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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyores i senyors diputats, bon dia a tothom.

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es

produeixen substitucions. Sí?

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Sra. Presidenta, Irene Triay substitueix Jordi Marí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de

les proposicions no de llei RGE núm. 16165/20 i RGE núm.

16175/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16165/20, presentada

pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a frenar la

proliferació de les cases d’apostes.

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

16165/20, present ada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,

relativa a frenar la proliferació de cases d’apostes. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula el Sr. López, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Es una temática que ya hemos

abordado en más de una ocasión en esta comisión, hablamos

de un problema, el problema social que realmente afecta a las

casas de apuestas, por la adicción que pueden generar, y sobre

todo un problema que va muy  enfocado hacia los sectores más

vulnerables. En principio así son los datos y además se ve

cómo va creciendo año a año esa presión o conseguir esa

adicción que los jóvenes realmente llegan a desarrollar.

Claro, para entender el por qué ocurre simplemente

t endríamos que analizar de forma objetiva, sin ninguna otra

forma, el tipo de vida actual que se t iene en general en todos

los países, son vidas muy aceleradas, la gent e, como es normal,

no suele tener una cert idumbre exacta de hacia adonde va a ir

su futuro y eso lo que le causa el que quieran desinhibirse. Y

dentro de esa parte de que el ser humano necesita desinhibirse

de la realidad, entra dentro toda una industria que lo que

realmente busca, y si lo queréis lo podemos..., en cualquier

reportaje se puede ver, lo que realmente busca esa industria es

cómo conseguir que la persona que juega quiere engancharse

para seguir jugando. Realmente es una industria que el negocio

o el mercado que obtienen no es con que tú lo pruebes una vez

o dos veces sino que seas un jugador asiduo, lo que buscan es

conseguir un mecanismo, mediante musiquita, lucecitas, etc.,

que al final genere adicción. De hecho está muy estudiado, hay

una ciencia específica para eso y es lo que intentan cada vez  -

con ingeniería- conseguir que la gente cada vez quiera tener

más tendencia hacia ello.

Y además vemos cómo estratégicamente abren casas de

apuestas justamente en los sitios donde o son sectores más

vulnerables o donde hay jóvenes, y además  han aumentado

estos últimos años  -además de una forma muy exponencial- el

tipo de anuncios y la captación, porque ellos necesitan que la

población, que la gente los pruebe y mediante esa prueba

consiguen generar esa adicción hacia los usuarios en sí. Y no

nos engañemos lo que buscan es ese tipo de negocio.

Entonces qué es lo que se pretende p recisamente con esta

PNL. Lo que pretendemos, como bien dice el título, es frenar la

proliferación de casas de ap ues t as en Baleares, que no siga

creciendo. Además, acotar horarios, para tenerlo más claro.

Limitar también el uso de licencias, como veis lo que se plantea

es  que p or cada licencia se hayan tenido que dar de baja

definitiva tres. También mantener, sobre todo aumentar,

aunque ponga “mantener” pero realmente es aumentar la

dis t ancia que hace que tiene que haber entre centros

educativos o cualquier espacio en que haya jóvenes, porque

es t rat égicament e es t e t ip o de emp resas  se ubican

específicamente para captar, cuando tú captas a alguien desde

jovencito se aseguran de hacerlo también... Lo que se intenta

conseguir con esta PNL es que se regule el tipo de publicidad

ya que mediant e la p ublicidad, y además es una publicidad que

ha ido en aumento año tras año, se puede ver, por desgracia, en

muchos sitios, consiguen ser atractivos. 

Y algo muy importante, hay que reconocer las adicciones y

ot ras  patologías derivadas del juego como un problema de

salud pública porque es muy importante tenerlo en cuenta.

Cuando hablamos de adicciones no solo afecta al individuo, no

es algo que afect a a la persona y ya está, una adicción

realmente afecta a la persona, a su familia y  a su entorno. Y

cuando es t amos hablando del tipo de sociedad que queremos

ser o su configuración, hay hábitos que pueden llegar a ser

nocivos y que sí que atentan contra la propia salud pública de

la sociedad en sí.

En este sentido, estamos hablando -y esto es así- de una

actividad que es legal pero que puede llegar a ser muy

perjudicial para la sociedad y sobre todo p ara los individuos

que, por desgracia, desarrollan una adicción pero es que esa

propia industria como ya he explicado necesita que haya

adictos, necesita que haya gente que repita una y otra vez. 

Por eso creemos que como sociedad aquí en Baleares sobre

todo a nivel p olítico tenemos que hacer un esfuerzo para

frenarlo. ¿Por qué presentar esta PNL? Bueno, como sabéis, lo

primero que se hizo desde el Govern de les Illes Balears fue una

moratoria para el tema de licencias de juego, para poder

estudiar y realizar un decreto que sí que se adaptase a la nueva

sociedad y a las nuevas  realidades que hay y como conseguir

que esto no afecte de forma nociva. 

En este sentido nosotros  creemos que los puntos que se

p lantean es un camino que el Govern puede tener en

consideración s i sale aprobada la PNL y que puede llegar a
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conseguir -aunque sea una actividad legal- sí que se frene y

que el impacto negativo sobre la sociedad sea menor, que, al fin

y al cabo, es  lo que se busca, que esos sectores más

vulnerables o nues t ros  jóvenes no se vean abocados a una

vida de adicción, de muchísimas problemáticas y sobre todo

por algo que he comentado, la neces idad de desinhibirse de la

realidad y  que por desgracia te enganchan en este tipo de

negocios o de juego en sí.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. López, ha d’anar acabant. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Vale, p ues  nada más. Luego ya comentaré en base a las

enmiendas que hay todo lo que se acepta y todo.

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista s’han

presentat les esmenes RGE núm. 2491, 2492, 2493, 2494, 2495,

2496 i 2497/21 i, per a la seva defensa, per part del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Irene Triay.

 LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, presidenta, bon dia diputats i diputades. La

sensació que he tingut llegint aquesta PNL és que no està

actualitzada ni adaptada a la normativa autonòmica, ni a les

condicions que tenim aquí a les Illes Balears, com, per exemple,

la moratòria que tenim vigent actualment fins al pròxim gener de

l’any que ve. 

Tot i que amb certs punts sí que estam d’acord, des del meu

grup hem volgut adaptar els punts d’acord a la realitat actual.

És per això que hem presentat una sèrie d’esmenes per poder

millorar els punts d’acord, un total de set esmenes de

supressió, modificació i addició. 

T ots els que som aquí crec que estam d’acord amb la

problemàt ica de les addiccions de qualsevol tipus i a qualsevol

edat i és per això que hem de treballar tots els grups per poder

donar solucions i ajudar als ciutadans i a les ciutadanes.

Tenc poc temps i per això aniré directament a les esmenes

amb la finalit at  que quedin clares a tots els grups. Tot i així,

qued a la seva disposició per a qualsevol dubte. 

L’esmena número 1 fa referència al punt  número 1 de la

propos ició no de llei, la intenció és eliminar la part final del punt

perquè els ens locals, els ajunt aments, no tenen competència

sobre joc. 

A l’esmena número 2, que també fa referència al p unt

número 2, la finalitat de l’esmena és deixar clar quin punt i sobre

quina llei s’ha de modificar.

L’esmena 3 fa referència al p unt  número 3 i en aquesta

comunitat autònoma ja hi ha Centre de Joves, és per açò que

creiem que és més necessari que el Govern, juntament amb els

ajuntaments, sigui qui promogui i fomenti el consum d’oci

digne, ampliar coneixements i potenciar les arts i l’esport.

Quant a l’esmena número 4 fa referència al p unt número 5,

únicament volem eliminar la paraula “ bars”, ja que a altres

comunitats sí que es t an permeses les apostes esportives en els

bars però a la nostra comunitat no està permès.

L’esmena número 5 fa referència al punt  número 6, el Govern

de les Illes Balears ja realitza plans d’inspecció a les cases

d’apostes, el punt és bo perquè creiem que s’ha de seguir

treballant i publicant en aquest sentit.  Aquí el Sr. López

m’agradaria que acceptés, i la resta de diputats m’ho permeten,

m’agradaria fer una esmena in voce p erquè a la modificació de

l’esmena vam redact ar, ens vam deixar el punt final de l’apartat

i seria afegir,  a la part final del punt de l’esmena així com està

redact ada afegir: “Així mateix es realitzaran programes de

formació de la policia local sobre l’aplicació de la normativa i les

infraccions més habituals  relacionades amb les apostes i el

joc”. Aquest tros final és  a l’esmena, perdó, en el punt original

de la proposició no de llei. 

L’esmena número 6 fa referència al punt número 10, aquest

punt hem considerat  que és convenient dividir-lo en dos i per

això hem creat el punt número 11. El punt número 10 quedaria

únicament amb la primera part del punt d’acord.

L’esmena número 7 és una nova esmena que prové del punt

número 10 però que seria el punt número 11 i seria “instar els

ens  locals a estudiar la possibilitat de crear una normativa que

reguli la publicitat que poden tenir a l’exterior aques t s  locals”.

Fins aquí les esmenes que hem present at des del Grup

Parlamentari Socialista.

El que sí m’agradaria és  parlar del punt 7 el qual creiem que

és clau per conscienciar el futur dels i les joves  a les  nostres

illes sobre la problemàtica negativa que el joc sup osa si no se’n

té consciència. A M enorca fa uns anys es va posar en pràctica

un taller als instituts, amb persones joves, que comptaven amb

persones que havien superat l’addicció al joc i des del punt de

vista dels alumnes va ser un taller molt interessant i on varen

aprendre molt. Per tant, podria  ser un exemple de consciència

cap als joves.

Voldria fer un aclariment al punt 8 perquè a la pàgina web

del Govern balear, a la secció de jocs i apostes, podem trobar la

localització de les sales de joc i t ambé de les cases d’apostes. 

