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(Inici de la sessió no enregistrat)

I. Compareixença RGE núm. 2243/21, de la Sra. Sra
Angesen Muñoz, secretària d’Estat i membre de l’equip
redactor de la proposta de “Planificación de la Red de
Transporte de Electricidad” per al període 2021-2026,
perquè doni explicacions l’ajornament del segon enllaç
submarí Mallorca-Menorca, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular i acordada per la Comissió a la sessió
de dia 15 d’abril del 2021.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt, compareixença de la Sra. Sara Aagesen i
Muñoz, secretària d’estat i membre de l’equip redactor de la
proposta Planificación de Red de Transporte de Electricidad
per al període 202-2026, escrit RGE núm. 2243/21, i acordada
per la Comissió d’Economia en sessió de 15 d’abril de 2021,
perquè doni explicacions sobre l’ajornament del segon enllaç
submarí a Mallorca-Menorca, referent a aquest punt els he de
dir que vàrem rebre via telemàtica, es va enviar via ordinària,
però no ha arribat encara la carta, vàrem rebre una carta de la
secretària d’Estat, Sra. Sara Aagesen, referent a l’escrit que va
rebre la setmana passada dia 30 d’abril en què agraïa la
invitació que se li havia fet per part del president de la cambra,
però que segons...

(Mal funcionament del so)

... els parlaments autonòmics no tenen potestat -com ja sabem-
per requerir la compareixença d’autoritats, funcionaris o agent
o perits de l’Estat i fa referència als dictàmens que fan
referència a aquest punt. Aquí hi ha la carta per si algú, algun
portaveu ho vol comprovar o la vol consultar.

Per tant, el punt segon seran les proposicions no de llei
presentades pel Grup Parlamentari Popular RGE núm. 1368/21,
relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA, i la RGE
núm. 4078/21, relativa a mesures de suport del sector de bodes
i esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions
imposades per la COVID-19.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1368/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de repartiment de les ajudes FEGA.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1368/21, relativa a criteris de repartiment de les
ajudes FEGA, presentada pel Grup Parlamentari Popular. Per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Assumpció Pons per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, tractam avui aquesta proposició no de llei sobre els
criteris de repartiment de les ajudes del Fons Espanyol de
Garantia Agrària, el FEGA.

El contingut de la iniciativa parteix de l’informe publicat el
passat mes de gener sobre el pagament i sobre la distribució de
les ajudes del fons de la política agrària comunitària,

concretament les línies FEDER i FEAGA, corresponents al
2019.

Les conclusions d’aquest informe són molt contundents, són
molt clares pel que fa referència a les Illes Balears. El 2019 es
varen pagar 18,7 milions a 4.870 beneficiaris de les nostres
illes, el que suposa una mitjana de 3.841 euros quan la mitjana
estatal va ser de 5.804, o sigui, és clar que la nostra comunitat
rep una quantitat clarament inferior a la que cobren els pagesos
d’altres regions exactament pel mateix.

En la pràctica suposa que els agricultors i els ramaders
varen rebre 1.963 euros manco, i açò no ho diu el Partit
Popular, ho diu el gerent del FOGAIBA, Sr. Mateu Morro, que
diu concretament: “Els pagesos illencs han cobrat un 33,8%
menys de la mitjana estatal” i tal com denunciam a la
proposició no de llei tampoc no s’han tingut en compte ni s’han
compensat els sobrecostos d’insularitat que redueixen, ja ho
hem vist altres vegades, la competitivitat del nostre producte
local.

Una vegada més el camp de Balears està discriminat. Els
pagesos de Canàries van rebre una mitjana de 9.978 euros,
6.497 més que aquí a les nostres illes.

Els tres mesos que hem tardat a debatre aquesta proposició
no de llei ens permeten aportar avui altres dades que posen de
manifest la penalització que patim en les ajudes de la PAC. De
les dades publicades pel FEGA dia 28 d’abril relatives al
pagament de les ajudes directes de la PAC d’octubre a març
confirmen que Balears juntament amb Madrid és la comunitat
que manco rep dels programes de desenvolupament rural durant
el període 2014-2020, només 20,7 de 1.878 milions d’euros.
També durant l’exercici anterior les nostres illes varen ser en
només 30 milions la darrera regió del repartiment dels 5.728
milions d’euros.

