per
a la nostra economia, un sector que habitualment ha generat
ocupació, ocupació estable i de qualitat per a les nostres illes,
i que, per tant, necessitam que sigui..., que sobrevisqui durant
aquesta crisi sanitària.

S’han presentat moltíssimes iniciatives tant a aquesta
comissió com al ple per donar suport al comerç de proximitat,
i aquí en duim una altra, conscients que la majoria del petit i
mitjà comerç ha patit i pateix una situació molt difícil, en
primer lloc, pel confinament que vàrem patir tots i sobretot
aquest sector; després perquè aquest col·lectiu, aquests
comerços depenen bàsicament de l’afluència turística; però
també perquè el consum intern s’ha reduït considerablement i,
per tant, també els afecta. 

Aquesta proposició no de llei ve arran que jo som
consumidora i usuària de molts comerços de proximitat,
bàsicament no compr quasi en lloc més, i vaig anar a comprar
dues cosetes primer a una tenda i després a una altra, bé, i a
altres tendes, però a dues sí que em varen dir que segurament
no resistirien fins al desembre, que es plantejaven tancar. Una
de les propietàries i dependenta em va dir que, segurament,
tancarien i liquidarien, que m’avisaria en liquidar, i l’altra em
va dir que esperarien fins al desembre, a veure si podien
superar el Nadal.

És clar, arran d’això a mi em va saber molt de greu, són
comerços als quals jo he anat des que som jove, fa molts d’anys
que hi vaig i, és clar, em va saber molt de greu, i vaig dir: què
puc fer jo perquè aquesta gent no hagi de tancar? Bé, idò arran
d’això vaig sortir a les botigues i vaig començar a donar voltes
i, bé, a part de totes les ajudes que es donen des del Govern de
les Illes Balears, que són moltes, però mai no són suficients per
aguantar tot aquest teixit comercial que tenim a la nostra terra,
vaig pensar que s’havia d’impulsar i d’incentivar el consum i la
demanda interna, sobretot la interna, perquè l’externa, la del
sector turístic, ara és molt difícil i, per tant, vaig donar voltes
i se’m va ocórrer presentar aquesta proposició no de llei.

És vera que hi pot haver més iniciatives, el Grup
Parlamentari El Pi ha presentat esmenes, que després ja hi faré
referència, segurament no tendré temps a la primera
intervenció, i ara explicaré un poc tots els punts que tengui
temps.

El primer punt és promocionar les botigues virtuals. Hi ha
una pàgina web que es va crear durant el confinament des de la
conselleria, la Direcció General de Comerç, que posava en una
mateixa web les distintes botigues, comerços locals, que tenien
possibilitat de web; no venda on line, sinó tenir possibilitat de
contactar amb ells on line, i jo durant el confinament vaig
utilitzar molts de comerços i alguns dels comerços que hi havia
aquí, que va funcionar perfectament i que consider que s’ha de
promocionar i potenciar més perquè és una eina molt positiva
per al petit comerç.

Després sí que el segon punt fa referència a una campanya
de Nadal potent i que representi els valors de país i suport a la
nostra economia. Aquí un exemple que em ve a la imatge és
una patronal que l’any passat per les festes de Nadal va fer una
campanya publicitària a través de xarxes, molt positiva i molt
maca, i que va tenir molta repercussió, que promocionava...,
donava l’exemple d’un comerç petit, un comerç de proximitat
que tancava les portes i se va anar fent difusió a les xarxes -
això és la publicitat- per promocionar aquesta botiga que
tancava, i que la gent, en lloc d’anar a comprar a les
plataformes digitals, a grans plataformes digitals, que anàs a
comprar a aquesta botiga. I realment va ser efectiva, perquè
vaig anar a aquest comerç a comprar i em varen dir que havia
estat efectiva i que havien millorat les vendes. No sols aquest
comerç, supòs, però no sols s’ha d’aplicar a un únic comerç
sinó que s’ha de fer extens a tots els comerços de proximitat.