Els punts que no he esmentat és perquè votarem a favor

dels  punts originals tal i com estan redactats a la proposició no

de llei.

Només vull informar..., bé, fer... perquè el port aveu, l'autor

de la iniciativa, el Sr. López, ho sàpiga, al p unt 4 sí que ens

abst indrem perquè no acabam de tenir clar si això és viable,

principalment perquè hi ha una moratòria vigent. És necessari
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fer una modificació legislativa i creiem que açò pot suposar un

procés llarg.

Sense res més afegir, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Triay. En tot de fixació de posicions i per part

del Grup Parlamentari Popular t é la paraula el Sr. Sebastià

Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, p res identa. A veure si ens entenem i sobretot a

veure si som capaç d’explicar-me. El Partit Pop ular reconeix de

manera molt seriosa que existeix un problema a la societat, que

és la ludopatia. Nosaltres es t am a favor, com ja hem dit cada

vegada que hem parlat del joc, de la regulació d’aquest món, i

també com hem dit cada vegada volem participar i col·laborar i

ser proactius en aquesta regulació.

Ara bé, com també he dit altres vegades, crec que és

important aclarir que no hem de confondre la regulació amb

restriccions extremes o prohibicions perquè d’alguna manera el

joc legal, i jo també ho he dit altres vegades , està controlat, està

localitzat, crea llocs de feina, cotitzacions, seguretat per als

empleats i d’alguna manera a la gent que ho fa sense abusar,

idò s’han de respectar les llibertats individuals.

D’alt ra banda, com deia abans, la prohibició o la restricció

excessiva pot ser contraproductiva al que tots desitjam, pot

conduir al fet que hi hagi el joc clandestí i, per t ant, no tenir

localitzat allà on es  juga, que es jugui a locals, a cases

amagades , que la feina sigui feina de mala qualitat i que tan sols

no cotitzin, que la policia no els tengui localitzats i per tant

dificultar inspeccions i, fins i tot, es pot donar el cas , si les

restriccions o les prohibicions són abusives, que el que ara

volem fer molt  enfora, per exemple, de les escoles de manera

legal acabi després de manera il·legal just al local veïnat.

Per tant, crec que tots hem de fer aquestes regulacions i ens

hem de p osar als llocs dels altres, intentar col·laborar, que crec

que ha estat l’esperit, a més ho vull dir, normalment les

iniciatives les du el diputat de Podemos i sempre hi ha hagut

aquest esperit i a més crec que comprenem el que volem dir.

Per tant, inicialment demanaria votació separada. Tenim la

voluntat de votar a favor de molts de punts, de manera general

o ens abstindrem o votarem en contra d’aquells punts que

creiem que d’alguna manera afecten l’autonomia municip al o

que bé es podrien regular mitjançant ordenances, com és

segons tipus de publicitat.

I després també, o votarem en contra o ens abstindrem en

aquelles propostes que tal vegada al nostre grup, p er

desinformació, les trobam massa concretes, i vosaltres heu

p ogut  accedir a informes o heu pogut dialogar més amb la part

del Govern.

Jo, si hi som a temps i si la pres identa m’ho permet,

intentaré explicar el sentit del vot de cadascun dels p unts

perquè evidentment estic obert a, si en pròximes  int ervencions

es detalla, s’exp lica.... ja us ho dic la intenció no és confrontar-

nos en una proposició no de llei quant al joc, és  poder-nos

ent endre, però evidentment no podem fugir del que nosaltres

pensam.

Jo, per exemple, al primer punt no entenc quina lògica pot

dur que en un món ja de restriccions per mor de la COVID un

sector en concret hagi de tenir més restriccions que els altres.

Després, al punt 2, i crec que aquí també hi ha un dilema

entre els grups que estan junts al Govern, els 500 metres; al

final l’esmena no aclareix els 500 metres, a les ciutat s  i als

pobles el tema dels met res  és diferent. Per tant és una opció

que no veiem clara.

Sí que veiem clara la tercera, la sisena, la setena, la vuitena

i la novena, nosalt res estam d’acord amb les inspeccions,

locals, perquè els joves puguin tenir un oci digne, tota la

informació, tots els plans de prevenció i els plans de

rehabilitació.

Després, el punt 4 en concret, si ens podeu explicar per què

només es pot donar una alta cada t res i no cada dues o cada

cinc, què és el que diuen els vostres informes?

El punt 5, ja em sembla que no hi votarem a favor, sembla

que tant  us  és  igual, i ho dieu literalment, prohibir com

restringir, és molt diferent, és molt diferent.

I llavors els punts que em falten per explicar, em sembla que

són el 10 i l’11, i aques t s  s í que em sembla que d’alguna manera

els que ho haurien de regular serien més els ajuntaments.

Nosaltres també per costum no ens agrada ficar-nos en

l’autonomia municipal i, per tant, en aquests t ampoc no hi

votaríem a favor.

Jo crec que m’he explicat, la intenció del Partit Popular és

col·laborar amb aquesta normativa. Ara bé, també ens agradaria

que els grups del Govern entenguéssiu, perquè això és veritat

i no és d’altra manera, que si ens passam amb les restriccions

i les condicions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, ha d’anar acabant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... tal vegada... serà totalment contraproduent amb el que tots

volem aconseguir i jo crec que amb el mateix objectiu.

Per t ant, això serà el nostre posicionament. Gràcies,

presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara per part del Grup Parlament ari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES;

Sí, Sr. Sagreras, yo creo que tengo la explicación. Este

grupo “propositor” tiene una t endencia... digo, por qué hay

que diferenciar mucho los puntos, ¿no?, bueno... bien, porque

hay que diferenciar mucho cada uno de los puntos de aquí;

este grupo “p rop ositor” tiene una tendencia a considerar que

con un discurso moral que en algunos momentos incluso

result a lacrimógeno, innecesariamente lacrimógeno, cuando

pretende ser dramático, se sacan unas consecuencias únicas,

unívocas y que permite legislar sobre un montón de ámbitos

absolutament e diferenciados , innecesarios, equivocados,

erróneos.

Aquí hay demasiados  p untos que tocan demasiadas cosas

y se pretende jus t ificar con un discurso moral que tiene varias

descalificaciones a este discurso moral. 

Primero, no creo que lo pueda hacer un grupo que

pertenece a un gobierno que es el p rimer empresario del juego

en este país, o sea, empiecen por descalificar la Lotería

Nacional, que es una cosa muy mala, que crea en la gente...

sobre todo no sé si han visto que en Navidad hay una especie

de pulsión, lo que ustedes utilizan muy  bien, “compulsión”, a

ver quién gana el premio, pues digo, pues de hacerlo, porque

esto es  una cosa malísima que crea en la gente unas

exp ectativas, unas neces idades , unas  volunt ades  que

cons ideramos desacertadas. No participen ustedes, o sea, no

cojamos  a los  pequeños..., aquí, como siempre, cogemos a los

pequeños, al pequeño empresario que además esto del juego

tiene una cosa desesperada, son aquellos que tenían aquellos

negocietes que en mi época se llamaban... no sé, tenían los

flippers y los futbolines y tal, y eso la vida los ha llevado a esta

gente que tiene los  punts de joc, a muchos de ellos con mucho

disgusto, pero mire, les ha llevado... los viejos futbolines, ahora

se han reconvertido en esto, pues probablemente porque

cambian las sociedades.

Después, yo diría que también les descalifica moralmente la

explicación que nos ha hecho el Sr. López que, por lo visto, lo

que les repugna es una cosa que se llama la publicidad, p orque

ha dicho que esto es una gente que se anuncia con muchos

colores, con muchos..., con es loganes , con musiquitas,

exactamente igual, perdóneme, que los cereales, y además con

una pretensión malvadísima, que uno pruebe el producto y

luego lo comp re continuadamente, exactamente igual que los

cereales. Cuando sale un cereal nuevo la pretensión del

empresario es que usted pruebe el cereal ese, que le guste y a

ver si es posible que lo comp re para todas las mañanas, pues

como todo. Quiero decir, o sea....

Y después en esto establecemos un discurso moral que

saca unas  consecuencias, en esto siempre tenemos que estar

acompañando, y lo siento, a la izquierda en una superioridad

moral de que ellos se dan cuenta de unos dramas humanos y

un dar y atrás y unas cosas en que se puede legislar

absolutamente todo. Entonces, aparece de eso un totum

revolutum que punto por punto, pero creo que lo ha explicado

perfectament e el Sr. Sagreras, o sea, el problema aquí es que

con esta petición de principios deontológica y éticamente poco

clara, se nos conduce a un montón de puntos, que tampoco es

que estén muy ordenados, según las consecuencias  morales

que deberían derivarse de este primer discurso y de esta

exposición de motivos, en que se mezcla absolutamente todo.

Como el señor.. . , estamos, como el Sr. Sagreras, en el punto

1..., en el punto 1 no, o sea, digo, utilizar la pandemia..., quiero

decir, a ver, las emergencias son el p eor s itio para legislar, está

muy cerrado..., el Tribunal Supremo de Estados Unidos  siempre

tiene clara la doctrina de que no se legisle en pandemia porque

no servirá para momentos normales lo que legislemos en una

s it uación desesperada, en una frase de Holmes muy acertada:

“los grandes juicios  hacen el peor derecho”. Como pasa algo

que tiene a toda la población obses ionada, hacemos algo que

luego nos va a resultar confuso en las situaciones normales.

Así que evidentemente la pandemia y el juego son dos cosas

muy difícilmente relacionables. 

Supongo que con esto evitaremos ayudar a los empresarios

que estén quebrando en esto, claro. Luego, el que está jugando

al bingo no pueda jugar a es te..., el punto 5 es un poco como de

broma, el que no haya terminales de apuestas en los salones de

bingo. No sé, que uno que juega a una cosa no juega a la otra,

no sé, una casuística un poco exagerada y un poco..., en fin. 