Consideram que -com proposam- cal manifestar el desacord
en aquests criteris de repartiment, demanar al ministeri una
altra distribució, una altra distribució més justa, i sobretot que
el Govern de Pedro Sánchez i Podemos tengui en compte els
costos d’insularitat de Balears.

S’ha presentat una esmena, que jo sincerament... no es pot
acceptar perquè nosaltres demanam a la proposició no de llei
tota una sèrie de coses i l’esmena justament diu tot el contrari.

Insistesc, qui ho diu no és el Partit Popular, sinó el gerent
del FOGAIBA nomenat per l’equip de govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. L’esmena és presentada pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
RGE núm. 4348/21..., per la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro
López.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102243
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101368
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como vemos siempre a la hora de
hacer un reparto de ayudas o a la hora de configurar cualquier
cuestión desde el Estado, cuesta mucho que se entienda lo que
son islas, lo que es un sobrecoste y que además los criterios no
se vean perjudicados por ser islas, quiero decir, como es
normal ellos hacen unos criterios teniendo en cuenta una visión
más general y todo lo que sea más específico acostumbra a
quedar fuera por así decirlo o simplificar lo que estoy
comentando.

En este caso pasa lo mismo: el tipo de criterios que hacen
para el reparto de ayudas, ¿qué hace?, que Baleares sea
perjudicada, no solo nuestro sector tiene más gastos, sino que
además suele verse perjudicada en cuanto al reparto de ayudas.

En ese sentido esta proposición no de ley el primer punto,
como no puede ser de otra forma, se votará a favor, pero es
que, claro, la conselleria lleva ya un año y medio negociando
precisamente para que se tenga en cuenta todo el tema insular,
todo lo que son los sobrecostes del sector primario por el hecho
insular y además ya se ha dicho públicamente desde la
conselleria que está en desacuerdo con el reparto que se hace
cuando no se tiene en cuenta el hecho insular, así que
votaremos a favor sin ningún tipo de problema.

En el punto 2, la diputada que propone la proposición ya ha
comentado que no la aceptaría, yo sí que querría aclarar, claro,
aquí se dice..., en el punto 2 lo que se dice es que se insta a
reclamar al ministerio unos nuevos criterios que como mínimo
garanticen que la pagesia de Baleares en el reparto cobre como
mínimo la media estatal, lo cual nos parece justo, pero creemos
que el reparto se hace mal precisamente porque lo que se
favorece son  grandes explotaciones y como sabemos Baleares
por su territorio no tiene, son explotaciones más de tipo
familiar o de pequeña explotación. Por eso nosotros en la
enmienda hemos propuesto establecer un criterio que se tenga
más en cuenta al modelo agrario, familiar, de explotaciones
pequeñas y de producción extensiva.

¿Qué queremos decir con esto? Que, vale, bueno, lo que
proponemos es a ver si la... la diputada que propone esta
proposición tiene a bien aunque sea fusionarlos diciendo “unos
nuevos criterios” que digan, como se ha comentado en la
enmienda, “que tengan en cuenta a lo que serían los territorios
de un modelo agrícola familiar, explotaciones pequeñas y
producción extensiva” y luego añadir lo de “que garantice que
los payeses de Baleares cobren como mínimo la media de
España en cuanto al reparto de ayudas FEGA”.

¿Por qué?, porque así se les dice un criterio que no
desfavorecerá a las islas. Es verdad que ya no aplican el mismo
criterio que aplicaban antes, pero creemos que es importante
decir que tengan en cuenta lo específicas que son las Islas
Baleares y su territorio porque si no siempre quedaremos
perjudicados, salvo que se consiga, que yo creo que se
conseguirá, llegar al acuerdo de que el hecho insular se tenga
en cuenta y siempre haya un extra.