Pel que fa a la formació -al punt 3-, formació perquè els
comerciants o els negocis, petits negocis, puguin apostar per les
noves tecnologies, s’està fent des de l’IDI i les cambres de
comerç, però s’ha de seguir incentivant que el petit comerciant
pugui fer..., oferir almanco a una pàgina web una informació a
través de xarxes dels seus productes, perquè el tema digital no
ha de ser una competència dels comerciants, sinó que l’han de
fer amiga seva i també han d’utilitzar-ho com un canal de
venda dels seus productes. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja he acabat. Bé, pel que fa..., molts de punts són per
promocionar les vendes on line però per al petit comerç, i ja
seguiré després a la segona intervenció i acabaré amb els punts
que em falten.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. També per a la seva defensa per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
López, per un temps també de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En esta comisión y en el pleno, como
ya se ha dicho, hemos debatido mucho sobre comercio de
proximidad, sobre su realidad, sobre cómo afrontarlo. Diversos
grupos han hecho muchas propuestas para ver cómo intentar
mejorar la situación. 

Por nuestra parte nuestro análisis y nuestras propuestas
desde Unidas Podemos, que se comparten, además
mayoritariamente, por casi todos los grupos, cuando
analizamos el comercio de proximidad lo que vemos es,
primero, que a causa de la pandemia COVID gran parte de su
clientela, los turistas, no están, con lo cual eso ya es un golpe
muy fuerte. Y luego nos encontramos con la problemática, que
no tiene nada que ver con la pandemia pero que es muy real, y
luchar contra grandes centros comerciales, que son muy
atractivos sobre todo para jóvenes, y sobre todo con las
plataformas on line que, claro, cuando vemos por ejemplo
todas las propuestas que se hacen en esta PNL, que se hacen
principalmente para intentar que crezca el impulso, como ha
explicado la diputada del Partido Socialista, que crezca el
impulso interno, o sea, (...) que es que haya clientes y que
vayan a las tiendas a comprar, porque si no mal vamos.

Claro, por una parte tienes la parte digital, que sí que es
verdad que el Gobierno ha lanzado la web digital. Para que te
compren en internet tienes que conseguir hacer una muy buena
campaña de promoción y que te conozcan, por eso esta PNL sí
que presenta un punto de promocionar esa plataforma on line
para que se conozca. Igual que se dice la campaña navideña,
fortalecerla. 

Pero también, si lo vemos, se plantea una tarjeta para
jóvenes para que tengan descuentos, premios o cualquier
iniciativa. Esto la importancia que tiene también tiene que ver
con las costumbres que se están dando, y posiblemente si
preguntásemos a la gran mayoría de jóvenes prefieren comprar
en alguna de las grandes plataformas on line -no diré nombres
para no promocionar- por cultura ya propia, porque les debe ser
cómodo, y eso tenemos que luchar contra eso. Por eso estas
tarjetas que van destinadas con descuentos a jóvenes intentan
hacer que los jóvenes sean conscientes de lo que supone el
comercio de proximidad, de lo que es ir a la tienda del barrio
de siempre, tener un lazo humano con el vendedor, que eso se
está perdiendo, con lo cual esa parte la vemos muy positiva, es

una de las propuestas que por eso mismo firmamos y vemos
bien.

Luego además, cuando se habla de la guía virtual del
comercio emblemático, claro, ¿qué pasa? Vamos a imaginar
que un joven quiera ir a cualquier tienda, que (...) interés; 
siempre es mejor que tenga acceso a poder ver todos los
comercios que hay, poder sentir su atracción y empezar a
cambiar esa dinámica que hay, porque esto lo quiero poner en
valor. Vendrán turistas, y esa parte se solucionará, pero la
dinámica que se lleva de que los jóvenes vayan a grandes
centros comerciales a comprar por sus facilidades, y sobre todo
la gran facilidad de las plataformas on line, que te lo ponen sin
coste alguno en tu casa y en menos de dos días, de hecho esta
tecnología de plataformas on line quiero decir que incluso
gracias a inteligencia artificial están haciendo..., ofertando a los
clientes por tipo de gustos que ve, esto son cookies que
registran lo que vas viendo, y te hacen ofertas de productos que
prácticamente es lo que tu llevas buscando una semana por
internet y te salta el anuncio de equis plataforma que dice:
“Usted quiere esto; tiene tal oferta y lo tiene mañana en su
casa”, y eso que somos islas.

Luchar contra eso hay que luchar de forma incluso cultural,
haciendo que los jóvenes vean el atractivo -por eso he insistido
mucho en este punto-, porque sin eso el futuro del comercio de
proximidad va a ser muy complejo. Los turistas vendrán pero
sin la dinámica base de que no haya clientes físicamente mal lo
pasarán.

