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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, Sra. Presidenta, sí, en el Grupo Ciudadanos, pero

solo para la PNL 15956/20, impuls al Pla d’innovació ,  seré

sustituido por el diputado don Marc Pérez-Ribas, ¿de acuerdo?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. L’ordre del dia de la sessió d’avui és

el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 15706/20 i

15956/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15706/20, presentada

pel Grup Parlamentari Popul ar, relativa a nitrats en els

aqüífers de Balears i sector agrari.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

nitrats en els aqüífers de Balears i el sector agrari.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlament ari Popular

té la paraula la Sra. Asunción Pons, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores  i senyors diputades. Amb

aquesta proposició el Partit Popular vol fer-se ressò i traslladar

a la Conselleria d’Agricultura els criteris, i també les peticions,

que, d’una manera ben raonada, exposa el sector primari sobre

la delimitació de les zones vulnerables  p er contaminació de

nitrats a Balears, delimitació que ara se sotmet a votació.

La Mesa Agrària de Mallorca ja ha qualificat d’inadequat el

plant ejament que fa el Govern de la Sra. Armengol: “Ens sembla

un mal plantejament perquè no tracta el problema dels nitrats en

el seu conjunt, analitzant totes les fonts de vulnerabilitat dels

aqüífers”, diu aquesta Mesa agrària, a la qual està directament

vinculat el gerent del FOGAIBA, el Sr. Mateu Morro. I t ambé

afegeix: “Sembla que vol particularitz ar en el sector agrari,

ignorant, en conseqüència, la realitat econòmica de les Balears

perquè, tal com determina l’informe encarregat per la Direcció

General de Recursos Hídrics del Govern, l’origen de la

presència de nitrats als aqüífers no és culpa del sector agrari

sinó que es produeix a zones amb una alta concentració

d’habitatges aïllats i de poca activitat agrícola.” 

Aquí hem de referir-nos al mal estat de les xarxes de

clavegueram o fins  i tot a la seva inexistència. Els dèficits de

capacitat de tractament de les depuradores així com també

l’elevada concentració d’edificis en rústic com a causa principal

i origen d’aquest problema. I a més a més ha disminuït de

manera significat iva des de 2010 la superfície agrària conreada.

El mateix informe de recursos hídrics explica que, per

exemple, a Sa Pobla, una zona on històricament hi havia més

concentració de nitrats,  la contaminació ha disminuït. Una bona

notícia que hem d’atribuir sense cap  dubte a la bona gestió dels

pagesos poblers . No es tracta aquí l’eludir responsabilitats,

però sí que cadascú assumeixi les seves.

I com afirma l’A s s o c i ació de Coop erat ives

Agroalimentàries, que ha presentat al·legacions al project e del

decret, no té sentit establir mesures per limitar la contaminació

de nitrats al sector agrari quan aquest no és el responsable i els

esforços que suposaran les mesures no tenen efectes directes.

Finalment, vull manifestar que aquesta qües t ió ja va ser

debatuda a una comissió de Medi Ambient, crec que era a

finals de novembre, a partir d’una proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari El Pi. Esperem que aquesta

vegada sigui possible l’acord i sigui aprovada la proposició

que presenta el Partit Popular. I  no oblidem que el Partit

Socialista, amb el Sr. Antich a la presidència del Govern, ja va

anunciar aquest pla anti nitrats per exemple per a Menorca,

però que mai no s’ha dut a terme. Per tant, som davant d’un

altre incompliment del Partit Socialista. 

Esperam que avui es reconsideri i votin a favor d’aquesta

proposició del Partit Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup  Parlamentari Unidas

Podemos, i en torn de fixació de posicions, té la paraula el Sr.

Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Para comprender porque nos..., bueno,

sí que se aborda esta temática tan compleja, y además es muy

compleja, hay que comprender que desde la Unión Europea ya

se ins t ó a España a darle solución a todo el tema que tenía que

ver con la contaminación de acuíferos por el tema de los

nitratos. 

Claro, sabiendo esta realidad, nos consta, porque así lo

hemos hablado con la conselleria, que, por ejemplo, en el punto

1, que y a adelanto que el fondo o el contenido de lo que se

comenta en la PNL sí que se compart e y estaríamos de acuerdo,

pero en los tempos en sí no p orque, ejemplo, el punto 1, donde

se insta a que la Conselleria de Agricultura se haga eco del

desacuerdo manifestado por las entidades del sector, claro, es

que ya hace un año que sí que así lo han manifestado desde la

conselleria, además le han dado la razón al sector, han recogido

sus peticiones, las alegaciones que están haciendo y se han

puesto a trabajar manos a la obra. Entonces, en ese sentido, si

hace más de un año que y a lo están siguiendo no se pueden

hacer eco cuando ya se han hecho, y sí que damos la razón de
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que hay males t ar, es  evidente, y desde hace ya bastante, no es

nuevo. 

También cuando se insta en el 2, por ejemplo, a transmitirle

a la Conselleria de Agricultura el desacuerdo con los

argumentos aportados, perdona, a la Conselleria de Medio

Ambiente, ya se ha tramitado desde hace ya bastant e, de hecho

se está trabajando en diversas reuniones de trabajo y, claro,

además ya se ha dicho y se le ha dicho al sect or que se

supervisará el proyecto del decreto dentro del Gobierno, que

trabajan de forma conjunta y que las alegaciones del sector ya

se han hecho llegar. Es más, la Dirección General de Recursos

Hídricos  las acepta y está de acuerdo también, y están

negociándolo y están hablándolo con la Conselleria de Medio

Ambiente, ¡ay!, de Agricultura. En ese sentido, pasa lo mismo,

es que ya llevan, p ero no es de ahora, no es que sea una cosa

de hace una semana, no, no, es que hace bastante meses  de

esto.

Luego también en el 3, cuando se insta a Agricult ura a lo

que sería gestionar la revis ión junto con Medio Ambiente de la

zonificación de zonas vulnerables, teniendo en cuenta el

informe de la Dirección General de Recursos Hídricos sobre la

conclusión de los nitratos, que bien lo ha explicado la dip ut ada

que me ha p recedido, que muchas veces coincido que no hay

explotación agraria donde sí que hay mucha contaminación, es

algo que ya se ha discutido y se está hablando, pero incluso a

t al fondo que han negociado entre la Dirección General de

Recursos Hídricos y  la Conselleria de Agricultura la licitación

de un estudio sobre el origen de la contaminación de nitratos,

y  además es acordado, junto con la dirección general

comp et ente, y se está trabajando en esa línea. La licitación va

a salir, ¿por qué? Pues porque cuando hablamos de si realmente

afecta o no hay que tener un estudio que esté avalado, y se ha

hecho la licitación para ese estudio. 

Con lo cual, en ese sentido, que además de hecho viene

enlazado al punto 4 que también se pide que se det ermine si el

origen es..., o sea, que se diferencie entre si el origen es

humano o es agrario, p ara eso servirá también la licitación de

ese estudio. 

Claro, entonces en nuestro caso no le podemos votar a

favor, no por no estar de acuerdo, porque sí que es verdad lo

que usted está diciendo, sino porque es que ya llevan

prácticamente un año trabajándolo. Entonces, por ese sentido,

pero no porque no sea lo que usted dice, es así y así lo han

recogido la conselleria desde les asociaciones agrarias. Pero

llevan tiempo ya trabajándolo y me imagino que usted sabe que

están trabajándolo porque los asociaciones se lo habrán

comentado en las reuniones. Simplemente es por eso el sentido

del voto.

Si se hubiese adapt ado conforme es la realidad, habríamos

votado a favor sin ningún problema porque compartimos  la

esencia en si de la PNL.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula...

(Se sent un esclafit de fons)

Ui!, estàs bé? Tot bé?

(Se sent una veu de fons que diu: “em sap molt de greu”)

No, no ha estat..., molt bé. Bé, seguim, ha estat sols un

ensurt. Per p art  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. Con la iglesia hemos topado, por lo

visto se ha convertido en los t iemp os  modernos y con la

evidencia científica hemos topado. Aquí se habla de la

evidencia científica en esta cámara con tanta gratuidad como

frescura, ¿eh?, verdaderamente aquí se considera evidencia

científica, creo que se puede constatar el hecho de que

ninguno de nosot ros  pertenecemos a la actividad científica por

como se trata.