En cuanto al número 3, sobre el informe que detalla los
sobrecostes y la dificultad que pasa el sector, quiero recordar

que hace ya más de un año la conselleria ya comentó, ya hizo
ese informe, ya está negociando ese informe. De hecho, el
informe, nos lo mandó también a todos los diputados de esta
comisión e incluso Asunción Pons, que es la diputada que ha
estado defendiendo esta PNL, ya fue a la presentación de ese
informe y se explicó todo el tema de sobrecostes. 

Votaremos a favor, por supuesto, porque creemos que
cuanta más ayuda se tenga para poder negociar y que desde el
Estado se entienda el sobre coste insular, mejor. Además, está
reconocido en nuestra Constitución con lo cual lo vemos bien,
pero ya se está haciendo, de hecho nosotros ya tenemos el
informe y el ministerio también. 

En cuanto a que se informe o se comente en la próxima
reunión -el punto 4- del Consell Agrari, ya se ha informado. Me
consta que en la anterior reunión del Consell Agrari se ha
comentado cómo está el estado de la negociación, se ha
comentado cómo está todo el tema. Vamos a votar a favor
precisamente porque ya se está haciendo. Es más, cuanto más
se informe al Consell Agrari Interinsular, mejor, y así el sector
podrá decidir o podrá presionar donde crea que debe hacerlo. 

En este sentido sí que me gustaría que la diputada que
propone la PNL pensase si es viable o no hacer esa fusión del
punto 2 y, en todo caso, votaríamos a favor por lo positiva que
es la PNL. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, Sr. López. A això, després farem un recés perquè
la portaveu del Partit Popular hi ha de venir a bé, que és la
proposant de la iniciativa. Si li sembla, seguim el debat i
després farem un recés d’uns minuts i llavors arribar a un
acord, si ho considerau oportú. 

Per a la defensa de l’esmena i 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 Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel PP i, com sempre,
agraïm el seu interès en el sector primari. 

Pel que fa al primer punt recordem que la consellera Mae de
la Concha ja es va reunir per primera vegada amb el ministre
d’Agricultura a finals de 2019 per explicar la situació del sector
primari a Balears perquè es tinguin en compte els sobre costs
provocats per la insularitat; o sigui, que des de l’inici de la
legislatura i amb totes les reunions mantingudes amb el
ministeri, es negocia un nou model on es reconegui molt millor
la situació de Balears i que reconeguin aquests sobrecosts i la
singularitat del sector. 

A la darrera reunió de la consellera -el passat 29 d’abril
d’aquest any, fa pocs dies, just unes setmanes- amb el ministre
Planas, també es va avançar en aquest sentit, en la negociació
de la nova PAC i la situació específica balear. En aquesta nova
trobada bilateral per a la negociació oberta sobre el Pla
estratègic per al període 2023-2027 va quedar clar que les
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Balears necessiten un tracte diferenciat que compensi la
insularitat del sector primari en la futura PAC, però recordem
que el passat 27 de novembre de 2020 també es va celebrar una
altra reunió a Palma de la consellera i el ministre on es va
anunciar que la PAC -que s’està treballant entre el ministeri i
diferents comunitats autònomes- tendrà en compte els
condicionants de les Illes Balears per la insularitat. Això ho van
confirmar el mateix ministre i la consellera en el transcurs de
la reunió; un anunci molt important per al sector agrícola i
ramader de les nostres illes. En aquest sentit De la Concha va
posar en valor la sensibilitat del ministre per a les Balears i que
puguin encaixar específicament en la nova PAC, perquè és vital
per al futur del sector primari, amb això hi estem absolutament
d’acord. 

Quant al segon punt, bé, els criteris per al repartiment de les
ajudes FEGA no ajuden als territoris petits o a explotacions
familiars perquè sempre s’ha prioritzat l’extensió de terres o el
nombre de caps de ramat. La consellera demana -per a la
propera PAC- un model que beneficiï també a les petites i
mitjanes explotacions i, per tant per a les Balears on són
majoria aquests tipus d’explotacions precisament, que es tingui
en compte, també, la sostenibilitat. Per això també es presenta
l’esmena conjuntament amb Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, per a aquest punt i demano que s’hi pugui incorporar. 