Digo, lógicamente, eso sí, como sí que hay otros muchos

puntos  muy acertados de ayuda, de prestación de servicios a

la ciudadanía y tal, esos nos parecerán exactamente bien e

iremos lógicament e en un análisis muy punto por punto. No

sacaremos, como se pretende, unas consecuencias morales

globales que consideramos que no se están planteando de una

manera acertada.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

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, diputades, diputats. Parlam d’un

problema greu, de fet una malaltia que genera problemes,

arruïna a famílies i en destrueix. Per t ant ,  no parlam només

d’unes empreses i d’un negoci, parlam d’una cosa que va més

enllà, que afecta socialment tota la societat. Generalment, a més,

a qui més afecta és les classes vulnerables , les famílies

vulnerables i encara les fa més vulnerables  t ot  això, vull dir que

és un tema delicat que p ot  arribar a ser a un moment donat,

segons com el plantegem, fins i tot pervers. 

Per això, és molt important  legis lar en la prevenció no només

d’aquesta sinó de totes les addiccions. Per tant, facem-ho i

facem-ho sobretot per a la gent més jove i per a la gent més
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vulnerable. Per tant, per això és important que els joves, que la

gent més jove i la gent més vulnerable, no vegi el joc amb

glamour, que el joc no li pugui cridar l’at enció, no pugui veure

allò com una cosa positiva, com una cosa atractiva. Per això és

important legis lar-ho de tal manera que això sigui així, que no

sigui una cosa atractiva. 

Per poder fer això hem d’acotar molt bé tant la publicitat

com urbanísticament on es poden posar les cases d’apostes.

Vull dir, és un tema important , p arlam d’acotar urbanísticament

i ordenar on poden anar i no les cases d’apos t es , i crec que és

un tema important, que és un tema delicat i important i crec que

és important fer-ho.

Per exemple, p er no anar més enllà, ara tenim un problema,

un tema, a Marratxí, concretament  a Es Pont d’Inca, es vol

posar una casa d’apostes a 200 metres d’un centre educatiu, i

té llicència per fer-ho p erquè és  d’abans de la moratòria que hi

ha a dia d’avui a la comunitat autònoma de les Illes Balears. És

clar, la ciutadania s’ha aixecat, la ciutadania s ’ha aixecat i amb

mot iu, i s’ha creat la Plataforma Marratxí lliure de Jocs

d’Apostes, i seria bo que el Govern de les Illes Balears fes cas

d’aquesta plataforma, perquè al cap i a la fi aquesta plataforma

bàsicament són les famílies  que duen els seus fills a aquest

centre educatiu, fes cas d’aquesta plataforma, fes cas de la

majoria de grups polítics que hi ha a l’Ajunt ament  de Marratxí

els quals s’han pronunciat i s’han posat al costat d’aquesta

plat aforma, i no deixàs obrir aquesta casa d’apostes; cercàs la

manera legal d’aturar aquesta casa d’apostes. I alhora aprofitar

que ara t enim una moratòria i fer feina per una legislació clara i

sobretot una legislació que vagi dirigida a afavorir la salut de

la societat.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas, perdoni. Per part del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos los  as istentes a

esta comisión. En cuanto a es ta iniciativa presentada por

Podemos, nosotros vamos a votar a favor de cas i t odos los

puntos, ahora explicaré porqué.

Desde la despenalización del juego, realizada en el año 77

mediante un real decreto, las  nuevas tecnologías y la aparición

de formatos novedosos han extendido esta actividad en

nues t ra sociedad. La irrupción de las comunicaciones

electrónicas  y los juegos interactivos a través de internet

evidenció la falta de regulación del juego y  es to trató de

abordarse con una regulación general de ámbito nacional, que

es la Ley 13/2011, del juego. Esta norma, a pesar de que

pretendía regular todos los aspectos relativos  a la actividad del

juego, se p reocupa especialmente por el control formal de

operadores públicos y privados, por el respeto a las

competencias de las comunidades autónomas, p ero carece de

un régimen prot ect or p ara las personas que acceden a este tipo

de servicios.

Y actualmente constat amos que la proliferación de

actividades de juego, tanto presenciales como a través de

internet, en todas las ciudades de España está produciendo

efect os  perniciosos, extraordinariamente graves  en es t os

usuarios.

El juego genera adicciones  con devas t adoras

consecuencias para la estabilidad familiar y las relaciones

personales. La adicción al juego está siendo especialmente

dañina p ara las familias al afectar cada vez a jóvenes en edades

más tempranas. Según la última memoria publicada por

Proyecto Hombre, en 2018 atendieron a 2.150 menores  y

adolescentes adictos sólo a apuestas deportivas.

Nuestra Constitución, en el art ículo 39, apartado primero,

es t ablece que los poderes públicos aseguran la protección

social, económica y jurídica de la familia, añadiendo el apartado

cuarto que los niños gozarán de la protección prevista en los

acuerdos internacionales que velan por sus derechos . Esta

remisión constitucional nos lleva a la Convención sobre los

Derechos del Niño del 89. Además, el artículo 43, en su

apartado primero, de nuestra Constitución reconoce el derecho

a la protección de la salud. Por t ant o, proteger a la familia y a la

persona pasa, en primer lugar, por resguardar a los menores de

caer en este tipo de adicciones que pueden lastrar toda su vida

y destruir sus familias.

No p odemos obviar que el juego está haciendo especiales

es t ragos en los barrios y en las familias con rentas más bajas.

Las  casas de apuestas se sirven de los más vulnerables, a

quienes pretenden hacer creer que se pueden hacer ricos por

las apuestas en detriment o de la solidaridad y la cultura del

mérito, el esfuerzo y la capacidad.

El juego es además una de las causas de la rup t ura de

relaciones personales en familias y barrios y conflictos de todo

tipo, incluso violentos, como consecuencia de la adicción.

Por otra parte, en muchas ocas iones  las apuestas se basan

en publicidad engañosa diseñada para enganchar y  producir

adicción en el apostante y se presentan como un medio para

resolver problemas económicos, personales  o familiares y no

como un juego de azar basado en el riesgo incontrolado para el

apostante y la incertidumbre. 

Tampoco podemos ocultar que en muchos casos los locales

de apuestas pertenecen a multinacionales del juego que llegan

a España a hacer negocio, se aprovechan de los más

vulnerables y además tributan sus  ingresos fuera de España.

Así, las consecuencias para los españoles son doblemente

negativas, sólo dejan más pobrez a y no pagan los impuestos

corresp ondientes, generan un beneficio a costa de los

españoles sobre el que ni siquiera se responsabilizan ant e la

administración.

Desde VOX defendemos, como no puede ser de otro modo,

la libertad de empresa y la iniciat iva privada, pero para que esa
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libertad prevalezca, se deben establecer unos límites claros,

debe realizarse un riguroso control de estas actividades cuando

se pone en riesgo la salud de los niños y adolescent es  y otros

colectivos vulnerables, la estabilidad económica y personal y

la unidad de las familias.

Por todo ello, nuestro grupo está a favor de esta iniciativa

en todos los p unt os , excepto en el punto tercero, que trata

sobre la ap ert ura de centros sociales para la juventud en el que

nos abstendremos, porque entendemos que ya existen y

porque consideramos que esa cues tión requeriría de una

iniciativa específica, con una mayor concreción sobre las

características y finalidades  que pretenden asignar a dichos

centros. Ahora bien, si acep t an us tedes las enmiendas

presentadas p or el Partido Socialista, en ese caso también

podemos votar a favor de este punto tercero, porque

precisamente ellos han salvado es t a cues t ión con sus

enmiendas.

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. Pres identa, senyores i senyors

diputats. Bé, algunes reflexions prèvies per fixar el context que

du a la nostra votació, demanam la votació separada també.

Com tots saben, és un tema molt delicat, amb molts de matisos.

El nostre grup evidentment és un partit favorable a la llibertat

d’empresa, però també entenem que la llibertat d’empresa té

límits, té límits en tot s els sentits, no com determinats grups en

aquesta sala, perquè la ludopatia, o en relació al joc sí que hi

veuen límits, però en relació amb les rebaixes comercials no hi

veuen límits. Però bé, no entraré en aquest debat.

La llibert at d’empresa és un principi positiu, però amb límits,

posició. Equips..., un objectiu cabdal és combatre la ludopatia

i combatre l’addicció al joc i aquest combat  és necessari,

imprescindible, però no és sinònim de prohibició, no és  s inònim

de prohibició, perquè, com molt bé ha dit el Sr. Méndez, i en

això hi estic totalment d’acord, si és sinònim de prohibició el

primer que haurien de fer vost ès és prohibir la loteria pública,

l’argument del Sr. Méndez em sembla inapel·lable i no és el que

fan, sinó que la potencien, perquè és una font de recap tació

molt imp ortant. Per tant, hi ha d’haver en aquesta activitat

molts de controls, moltes cauteles, però no vol dir que hi hagi

d’haver una prohibició total.

I tercer, és cert que les noves tecnologies han estat un

alicient perquè hi hagi noves formes d’apost es i que aquest

món es  revolucioni encara més i, per tant, evidentment aquí

s’han d’aixecar el focus i tenir encara més pipella.

Dit això, que és el marc general de la nostra posició, és

evident que alguns punts nosaltres pensam que requereixen

com a mínim millores. Al primer punt nosalt res  no hi podem

donar suport, perquè les restriccions de la COVID es prenen, en

teoria, p er motius sanitaris, i això que vostès demanen no té res

de sanitari, vostès demanen, com que les cases d’apostes ens

cauen malament , a aquests els posarem més restriccions. Home!

Això no funciona així, fins ara ens havien dit que no funcionava

així, fins ara tot eren garanties  sanit àries, però veig que si

l’activitat no els agrada, bé, és igual si són garanties sanitàries,

nosaltres els posam més restriccions perquè ens cauen

malament i punt . Jo crec que aquest és un argument, com a

mínim, delicat.