Esto como evidencia científica a puros ejemplos de lo más

simple de los inicios de Francis Bacon, de comprobar y

constatar la realidad, no sé si han visto ustedes que la cabaña

agrícola en Baleares ha descendido durante los últ imos dos

años en cantidades muy apreciables, en un 40% en ovino, un

30% del porcino y, sin embargo, los nitratos han aumentado.

Así que yo ya no necesit o más estudios, hay menos animales,

hay más nitratos, no sé, debe ser es t o lo que llamamos, esto sí

que es una evidencia vamos , probablemente lo sea del carácter

científico.

La cuestión ent onces, es que aquí vamos a afectar un

montón de cosas, en lo que realmente se p ret ende con toda

esta actividad de señalizar, balizar, que, lógicamente las

agrupaciones y las asociaciones del sect or t ienen todo tipo de

reticencias sobre ello, es lo que se llama el control del territorio.

El control del territorio sirve para muchas cosas, una tremenda

herramienta de dominación de los pueblos y de los lugares.

Este proyecto que ha copado, por cierto tiene 21 palabras,

porque el nombre es francamente interesante, Projecte de

decret de designació de zones  v ulnerables  per  la

contaminació de nitrats procedents de fonts agràr ies de les

Illes Balears, cuando no es apocopado sigue mucho más, i el

seu programa de seguiment i control del domini públic

hidràulic. Lo que pretenden de verdad es el control del

dominio público, en una cosa que yo no sé cómo los  europ eos

no han advertido los peligros de señalizar, balizar y colorear

mapas después  del coste inmenso que esto ha tenido de dos

guerras mundiales, por de qué color se pintaba Sacia y Lorena,

esto verdaderamente es una intrusión en la actividad privada,

en los territorios, en las zonas, en los lugares  donde se practica

la actividad agrícola, con una actividad agrícola que primero,

esto no sirve para controlar, porque las vacas  además y los
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cerdos y otros (...) han visto ustedes que son semovientes; yo

tengo, por ejemplo, en casa, vienen unos señores como una vez

cada t res meses, a que sus vacas pasen 15 días, ¿se me

coloreara como terreno vacuno, se me asignará..., tengo que

decirles que no, previendo que no se me asigne, que no se me

haga que los recursos hidráulicos?

Esto es de locos, esto es de locos y es una forma de

controlar la actividad de las personas bastante mala; que,

además, va en detrimento de una de las grandes  cosas que ha

pretendido siempre esta Comisión de Agricultura, la captación

de nuevas vocaciones, el de cambio generacional. Ustedes

creen de verdad que a mi me aparece un chico y me dice, quiero

ser pastor, y yo le digo: bueno, pero ¿te has leído el reglamento

de provisión en cuanto a estos 21 nombres que tengo? Tengo

que decirle lógicamente: haz Derecho niño, haz derecho,

porque, desde luego, ser pastor no te va a servir absolutamente

de nada, porque esta es una zona coloreada de est e color, de

este otro.

Esto es exactamente la misma hipocresía que lo de la

posidonia, por cierto, el activo de los nitratos. El origen, como

en la posidonia, en un 95% es una cuestión de emisarios. Este

gobierno, ¿toca los emisarios , los mejora, los regenera, los

cuida, los  vigila? No, pero, sin embargo, la patria actividad de

prohibir, castigar a los usuarios, limitar y eso lo hace

perfectamente, con lo que lamentablemente en estas cosas,

perdonen, que me entra una sospecha a mi y no sólo a mi, sino

a las personas a las que rep resento aquí, de que hay más

voluntad de controlar, de ejercer el poder y de dominar, como

esto dice, de controlar el territorio, que de resolver ningún

problema real.

Así que, lógicament e, perdón, Sra. Pons, estaremos

completament e en sus 4 puntos, tanto en el de atender el

desacuerdo manifestado por el sector lógicamente; el de

transmitir ese desacuerdo y los  argumentos aportados, sin

ninguna duda; de visar todos  es t os  concep t os  de

solidificación; y claramente por los sistemas de medidas.

Gracias, Sra. Presidenta, no abusaré de su paciencia.

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. Bé, escoltant el Sr. M éndez, només uns

quants aclariments, primer, el decret ve d’una directiva europea,

p er tant, Europa no és que no hagi advertit, és que ha donat

una directiva clara que s’han de zonificar les zones que es

t roben contaminades per nitrats. I sí, jo sí que vull saber si les

zones estan contaminades per nitrats, vostè no, però jo sí que

vull saber els aqüífers que estan contaminats, i crec que és

important que la societat sàpiga si els aqüífers estan

contaminats per nitrats.

I això dels emissaris era ahir, Sr. Méndez, ahir va

comparèixer el conseller de Medi Ambient, va donar totes les

explicacions oportunes en aquest Parlament, a la comissió que

li tocava. Per tant, no és avui ni el lloc ni l’espai.

Quant a l’argument ari de la Sra. Pons, jo em sum totalment

al seu argumentari que construir habitatges en rústic és un

problema per a la pagesia i per a l’agricultura, totalment d’acord

amb vos t è, és un “problemasso” que, a més, fa molts d’anys

que denunciam els p agesos: els habitatges en rústic són un

problema per a la pagesia, no només per als aqüífers, que

també, sinó pel preu de la t erra, etc. Per tant, la convivència és

complicada, la convivència és complicada i el més  net..., i el fet

que hi hagi habitatges no vinculats a exp lotacions agràries en

rústic, crea conflictes i crea problemes.

Per tant, arribam a la conclusió que l’urbanisme descontrolat

crea p roblemes, que és la variable que no ha esmentat el Sr.

Méndez. És  a dir, el Sr. Méndez només ha dit: si tenc animals

tenc pro...; però la variable de l’urbanisme descontrolat no l’ha

posada a l’equació, i això és un problema perquè no ha fet

l’equació completa.

Per t ant, el tema dels nitrats és el mateix que teníem els any s

vuitanta i noranta amb el consum d’aigua, s ’acusava el sector

agrari de consumir un 65 o un 70% de l’aigua de Mallorca, quan

realment, sí, és vera eren pous, p erò eren pous per a cases, per

a habitatges, per tant per a consum humà; o p ous  p er a camps

de golf, no per produir aliments. Per tant, arribam a la conclusió

que l’ordenació dels espais és important i s’han d’ordenar, i és

clar que sí que s’han d’ordenar.

I allà on és rústic i és per produir aliments és per produir

aliments, i allà on és  p er viure-hi és per viure-hi, i allà on hi ha

d’haver zones industrials, hi ha d’haver zones industrials. I és

clar que sí que s’ha d’ordenar i això, que de vegades sembla

que limita la llibertat i no sé què, és senzillament per millorar la

convivència entre sectors econòmics i entres  les pròpies

persones.

Per tant, les organitzacions agràries, és clar, el tema rau en

què tot el que vostè demana a la proposició no de llei, ja es fa;

és a dir, les organitzacions agràries s’han queixat, la Conselleria

d’Agricultura ha assumit  aquesta queixa com a pròpia, només

faltaria!, es revisa precisament el decret des d’una perspectiva

agrària, que ja s’hi hauria d’haver fet el decret des d’una

perspectiva agrària, sens dubte, i en això estam d’acord.

I no només..., aquí només esmenta una organització

professional agrària, però són tot es  les  organit z acions

professionals  agràries que s’hi han sumat. És clar, deixem que

les organitzacions professionals agràries, és a dir,  la societat

civil faci la feina que ha de fer a mit ges amb el Govern i a veure

què en surt d’aquesta col·laboració, perquè al final col·laboren

per millorar aquest decret, perquè ens  adonam que el problema

és l’excessiu urbanisme descontrolat a foravila i no l’activitat

econòmica de pagesia o ramaderia.

Res més. Gràcies presidenta.