Creo que esta PNL recoge muchas iniciativas para ayudar
al comercio de proximidad, para intentar aumentar el impulso;
es como muchas otras que se han debatido, y como bien se dice
incluso en la exposición de motivos, por mucho que se haga
siempre va a ser poco porque el reto es muy, muy importante.
En este sentido espero que la mayoría de grupos apoyen los
puntos, y nada.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Un poc aquesta proposta ve a
complementar totes les altres que s’han anat presentant des que
vàrem recuperar l’activitat parlamentària després del període de
confinament. La darrera va ser la que aprovàrem l’altre amb la
moció d’El Pi en plenari, i crec que totes les propostes que
s’han anat presentant més o manco han anat sortint aprovades,
perquè tots ens adonam d’una problemàtica greu, que és que el
comerç de proximitat, el comerç a què estam acostumats a anar
a comprar, barri, poble, està tancant la paradeta, baixant la
barrera o quedant sota mínims esperant a veure si la cosa
millora, però sota mínims.

Per tant és una proposició no de llei que complementa tot
allò aprovat fins a dia d’avui. Fa un plantejament, entenem que

 



530 ECONOMIA / Núm. 32 / 26 de novembre de 2020 

encertat, amb el tema del comerç electrònic, és a dir, està clar
que el comerç de proximitat, sobretot de moda i complements
i aquestes coses, o s’adapta al comerç electrònic o, no només
per mor de la crisi sinó per evolució de consum, té mala
papereta. Per tant vegem si ajudam el petit comerciant a
adaptar-se al comerç electrònic, hem d’anar cap aquí, l’hi hem
de dur, l’hem de conduir cap aquí.

I després crec que entre tots també hem de fer una reflexió
que, igual que a l’anterior proposta parlàvem del prestigi del
productor d’aliments, hem de fer un plantejament de prestigi
del comerç de proximitat. Els nostres amics són els comerciants
del nostre barri, del nostre poble. Ens donen vida als barris i als
pobles. Si no hi hagués comerç, no hi hauria vida en els carrers
de barris i pobles. Per tant, jo crec que el plantejament que ha
de sortir també d’aquest Parlament i que ha de transmetre el
Govern de les Illes Balears, és de prestigi de la professió de
comerciant i hem de conduir, per dir-ho de qualque manera
també, la gent perquè vagi a comprar, compri al comerç de
proximitat tot el que li sigui possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. S’han presentat per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears les esmenes
RGE núm. 16358, 16359, 16360, 16361, 16362, 16363, 16364
i 16373/20. Per a la 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com és públic i notori, qualsevol iniciativa que vagi adreçada
a donar suport i ajudar el petit i mitjà comerç rebrà el suport
del Grup Parlamentari d’El Pi. I aquesta iniciativa va en aquest
sentit i, per tant, evidentment hi estam totalment a favor, i
estam especialment a favor que s’intenti fer efectiva amb
mesures concretes la idea que venim defensant els darrers
mesos, que és incentivar el consum i intentar atracar els clients
al petit i mitjà comerç, que és el que en aquest moment
pateixen d’una manera més dramàtica els nostres comerciants.

I m’agrada un dels punts que és l’aposta pel públic jove,
pels joves, perquè, efectivament, els joves són els futurs
consumidors i està molt bé que es creï l’hàbit d’anar a aquest
comerç de proximitat. Per tant, nosaltres amb totes les mesures
de formació, d’incentiu del consum, campanya de Nadal, amb
tot això hi estam d’acord, com s’ha dit aquí, el nostre grup
parlamentari ha estat molt actiu amb la presentació d’iniciatives
en defensa del petit i mitjà comerç, moltes coincideixen o tenen
paral·lelismes amb les que estan aquí reflectides, i des d’aquest
punt de vista, ja dic, tot el nostre suport.

El nostre grup parlamentari ha presentat tot un seguit
d’esmenes, hi ha un conjunt d’esmenes que simplement
consisteixen en afegir els consells insulars a la voluntat
d’implicació per part de les administracions públiques. Es parla
del Govern, es parla dels ajuntaments, però s’havien deixat els

consells insulars i, per tant, pensam que també està bé que hi
siguin en aquesta acció.