El segon punt, la distància. Bé, vostès en definitiva entenc

que volen passar de 100 a 500 met res , això és la qüestió. Per

què 500 metres? Per què? No ho sabem. És clar, al final, a base

d’aquesta distància el que fem és  anar a la prohibició total, la

qual cosa ja dic, és una postura que es pot comp art ir o no, però

no és la postura que defensen en relació a altres tip us

d’apostes i altres tipus de loteries.

El punt tercer, estic totalment d’acord amb el que s’ha dit,

si s’accepta l’esmena del PSOE, votarem a favor, si no ens

abstendrem perquè ja existeix i perquè no sé fins a quin p unt

han de ser els joves que gestionin aquest local.

El punt quart hi estam a favor.

El punt cinquè, el Sr. Méndez també ho ha explicat, no hi

p odem vot ar a favor, perquè aquí hi cap tot i no té molt de

sentit que no hi hagi terminals d’apostes als bingos, o a les

sales de joc. No acab d’entendre la redacció d’aquest punt i

ens sembla que a determinades bandes té lògica que hi hagi

aquests terminals.

Els punts 6, 7, 8 i 9 hi donaríem suport.

El punt 10 crec que està mal redactat simplement, perquè, és

clar, aquí s’insta a p rohibir la publicitat física, supòs que és de

cases de joc, però no ho diu, supòs que és de cases de joc. Si

vostès afegeixen que és de cases de joc, hi estic a favor. Ara,

si vostès pretenen que en el camp de futbol d’Alcúdia no hi

pugui haver publicitat, que és el que diu textualment, aleshores

ja no hi estaríem a favor.

I el punt 11, que és l’esmena del PSOE, i acab amb això,

tampoc no li podríem donar suport, també ens  genera dubtes,

perquè t ambé va més enllà del joc i vol una regulació de

publicitat ext erior que va amb l’estètica i amb normatives més

urbanístiques de façanes i de tractaments que també no

entenem per què hi ha d’haver una diferenciació d’aquesta

activitat amb les altres. Per tant, en aques t  p unt també ens

abstendríem.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula la Sra. Patrícia Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Jo crec que

p arlam d’una qüestió de salut pública bàs icament  i

fonamentalment, i crec que, com que és una qüestió de salut

pública que també t é evident ment  unes  implicacions

econòmiques sobre el sis t ema sanitari, a mi em costa

d’entendre quan es parla tant dels aspectes, o de l’impacte

econòmic que pot generar el joc d’atzar i les cases d’apostes i

el joc en línia i tot això i clar, com que hi ha una entrada de

doblers a l’erari públic molt bé, jo em deman per què llavors

sota aquesta mateixa premissa no legalitzam la marihuana i

també tindrem tot un seguit d’ingressos que ens aportarà

aquesta legalització, no? Parlam de dues que poden generar

addiccions.

Torn al princip i de la iniciativa. Cal fer un canvi de

percepció del joc, açò és evident, amb més educació. Jo estic

totalment d’acord en eliminar la publicit at ,  més control del joc

en línia, perquè avui p arlem de cases d’apostes, però fa uns

mesos també vam debat re el joc en línia i tot l’augment

d’addicció que hi ha hagut amb més campanyes informatives.

Fixi’s que fins i t ot  Forbes se n’ha fet ressò del creixent

problema de la ludopatia a Espanya, i a l’article La expansión

de las casas de apues tas en los barrios de bajos ingresos y las

apuestas en linea entre los  jóvenes españoles, hi ha unes

dades que són realment esgarrifoses, les dades de la Dirección

General de Regulación del Juego ens diuen que el 2012 es van

apostar 12.766 milions d’euros. A l’any 2017 va pujar a 23.321

milions d’euros. Aquí p arlam d’un problema gravíssim per a

aquest país i és que la indústria del joc s’ha duplicat en els

darrers anys, per alguna cosa serà, per alguna qüestió serà.

I jo respecte el tema de les mesures  de seguretat i COVID,

jo curiosament els darrers mesos els locals  que he vist, almenys

a Maó, amb més gent a fora sempre han estat justament les

cases de joc, a cap altra més. Jo no veia altres terrasses, però

allà sempre hi havia gent. 

Llavors, nosaltres sí que votarem a favor de tota aquesta

proposta. Sí que li diré també que és cert que el tercer punt, a

mi m’agrada molt el concepte d’autogest ió, que quedi clar, però

jo no sé fins  a..., és a dir, m’agradaria, si poguessis, Alejandro,

que expliquessis una miqueta millor aquest punt sobre

autogestió, si és exclusivament només els joves, amb un petit

suport darrera d’educadors, si m’ho poguessis aclarir.

I jo votaré aquesta iniciativa, tal com està i si acceptes les

esmenes, també la votaré a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font . Ara el Sr. López, considera que hem de

suspendre la sessió o podem continuar?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Podemos continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, ara passa a intervenir per tal de fixar

posicions el Sr. Lóp ez , del Grup Parlamentari d’Unidas

Podemos , i aquí li agrairia que es pronunciàs si accepta votació

separada i si accepta les esmenes que li han p roposat des del

Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies, Sr. López, té la paraula.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Acepto votación separada, acepto

todas las enmiendas present adas por el Partido Socialista,

incluida la in voce.

Y en cuant o al punto 10, al que hacía una sugerencia el Sr.

Melià, también obviamente especificaríamos, luego lo hablamos

con servicios jurídicos, que se refiere a publicidad de casas de

juego, no de todo tipo de publicidad.

Paso a intentar cont estar, porque han sido muchas

cuestiones, voy por orden de grupos en lugar de por orden de

puntos.

La parte del punto 4 que genera dudas nosotros sí que

creemos que es muy necesario en base a muchos argumentos

aportados incluso por otros diputados -por ejemplo por la Sra.

Ribas- conseguir rebajar o bajar las casas de apuestas que

existen en Baleares. Para ello hay que hacerlo de una forma muy

clara sabiendo que no se puede prohibir por completo primero,

es legal hacerlo y luego, daría un p roblema de clandestinidad

como se ha comentado.

El director general, que antes de readactar nada siempre se

habla con el director general, en este caso el de Comercio, que

tiene que ver con juego, ya ha ido exp licando en el sector esa

parte de una licencia por cada tres  que den de baja definitiva.

Aquí puedes decir: ¿por qué no cinco, por qué no diez?;

obviamente para que se vaya rebajando de forma acotada, una

ratio de 1-3 suele ser algo moderado, obviamente el cuerp o t e

puede pedir que sean diez o cinco pero hay que ent ender que

hay que legislar con cierta cabez a, y si a lo que tendemos es

que p oco a poco, de forma progresiva, no estén al alcance de

sobre todo nuestros jóvenes, hay que hacerlo as í. En ese

sentido el 4 iba p ara conseguir rebajar las casas de apuestas

aquí en Baleares, que creo que es  muy  necesario por eso lo

hemos planteado.

En cuanto al Partido Popular, bueno, a ver, claro, yo no voy

a entrar en si crean muchos puestos de trabajo o no porque,

como le ha explicado la Sra. Font , del Grupo Mixto, de MÉS per

Menorca, yo no tengo una es t udio p ara saber si aportan más o

menos teniendo en cuenta el impacto que genera en la sociedad

negativo porque la adicción genera mucho impacto.

Sí le quería explicar el punto 1 porque lo ha preguntado y

también el t ema del punto 2. El punto 1 que, además, lo han

explicado más grupos, en mi p rimera exposición he comentado

que cuando hay incertidumbre el ser humano, como es normal,
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tiende a int entar inhibirse de la realidad, y en estos momentos

de pandemia que dicen: y ¿qué tiene que ver la pandemia con

las  casas de juego? Pues mucho, si en estos momentos de

pandemia las  restricciones son exactamente igual que las de

nuestros hoteleros, p or p oner un ejemplo, que además se cita

literalmente, significa que puede que la p oblación, como ha

comentado también la compañera de MÉS per Menorca, tienda

a acudir más a estas casas de apuestas en lugar de ir a sitios

que son más saludables en cuanto a ese ocio. Con lo cual en un

momento en que sí que afecta a las limitaciones , que sí que

afecta al sentir de la gente, sí vemos un riesgo y  creemos que

para frenar esa posible adicción, que luego se quedará de por

vida, no se irá con la p andemia, sí que hay que acotarlo más,

por eso hemos presentado el 1.

En cuanto al tema de 500 metros lineales , ya he comentado

que aceptamos la enmienda del PSIB. Claro, sí que hay

sentencias que te dicen que 500 metros lineales ..., y las han

t umbado, sin embargo por área no, y es lo que se está

estudiando, por eso aceptamos la enmienda porque es verdad

que se permite en base a esa ley, hacerlo por áreas.

El por qué son 500 y  no 1 quilómetro, bueno, esto son datos

objetivos y técnicos de que se trata de alejarlos lo más p os ible

del acceso a menores. De hecho con la enmienda del PSIB se

habla de “menores en sí”, no solo de centros educativos.

Dejarlo muy claro, de lo que se trata es de alejarlos de menores,

si un adulto va, va, pero los menores sobre todo no. 

En cuanto al 5, que veo que causa mucho p roblema la

p alabra “prohibir” en realidad ni siquiera tenemos competencia

autonómica para prohibir, sí para restringir. Si puede ser

quitaríamos la palabra “prohibir”, dejaríamos solo la parte

“restringir” porque es verdad que no tenemos competencia,

pero sí que quiero dejar claro el porqué. “ Restringir terminales

de apuestas deportivas”, que lo pone, viene precisamente por

estos datos que ha comentado la Sra. Ribas, que es que los

jóvenes a lo que más acceden y más juegan, por desgracia, es

a apuestas deportivas dentro de esas casas de apues t as . Si

precisamente lo que queremos es que los jóvenes no se

vuelvan adictos, al menos  restringirlo un poquito creo que

tiene sentido, creo que tiene sentido. 