 



ECONOMIA / Núm. 36 / 4 de març de 2021 579

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días al resto de diputados. Una

vez más, estamos ante una falt a de coordinación entre MÉS y

Podemos, es una aberración que Agricultura es t é separado de

Medio Ambiente, deberían ser una única consejería, al menos

de esta forma podrían ir coordinados, pero no, no puede ser

porque, claro, cada uno, cada formación t iene que tener su

codiciado sillón en el Consejo de Gobierno, ¿verdad?

En fin, MÉS, en su locura ecologista, quiere echar la culpa

al sector primario de t odos los males de los acuíferos, cuando

no está demostrado que el sector primario sea el causante de

esos males. Por una parte, le damos palmaditas en la esp alda a

los agricultores y ganaderos, pero, por otra, los demonizamos

y les limitamos los usos de fertilizantes. Ahora dirán que esto

es problema de la agricult ura convencional, que si todos

t uviesen régimen de agricultura ecológica, pues no pasaría

nada, pero, una vez más, mienten -p erdón, Podemos, he dicho

MÉS, quería decir Podemos.

En fin, pueden nit rificar lo mismo un pastizal de

leguminosas captando el nitrógeno atmosférico y fijándolo al

suelo como un campo tratado con nitrato amónico. La

nitrificación no sabe dist inguir entre nitrógeno fijado de forma

natural por el rizhobacterium, por el que aporta el ganado o por

el que aplica un agricultor.

Pero ¿saben lo que seguro realmente nitrifica los acuíferos?

Todas las roturas y fugas de la red de aguas fecales de las

poblaciones que se asientan sobre nuestro territorio y que

ustedes no revisan. Porque, recordemos , ¿a quién hay que darle

la culpa? Al agricultor, claro; ¡no pretenderán que tenga la

culpa el político, ¿verdad?, que mira hacia ot ro lado cuando hay

graves problemas en las  redes de alcantarillado de su

municipio! Esto es también extrapolable a lo que pasa con los

vertidos de las  dep uradoras en el mar, que al final los culpables

son las anclas de los barcos ¿verdad?

Pues miren, señores diputados, VOX apoya est a PNL,

dejemos de una vez de demonizar a nuestro sector primario, ese

que se levanta todos los días del año a cultivar, arar, fertilizar,

cuidar nues t ro magnífico paisaje, que también es importante; el

sector no llega al 1% del PIB pero gestiona cerca del 90% de

nuestro territorio, y, en vez de culparles, ayudémosles.

Por tanto, votaré a favor. 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, aquesta iniciativa és

una reproducció d’una proposició no de llei que va presentar

el Grup Parlamentari d’El Pi fa una sèrie de mesos, jo desitjava

que tengués millor sort que nosalt res , p erò veig que tendrà la

mateixa que nosaltres, em sap greu...

(Rialles de l’intervinent)

..., em sap greu, però, després de les int ervencions dels grups

parlamentaris crec que està prou clar que tendrà el mateix

resultat . Nosaltres evidentment li donarem suport, això no

importa ni dir-ho perquè hi estam d’acord.

I crec que aquí no se centra el debat, perquè aquí el debat

és que el Govern delimita unes zones  contaminades per nitrats

per usos agrícoles , p er usos agrícoles, no contaminades per

nitrats i punt, no, contaminades  p er nitrats per usos agrícoles,

no, no, i els senyors de MÉS estan d’acord que es delimitin

zones contaminades per nitrats per usos agrícoles que no estan

contaminades per usos agrícoles, aquest és el debat.

I això acaba perjudicant no els que fan urbanisme, no els

que fan habitatges, acaba perjudicant el sector primari, és que,

és clar, jo, sincerament, em costa molt entendre algunes

argumentacions, p erquè això a qui perjudica i qui hi està

radicalment en contra és el sector agrícola, són els pagesos que

no volen aquest decret, perquè el consideren totalment injust,

perquè ho és, perquè se’ls delimita com a zones contaminades

per nitrats, per usos agrícoles , z ones  que no estan

contaminades per usos agrícoles, estaran contaminades per

altres usos, però no per usos agrícoles.

I al que t’obliga Europa és a delimitar àrees contaminades

per nitrats per usos agrícoles. I quan el Govern diu: no, és que

hem de fer el que diu Europa; no, has  de fer el que diu Europa

bé, has de fer el que diu Europa com toca, que són per usos

agrícoles. I aquí tergiversam d’una manera absolutament

barroera el debat i el Govern pretén aprovar un decret que

inclourà i delimitarà zones contaminades per nitrats però no per

usos agrícoles ; amb la qual cosa perjudicarem l’explotació

agrària i un sector, evidentment molt delicat,  que el que

necessita és suport i no necessita nous ent rebancs. I aquí

posam un nou entrebanc com la Seu per intentar empitjorar un

sector ja prou delicat de salut.

Per tant, nosaltres evidentment donarem suport totalment

a aquesta iniciativa perquè està justificadíssima. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies , Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Des de la meva inexperiència en el

sector agrícola i, en concret, des de la meva inexperiència sobre

la problemàtica concreta dels nitrats i la hipotètica i possible
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contaminació p er nitrats de sòls agrícoles, però no crec que per

això amb menys capacitat d’argumentar que la resta de grups

parlamentaris, que sembla que tenen un màster en contaminació

per nitrats, m’agradaria fer una reflexió.

Llegim la proposta del Partit Pop ular, que és el que debatem,

vull dir, em cenyiré a la proposta del Part it  Popular, ja en el

preàmbul hi ha una int encionalitat i un punt tendenciós i

manipulador de la realitat, llegeix: “Per la seva banda -tercer

paràgraf-, l’Associació de Cooperatives Agroalimentàries de les

Illes Balears ha presentat al·legacions contra el projecte”. Les

al·legacions, quan es presenten, a qualsevol document públic,

no es  p resent en a favor o en contra, es presenten unes

al·legacions i a les al·legacions hi haurà una motivació i hi

haurà una argumentació, però no, ja cont ra el projecte. Per tant,

p rimer punt, volen dir vost ès  que les  coop erat ives

agroalimentàries de les Illes Balears  es tan en contra que el

Govern de les  Illes Balears reguli en base al que l’obliga la Unió

Europ ea? No són vostès els europeistes per excel·lència? Veig

que no. Punt u.

Quart paràgraf: “Cal destacar -com a argumenta aquesta

associació- que “no té sentit establir mesures per limitar la

contaminació de nitrats, quan aquest no és el responsable de

la contaminació”; és a dir,  sense poder provar fefaentment que

no hi ha cap relació directa entre l’activitat agrària i la

contaminació per nitrat s , ja donam per fet que no hi ha cap

tipus de relació directa. Això s’ha de poder demostrar, dic jo

que si estan tan segurs  que no hi ha cap relació directa han de

poder demostrar-ho, i que això ho hauran aportat en el seu

document d’al·legacions.

Per altra banda, jo em deman: el Partit Popular i resta de

partits que pensen suportar aquesta iniciativa del Partit Popular

han presentat al·legacions  a aquest projecte de decret?

Ciutadans, Partit Popular, VOX, han presentat vostès

al·legacions? Bé, ho mirarem.

Per altra banda, sobre els p unt s  d’acord, vull dir, és com a

un poc recargolat que el Parlament digui al Govern i, en concret,

a Agricultura, que es faci ressò del desacord manifestat per les

associacions professionals. Però vegem, projecte de decret que

es troba en exposició p ública, com volen vostès que se’n faci

ressò? Jo crec que l’única manera legal i legalment establerta

per fer-se’n ressò és  quan hi ha un procediment d’exposició

pública i tothom té dret a presentar les seves al·legacions.

Per tant, mirin, jo, francament, podríem discutir l’origen de

la contaminació per nitrats, se’n pot discutir molt, ara, que

clarament vostès amb aquesta iniciativa intenten manipular la

realitat s í, perquè hi ha un procediment obert, tothom que vol

fer al·legacions les pot fer, tothom que vulgui fer aportacions

les pot fer i, ja dic, seria int eressant saber quins partits de

l’oposició han presentat al·legacions a aques t  projecte, en

qualitat de partits polítics, que també vostès saben que ho

poden fer, i quins arguments adjunten.