Més enllà d’aquest grup d’esmenes, que són quatre o cinc,
hi ha tres esmenes concretes que sí que volia comentar molt
telegràficament. Una, és el tema de la reobertura dels
"Chiquiparks" i de les atraccions infantils, i aquí connect amb
el punt número 5 de la seva iniciativa, perquè aquí fa falta
diàleg amb els sectors afectats, sí; però més que diàleg,
nosaltres sempre hem demanat consens, vostès ens han votat en
contra quan nosaltres parlam de consens i es contenten amb
diàleg. El diàleg que el Govern practica molt sovint és
comunicar-te el que ha decidit fer; evidentment, nosaltres
d’això no en diem diàleg, això no arriba ni a diàleg i és una
cosa que fa prou sovint l’actual Govern. Però bé, dialogar està
bé, si realment és un diàleg franc i no una simple informació
del que es pensa fer, però nosaltres voldríem consens. I quan es
fa la reobertura dels "Chiquiparks" i de les atraccions infantils,
s’ha de parlar amb el sector i no s’ha parlat amb el sector, ni
s’ha parlat ni hi ha hagut aquest diàleg. I el que s’ hauria de fer
és consensuar les mesures, perquè si es determinen unes
distàncies, o restriccions d’aforament, el que fem al final és fer
inviable aquesta reobertura i evidentment això no té cap sentit.

Una segona esmena és la reducció tributària, sobretot en
l’ocupació de la via pública. Aquí el que demanam al Govern
és que faci una intermediació amb els ajuntaments i un
ajornament de tributs. Aquestes dues mesures, reducció
tributària i ajornament de tributs, pensam que són necessàries
per intentar reobrir aquests negocis, que estan molt tocats i que
fa molts de mesos que estan tancats i que, per tant, han tengut
uns costs enormes, sense cap entrada a les seves caixes.

I finalment, la tercera esmena que volia comentar
específicament, és la reobertura de les fires. És clar, tothom
coincideix que a l’aire lliure és on hi ha menys risc de contagi
i resulta que durant molts de mesos ens hem dedicat a restringir
les activitats a l’aire lliure. I ara el Govern ja anuncia que es
podran obrir els parcs infantils que hi ha a les vies públiques i
a les places i a les zones verdes -benvingut sigui-, té tot el sentit
del món que totes les activitats a l’aire lliure siguin les que més
fàcilment es puguin fer. I les fires dels pobles es fan a l’aire
lliure. Per tant, adoptant les mesures sanitàries que
corresponguin, no té sentit per a nosaltres mantenir aquesta
restricció total a les fires, afectant l’economia i afectant el
producte local i la producció agroalimentària.

Abans parlàvem de defensar els nostres pagesos i resulta
que després els posam molts d’entrebancs per poder vendre la
seva producció, lògicament aquest no és el camí i per això
presentam aquestes esmenes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat
Sr. Sagreras, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots, diputades i diputats. I
vagi per dit i vagi per endavant que el Partit Popular votarà a
favor d’aquesta proposta. Ara bé, no vull deixar de dir, jo crec
que avui tornam acudir a un recurs que ve sent freqüent,
sobretot en els darrers temps per part dels partits que donen
suport al Govern. 

Com més va quedant demostrada la incapacitat del Govern
per millorar la situació del comerç, com més va quedant
demostrada la poca capacitat de la Direcció General de Comerç
i de la Vicepresidència del Sr. Yllanes, per establir, ja no
només un contacte, sinó aquest diàleg i per concretar mesures
amb el sector, i davant també la constatació dels grups que
donen suport al Govern que tenen, o que ja teniu la seguretat
que el sector està totalment decebut amb vosaltres, quina és la
reacció? Què és el que es fa? Una mica de postureo, com
sempre, fem una proposició no de llei amb més filosofia que
concrecions, amb més paraules que mesures i almenys treurem
un titular que sembli que fem feina per a aquell sector, de cara
a fora, ja que el sector sabeu que està totalment decebut.

Un sense fi de punts d’acord, més quantitat que qualitat,
donar a conèixer, campanya de Nadal que representi valors de
país, seguir oferint, seguir prenent mesures, quines? Dur a
terme iniciatives, quines? Seguir signant convenis de
col·laboració, quins? Res a veure amb les propostes que ja hem
discutit i que, per exemple, han presentat els grups tant
Ciutadans, com El Pi, en comissions anteriors, on es
concretaven coses, on es parlava de coses concretes, fins i tot
quantificades, per exemple descomptes en els aparcaments,
bons comercials, etc.