Quant al tercer punt, bé, el passat 11 de març de 2020 ja fa
més d’un any, la conselleria ja va presentar un informe al
ministeri i a tots els grups parlamentaris per demostrar que és
molt necessari reconèixer els problemes de la insularitat a
Europa i que és indispensable que les Balears tenguin un
reconeixement especial: el sobrecost de la insularitat és de 38
milions d’euros a l’any per a aquest sector i això suposa un
26% del valor total de l’agricultura i de la ramaderia balear.

Segons aquest informe cada any s’incorporen 66 joves però
se n’haurien d’incorporar 330 perquè es pugui continuar
treballant en aquest sector pensant en un futur. I és cert que les
ajudes rebudes a les Balears des d’Europa han estat inferiors a
la mitjana espanyola però aquest informe -ja presentat- ha
ajudat molt per negociar millor amb el ministeri a l’hora
d’aconseguir un repartiment molt més just d’aquestes ajudes. 

Quant al quart punt, aquesta proposició es va registrar el dia
2 de febrer d’enguany però uns dies després -l’11 de febrer- es
va informar al Consell Agrari Interinsular de l’estat de les
negociacions amb el ministeri sobre aquest tema, amb el suport
de totes les organitzacions agràries i cooperatives, ja que les
reclamacions s’han fet en base a documents preparats i debatuts
conjuntament on van participar les organitzacions professionals
agràries, les cooperatives agroalimentàries i representants dels
consells insulars. 

La prioritat de la consellera és presentar -per fi- tot això
perquè es pugui culminar la negociació amb el ministeri per
definir un nou règim agrari balear en la nova PAC que
reconegui i compensi la insularitat, optimitzant la gestió dels
fons per al període transitori de la PAC i poder modernitzar el
sector primari per fer-lo més rendible. 

Per tant ho votarem tot a favor. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca i per defensar l’esmena té la paraula el Sr.
Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, la proposta que ens du avui el Partit
Popular la veritat que és encertada pel moment en què ens
trobam. Li he de dir, Sra. Pons, que l’admiració que vostè
professa pel Sr. Morro la compartim, la compartim des de fa
molts d’anys. L’única diferència és que jo, sempre que s’ha
presentat a unes eleccions, l’he votat.

L’esmena que li presentam crec que és complementària al
que vostè planteja perquè, al final, nosaltres parlam de criteris
per millorar el que cobren els pagesos de les Illes Balears,
adaptar els criteris a la realitat pagesa de les Illes Balears i
vostè senzillament diu que han de cobrar el mateix, com a
mínim han de cobrar el mateix, que cerquin la manera. I al cap
i a la fi, si els criteris canvien i ens són favorables, en sortirem
beneficiats, per tant jo crec que la proposta que li ha fet el Sr.
López vostè l’ha de recollir en positiu i intentar fusionar
l’esmena amb el seu segon punt. 

Clar, al final, no tenim pràcticament explotacions que es
dediquin a una sola cosa, les nostres explotacions són diverses,
produeixen diversos productes, hi ha molt poques explotacions
que siguin exclusivament cerealistes. Aquelles que són
cerealistes solen tenir també ramat i solen arreplegar fruita seca
o, vull dir que no hi ha una..., i clar, per això els criteris ens són
desfavorables. A més, estam parlant sempre d’explotacions
que, per grosses que siguin, quan les compares amb les
explotacions que hi ha pel continent queden petites, per tant
parlam d’explotacions petites i parlam dels criteris del
repartiment, i això és important. 

Hi ha una altra cosa que és important i amb això sí que
l’Estat espanyol mai no ha fet res per les Illes Balears, que és
el fet insular, i que és el sobrecost de la insularitat, és a dir, que
ens costa molt més produir i al cap i a la fi moltes de les coses
que produïm van a preu de mercat internacional. Per tant, no es
valora el fet insular en el preu del que produïm, només es posa
el cost del fet insular damunt els productes que necessitam. La
responsabilitat de tot això la té l’Estat espanyol, no la té ... les
Illes Balears ho hem de reivindicar i ho hem fet sempre, i ho
hem de seguir fent, però la Comissió Europea si l’Estat -si
l’Estat!- no li ho diu, difícilment en sortirem.