I per altra banda, no veig quin problema hi ha, i això tampoc

no té absolutament cap relació amb aquest argument victimista

que vostès volen esgrimir aquí, no veig quin problema hi ha

que es facin aquesta zonificació, on és el problema? On és el

problema que es pugui identificar de la millor manera i de la

manera evidentment científica i tècnicament més rigorosa

l’origen d’aquests nitrats? On és aquest problema?

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera

inintel·ligible)

Però, vegem, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni...

LA SRA. TUR I RIBAS:

..., projecte de decret, per l’amor de Déu!, és que si aquest

decret estigués aprovat, si aquest decret s’hagués aprovat, tal

vegada podríem parlar d’una altra cosa, però projecte de decret,

per tant, jo no sé què debatem aquí, facin vostès les  seves

ap ort acions, però no venguin a tirar per avall el decret quan es

troba en t ramit ació i exposició pública, i més sense apor...

perquè el trist és que vostès no aporten ni un sol argument,

únicament es  fan ressò d’un corrent dins aquesta comunitat

d’indústries agroalimentàries , perquè els ve bé per fer-se

propaganda a vostès mateixos.

Vull dir, no li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari Socialista té

la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors

diputats. El Grup Parlament ari Socialista no donarà suport a

aquesta PNL enregistrada ja fa més de quatre mesos perquè

considerem que el que es demana a tots els seus punts doncs

ja s’hi treballa des de fa temps, encara que agraïm al Grup

Parlamentari Popular el seu interès en el sector agrari.

La declaració de zones vulnerables a la contaminació per

nitrats d’origen agrari es fa en compliment de la Directiva

europea 91/676, relativa a la protecció d’aigües contra la

contaminació per nitrats utilitzats en l’agricultura, i que

estableix la necessitat de designar aquestes zones i establir

programes d’actuació per disminuir-ne la concentració i per

donar compliment al Reial Decret 261/1996, sobre protecció

d’aigües contra la contaminació per nitrats procedents de fonts

agràries, és necessària, per una banda, la revis ió de la

designació de les zones vulnerables per la contaminació per

nitrats procedents de fonts agràries a les Balears, que això es va

fer a l’any 2010, s’ha d’actualitzar, i l’ap rovació del programa de

seguiment  i control del domini públic hidràulic per a les zones

designades  vulnerables per contaminació p er nit rat s

procedents de fons agràries, a càrrec de la Direcció General de

Recursos Hídrics, que és l’òrgan que tramita l’expedient que ja

es va iniciar el passat 2 de març del 2020.
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Per altra banda, recordem que el 9 de novembre del 2018, la

Comissió Europea va tramet re una carta per obligar a complir el

que recomana la Directiva europea que he esmentat abans , i

amb el decret que es treballa actualment, amb el projecte de

decret, es donaria compliment, una vegada revisat i atenent les

al·legacions evidentment.

I p erquè tot això sigui efectiu, és cert que hi ha d’haver una

col·laboració direct a entre les conselleries de Medi Ambient i

Agricultura, per un costat, la Conselleria de Medi Ambient

realitza dues funcions: determinar i delimitar les zones

vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts

agràries, ha de menester inspeccionar i prendre mostres d’aigua

d’aquestes zones, amb la finalit at  de protegir el domini públic

hidràulic, i, p er part de la Conselleria d’Agricultura, és

l’encarregada d’un pla d’actuació.

I d’altra banda, cal esmentar que el projecte normat iu, quan

sigui revisat i terminat, tendrà un impacte positiu sobre la

p oblació de les Illes Balears, ja que la finalitat última és la

protecció del domini públic hidràulic i, en conseqüència, la

protecció tant de les aigües superficials com de les aigües

subterrànies. I dur a terme els programes de seguiment i control

establert s  en aquest a nova norma permetrà tenir un

coneixement més exhaustiu de la rep ercuss ió de la

contaminació de nitrats a l’aigua, un bé molt escàs i de primera

necessitat, i es podrà actuar amb major rapidesa per protegir-la.

Actualment, des d’Agricultura ja es treballa en la licitació

d’un estudi sobre l’origen de la contaminació per nitrats, per

saber si son d’origen humà o si són d’origen agrari, amb el qual

la Direcció General de Recursos Hídrics hi està d’acord i també

hi col·labora. I el projecte de decret es revisa des de les dues

conselleries afectades, tenint  en compte les al·legacions que es

coment en a l’apartat de l’exposició de motius d’aquesta PNL i,

per suposat, tenint en compte les consideracions aportades per

la Direcció General de Recursos Hídrics. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per cont radiccions, té la paraula

la Sra. Pons, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del meu grup

mantenim en els seus termes les quat re propostes d’acord

d’aquesta proposició perquè consideram que la conselleria ha

de tenir en compte i escolt ar les peticions que li formulen les

associacions professionals, i açò és precisament el que no

acostuma a fer. El Govern, en el seu conjunt, i la Conselleria

d’Agricultura, a la qual va dirigida aquesta PNL, no poden

legislar ni act uar d’esquena al sector. Per tant, donar resposta

a les al·legacions presentades, de manera que la revisió de les

zones vulnerables per contaminació tengui en compt e i

incorpori les conclusions de l’informe redactat per la Direcció

General de Recursos Hídrics que p er qualque cosa hi és, per

qualque cosa hi és.

Quant a l’esmentat pel Sr. López, hi voti a favor, idò, hi voti

a favor. Vos t è em parla i em diu que la Unió Europea l’obliga, hi

estic d’acord, però és que no s’ha fet res, la proposició aquesta

no de llei està presentada dia 29 d’octubre, Sr. López, no s’ha

fet res; vos t è em parla que es troben manos a la obra, jo no li

dic que no, no li dic que no, però resolt no hi ha res. Per tant,

un vot de confiança, voti a favor d’aquesta PNL.

Quant a MÉS per Mallorca, l’urbanisme descontrolat,

evidentment, Sr. Mas, és un dels problemes. El que està clar

amb l’informe és que la contaminació de nitrats no ve del camp

i açò és el que està clar. Vostè també em diu que es fa feina, el

mat eix que li deia al Sr. López, jo no ho discutesc, ara, resolt

tampoc no hi tenim res.

I quan diu vostè: es pot construir en rústic amb garanties?

Què vol dir, ent enc que es deu referir amb uns sistemes de

sanejament i de dep uració d’aigües residuals. I li dic el mateix

que el Sr. López, si hi està d’acord, com és que no vota... voti

a favor de la proposició no de llei, s i hi es t à d’acord hi voti a

favor.

Molt encert ada per part del Grup Parlamentari El Pi, molt

encertada la reflexió i, evidentment, sempre ens referim a la

delimitació per usos agrícoles, sempre ens referim a aquest a

delimitació.

Quant a la Sra. Tur, miri, jo ent enc que el seu partit és una

marca blanca del PSOE, però escolti, és que vostè ha

d’argumentar les coses, a veure, quan diu “les cooperatives

diuen en contra”; és que si les coop eratives diuen en contra

deu ser perquè estan en desacord amb la proposta, i jo li he

llegit textualment i li puc donar, Sra. Tur, deu ser perquè hi

es tan en desacord amb aquesta proposta de delimitació. Per

tant, manipulació cap ni una!

Miri, escoltar el sector i atendre les seves peticions , i açò

correspon al Govern, açò correspon al Govern, Sra. Tur. És clar,

p erò fer la zonificació sense culpar el sector, és que a l’informe

es tà molt clar. Jo entenc que vostè hagi de donar l’argument

polític que hagi de donar, ho entenc i, és més, el respect, el

respect totalment, jo don el meu, ara, escolti, les coses crec,

crec que s’han d’argumentar.

I finalment, vull agrair, com no pot ser d’una altra manera, i

donar les gràcies p el sup ort de tots els grups parlamentaris que

votaran a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat, passam a la vot ació de

la Proposició no de llei RGE núm. 15706/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.