Per tant, podem votar a favor, votarem a favor, preferiríem
que accepteu les esmenes presentades pel diputat Sr. Melià, tant
les de modificació, com sobretot les d’addició, que sí que
concreten més i parlen de sectors concrets, com els firaries o
els "Chiquiparks", i de reduccions per exemple de tributs com
els d’ocupació de la via pública. A les reunions que hem tengut
el Partit Popular, per exemple amb els firaries, ens ha cridat
molt l’atenció que ens diuen que enguany pagaran més car que
els altres anys l’ocupació de la via pública, per exemple de la
campanya de Nadal de l’Ajuntament de Palma; pagaran més car
enguany que hi ha crisi i que tenim el coronavirus, això ens ha
cridat molt l’atenció. Per tant, creiem molt encertada aquesta
esmena que ha fet El Pi i que a nosaltres ens agradaria que
s’acceptessin les esmenes per poder-les votar.

En cas contrari, ja ho he dit abans, també hi votarem a
favor, però seguim advertint, el postureo no abasta, el diàleg ha
de ser abans de les mesures sanitàries, no només s’han
d’explicar les mesures una vegada adoptades, perquè els
comerciants que són els que es troben a peu de carrer,
segurament també podrien fer més per explicar-nos quina és la
realitat i per poder millorar no només les mesures per a ells,
sinó les mesures sanitàries a aplicar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros vamos a votar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, disculpi, disculpi, va abans que vostè, el senyor..., -
sí, disculpi’m.

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gràcies, Sra. Pons. Ciudadanos también existe. A pesar de
estas encendidas protestas del Sr. Sagreras, que entendemos
muy bien y que también están recogiendo el hecho de que este
tema lo hemos ido tratando, como él afirma, además, sobre
todo desde PP, Ciudadanos y El Pi, con la presentación de
distintas propuestas más específicas sobre el tema, creo que
aquí hay dos cosas que agradecerle a la Sra. Pilar Sansó: una es
que esta propuesta suya, pues resume, abarca, recoge y
puntualiza y pone en orden, como ven ustedes, una propuesta
con una cantidad de puntos muy superior a la normal, que
además es todavía más completada, quiero decir, sirve de
sostén, de soporte o de esqueleto para que además El Pi, yo
creo que lo ha hecho perfectamente, le añada todavía puntos
más concretos y situaciones más finales. 

La segunda cosa que creo que hay que agradecer es la
defensa tan humana y sensible que ha realizado su autora en su
presentación. Sí, quiere que repita los dos epítetos...

(Rialles de l’intervinent)

... puedo pasarme la mañana repitiéndolas, no, quiero decir, no,
que ha resultado especialmente interesante ver pues su
implicación personal. El cómo la situación, que es una
situación especialmente trágica, le ha repercutido
personalmente y ha tenido una respuesta personal. Es
emocionante ver que la política también se haga así, se haga
con esta sensibilidad en la punta de los dedos.

Como usted manifiesta aquí el problema que tenemos con
la destrucción del comercio es que el comercio es una actividad
que es muy difícil crear, se crea a base de un montón de
voluntades particulares. En este momento no hay nadie en todo
Baleares pensando en montar un comercio para el año que
viene, ni siquiera un comercio de mascarillas, el año que viene
harán falta mascarillas. No hay nadie que se atreva a hacerlo.

Como hemos estado hablando todo este tiempo a raíz de la
presentación de la última moción de El Pi y en la distintas otras
propuestas, que además El Pi planteaba muy bien tanto la
repercusión en el PIB balear de la actividad del comercio,
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como su capacidad de creación de empleo, su ser el segundo
generador de empleo.

Esto, como decíamos, es una urdimbre que es fácil de
destruir, pero que es muy, muy difícil de construir porque
requiere un montón de voluntades, un montón de
conversaciones particulares mantenidas en sus casas por
familias de, ¡oye!, podemos poner una tienda de esto, podemos
hacer, podemos arriesgarnos. Montones de visitas a los bancos,
montones de visitas a locales, montones de control de cómo se
va a hacer o hipotecas o alquileres. 