En cuanto a Ciudadanos, muy ráp ido. Yo no se me ocurriría

nunca mezclar el tema de Lot ería Nacional con toda la industria

de multinacional extranjera que se mete en las sociedades o

países para destrozar, por así decirlo, el tejido social, y sobre

t odo esa ingeniería social que tienen esas empresas p ara

conseguir una adicción. Lo máximo que puede hacer el Estado

con la lotería es esa expectativa de ganar un dinero, pero toda

la expectativa de subidón de adrenalina, de cómo enganchar al

usuario que es una ingeniería social que tienen detrás todas  las

casas de ap ues t as , es  as í, es  más  son empresas

multimillonarias , no lo tiene, yo no haría ese símil. Entiendo lo

que dice pero para mí la salud pública..., esto es un problema

social muy grave, y además que afecta a la salud pública de un

país, está por encima de que una multinacional pueda hacer

dinero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, ha d’anar acabant. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Acabo ráp ido. No podré contestar a Mas. A VOX aclararle

que sí que aceptamos la enmienda agradecemos mucho el

apoyo, igual que del PSOE, de grupos.

El Pi tiene razón, el punto 10 estaba... al verlo pues  hay  que

acotarlo a “publicidad de casas de apuestas”.

Y MÉS per Menorca coincidir, se trata de un problema de

salud pública. El 3, como ya no me da tiempo, lo explico luego

si quiere. 

Y ya está, muchas  gracias por el apoyo que han mostrado

todos y nada, gracias presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:  

Gràcies  Sr. López. Si els sembla bé, p assarem a la votació

separada, punt per punt, ja que hi ha hagut moltes sol·licituds

de votació separada de diferent s  p unt s, per tant, és més fàcil

anar punt per punt.

Per tant passam a votar el punt número 1, amb l’esmena

incorporada presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

9 vot s  a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions. Ah, no

perdoni, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, no: 2 abstencions. Perdonau, repetim la votació, que hi

ha hagut una confusió, no, són 2 abstencions.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.

I abstencions? 2.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

7 vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, passam a votar el punt número 2, amb l’esmena

incorporada presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 
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Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

11 vots a favor i 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, no, no... 5 abstencions...

Perdonau, som 13. Som 13 persones per tant ha de quadrar.

Per tant perdonau. Tornam a repetir la primera votació, que

tampoc està bé el resultat final. 

Votam el punt 1 amb, l’esmena incorporada. 

Vots a favor de la proposta? 8. 8 a favor de la proposta. 

Vots en contra? 3 vots en contra. 

Abstencions? 2 abstencions. 

(Se sent una veu de fons que diu: “Ara sí”)

LA SRA. SECRETÀRIA: 

8 vots a favor, 3 vots en contra i 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

M olt  bé. Ara passam a votar el punt número 2 amb l’esmena

incorporada. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

8 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Ara votam el punt número 3, vots a favor de la

proposta..., perdonau el p unt número 3 amb l’esmena

incorporada. 

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt 4. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor i 8 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

 

Ara passam a votar el punt número 5. Que al punt número

5 hi ha una esmena i també el Sr. López ha dit que feia una

esmena in voce eliminant la paraula “prohibir”, correcte? Per

tant, passam a votar... Hi ha qualque grup que s’oposi a

aquesta esmena in voce?

D’acord, per tant passam a votar el punt número 5, amb

l’esmena incorporada i eliminant la paraula “prohibir”. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 vot a favor, 4 en contra i 8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No. No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Perdonau, perquè no em trob gaire bé i...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ah, d’acord... D’acord. Repetim... Vols que ho faci jo, Maria

Antònia? Perdonau. 

Vots a favor del punt 5 amb les condicions  que hi hem

incorporat?

Vots a favor? 8 vots a favor. 

Vots en contra?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Repetimos, perdón, repetimos el punto 5.

Vots en contra? 

Abstencions?

Per tant, 8 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

Ara passam a votar el..., -ja, ja ho faig jo, no et preocupis

Maria Antònia-, ara votam, perdonau, passam a votar el punt 6,

amb l’esmena incorporada, i hi ha una esmena in v oce que ha
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presentat, ha comentat la Sra. Triay, que és incorporar el darrer

paràgraf de la proposta inicial que diu: “Així mateix, es

realitzaran programes de formació des de policies locals sobre

l’aplicació de la normativa i les infraccions més habituals

relacionades amb les apostes i joc”.

Hi ha algú que s’oposi a aquesta esmena in voce?

Per tant, passam a votar el punt 6, amb l’esmena presentada

més l’esmena in voce.

Vots a favor? Unanimitat.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, crec que fins al 9, crec que els  p ot  ajunt ar si vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho pot repetir, Sr. Sagreras? No l’entenc.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Crec que si vol ajuntar del 6 al 9, crec que no hi ha cap

problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és igual, Sr. Sagreras, votem-ho així perquè... Sí, és

millor així, gràcies.

(Remor de veus)

Sr. Méndez.

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera

inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Estamos en la votación del punto 6, que está... Hi ha una

esmena...

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera

inintel·ligible)

Per tant, repetim..., perdonau, repetim la votació del punt  6.

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra?

Abstencions?

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

Ara passam a votar el punt 8.

Vots a favor de la proposta?

(Se sent de fons  la Sra. Pons i Fullana que diu: “el 7, el

7")

El 7, perdonau, perdonau...

(Remor de veus i algunes rialles)

Ara sí que som jo, hi ha molt d’embull... perdonau...

Vots.... Passam a votar el punt 7.

Vots a favor? Unanimitat.

Ara passam a votar el punt 8.

Vots a favor? Unanimitat... No, perdó, Sr. Méndez...

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera

inintel·ligible)

Punt 8.

Vots en contra? 

Abstencions?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera

inintel·ligible)

No. Segur?

(Se sent de fons el Sr. Méndez i Baiges de manera

inintel·ligible)

Per tant, i abstencions...?

(Remor de veus i algunes rialles)

Per tant, el punt 8 surt per 12 a favor i 1 en contra.

Ara passam a votar el punt 9. 

Vots a favor? Ara sí, unanimitat.

Ara passam a votar el punt 10, amb l’esmena incorporada

més una esmena in v oce que ha presentat, ha comentat el Sr.

Melià, i crec que el Sr. López l’ha acceptada.

Hi ha algun grup que s’oposi a aquesta esmena in voce? Per

t ant , passam a votar aquest punt, el punt 10 amb els termes  que

he comentat.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Per tant, 9 a favor i 4 abstencions.

Ara p assam a votar el punt 11, que ve d’una esmena

d’addició que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista i ha

acceptat el Sr. López. 

Per tant, vots a favor del punt 11? 

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 8 vots a favor, 3 contra i 2 abstencions.

2) Proposició no de l l e i  RGE núm. 16175/20, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i

Unidas Podemos, relativa a promoció i foment de la producció

ecològica.

A continuació p assam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 16175/20, p resentada pels Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa al foment de

la producció ecològica.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. L’agricultura ecològica va arribar a les

Illes Balears de la mà d’Unió de Pagesos que és qui va

organitzar els  p rimers cursos per a pagesos, per a professionals

de l’agricultura a principis dels anys noranta. Al mateix temps,

va néixer l’organisme certificador de l’agricultura ecològica, el

CBPAE, el Consell Balear p er a la Producció Agrària i

Ecològica, que neix més o manco sobre l’any 1994.

I en poc temps el Govern de les Illes Balears va t reure les

ajudes per a conversió de convencional a eco.

És clar,  de llavors ençà, fa molts d’anys, la cosa ha canviat

molt, ha millorat, ha evolucionat i és molta la superfície agrària

útil dedicada a l’agricult ura ecològica, parlam d’un 15% més o

manco, però no suficient per a la demanda que hi ha. Tenim de

producció agrària ecològica més demanda que oferta.

De sempre, de t ot a la vida, a pesar de la feina que han fet els

lobbies de les grans agroindústries, des de la Unió Europea hi

ha hagut un int erès per promocionar l’agricultura ecològica i

pagesos de tot el món fan feina des de fa anys per reduir l’ús

de fitosanitaris i fertilitzants d’origen químic.

La implicació del sector públic, de l’administració, és

imprescindible si volem que aquests pagesos puguin dur a

terme el seu objectiu que és això, reduir l’ús de fitosanitaris i

fertilitzants d’origen químic, ent re d’altres coses perquè és molt

més rendible fer l’ús de fertilitzants i fitosanitaris d’origen

natural i no d’origen químic, però t ambé perquè és molt millor

per a la salut i per al territori.

Per això, tant el Pacte Verd Europeu com les estratègies  De

la granja a la taula i Biodiversitat, que surten a la p rop osició no

de llei, que són elements, eines que ha posat en marxa la Unió

Europea de fa un any  cap  aquí, com deia són eines que és

necessari transposar a la realitat de les explotacions pageses a

les Illes Balears. 

Per això precisament aquesta proposició no de llei.

Aprofit ant el marc europeu i que el ministeri ha de dissenyar el

pla estratègic de la PAC, tengui en compte aquests tres

documents abans esmentats, tant el Pacte Verd com les dues

estratègies, De la granja a la taula i Biodiversitat, alhora que en

recursos de l’Estat i amb implicació de cadascuna de les

comunitats autònomes s’impulsi un pla d’acció per a la

producció ecològica.

Dins aquest pla d’acció, entre moltes altres coses, hi ha

d’haver pressup os t  i objectius clars, com per exemple

l’augment fins al 25% de la superfície agrària útil per a

l’agricultura ecològica o augmentar el pressupos t  destinat a

R+D+I en mètodes agraris ecològics  fins arribar precisament al

25%, que és la superfície agrària útil a la qual ens  agradaria

arribar.