15706/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15956/20, presentada

pels Grups Parl amentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS

per Mallorca, relativa a impuls al Pla d’innovació per al

desplegament dels plans nacionals i europe us d’inversió en

innovació.

A continuació, passam al debat  de la Proposició no de llei

RGE núm. 15956/20, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a

l’impuls del P la d’innovació per al desplegament dels plans

nacionals i europeus en innovació.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlament ari

Socialista, t é la paraula el Sr. Jordi Marí, a qui donam dos

minuts perquè se situï. Ja està Sr. Marí? Molt bé, per tant,

donam la p araula al Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, la pandèmia de la COVID-19 ens

ha fet afanyar l’accelerador de les reformes estructurals, tots o

gairebé t ot s  p arlam de la necessitat de la diversificació del

model econòmic de les Illes Balears atès que s’ha posat

totalment de manifest la feblesa de la nostra economia per

l’absoluta dependència del turisme.

Alguns ja ho apuntàvem des de fa temps, altres ja ens

acusaven de turismefòbia, ja no per anar en contra del turisme,

cosa que des del nostre grup rebutjam t ot alment, totes les

iniciatives que hi van, com dic, en contra, sinó simplement pel

simple fet d’apuntar les necessitats de transformar i reformar el

model productiu turístic d’aquesta comunit at .  Aques t a

transformació no és un procés que es pugui fer amb una

administració sola, ni es tatal, ni autonòmica, ni local, ni tampoc

no és un procés que es faci a curt termini, ni tampoc el fan les

empreses  totes soles, sinó que l’eina que transforma les

economies és, com diem, la innovació la qual, d’una manera

transversal introdueix, es  tracta d’introduir en els distints

sectors econòmics dins les empreses per a així aportar un major

grau d’eficiència, competitivitat, productivitat i major valor

afegit.

Aquesta innovació és el camí per treballar cap  a un model

turístic i un model econòmic més sostenible des del punt de

vista ambiental, social i cultural.

A les Illes Balears tenim més bases assentades del que

t radicionalment pensam, tenim un sector privat, una indústria

quat ernària emergent, innovadora, dinàmica; exis t eix una

fundació BIT; existeix la Universitat de les Illes  Balears i tota la

seva feina innovadora i de recerca; existeix d’IDISBA. Per tant ,

com dic, aquestes bases són més que existents.

Pens també que tots els presents som conscients que el

nivell d’oportunitats de futur professional que la nostra

comunitat ofereix als joves és molt  millorable. Cap dels grups

p resents deu estar satisfet de veure com exportam els nost res

joves qualificats i importam mà d’obra menys qualificada. I

pens que la innovació és un dels camins per millorar aquesta

situació, especialment en ocupacions tècniques, científiques,

investigadores i tecnològiques a les Balears tenim un gran

marge de millora i d’explotació d’aquests sectors.

Per altra banda, la indústria t radicional de les Balears té una

gran necessitat d’augment de productivitat ja que sense

innovar, sense canvis i millores als seus processos productius

el camí és  o la deslocalització o el tancament. Per tant, de nou

és fa més necessari que mai aquesta innovació.

Per alt ra banda, Europa vol ser encara més sostenible, més

verda i més digital i per això tota la seva agenda està centrada

prioritàriament en el poder transformador de la ciència i de la

innovació per aconseguir tal objectiu.

Per tot això demanam, en primer lloc, al Govern de les Illes

Balears adaptar el Pla de ciència, tecnologia i innovació 2018-

2022 als efectes de la pandèmia de la COVID-19 i les seves

conseqüències ja que tots som conscients que el cicle

econòmic no és el mat eix arran de la COVID-19. Per tant, aquest

pla ha de ser actualitzat.

Una de les principals eines que té la Unió Europea per

foment ar la innovació a més de l’evident condicionament dels

fons europeus coneguts de React-EU i Next Generation, és el

Pla europeu horitzó Europa 2021-2027, t ant  per a un fons com

per als  altres fan falta plans nacionals adaptats i, per tant, és a

això que instam el Govern de l’Estat.

Al tercer punt volem constatar el major impacte econòmic

negatiu de la pandèmia sobre el teixit productiu de les Balears,

per tant, instam el Govern de l’Estat a prendre tal fet  en

consideració, així com el fet insular en el repartiment dels fons

europeus.

Per últim, instam el Govern de les Illes Balears a treballar

conjuntament  amb els  consells  insulars per al total

desplegament de les feines que la Fundació BIT port a a terme

a la nostra comunitat i que són tan importants p er al

desplegament de la innovació.

Una cosa ben clara vull dir abans d’acabar la intervenció,

perquè ja m’ho varen dir la set mana passada, i vull aclarir-ho de

nou, és que no és la nostra intenció manar feina als consells

insulars, sinó treballar plegats, tant en el cas de Menorca com

en el cas d’Eivissa la feina dels cent res BIT depèn, en certa

mesura, de la col·laboració dels consells insulars. A més d’això,

existeix una voluntat polít ica d’actuar sobre la gestió tant en

una banda com a l’altra, i aquí, simplement, s’ha tractat de

respectar aquesta condició. Així que res més, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per a la seva defensa i per p art  del Grup

Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro

López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Si algo hemos visto a causa de esta

pandemia, y esto se ha puesto encima de relieve y creo que es

algo innegable, es que depender de un modelo económico

como el nuestro que es básicamente un monocultivo turístico

lo único que nos hace ser es una sociedad con una economía

frágil que, además, si vamos más a la profundidad de lo que

supone, son empleos temporales inestables debido al modelo. 

Siempre hemos dicho, y esto da igual de qué partido seas,

siempre se dice que hay que t ender hacia un turismo más

sostenible y prolongado durante el resto del tiempo del año y

no solo en temp oradas  t an acortadas o puntuales, pero este no

es el objeto del debate en sí.

Lo que sí que quería hacer es el anális is  de que creo que

ahora sí, prácticamente la mayoría de grupos, comprenden lo

necesario que es diversificar nuest ra economía. Digo que creo

que se comprende porque hace pocos  años  no era así, pero

creo que ahora sí que se ha puesto de relieve la necesidad ya

obligatoria, como ha mostrado esta crisis, de diversificar

nuestra economía, que, además, justamente, si hablamos de

sectores como el industrial, la industria digital, la innovación,

la ciencia o lo que podríamos englobar en su conjunto la

economía basada en el conocimiento, cuadra muy bien con

nuestro hecho insular; quiero decir, apostar por la transición

energética, apostar por unas industrias digitales , apostar por

todo el sector de innovación es  una forma de romper esa

fragilidad que nos  hace el hecho de ser islas y no poder estar

exportando e importando material a gran escala y  con la misma

competitividad que el resto.

Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la sociedad...

con la economía del conocimiento rompe esas barreras, rompe

esas fronteras, con lo cual creemos que es casi vital tocar este

tipo de sectores para diversificarnos a un modelo productivo

de una forma real y que sí que llevamos a buen puerto.

Además, tenemos la suerte que a nivel europeo se nos ha

marcado una hoja de ruta, acompañada con muchísimos fondos

de inversión, que precisament e t oca eso: innovación

principalmente, transición energética y  t ambién industrias

digitales.

Es muy  imp ortante conocer además que lo que quiere

Europa es que, como comunidad, seamos competentes en uno

de los sectores que actualmente tiene más peso en la economía

global que es en las industrias digitales y en la economía del

conocimient o. T odos  sabemos..., hablamos de grandes

empresas, ¿qué nos viene a la cabeza? Amazon, Google,

Microsoft, Apple, todas ellas son empresas basadas en

indus tria digital o de conocimiento, es así, podrán gustar más ,

podrán gustar menos, pero tienen un peso sobre la economía

global muy grande, y la Unión Europea lo que ha dicho es :

queremos encaminarnos para ser comp etitivos. Ha lanzado

muchísimas líneas de ayuda, justamente coincide que nuestro

modelo económico debe ser diversificado y que podemos optar

a esas ayudas.