I quant a les organitzacions agràries i cooperatives i al
paper del Consell Agrari, jo crec que li hem de donar un paper
molt més important, al Consell Agrari. El Consell Agrari, en el
final hauria de ser l’òrgan que representi el sector, perquè hi
som tots: hi ha totes les organitzacions agràries, hi ha la unió de
cooperatives, hi ha les administracions públiques que gestionen
l’agricultura, per tant el Govern de les Illes Balears li hauria de
donar un paper més important a l’hora de reivindicar, a l’hora
de fer públics alguns posicionaments, al Consell Agrari. 

En definitiva, li votarem a favor la seva proposta. Pensi’s bé
això de fusionar l’esmena amb el seu punt, més que res per
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introduir això dels criteris, que crec que és important sense
deixar de banda la mitjana que reben. Per tant per això li
plantejam la possibilitat de fusionar l’esmena amb el seu punt
número 2. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions i per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús
Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sra. Pons, a nosotros nos gusta su propuesta, además tal y
como está redactada, en los términos en que está redactada, no
le alteraremos ninguna coma, ni hemos observado que haga
falta poner ningún punto en ninguna de sus ies, tal vez porque
nosotros estamos lejos y bien lejos de toda responsabilidad, en
governs, gobiernos y eso que tienen que hacer frente a estos
pagos y que, lógicamente, tratan de prorratear o regatear con
las cantidades.

Expone usted muy bien y muy acertadamente el hecho
diferencial, la realidad en la que se encuentra Baleares en
cuanto percibe las medias en su relación con el resto de la
producción nacional y peninsular, y creo que lo que plantea es
innegable y nadie le puede decir que no porque es una cuestión
de criterios, a esos cuatro puntos, lógicamente unos criterios
con los que hay que manifestar el desacuerdo, como plantea
usted en el primer punto.

Segundo, en la necesidad, por tanto, entonces de establecer
unos nuevos criterios que garanticen estos mínimos a los
payeses baleares a cobrar la media española.

Lógicamente, debe emitirse al ministerio un informe
detallando los sobrecostes que nos representan los problemas
de la insularidad, y está bien planteado exponer la cuestión en
la próxima reunión del Consejo Agrario Interinsular pidiendo
el apoyo de los consejos insulares, de las organizaciones
profesionales y tal. Estas reclamaciones, que todas son lógicas
y que nadie le podrá decir que no, son un signo, continúan
incidiendo sobre la gran petición, entonces, de todo el sector y
de todo lo relacionado con el sector de lograr, por fin, incluir
las diferencias de la insularidad y de los problemas que
representa la insularidad.

Entonces, nada, a nosotros nos gustan, no necesitamos
ninguna corrección, nos convencen y, por tanto, le anuncio que
nos mostraremos favorables en los cuatro puntos.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

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. Buenos días a los miembros de esta
comisión. Nosotros estamos también a favor de esta iniciativa
y votaremos, por tanto, en consecuencia en todos sus puntos, tal
y como está redactada, no necesitamos que haya ninguna
enmienda, sobre todo porque creo que lo más importante es que
se tenga en cuenta el hecho insular, que es lo que realmente
marca la diferencia en el sobrecoste de la producción de
Baleares con respecto a otros territorios de España y que,
desgraciadamente, no se está teniendo en cuenta a la hora de
repartir estos fondos y, por tanto, hace que los agricultores de
Baleares están siendo perjudicados en el reparto de las ayudas.