En definit iva, com deia al principi, si al nostre país vàrem ser

pioners en l’impuls de l’agricultura ecològica a principis dels

anys noranta, no podem quedar enrere i hem d’aprofitar

l’impuls que ens dóna la Unió Europea amb aquests t res

documents i demanar, exigir, reclamar al Ministeri d’Agricultura,

a l’Estat espanyol que posi recursos p er tal que cada comunitat

autònoma de l’Estat pugui fer el seu propi pla d’impuls de

l’agricultura ecològica i poder arribar a nivells d’Europa

Occidental quant a producció, quant a sup erfície agrària útil,

però no només al nivell de l’Europa Occidental, sinó també i

sobretot als nivells que ens exigeixen els mateixos consumidors

del país; és a dir,  hem d’intentar arribar a poder abastir tota la

demanda de producció ecològica que hi ha a les Illes Baelars,

i hem de tenir en compte que de cada vegada és més, per què?

Perquè la societ at de cada vegada vol viure millor, menjar més

saludable i poder tenir el menjar de prop de casa seva damunt

la taula.

Per això, demanam el sup ort a aquesta proposició no de llei

que segur -segur- beneficiaria els pagesos del nostre país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Benlloch.
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LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

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

diputats. Es presenta aquesta proposta per impulsar la

producció ecològica perquè és un sistema general de gestió

agrícola i producció d’aliments que combina les  millors

pràctiques en matèria de medi ambient i clima, amb un elevat

nivell de biodivers itat i amb una millor conservació dels

recursos naturals, a més de l’aplicació de normes exigents

sobre benestar animal i sobre la producció.

Actualment hi ha més demanda, expressada per un creixent

nombre de consumidors de productes ecològics, és a dir, de

productes obtinguts a partir de substàncies  i processos més

naturals, per consegüents s’exerceix un paper social doble en

aprovisionar, d’una banda, un mercat específic que respon a

una demanda de p roduct es  ecològics  p er part dels

consumidors i, per un altre costat ,  en proporcionar al públic

béns que cont ribueixen a la protecció del medi ambient, al

benestar animal i al desenvolupament rural en general.

La producció ecològica forma part dels règims de qualitat

dels productes agrícoles de la Unió Europea, ja que el

compliment  de les rigoroses normes de sanitat, medi ambient i

benestar animal en la producció d’aquests productes ecològics

és inherent a la seva elevada qualitat. En aquest  sent it , la

producció ecològica persegueix, en el marc de la política

agrícola comuna, la PAC, els mateixos objectius que tots els

règims de qualitat dels productes agrícoles de la Unió Europea.

Aquesta PNL impulsa una sèrie de mesures molt concretes

i en detall i a llarg termini per augmentar l’agricultura ecològica

a les nostres illes, que evita fitosanitaris químics, fertilitzants de

síntesi i l’ús  d’organismes modificats genèticament, però sí que

permet assolir una agricultura amb baixes emissions  de carboni

i molt més eficients en la utilització dels recursos naturals.

Els  productes alimentaris ecològics, també anomenats

biològics o orgànics, són garantia de salut, perquè es troben

sotmesos a un sistema de control molt rigorós, regulat per la

normativa comunitària, inclòs en el Pla nacional de control

oficial de la cadena alimentària. El programa de la p roducció

ecològica exigeix realitzar almenys una visita anual als diferents

operadors  de la producció ecològica, ja siguin productors,

transformadors o comercialitzadors.

El Programa nacional de control oficial de la producció

ecològica es va aprovar el passat 23 d’octubre del 2020, per la

Mesa de coordinació de la producció ecològica, anomenada

MECOECO, que és un òrgan col·legiat , creat pel Reial Decret

833/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’estableix i regula el Registre

general d’operadors ecològics. Aquest òrgan es t roba adscrit

a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació; la Mesa és un òrgan de

coordinació amb les autoritats competents de les comunitats

autònomes en matèria de producció ecològica i exerceix, així, les

funcions d’assessorament i coordinació que se li encomanin i,

en particular, amb el relacionat amb l’aplicació de l’esmentat

reial decret.

He volgut esment ar això per respondre a l’interès dels

consumidors en relació amb la seguretat alimentària i control

legal dels productes ecològics.

Encara que aquesta PNL insta a nivell nacional, vull

recordar que a nivell balear la Conselleria d’Agricultura, Pesca

i Alimentació p reveu actuacions dins el Pla de reactivació

econòmic per als pròxims anys, també per imp ulsar la transició

ecològica en coherència amb les estratègies  europees De la

granja a la taula i de Biodiversitat Europa 2030.

I quant a FOGAIBA, t ambé té línies d’ajuda per al foment de

l’agricultura i ramaderia ecològiques , races autòctones i ajudes

agroambientals.

Les estadístiques confirmen la tendència de creixement

sostingut de la producció ecològica també a Balears que

reflecteix l’aposta ecològica dels nos t res agricultors i ramaders

i per això és important presentar iniciatives  com aquesta per

ajudar el sector en aquest sentit i que pugui ser una realit at que

augmenta aquest tipus de producció.

Per tot això, demanem el vot a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per a la seva defensa, per part

del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr.

López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Cuando hablamos de futuro, y al menos

en el ámbito político y social, siempre se suele hablar o se

puede plantear qué tipo de sociedad pretendemos ser y, en este

sentido, desde la Unión Europea se han definido muchas

estrategias : transición energética, tipo de modelo productivo,

etc. Y también, dentro de ellos, han comentado cómo

deberíamos encaminarnos como sociedad en cuanto al ámbito

alimentario, lo que se puede deducir o que se puede pretender,

una vez que se miran las estrategias llamadas De la granja a la

mesa y de Biodiversidad, es que lo que se quiere es  que la

gente a nivel europeo tenga una alimentación más sana, más

saludable y más sostenible.

Para ello, se ha marcado toda una hoja de ruta donde lo que

se puede ver con claridad es que se pretende reducir la

contaminación en el suelo, en el agua o en el aire, derivada de

la ut iliz ación de todo tipo de productos químicos y

sustituyéndolo por productos más naturales dentro de las

explotaciones agrarias. De hecho, lo que se pretende es que se

reduzcan al menos el 50% del uso de este tip o de fertilizantes,

herbicidas, etc., basados en productos químicos para el 2030.

Realmente, como macro hoja de ruta a nivel europeo, fijar algo

 



604 ECONOMIA / Núm. 37 / 11 de març de 2021 

para que el 2030 se reduzca casi el 50% de productos químicos

es ambicioso, pero entendemos que es correcto y compartimos

por completo esa visión.

La Comisión Europea también lo que pretende es impulsar

la producción ecológico. Además , se ha fijado también, para

ese 2030, un objetivo de al menos llegar a que el 25% de toda

la sup erficie o tierra agrícola sea de producción ecológica.

Como se ha comentado aquí, ya llegamos al 15%, se queda

escaso y hay que seguir trabajando para ello. Se pretende

conseguir una sociedad de consumidores que crea en una

alimentación sana, ecológica y sobre todo, s i vemos el

potencial que tiene a nivel incluso económico o de futuro,

podría ser un reclamo para que estos perfiles de jóvenes

agricultores, de pagesia, que se puedan ver int eresados, vean

un espacio para acercarse.

Obviamente hay  que mejorar muchísimos otros sectores que

afectan al sector primario, pero, en este sentido, creemos que

esta hoja de ruta fijada por la Unión Europ ea a nivel de Baleares

puede servir para conseguir ese relevo generacional que se

busca, conseguir ese producto de calidad por parte de nuestro

sector y conseguir que esa marca, por as í decirlo, aunque no se

ha acuñado propia, sí que tienda a ese producto ecológico que,

al final, como sociedad conseguiremos alimentarnos mejor,

basarnos en una economía o potencia de la pagesia más

saludable y donde se vea más empoderado nuestro sector y,

además, nos permitirá ser más competitivos en cuant o a la

calidad del producto.

Por todo ello, pedimos el voto favorable en cuanto a esta

iniciativa.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari Popular

s’han p resentat les esmenes RGE núm. 2488, 2489 i 2490/21, i

per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des

del Partit Popular donarem sup ort  a aquesta proposició, té uns

objectius que comp artim i per fer possible una producció

agrícolaramadera respectuosa amb el medi natural. Però, a la

vegada, consideram que des  del Parlament balear hem

d’incorporar una referència ben clara i ben explícita a la situació

específica del sector primari a les nostres Illes.

Entenem que no n’hi ha p rou amb la frase genèrica i que

apareix al segon punt, que “es tenguin en compte les

particularitats agroclimàtiques  i sociocult urals  de cada

territori”. Mirin, la primera particularitat del nostre territori és la

insularitat i els sobrecosts que provoca, un fet que situa la

nostra agricultura i la nos t ra ramaderia en una situació

d’inferiorit at ,  tant per produir com per comercialitzar.

Sincerament, hem trobat a faltar en aquesta proposició no de

llei que, tal com està redactada es podria presentar a qualsevol

parlament autonòmic, hem trobat a faltar aquesta referència

expressa al fet insular de Balears: nosaltres som diputats de

Balears i hem de mirar per Balears , i és per aquest motiu que

hem present at unes esmenes d’addició les quals esperam

siguin acceptades i aprovades, de manera que la insularitat de

Balears sigui tinguda en compte a l’hora de redactar el Pla

estratègic de la PAC.

Perquè si no aconseguim la reducció i la compensació

d’aquests sobrecosts que ens provoca el fet insular, aquí no

tindrem ni producció ecològica, ni producció convencional, ni

cap altra producció, senzillament condemnarem el sector

primari, els  nostres pagesos i els nostres ramaders a la seva

desaparició.

Consider que són unes esmenes que tots compartim, ja que

ens  hem pronunciat a favor que la nova PAC compensi la

insularitat i perquè, tant la consellera, com el portaveu, el Sr.

López, han manifestat també que així ho demanen. S’han

aprovat en aquesta comissió proposicions no de llei sobre el fet

insular.