Con lo cual esta PNL lo que nos  viene a decir es: primero,

como ya ha comentado el diputado que me ha precedido, se

deben adaptar el Plan de ciencia, tecnología e innovación, que

acaba en el 2022, pero que se debe adapt ar p or lo que ha

ocurrido con la COVID y con las líneas de fondos europeos

que se han habilitado.

Luego, como es evidente, debido a esas líneas de fondos

europeos que son mayoritarias además para innovación,

industrias digitales y transición energética, lo que debe hacer

el Estado, por eso también uno de los puntos es instar al

Estado, que se aprovechen y se pongan al abasto herramientas

para que sea más sencillo hacer uso de esos fondos y así p oder

impulsar el sector.

Luego también se pide constatar que, debido al impacto

económico negativo que se ha sufrido en Baleares, esto es algo

objetivo, todo el mundo lo sabe, lo que se pide es que se

tengan en cuenta nuestro hecho insular y el impacto negat ivo

en la reducción de nuestro PIB para que desde el nivel estatal

nos faciliten mayores accesos a fondos europeos para poder

diversificar nuestra economía.

Y luego se apunta un tema que es vital: dentro de toda la

indust ria digital o indus t ria de conocimient o t odos

conoceremos puntos tan famosos, como Silicon Valley , del que

tanto se ha escuchado hablar, no vienen a ser más que polos

de innovación, polos de industrias  digit ales, quiere decir, son

lugares centralizados  donde se lleva... los famosos clústers,

que realmente cuando tu acumulas el conocimiento de un

sector concret o ent re s í cons igues  que aumente la

competitividad del sector y la calidad del producto. Bien, eso

aquí en Baleares se intent ó y  se está siguiendo esta línea, a

través de la Fundación BIT. Entonces , p or eso en el cuarto

punto lo que decimos es que se desp liegue por completo toda

la Fundación BIT en específico, en Ibiza, por ejemplo, que falta

acabar de lanzarlo como es debido.

En ese sent ido va esta PNL, simplemente es tomarnos muy

en serio la divers ificación de nuestro modelo productivo y

apostar por una de las vías, innovación, que si lo sumas a

industrias digitales o trans ición energética pueden generar

empleo de calidad y muy estable. 

No sé si me he alargado, gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López, li han faltat dos minuts per esgotar el

temps. Ara per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari

Més per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de

cinc minuts.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. El primer de tot, vull dir que la que va

fer aquesta proposta, la persona, la diputada que va fer aquesta

proposta per part de MÉS p er Mallorca, Joana Aina Campomar,

avui no pot ser aquí per qüest ions  p ersonals, però crec que és

de justícia dir-ho, que qui elabora la propost a és la diputada

Joana Aina Campomar.

La pandèmia ens obliga d’alguna manera, per exemple, al

Govern de les Illes Balears a fer un redisseny del Pla de ciència,

tecnologia i innovació, al cap i a la fi no ens trobam el mateix

món i qui vulgui p lant ejar que tot serà igual abans que després

de la pandèmia creiem que s’equivoca. 

Per tant, hi ha d’haver un replantejament  i un redisseny

d’aquest pla de ciència, que el va elaborar el Govern i l’ha de

redissenyar i l’ha de replantejar el mateix Govern.

És a dir, les administ racions públiques tenim l’obligació de

posar recursos i eines a les empreses que la seva activitat sigui

positiva per al territori que gestionen, i està clar que en el cas

de la innovació és així, és a dir, ens interessa -ens interessa com

a societat, ens interessa com a país- que la innovació sigui un

dels puntals de l’economia postCOVID, ja sigui per innovar, per

modernitzar el turisme, ja sigui per millorar, innovar,

modernitzar, qualsevol espai econòmic de l’economia de les

Illes Balears. 

Per tant, en aquest sentit va aquesta proposició no de llei.

També creiem que l’Estat té molt a aportar a aquesta

modernització i a aquesta innovació; tornam a ser allà mateix, és

necessari que l’Estat ens tracti de forma singular -en el cas de

les Illes Balears- perquè serem la regió d’Europa que més patirà

aquesta crisi a causa de la nostra dependència d’un sector

econòmic concret, que serà, segurament, el que més patirà la

crisi.

Per tant, un poc en aquesta línia aquesta proposició no de

llei, en positiu i instant les diferents administracions que els

correspon tant fer la feina que, entenem, que és necessària com

també a fer feina conjunta, a fer feina plegats en el cas dels

consells insulars. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions, per

part del Grup Parlamentari Pop ular té la paraula el Sr. Sebastià

Sagreras, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots, diputades i

diputats. Des del Partit Popular farem un exercici de fe, de bona

voluntat i votarem a favor de les propostes, quasi, quasi, com

si només haguéssim llegit els  punts d’acord que, en realitat, és

el que s’ha de votar. Perquè si llegim en p urit at, també,

l’exposició de motius, i un poc en relació amb el que -ara no hi

és- però el que ha explicat a la proposta anterior la diputada del

Grup Mixt, bé, evidentment, torna a ser tendenciosa, partidista

i, fins  i t ot ,  exagerada. I això no és per altra cosa, precisament,

perquè la presenten partits..., aquí som en el Parlament i hi fem

política, però, per tant, nosaltres, per poder votar a favor

d’aquesta proposta idò ens centrarem més en els  p unts d’acord

que en l’exposició de motius. 

L’exposició de motius, entre d’altres coses, p arla del

monocultiu turístic, fa referència a la no diversificació actual de

l’economia de les Illes Balears i,  és clar, en aquest punt es fa

necessari recordar que qui governa a les  Illes  Balears, des de fa

sis anys, precisament són els partits d’esquerres i que aqueixes

àrees  allà on s’hauria d’haver diversificat les ha gestionades el

Partit Socialista, i no ho ha fet. Que, amb una època de bonança

econòmica fins ara que va arribar la crisi, la indústria de les  Illes

Balears, i el comerç de les  Illes Balears s’enfonsaven sota la

tutela del Sr. Iago Negueruela, que ara és el portaveu del

Govern, i ara crida l’atenció que siguin els mateixos partits qui

parlen de diversificar.

Jo crec que la guerra es  p rep ara en temps de pau. Estam

d’acord en diversificar, no en falt aria d’altra, no només amb el

comerç i la indústria sinó -també com molt bé explica sempre el

diputat de Podemos- amb innovació i amb noves tecnologies.

Però hi cal fer aques t a reflexió: que les coses és més bo de fer

canviar-les quan les  coses van bé; ara tenim tots l’aigua al coll

i ara ens arromangam tots quan segurament serà molt més difícil

que si ens haguéssim arromangat a un altre moment. 

És més, dins la no-diversificació, o sigui, dins l’apostar-ho

tot al turisme, fins i tot, dins només aquest sector, hem apostat

per unes àrees molt concret es. La legislatura passada es va

limitar, per exemple, el lloguer turístic a segons quines àrees, a

segons quines zones i de segons quines maneres, per tant, fins

i tot, el lloguer turístic també es va limit ar, per dir-ho de qualque

manera, darrere el qual idò hi anaven els rest aurants, els

comerços, etc.

I llavors, també, dieu, a l’exposició de motius i fa moltes

vegades que ho dieu, i jo crec que les intencions de tot s  són

bones, però amb el tòpic o l’eslògan de “no deixar ningú

enrere”, som una comunitat autònoma, som la comunitat

autònoma que ho passa més malament, allà on hi ha més atur de

tota Espanya, la comunitat autònoma més mal gestionada

econòmicament, a la que tenim més restriccions, a la que arriben

menys vacunes i, jo crec que, de qualque manera, això de no

deixar ningú enrere tots ho voldríem així, jo crec que vosaltres

també ho voleu així, però la realitat és que no es produeix. “No

dejar a nadie atrás haciendo que nadie avance”. Jo crec que

és el que es du a t erme, en aquests moments, a la comunitat

autònoma de les Illes Balears, tal volta ningú queda darrere,

però perquè ningú no pot començar a caminar. I, per tant, jo

crec que hauríem de fer una reflexió.