Sin duda, si se tuviese en cuenta este hecho insular, el
resultado sería muy distinto. Simplemente eso, votaremos 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. El Grup Parlamentari d’El
Pi també donarà suport a aquesta iniciativa. Tots som
perfectament conscients en aquesta comissió que el sector
primari de les Illes Balears té enormes dificultats i moltes
d’aquestes dificultats estan lligades i vinculades a la insularitat,
tant per a la producció com per a la comercialització existeix
un sobrecost i, evidentment, si no som capaços de fer entendre
que aquest sobrecost ha de ser compensat perquè és fruit de la
insularitat, avançarem molt poc en l’aixecament i l’impuls al
sector primari.

Com que aquesta iniciativa el que pretén, en definitiva, és
incidir, una vegada més, totes les vegades que faci falta, sobre
aquest fet insular el qual és prou incomprès, malauradament,
ahir en vàrem tenir una altra mostra amb la ministra, per tant,
nosaltres hem de continuar perseverant i lluitant perquè es
compensi la insularitat de Balears.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, per part nostra
també donarem suport a aquesta iniciativa que ha portat a debat
el Partit Popular, perquè és cert que el resultat d’aquesta
circumstància insular és que hi ha molts més entrebancs a
l’hora de fer viable l’activitat econòmica del sector agrari i
ramader i, per tant, pensam que, una vegada més, ens trobam
aquesta situació en la qual hem de reclamar el que és nostre i el
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que és dels pagesos i pageses de les Illes Balears i que l’Estat
ja hauria de fer fa temps, però que, malauradament, no és així.

Així és que nosaltres li donarem suport. Si el Partit Popular
accepta l’esmena dels grups del Govern també li donarem
suport i si no l’accepta també li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Ara, Sra. Pons, vol que suspenguem la
sessió uns minuts, si té intenció d’arribar a qualque acord amb
la proposta que li han fet.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Per mi, Sra. Presidenta, no cal, donaré les explicacions
referents a l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, per tant, Sra. Pons, vostè té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull
agrair el vot a favor dels grups que han manifestat el suport a
aquesta proposició no de llei. Queda clar el sentit, voler que els
nostres pagesos cobrin la mateixa quantitat mitjana d’Espanya.
Ja no pretenem ser més, que millor aniria, però no pretenem ser
més, però tampoc manco.

Per contestar certs grups parlamentaris, ja som a la meitat
de la legislatura i no coneixem cap resultat, cap, que de manera
reiterada anunciàs la consellera d’Agricultura de veure reduïts
i de veure compensats els costs d’insularitat per al camp de
Balears. Va anunciar que s’havia reunit amb el ministre, van fer
una roda de premsa, però l’acordat, l’acordat no ho sabem. A
no ser que els grups que donen suport al Govern manegin una
informació que aquesta diputada no té, però em consta que no
s’ha donat.

Per tant, desconeixem quin és i en què consisteix aquest
avanç de la negociació de Balears dins la PAC, que la
consellera ens va anunciar dia 29 d’abril, i que a dia d’avui
continuam desconeixent. Per tant, hem de continuar reclamant,
hem d’insistir perquè el Ministeri d’Agricultura tengui en
compte la situació de discriminació que té Balears, no pot ser
els més desfavorits, la comunitat més desfavorida, més
maltractada, diria jo, amb aquest repartiment territorial.

Sincerament, i com he dit, no volem ser més, però tampoc
no volem ser menys.

I Sr. López i Sr. Mas, els llocs de Balears són com són,
seran més grossos, seran més petits, però el que no pot ser és
que cobrin menys pels mateixos conceptes que els de la
península, açò és un greuge comparatiu, i tenim les finques o
els llocs que tenim. A Balears el que no pot ser és que siguem
més en el repartiment d’aquest fons.

I quant a l’esmena, Sr. Mas, jo me la puc mirar amb bons
ulls, però, sincerament, vostè sap que no aporta res aquesta
esmena, vull dir, és una esmena que, primer, desvirtua tota la
meva proposició no de llei; afegir-ho com a un punt d’addició
no té cap sentit. Em sap molt de greu, me la puc mirar amb
bons ulls, mai no he tengut problemes amb incorporar esmenes
que milloren el text, però posar per posar, quan no aportam res,
sincerament, crec que no ho hem de voler embullar-ho més;
crec que està prou ben explicat.