Esa ilusión la gente la ha perdido, la ha perdido además
porque, aquí les recuerdo que hemos dejado un nuevo punto, a
partir de ahora un factor con el que va a haber que contar para
poner un negocio es que te pueden cerrar la calle. Eso no nos
había sucedido nunca en nuestra generación, las calles eran
libres. Nos parecía una cosa medieval el hecho de que no se
pudiera acceder a la calle, y sigue teniendo nombres; a pesar de
la intención de ponerles nombres más complicados, se sigue
llamando como toque de queda, que estarán ustedes de acuerdo
lo militar, lo decimonónico que suena el nombre ahora, pues,
una de las cosas que te puede pasar si pones un negocio es que
cierren las calles. Será un factor a tener en cuenta, con las
aseguradoras a partir de ahora habrá que hablarlo.

Pero volviendo al tema. Yo creo que están bien planteados
sus muchos puntos, están bien tocados. Tengo un par de
complicaciones ahí, hay un par de ellos que no entiendo, eso
también se lo reconozco. Primero, no entiendo lo de los
happy..., será mi desconocimiento, no knowledge of english.
Los “Shopping Islands” en colaboración con la AETIB tienen
que impulsar, hay que impulsar la promoción del proyecto
“Shopping Islands” per tal d’impulsar un producte turístic de
compres; es decir, ¿que hay que impulsar para impulsar? Yo
empujaría una sola vez, no empujaría dos veces. Si vamos a
impulsar la promoción del proyecto para impulsar un producto
turístico de compras, ¿qué es exactamente un producto turístico
de compras? Aquí me parece que usted sabe de qué está
hablando más concretamente, pero le diría que afinase un poco
la redacción pensando sobre todo, porque yo entiendo la
voluntad que hay detrás de ello, pero le queda “un impulsar
para impulsar” que no aclara a quién no sabe de qué se está
hablando, de qué estamos hablando; entiendo que esto tendrá
que ver con unas rutas, una promoción de una diversa
sistemática de compras o tal, pero yo lo aclararía un poco.

Después tengo un problema también en el punto creo,
perdóneme, cuarto, también como de redacción... Bueno, lo
digo porque además hay una cosa, perdone, este “Shopping
Islands”, por ejemplo, les botigues virtuals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, vagi acabant, per favor.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... se entiende, se puede buscar en internet, éste segundo no.

Perdóneme, hay un problema de redacción final de la frase
en el punto 4: “ ... i premis que els puguin ser atractius la

compra...”, será, “... que els puguin fer atractius la compra”,
¿no? Yo cambiaría el “ser” por “fer”. Bueno, si se lo relee un
momento, me entenderá qué le estoy diciendo.

Gracias, Sra. Presidenta, perdón, si he acabado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara sí, pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa, como no puede ser de otra manera, creemos en el
comercio de proximidad y creemos que debe ser ayudado e
impulsado de la mejor forma posible y con todos nuestros
medios, y más en los tiempos que corremos y con el peligro al
que se ha expuesto de desaparecer una gran parte de este tejido
comercial.

Sí que es verdad que también apreciamos en esta
proposición no de ley, y más con la introducción de las
enmiendas que ha presentado el Grupo El Pi, el desmadre
competencial que tenemos con el tema de la promoción
turística. Fijaros que tenemos la agencia autonómica para la
promoción turística o la de estrategia turística y luego, a su vez,
tenemos todo transferido a los consejos insulares. Entonces,
quizás deberíamos plantearnos hasta que punto todo este
desmadre competencial, como decía antes, al final pues nos
está llevando a un gasto excesivo en estructura que podríamos
dedicar a ayudar directamente a los comercios que tan mal lo
están pasando en estos momentos. Por tanto, nosotros creemos
que o consejos insulares o agencia autonómica, pero las dos
cosas pues tal vez, bueno, creemos seguro que no es necesario.

En cuanto a los "Chiquiparks", que es un enmienda que
introduce El PI, nosotros en el debate del estado de la
autonomía o de la política general introdujimos una
proposición..., una propuesta de resolución para ayudar a estos
centros. Esta gente está viviendo una situación dramática...

(Se sent tres vegades el timbre de tall del micròfon i remor
de veus)

... -a ver-, son locales muy grandes que requieren un coste de
alquiler muy grande y, por tanto, cada mes que pasa sin poder
abrir, pues, es que ya llega un momento en que la pelota es
inasumible, han asumido una cantidad de deuda que es
inasumible devolverla y que, por mucho que en la exposición
de motivos de esta PNL se diga que hay múltiples ayudas, que
se ha ayudado muchísimo, ¡eh!, dice..., ¿cómo es?, bueno,
medidas de facilitar la liquidez, el crédito -sí, pero es que esto
hay que devolverlo a partir de abril-; ayudas a la modernización
y a la digitalización. 