Això ha vengut bé dir-ho arran de l’exp os ició de motius. En

els punts d’acord, com us he dit abans, hi votarem a favor,

d’adaptar el Pla de la ciència després de l’efecte de la pandèmia.

Al punt 2 també, instar el Govern de l’Estat de confeccionar un

p la nacional de recuperació. Al punt 4 també, el Parlament  de
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les  Illes  Balears insta el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars -i entenc bé que és  al cos tat, no és manar una feina,

com explicava el diputat Tur-, a complementar el desplegament

de l’activitat de la Fundació BIT. I també, fins i t ot ,  del p unt 3:

les Illes Balears constata... el que jo us explicava fins ara, el

major impacte econòmic negat iu a les Illes Balears, i instam el

Govern de l’Estat a prendre en consideració aquest fet, així com

el fet insular en el repartiment dels fons dels rebuts des  de la

Unió Europea. 

Hi estam totalment d’acord, però també aquí se’m fa

necessari explicar o fer la reflexió del que es va produir -una

vegada més amb el respecte als  companys de MÉS per

Mallorca, perquè ells  no varen votar el mateix que els altres-, o

sigui, a l’hora de demanar, hem de demanar de bon de veres, i

dimart s passat es va produir una votació que sí que era seriosa

en fer unes reclamacions al Govern de l’Estat i el PSOE i

Podemos no la varen votar a favor, i, en canvi, aquí sí que, amb

la boca petita, ...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Sagreras ha d’anar acabant. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

... -acab, presidenta, ja és el darrer de tot- fem una reclamació

que arribarà a l’Estat, amb un paper, amb una cart a, que la rebrà

un secretari o una secretària del ministre de torn, i que supòs

que els  farà dues pessigolles i dues rialles i la tornarà a deixar.

Jo crec que les reclamacions que són serioses -com les de

dimart s  p assat- era el moment que havíem de fer pinya tots i no

es va fer, però estam d’acord amb aquests  p unt s  però crec que

s’havien de fer aquestes reflexions. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula..., ai, perdoni!, perdoni! Perdoni, Sr.

Pérez-Ribas, perdoni. Per p art  del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps

de cinc minuts, i disculpi.  

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Cap problema, presidenta, moltes gràcies. Bé, els grups

parlamentaris que donen suport al Govern ens presenten una

proposició no de llei que el seu títol és l’impuls al Pla

d’innov ació per al desplegament de plans nacionals i

europeus d’inversió en innovació. És vera que la varen

presentar en el mes de novembre, però bé, la intenció està clara

i -evidentment- des  del Grup Parlamentari Ciutadans donem

suport a qualsevol iniciativa que sigui suportar la innovació i

ap rofitar totes les ajudes, tant de plans nacionals com de p lans

europeus. 

Dit això i escoltant el que han dit determinat s  portaveus

dels grups que donen suport al Govern, primera reflexió: sembla

ser -o hi ha aquest mantra- que és innovació versus turisme.

Per què? Per què si la nostra principal font de riquesa és el

turisme, si som líders mundials en turisme, si tenim el millor

know how del món en turisme, per què quan parlam

d’innovació és per anar en contra del turisme? Al contrari, el

que hem de fer és aprofundir en el que som bons i millorar la

nostra competència i millorar la nostra competitivitat. 

Això venc a referir-ho perquè és vera que ens hem

d’incorporar de la millor manera possible a tots els plans

nacionals  i europeus d’ajudes a la innovació, però hem de fer

la nost ra feina també!, que és molt guapo fer PNL i després no

presentar els documents necessaris. Quins documents són els

necessaris perquè ens puguem acollir a les ajudes europees

dels  diferents fons que parlen aquí, de cohesió, de transició

justa...? és clar, hem de t enir la nos t ra es t rat ègia

d’esp ecialit z ació ap rovada. I t eníem una es t ratègia

d’especialització intel·ligent de les Illes Balears, RIS3, que

finalitzava en el 2020. I ara no tenim estratègia d’especialitz ació

intel·ligent.

És  veritat que l’estratègia de Balears va iniciar-se el 2014-

2020, en el 2017 es va fer una modificació que va incorporar no

només el turisme, com a eix central de la innovació de les  Illes

Balears, també ha incorporat altres àrees com les biomèdiques

o nàutiques, que també, evidentment, permeten diversificar la

nostra economia, però l’eix central, la columna vertebral de la

innovació i de les ajudes que podem obtenir a Europa

d’innovació són derivades de les empreses o turís t iques o que

donen serveis turístics; per exemple, serveis informàtics al

turisme o -i ho ha dit això el portaveu d’Unides  Podem-, ajudes

per exemple de sostenibilitat del turisme, importantíssim. 

I ho vam dir ja al ple d’aquesta set mana, la Fundació

Impulsa ha presentat un projecte de sistema turístic circular.

L’economia circular ha de ser la base de l’economia de les  Illes

Balears, per tant, ens hem de focalit z ar que qualsevol aspecte

del nos t re sistema productiu vagi acompanyat de mesures

d’economia circular. De totes maneres, però, això no significa

deixar de banda el turisme perquè el turisme és la columna

vertebral de la nostra economia.

Després, sobre la modificació del Pla de ciència de les Illes

Balears, bé, d’acord, evidentment s’ha d’ajustar a la situació

actual; una situació actual que fa que la competència a nivell

regions, la competència a nivell països, fins i t ot  la competència

a nivell continents per atreure el talent és una gran batalla que

es produeix..., que tots els  qui t enen poder de decisió han de

tenir claríssim que s’ha de combatre i hem de ser-hi.  O sigui, el

que no podem fer és fer nosaltres plans de ciència, que posem

capítols d’atracció de talent, que no tenguem clar que comp etim

amb pràcticament tot el món. 

Ara posaré un exemple d’això, un exemple d’avui, avui, que

m’ha tocat l’ànima perquè jo he estat molt vinculat a aques t

tema, “La Fundación Mobile World Capital elige Málaga

para una semana de conferencias y talleres en diciembre”,

vam lluitar perquè fos Palma, en col·laboració amb World

Congress Mobile, per fer una setmana d’activitats a Palma

sobre el mòbil, i al final ha estat Màlaga, enhorabona per a
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Màlaga!, o s igui, res a dir perquè, a més a més, és una ciutat

que ha aprofitat moltíssim els seus  recursos per impulsar la

innovació, ha aprofitat moltíssim els seus  recursos per atreure

talent, ha aprofitat molt els seus recursos per atreure empreses

d’alt nivell comp et it iu a nivell mundial, que s’ha quedat una

iniciativa que s’havia fet  des de Balears per durant uns dies del

Congrés mòbil mundial de mòbils que es fessin activitats a

Palma. Bé, al final una cosa rere l’altra, que si les eleccions, que

s i t al... al final l’Ajuntament de Palma no va fer, no va moure les

peces que havia de moure...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marc Pérez-Ribas...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... i s’ha perdut.

LA SRA. PRESIDENTA:

... ha d’acabar. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, idò, insistir que s ’ha parlat de Silicon Valley, bé, tot això

són temes del segle passat ,  eh!, o sigui, Silicon Valley ja és una

cosa desfasada totalment, ara tenim districtes d’innovació, hi

ha altres fórmules p er p ot enciar la innovació i per això hem de

lluitar pel districte d’innovació de Palma.

Bé, finalment, per no allargar-me més, manifestar que

votarem a favor de tots els punts d’aquesta proposició no de

llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Esta PNL, esta iniciativa, se presentó el

mes  de noviembre y actualmente la Unión Europea ha aprobado

el mecanismo de recuperación y resiliencia que representa el

90% de los fondos de recuperación de la Unión Europea, y ese

mecanismo tiene como objetivo precisamente centrarse en la

transformación digital y tecnológica. 

La aplicación de los fondos que reciba España está siendo

actualmente objeto de debate en el Congreso de los Diputados.

Una vez aprobada la legislación que regula el uso de esos

fondos podremos saber en qué cantidad y de qué modo

afectarán a las empresas de Baleares.