Si finalment les nostres esmenes no són incorporades , tot

i compartir plenament la proposició no de llei, ens hauríem

d’abstenir perquè sense insularitat no tindria sentit aquesta

proposició no de llei, si no el nostre vot serà a favor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara, en torn de fixació de posicions, per

part del Grup Parlamentari Ciudadanos  té la paraula el Sr. Jesús

Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos  constatando que

últ imamente viajan de matute cuestiones que conforman

puntos, subpuntos que, como en este caso, ni se enumeran, de

los diversos puntos de las propuestas, y estamos... digo, es la

tercera vez  que lo veo en las últimas dos semanas, aquí se hace

un punto que incluye un montón de puntitos p equeños y,

bueno, ¿cómo decírselo?, son una especie de p olizones que se

nos  hacen aceptar y que deberían discutirse por su cuenta. O

sea, ya que les  gustan tanto las inspecciones y las revisiones,

empecemos por nosot ros  mismos y en casa, porque aquí... es

que ustedes ni los han numerado éstos, o sea están..., he

tenido que ponerme yo los numeritos porque los hay en que se

está más  o menos  de acuerdo. Tienen ustedes unas

consecuencias globales siempre muy grandes, de como veo

este problema las soluciones son estas. A ver, es t os  habría que

discutirlos.
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Me refiero muy  específicamente, por cierto, porque hay dos

relativamente incomp rensibles, el 6, de promover dietas donde

la proteína vegetal tenga un mayor p eso, así como la proteína

animal procedente de ganadería ecológica. ¿Qué tenga más

peso cómo? ¿Le añadiremos agua, cómo se conseguirá que

tenga más peso? Es t án ustedes... sí, claro, no lo dice, y decir

que la proteína tenga más peso, les recuerdo como ha sido lo

habitual de conseguir que la proteína tuviera más peso en un

mundo de estafadores, por entendernos. En fin, que la

redacción no acaba de ser, digamos, muy específicamente

adecuada.

Y después estamos otra vez  en s i lo privado es público y lo

público es privado, que la proteína, ¿por qué la proteína de la

gente de la calle tiene que tener más peso la vegetal que la

animal? Ustedes entienden mal lo que es ser un padre de la

patria, no es  un padre en cómo se debe alimentar el ciudadano,

que cada cual elija cómo prefiere su proteína, nuestra misión es

más poner todas a su disposición, tratar de equilibrar que los

precios, que las hagan accesibles. En fin, quiero decir..., bueno,

es lo que, perdonen, es un poco lo que decía, son polizones

que se nos cuelan en estos puntos sin numerar y que deberían

ser un poco revisados.

También me ha sorprendido de esta redacción el 7, facilitar

a los  p roductores el acceso a la tierra, sí, por sí solo es

suficientement e s ignificat ivo, no creo que merezca ser

comentado, probablemente también t enga una explicación

como esta.

En general, todo esto, como es la adaptación a es t os

ecoesquemas  de arquit ectura verde que se nos est á

imponiendo y además que se está pidiendo en nuestra

propuesta, p recisamente, además en la redacción de la nueva

PAC, p ara la redacción´de la nueva PAC, y se adaptan

perfectamente y exactamente a la petición que nos está

haciendo Europa, yo vuelvo alertar, que sí quiero alertar,

siempre que sea posible en esta cámara, del futuro de la PAC,

o sea, Francia, la gran valedora de la PAC, el general De Gaulle,

que era un hombre que siempre que p odía hablar de la PAC, ya

no esta; el actual gobierno francés no está tan interesado y

además considera que los votos de los granjeros franceses,

que siempre han sido especialmente imp ortantes, están en un

sitio muy alejado del suyo, con lo que ya la PAC no tiene esos

grandes valedores en Europa. Pensémoslo, no, insisto en que

pensemos en ello, porque pensemos en la vía POSEI, el

“POSEIBAL” es posible, y perdónenme este eslogan absurdo

que se me acaba de..., digo, tiene que existir la posibilidad de un

“ POSEIBAL”, tenemos que... igual que hay el Poseidón, de los

dominios de (...) franceses, pensemos en las posibilidades de

la insularidad porque probablemente tendremos más camino

por ahí, por la PAC.

En cualquier caso, vamos bien por estos ecoesquemas de

arquitectura verde que se vienen a estar fraccionando aquí

perfectamente, aunque a mí las denominaciones me resulten un

poco entre arcádicas y folclóricas.

Y el problema, eso sí, es que el reconocimiento como

ecológico de los productos no puede es t ar.. . estaba buscando

en manos  de quien, y creo que ha aparecido aquí una palabra

que lo dice perfectamente “operadores”. ¿Quienes  son

exactamente estos operadores que dan el rango de ecológico,

velan p orque el p roduct o sea ecológico? No, estoy

preguntándolo, no, digo, preguntar no és ofendre, Sr. Mas,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, atengui el micròfon, per favor.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... -perdone, sí-, que preguntar no és ofendre, quiero decir que

son muy imp ort antes, el papel de quienes son estos operadores

que determinan la ecologicidad del producto, y tendremos que

ser en eso especialment e cuidadosos y vigilantes de que no

suceda nada extraño y entonces cumpliremos con este De la

granja a la mesa y con esta Biodiversidad en Europa, espero

que para el 2050, al igual que espero que para el 2100 la

propuesta “Todos calvos” también se cumpla.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Ara, per part del Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias , presidenta. Los grupos que proponen esta

iniciativa nos pretenden arrastrar con ella hacia el disp arate de

la Agenda 2030 y de todos los lobbies ecologistas  que

imp onen su sectaria visión del mundo en Europa y que no han

trabajado en su vida en el campo y que desde Bruselas dicen lo

que está bien y lo que no, mientras van con sus coches

contaminantes por las autopistas. Abran los ojos, porque

todos esos que nos dicen cómo cuidar el campo y el medio

ambiente, resulta que la gallina más natural que han visto es la

que está en los envoltorios del Avecrem.

Aquí, en esta iniciat iva ustedes hablan de ecología y de

producción sana, pero no mencionan ningún estudio científico

que demuestre que lo ecológico es más sano que la producción

integrada o convencional con la que cult ivan nuestros

agricultores. Lo cierto es que, con la mala gestión del Gobierno

autonómico, al que ustedes apoyan, ya han arruinado a la

gallina de los huevos de oro del turismo, y ahora pret enden

también arruinar a nuestros agricultores. Porque no sé si se

habrán preguntado si la producción ecológica es más barata o

más cara que la convencional, por s i no lo han hecho, yo se lo

diré: es más cara. Si no, vayan y hagan la prueba, compren en

el mercado de la Plaza de los Patines, un sábado, y después

compren lo mismo en el mercado de Pedro Garau o en el del

Olivar, que está más cerca, y así no tendrán que molestarse
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tanto, con ese sencillo ejercicio comprobarán que hay más de

un 50% de diferencia en el precio de los productos.

Ustedes, no contentos con arruinar al sector turístico, ahora

también quieren que las familias pierdan poder adquisitivo

comprando más caro un producto de primera necesidad.

Ustedes hablan de que la agricultura ecológica a nivel de

superficie va en aument o, pero rasquen un poco más: ¿de qué

cultivos? Almendros abandonados  en nues t ros campos,

algarrobos  que no n e c e s i t a n  c as i int ervenciones

convencionales, cereales y todas las zonas boscosas que se

dedican a apicultura. ¿Ustedes creen que eso son productos

básicos en la mesa de las  familias de Baleares? La huerta, los

frutales, la uva de mesa y los cítricos no aumentan en superficie

como esos otros cultivos.

Aparte, desde VOX consideramos que antes de dedicarnos

a hablar de los temas de moda que nos impone el consenso

progre, como la producción ecológica, lo que t enemos que

hacer es ayudar a que los agricultores de nuestra región luchen

en igualdad de con d i c iones  con los  p roduct ores

extracomunitarios. La legislación europea asfixia al sector

primario, mediante prohibiciones constantes que no aplica a los

terceros países, y pondré algunos ejemplos : en Sudáfrica se

pueden usar materias activas para el cont rol de plagas que no

están autorizadas en Europa, pero Europa puede importar

naranjas de Sudáfrica que compiten contra la naranja nacional

o la balear. Y ¿qué pasa? Pues que producir en Sudáfrica con

esos productos cuesta alrededor de 10 céntimos el quilo,

mientras que en Europa cuesta alrededor de 25 céntimos.

Luego, traer las naranjas de Sudáfrica cuesta 10 céntimos por

quilo, por lo que el precio de venta se inicia en 20 céntimos  el

quilo, por debajo de los costes de producción de la naranja

nacional.

Otro ejemplo, en Brasil se pueden usar antibióticos en el

engorde del cerdo, en Europa está prohibido y nos parece

perfecto, pero Europ a p uede importar cerdo de Brasil para el

consumo dentro de las fronteras  europ eas, y ¿en qué país

cues t a menos producir el cerdo? Efectivamente, cuesta menos

producirlo en Brasil.

Y dicho esto, ustedes hoy nos traen aquí un aumento de los

costes de producción al sector primario que derivará en un

aumento de los  costes de compra a nuestra sociedad

empobrecida, p orque unos señores de Bruselas, que lo más

p arecido a una naranja que han visto es la etiqueta del zumo de

la máquina expendedora de sus despachos, nos digan que

tenemos que ser ecológicos, pero podemos traer basura de

fuera, como ocurre con los  productos que he mencionado de

Sudáfrica y Brasil.

Esto señores es ser unos  hipócritas, no cuenten con

nuestro voto favorable y háganselo mirar. Salgan fuera de la vía

cintura de Palma y hablen con los agricultores y ganaderos  y

verán como el campo agoniza. Con estas medidas no lo

salvaremos, y cuando no tengamos tomates o leche de Baleares

en nuestros lineales, diremos ¡qué pena que ya no queden

agricultores ni ganaderos en las islas! ¿Verdad?