No, no es esto lo que necesitan, lo que necesitan son ayudas
para sobrevivir, para pagar el alquiler, como se ha hecho en
otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía han
abierto una línea de ayudas para que el comercio pueda pagar
el alquiler. Es una resolución que tienen con dos líneas de
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ayudas, una general y otra específica con un montante mayor
para locales de ocio nocturno y para locales de ocio infantil o
parques infantiles o "Chiquiparks", como decimos de una
forma que nos entendemos mejor.

Aquí, esta propuesta de resolución fue tumbada y no se ha
hecho nada de esto. Pues, precisamente con parte de ese gasto
estructural que estoy diciendo tal vez podríamos tener una línea
de ayudas, que sí que lo necesitan. Ahora ha salido una ayuda
de 400 euros, pero ¿qué pasa?, que hay que estar al día con la
Seguridad Social, y todo el mundo, o casi todo el mundo, ya
debe una o dos cuotas de autónomos y cómo... es que no tienes
ni para pagar el alquiler ni para pagar la cuota de autónomos,
no puedes acceder a las ayudas, encima pues se ven... que a
mucha gente les van a..., el propietario no quiere bajar y
además a muchos no les van a renovar, porque como no saben
si van a poder seguir con el local en marcha, a todos los que les
está venciendo el alquiler el propietario no quiere ni siquiera
renovarles, porque para tenerlo ocupado sin que les paguen o
con el riesgo de que no pueda seguir el comercio prefieren
alquilarlo a otra persona o incluso tenerlo vacío.

Entonces, bueno, todos estos problemas creo que se
deberían resolver con unas ayudas más específicas para los
verdaderos problemas.

Todo esto de impulsar campañas de..., esto está muy bien
y creo que, además, la gente está bastante concienciada y cada
vez más personas están intentando ayudar y echar una mano al
comercio de proximidad, yo soy la primera que conozco gente
que tiene comercios y cuando he acudido, y me quieren hacer
el descuento que te hacen siempre porque te conocen, porque
eres cliente habitual me niego a que me hagan el descuento
porque es que me da... me da coraje que encima me hagan
descuento.

Entonces, bueno, pues, creo que todo esto sí que se tiene
que llevar a cabo, que impulsar, pero ojo, que también
deberíamos intentar convencer al Gobierno balear, sobre todo
los grupos que tenéis más mano, eh?, que lo estáis ayudando,
lo estáis soportando, bueno, ¿cómo se dice?, donant suport,
ahora no me sale en castellano..., es curioso, le estáis dando
apoyo, eh?, que le estáis dando apoyo, pues hacerles partícipes
de esta preocupación y de que establezcan ayudas directas para
estos pagos del alquiler porque es que és básico para poder
subsistir.

Ya está, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt no
hi ha cap representant. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als
grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Continuam...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdó, podem continuar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop recomençada la sessió, passam a la intervenció dels
grups proposants per fixar la posició i assenyalar si accepten les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Sansó, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair el
suport de tots els grups parlamentaris, que ens l’han donat.

Faré un aclariment primer al Sr. Méndez, li he de dir que
“Shopping islands” és un programa que es va establir ja fa uns
anys a través de l’agència... de promoció turística que abans
tenia un altre nom, ara és l’AETIB, i dir que era per
promocionar el turisme, que vengués turisme aquí de compres,
però l’objectiu era promocionar el turisme. Es va establir
aquest projecte al Pla de reactivació econòmica, però com a un
projecte comercial. Per tant, aquest es fa en dos sentits: comerç
i turisme, per promocionar el comerç, però en cas que vengui
el turisme. Per tant, són dues conselleries afectades, però
l’objectiu és promocionar el turisme de comerç. És veritat que
ara és difícil amb la situació que vivim, però aquest és
l’objectiu que es faci més endavant a mesura que s’estableixi la
connectivitat.

Referent al punt 7, això és el punt 6, referent al punt 7 on
parlam d’aquest “Shopping island” dins el territori, ve a ser un
tipus “shopping island”, és a dir, és una promoció o unes rutes
comercials -com vostè ha dit-, rutes comercials als municipis on
es puguin promocionar els establiments emblemàtics, es puguin
fer rutes patrimonials i fins i tot de producció de quilòmetre
zero a diferents municipis que hi puguin estar interessats.