El diseño de cualquier plan de actuación sobre cualquier

materia requiere el conocimiento previo de los  recursos

disponibles para ello. Por tanto, considero que esta iniciativa

es precip it ada en estos momentos y me abstendré en los tres

primeros puntos.

Tan solo al punt o 4 vot aré a favor, siempre y cuando se

admit a la vot ación separada de los puntos por parte de los

grupos que han presentado esta iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi

Prop osta per les Illes Balears no hi ha cap representant. Per p art

del Grup Parlamentari Mixt tampoc no hi ha cap representant.

Per tant, per contradiccions, té la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR.

Gràcies, presidenta. Desafortunadament ens hem quedat

sense públic i ens tocarà... res, simplement agrair de nou, agrair

tot els comentaris i tot el suport que han manifestat els grups

i fer servir aquest torn de paraula p er acabar de matisar un

parell de qüestions.

Ens deia el Sr. Sagreras, del Partit Popular, sobre l’eslògan

de no deixar a ningú enrere. És  clar, pens que és una qüestió

que no hi ha tamp oc altres governs que puguin dir el mateix, no

deixar ningú enrere vol dir aprovar, per primera vegada en la

història, una prestació per als  autònoms; vol dir fer ERTO i

impulsar-los, en lloc de fer el cont rari, que varen fer vostès, a

t ravés dels ERO; vol dir establir un ingrés mínim vital; vol dir

impossibilitar els talls de subminis trament i desnonament a

persones vulnerables , etc. Per tant, a nosaltres sí ens sembla un

eslògan que puguem fer servir, ja que altres no p oden fer el

mateix.

Sobre un altre tema que ha apuntat, li vull recordar que el

debat sobre el recurs d’inconstitucionalitat ja va acabar, va ser

dimarts passat, li vull recordar que en vàrem fer dos perquè a

vost ès  no els va agradar prou. No ens facin fer un tercer,

simplement recordar que no era un debat sobre la insularitat

sinó que era un debat sobre la inconstit ucionalitat o no dels

pressuposts generals de l’Estat. Per tant, farien un favor de no

apropiar-se de la insularitat arran d’aquest tema.

També ens ha coment at que no havíem diversificat prou.

Des  del Govern en els darrers anys s’ha diversificat a través de

la Llei d’indústria, a través del Pla industrial, a través de

l’impuls dels clústers, ajudes a la internacionalització, impuls  a

les fires int ernacionals d’empreses locals, sector agroalimentari,

pell, hàbitat, nàutica, etc. Pens que són més que exemples del

que s’ha fet.

I respecte del que ens deia el seny or de Ciudadanos,

precisament hi ha un punt a l’exposició de mot ius  que parla de

la innovació intrasect orial, que és aquella que es produeix dins

dels sectors, i que cita explícitament  el turisme i la indústria

tradicional, per altra banda. Diversificar no vol dir destruir la

indús t ria t urística, i precisament el turisme per ser sostenible el

que necessita és innovació per diferenciar-se del model actual.
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Fets els aclariments, simplement acceptar la votació

separada que ha sol·licitat la companya i res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sr. Marí. El Sr. López vol fer intervenció.. . ,

vol fer ús de la paraula? Sí, Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Contes t aré breve y luego ya

agradeceré. A Sebastià Sagreras, dip ut ado del PP, ha

comentado que “las cosas  se tienen que hacer cuando vayan

bien”. En principio, es una lógica que tiene que sentido, lo que

p asa es  que también hay un tema que se llama la parte de

oportunidad, oportunidad política o oportunidad de moment o.

La oportunidad de momento viene dada de que justamente han

habilitado muchísimos fondos europeos para esa cuestión. ¿Es

real? O sea, sí, cuando las cosas van bien es más sencillo

hacerlo, pero justamente el momento de oportunidad es ahora

porque se ha habilitado un plan de fondos precisamente para

la transición energética, industrias digitales y a innovación,

entre otras cosas, pero principalmente para eso. Con lo cual, ahí

sí que le tengo que decir que, bueno, entiendo el rol, el

discurso, pero es que justamente la oportunidad viene ahora y

p or eso mismo hay que impulsar mucho, ¿para qué? Para que

ese tren de fondos europeos no se nos pase y no nos subamos

encima y no consigamos aquí apostar por la innovación, como

es debido, o por la tecnología en sí sólo por estar a otras cosas.

Por eso comentaba que el tema de oportunidad de momento,

justamente era ahora. 

La parte de Ciudadanos. Yo entiendo que siempre cuando

uno viene a una comisión que además no sabe las dinámicas,

puede p ensar que el debate va a ser de una forma o de otra,

creo que ningún diputado de aquí va a decir que ni yo ni

ningún diputado de los que está haya hecho nunca un relato

o un discurso contra el turismo. Eso es así, entonces, nunca he

visto aquí en esta comisión la polarización de innovación

versus turismo -que ha comentado usted-, nunca se ha dado

eso aquí. De hecho, lo que siempre se dice es el turismo, p ero,

como queremos que se crezca y lo que queremos es fortalecer

el modelo económico de Baleares lo que hacemos es, ap art e del

turismo, aumentar ot ros  sectores para que crezca nuestra

economía.

¿Qué decimos del turismo en el caso de Unidas  Podemos?

Simplemente lo que se dice es que queremos que seamos

sostenibles y que se respete más a los trabajadores con unas

condiciones más  favorables, nada más. Quiero decir, como es

evidente es un mot or muy muy grande en la economía de

Baleares y no es para rechazarlo por postulados que a lo mejor

no son realistas y menos en es t os momentos. Es más, sí que le

indico una cosa muy en específico, y seguro que us t ed lo sabe

porque ent iende de innovación, precisamente industrias

digitales donde más fuerza tiene en Baleares es en dar servicios

a sectores turísticos, con lo cual cuando hablamos de potenciar

también hablamos de eso, pero de hecho, en esta comisión que

hemos  t enido debat es  sobre eso, yo siempre hago

diferenciación entre industrias digitales basadas en dar servicio

al turismo, que cuando cae el turismo por desgracia también se

ven afectadas, como se ha visto en esta pandemia, a las  que no,

que son muchas otras y que de hecho en esta p andemia lo que

han hecho ha s ido aumentar en su producción y su economía;

por eso hago siempre ese cambio.

Bueno, en cuanto a VOX simplemente a la Sra. Idoia le

quería comentar que es  verdad que todavía no está ese

reglamento para ver cómo se hacen los fondos..., -perdone,

Idoia Ribas...

(Se sent una veu de fons que diu: “Sra. Ribas”)

..., Sra. Ribas, sí, perdone, p erdone, sí-, simplemente es verdad,

no se ha regulado el reglamento, pero es  real que si nos

podemos leer las conclusiones del Comité Europeo respecto a

los fondos, sí que son vitales las  t res  líneas que hacen y hacen

mucho hincapié en transición energética, en innovación y en

industrias digitales. Es el informe que hay del Comité Europeo

sobre estos fondos , falta desarrollar el reglamento, tiene usted

razón, pero y a se puede intuir que las líneas van a ir en una

apuesta clara por fortalecer estos tipos de economías y estos

tipos de sectores. Por eso ya podemos tener estos debates o

int entar avanzar. Luego nos adaptaremos a lo que realmente el

Gobierno del Estado diga que se puede jugar, como es normal. 

Simplemente agradecer los votos favorables y la int ención

creo que todo el mundo la ha compartido. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara per part del Grup Parlamentari M ÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, si vol fer ús de la p araula?

EL SR. MAS I TUGORES.

No, no en faré ús. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat  el debat, passam a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm.15956/20. Atès  que s’ha demanat

votació separada i els grups proposants ho han acceptat, si els

sembla bé, segons he sentit els portaveus  dels diferents grups,

podríem fer dues  vot acions, una dels punts 1, 2 i 3 i l’altra del

punt 4. Els sembla bé? D’acord.

Per tant, votam els punts 1, 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam el punt 4.

Vots a favor? S’aprova per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 15956/20, relativa al Pla d’innovació per al

desplegament dels plans nacionals  i europeus d’inversió en

innovació. 

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

Bon dia a tothom.
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