Quisiera acabar diciendo que un producto ecológico no es

más sano que uno convencional y que la agricultura ecológica

no es más respetuosa con el medio ambiente que la otra, la

agricultura, sea ecológica o no lo sea, convierte ecosistemas en

agrosistemas y tant o en un modelo con en otro, se trabaja por

el equilibrio de esos agrosistemas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup

parlamentari sí donarà suport a aquesta iniciativa. Entenem i

crec que és pur sentit comú, que evidentment la p ot enciació de

l’agricultura ecològica no és una qüestió de preu, competeix

amb altres paràmetres, la qual cosa no vol dir que no hagi

d’existir l’altra qües t ió de la competitivitat en preu, que

evidentment es produeix en el mercat i nosaltres no estam en

contra que es produeixi, però l’agricultura ecològica vol afegir

un cert valor, una certa diferenciació, una certa qualitat que

evidentment produeix que sigui més cara. Però ho sabem,

s’assumeix i no passa res. 

Ara bé, en teoria la utilització de manco productes químics ,

per lògica pura, l’ha de fer més beneficiosa per al territori i per

a la salut. Nosaltres, quan es va tramitar la Llei agrària, a la

legislatura passada, vàrem estar d’acord amb la incorp oració de

moltes remissions al tema...  i de potenciació de l’agricultura

ecològica. Altres grups  no estaven d’acord amb aquesta

qüestió, però nosaltres en vàrem ser totalment favorables.

Per tant ,  nosaltres consideram que s’ha de donar suport a

aquesta iniciativa, pensam que s’ha de potenciar l’agricultura

ecològica, especialment en el cas de les Illes Balears, on la

nostra capacit at  de produir a preus baixos productes ecològics

en relació als nostres competidors, sempre serà molt dificultosa

i, per tant,  intentar fer un camí de qualitat, aquest és un, no vol

dir que sigui l’únic, però aquest és un, ens sembla de pur sentit

comú.

Ens agradaria que s’acceptassin les esmenes presentades

pel Grup Parlament ari Popular, amb les quals coincidim

absolutament i hi estam totalment d’acord i p ensam que acaben

de completar, de confitar i de donar més  gruix a la proposició no

de llei. 

I per tant, per aquestes raons el nostre suport total a la

iniciativa. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sorprèn que encara la producció

ecològica pugui generar tants de dubtes, però bé.

L’alimentació és la base de la vida i alhora és l’origen de

molts dels problemes que tenim avui i que tindrem en el fut ur.

Al món occidental ens alimentam a través d’un sistema

industrial i global que ens proporciona aliments, vinguin d’on

vinguin i que, a més, menjam en quantitats més grans  del que

necessitam. No ens qüestionem d’on ve el menjar que menjam,

no ens qüestionam si el model agrari que tenim contamina la

terra i els aliments que menjam. El control alimentari que tenim

avui en dia acabarà tenint un cost molt gran per a la terra, per al

medi ambient i per a la salut de les persones. Per tant, és

evident que hem de fer una aposta per canviar el model actual

i la iniciativa que ara debatem enfila aquest camí.

S’ha de visualit z ar l’alimentació des de les seves múltiples

dimens ions , cal parlar de qui produeix els aliments que menjam,

d’on vénen, qui hi té int eressos, qui en rep les conseqüències,

quina petjada ecològica deixen, com arriben a les nostres

taules, quin mercat es genera, quin tipus de productes  són, què

passa quan els consum, etc.

Per fer tot açò sí que és  cert que cal que el moviment

agroecològic faci entendre que no es parla només  d’ingerir

aliments , s inó que es tracta d’abordar molts altres factors amb

implicacions directes per a totes les persones consumidores; ha

de fer palès, per exemple, que el fet que hi hagi menys pagesia

ens repercuteix de manera directa, perquè formam part de la

mateixa cadena agroalimentària i, per tant, tindrem menys fruita

de temporada i de proximitat i de menys qualitat.

En el marc de la Política Agrària Comuna, caldria aprofitar la

gran quantitat de recursos de la Unió Europea que tenim

disponibles, per incent ivar la proposta de la sobirania

alimentària de manera prioritària. La formació, el suport tècnic,

els incentius, la recerca, l’accés als mitjans productius, tot açò

són polítiques d’estructures que són necessàries i són

factibles. Ara, el que cal és la voluntat política per aplicar-les.

Ah, i nosaltres també veiem bé les esmenes presentades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Entenc que no fa falta suspendre la

sessió i, per t ant, passam a la fixació de posicionament per part

del Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No deixen de sorprendre’m les

reticències a l’evolució i a mirar p er endavant que tenen segons

quins sectors, supòs que deu ser perquè hi ha qualcú que els

mal informa o els empeny  cap  a això, cap a la involució enlloc

de cap a l’evolució.

Acceptarem les esmenes  del PP, sempre ve bé introduir la

necessitat de compensar els sobrecos ts d’insularitat i aquell

règim especial de Balears per al sector agrari que tantes

vegades hem parlat que es va aprovar en el Congrés dels

Diputats i que és allà i ningú encara no ha aconseguit tirar

endavant. Per tant, endavant amb les esmenes.

Sr. Méndez, promoure una alimentació saludable, és clar

que sí, és clar que sí, des  de la cosa pública, sí senyor, sí

senyor, parlam de salut pública, només faltaria! Per tant, sí,

promoure una alimentació saludable des de l’administració

pública és necessari, és obligació de les administracions

públiques, ni més ni pus, perquè parlam de salut pública!

No són operadors, els operadors són els  que produeixen,

sigui un petit  p agès .. . , un petit productor, sigui una

agroindústria, en terminologia de certificadors són operadors.

Els que certifiquen són certificadors  i certifiquen segons

protocols validats per organismes int ernacionals, aprovats pels

estats i les mateixes comunitats autònomes. Per tant ,  no és

caigut de l’aire del cel que qualcú diu que allò és ecològic, de

fet, si algú posa “ecològic” a una cosa que no ho és, se

sanciona. Vull dir que són protocols..., evidentment  és que fa

molts d’anys que estam amb això.

Bé, totes les organitzacions p rofessionals agràries, totes,

sense excep ció, estan d’acord amb la dificultat que tenen els

pagesos de Mallorca, el pagesos de les  Illes  Balears per accedir

a terra. És clar, és una cosa que fa molts d’anys que diuen, a

l’any 2001 la Unió de Pagesos ho va posar a la seva ponència

sindical. Els pagesos  mallorquins conreen dins solars, per tant,

hi ha una dificultat d’accés a la terra, és clar que sí, i els

ecològics la tenen igual que la tenen els convencionals.

Jo vaig proposar aquesta proposició no de llei als altres dos

grups i la duim avui aquí i som un pagès convencional, perquè

jo de professió som pagès, jo sí que surt de la via cint ura i hi

entr cada dia, no em queda més remei per venir aquí a fer feina,

però vaig i venc, la t ravés  cada dia i abans de venir pas per

Montuïri a donar menjar a les gallines que tenc, que és el que

em queda de l’explotació. Per tant, les veig i les reconec i les

don menjar cada dia, i això.

I l’agricultura ecològica produeix aliments de primera

necessitat, dels cereals en surt el p a, de la ramaderia ecològica

que hi ha a Mallorca i a les Illes Balears en surt  la carn, hi ha

pollastre, hi ha de tot i tot són aliments de primera necessitat,

i hi ha evidentment fruita i hortalissa, de cada vegada més i de

cada vegada amb més demanda. I, és clar,  els preus com es
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fixen en el mercat? Segons l’oferta i la demanda i si hi ha molta

demanda els preus  són alts. Per això l’agricultura ecològica a

dia d’avui, al marge que és  de més qualitat, que té un plus, que

té una certificació, cosa que no té la convencional, sí la

integrada, però no la convencional, té molta demanda. Per tant ,

com que té molta demanda, és més cara.

Massa bé per als pagesos que la produeixen, ben contents

han d’estar els pagesos que la produeixen i ben contenta hauria

d’estar l’administració p ública que hi hagués molts de pagesos

a les Illes Balears que fessin ecològic i que guanyessin molts

de doblers, és clar que sí, per ventura fora vila no estaria com

es t à, el pagès tendria més qualitat de vida perquè podria tenir

més entrades. Això és el capitalisme.

I fins aquí. Agrair a tots de les votacions, del suport...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

..., acceptam les esmenes del Partit Popular i això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Benlloch vol fer ús de la paraula?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, gràcies , Sra. Presidenta. Bé, també volia confirmar que

accep t em les esmenes presentades pel Grup Popular perquè

completen aquesta PNL amb el tema de la insularitat i agraïm el

vot a favor.

El que es pretén és acomplir els objectius que p lant eja la

Unió Europea, en línia amb les estratègies ja mencionades De

la granja a la taula i Biodiversitat de la Comissió Europea i que

coincideixen amb els  objectius de la futura PAC, però sense

perdre de vista el necessari equilibri entre sostenibilitat i

rendibilitat per a les nostres Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Unidas Podemos,

el Sr. López vol fer ús de la paraula?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No me enrollaré. Aceptamos la enmiendas, van en la linea

del trabajo que se está haciendo. Y agradecer el apoyo a todos

los puntos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Ara abans de passar a votació volia

fer un aclariment a la Sra. Ribas, vos t è vol votació separada de

les esmenes presentades pel Grup  Parlamentari Popular?

D’acord.

Per t ant , s i és així, passam a votar els punts 1, 2 i 3 de la

proposició no de llei originàriament.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Per tant?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara p assam a votar les esmenes presentades pel

Grup Parlament ari Popular que són tres punts d’addició a

aquesta proposició no de llei.

Vots a favor dels punts 4, 5 i 6? Unanimitat.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 16175/20, relativa a la p romoció i foment de la

producció ecològica.

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

Bon dia a tothom.
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