Referent a la targeta virtual, aquesta targeta jove, és a través
d’una aplicació o el sistema que considerin des de la
Conselleria de Comerç per establir atreure els joves i
incentivar-los amb... bé, els joves si els dones algun incentiu
ells mateixos ja es fan ganes uns amb els altres, si els dones
qualsevol premi. Per tant, aquest és l’objectiu: incentivar la
compra dels joves en el comerç de proximitat.

Referent a les esmenes d’El Pi he de dir que acceptarem
totes les esmenes que fan referència... de la 16358 a la 16362,
que fan referència a incloure-hi els consells insulars,
efectivament ens hem oblidat els consells insulars quan tenen
un departament de promoció econòmica i un de cooperació
local que poden fer molta feina a favor del petit i mitjà comerç
o del comerç de proximitat.

Referent a l’esmena que fa referència als "Chiquiparks", he
de dir que hi va haver una nota de premsa de la conselleria que
entra en vigor a partir de dia 28 de novembre, en la qual
s’estableixen les mesures que han de dur a les fires o a les
atraccions de nins a l’aire lliure, però també als "Chiquiparks",
i que a partir de dissabte poden obrir o a partir de la data que
diguin.

(Remor de veus)
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D’acord. Per tant, aquesta mesura la votarem a favor, ja que
ho ha dit.

Referent a la mesura dels mercats i fires a l’aire lliure es
treballa des de la conselleria perquè es puguin obrir..., els
mercats es fan, hi ha mercats a l’aire lliure, com sap vostè,
tothom ho sap, i amb unes mesures de seguretat que estableixen
des de la Conselleria de Salut, es treballa per poder obrir les
fires i per establir els criteris de seguretat en aquests espais.
S’ha de tenir en compte que a les fires hi ha més gent que la
que va als mercats, per tant, s’ha de controlar bé la situació i es
treballa des de la conselleria. Votaríem a favor en aquest punt.

Pel que fa al punt tercer, hi votarem a favor ja que parlen de
mitjançar amb les diferents administracions públiques perquè
vostès parlen de reduir o eliminar els tributs que es paga
d’ocupació de via pública, eliminar tributs és molt difícil
perquè no és fàcil, no només és negociar, sinó que hi ha una
implicació normativa i una modificació d’una normativa.

Després parlen d’ajornar els costs zero, pagament de quotes
a autònoms, hi estam d’acord perquè és una mesura que pot
reactivar l’activitat econòmica dels autònoms i que ja es va fer
al primer trimestre del 2020, durant el primer període de
confinament es va ajornar el pagament del primer trimestre de
la Seguretat Social i s’ha pagat ara el novembre del 2020. Per
tant, en aquesta mesura li votarem totes les esmenes a favor.

He de dir que... el senyor del Partit Popular diu que no hem
concretat mesures, jo consider que són mesures molt
concretades, que hi ha un màxim diàleg social entre les
patronals i la Direcció General de Comerç, ens hem reunit amb
les patronals de comerç i així ens ho han transmès, que no
tenen cap queixa de les negociacions i del diàleg que hi ha amb
la Direcció General de Comerç.

He de dir que aquestes mesures consideram que són molt
concretes, concretam unes campanyes publicitàries,
promocionar els comerços de proximitat, aplicar una targeta
virtual, promocionar les Illes Balears com a turisme de
compres, crec que són moltes les mesures que concretam.

Vull dir que aquesta proposició no de llei precisament va
dirigida a promocionar el comerç de proximitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja acab, ja acab, ja acab-, va dirigida a promocionar el
comerç de proximitat, aposta per la venda dels productes dels
nostres comerços tant a través de les web o plataformes digitals
que tenguin els mateixos comerços com físicament i també a
col·laborar amb els ajuntaments i els consells insulars per
incentivar les compres al comerç de proximitat.

I ja he acabat, vull agrair una vegada més el suport de tots
els grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, pot..., Sra. Sansó, un segonet, ens pot dir, per
favor, el nombre d’esmena i si s’accepta o no?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

S’accepten totes les esmenes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Totes les esmenes...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. López per un temps de cinc
minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No haré uso de la palabra. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en faré ús, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam, idò, a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 15153/20, amb totes les esmenes incorporades.

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 15153/20, relativa a suport al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna.

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