I, com he dit, vull agrair a tots els grups el vot a favor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per tant, entenc que podem passar a
votar tota la proposició no de llei amb els termes de la mateixa
proposició no de llei, amb els termes originaris, i entenc que,
així i tot, es pot votar per unanimitat la iniciativa?

Molt bé, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 1368/21, relativa a criteris de repartiment de
les ajudes FEGA i queda aprovada per unanimitat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4078/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments per
pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la
COVID-19.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm 4078/21, relativa a mesures de suport als sectors de
bodes i esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions
imposades per la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular i, per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Avui el PP presenta aquesta
iniciativa arran de les trobades que ha dut a terme el nostre
grup parlamentari amb l’associació APBEB, que és
l’Associació de Professionals de Noces i Esdeveniments de les
Illes Balears, una associació de nova creació, es va posar en
marxa, ja dins la pandèmia, dia 1 de juny de l’any 2020, i que
del resultat d’aquestes trobades del nostre grup parlamentari
amb l’associació hem trobat necessari presentar aquesta
iniciativa per veure si entre tots podíem cercar solucions de
cara a aquest sector, perquè fins ara, malauradament, les seves
reunions, tant amb la Conselleria de Sanitat, com amb la
direcció general, en aquest cas del Govern, han tengut més
aviat uns resultats que podríem dir infructuosos.

Tots sabem que les mesures i les restriccions aplicades
arran de la pandèmia COVID han tengut repercussions
pèssimes per a l’economia, en general, però hem de dir que per
a alguns sectors econòmics concrets aquestes afectacions han
estat encara més greus per als seus professionals, per als seus
autònoms i també per als seus treballadors.
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Un d’aquests sots-sectors és el format per les empreses de
serveis de bodes, de noces i d’esdeveniments i que engloba una
tipologia de professions i de professionals més aviat diverses
i que fins al moment estava poc associada, tot i que els darrers
anys aquest sector la veritat és que a Balears havia agafat molta
força fins que va aparèixer el virus, aportava molt de valor
afegit; havia creat molts llocs de feina i havia aconseguit
posicionar el nom de les nostres illes en el mercat del sector de
les noces, on no només eren ja els ciutadans de les Illes Balears
els que feien les seves celebracions dins les nostres illes, sinó
que fins i tot, i de cada vegada més, ciutadans de la península
o ciutadans estrangers venien a les nostres illes a fer les seves
celebracions més importants.

En formen part empreses de tot tipus, de decoració, de flors,
de càtering, de propietaris de finques, il·luminació, so, wedding
planners, transport, restauració, complements, etc., i la veritat
és que les diferents normatives i mesures han afectat de manera
molt negativa aquest sector el qual ha pogut facturar molt poc
durant l’any 2020, que va ser el primer any de la pandèmia, i
que segueix facturant molt poc durant l’any 2021, i fins al
moment doncs no pot millorar les seves expectatives. De fet,
els mateixos clients posposen les celebracions sine die sense
posar una data posterior a l’espera de temps millors i de
certeses.

La diversitat d’empreses que en formen part pot explicar la
dificultat de mesures concretes, de fet sovint se les qualifica
dins l’oci nocturn o l’hostaleria, quan no totes ho són, o també
podríem explicar que algunes podran accedir a les ajudes
decretades pel Govern, en canvi algunes segueixen quedant
fora.

I crec que també cal dir, quan explicam aqueixa iniciativa,
que, precisament per com se celebren aquests esdeveniments,
podria ser més fàcil, amb un poquet de voluntat, poder tornar
obrir aquest sector econòmic, la gent concreta, qui són els
convidats, se sap amb antelació qui ha d’assistir a aquests
esdeveniments, solen ser famílies o entorns més aviat tancats i,
per tant, amb més facilitat es podrien aplicar mesures per
començar a posar aquest sector una altra vegada en marxa.
També se solen celebrar molts d’aquests esdeveniments a
carpes o a l’aire lliure.

I és per tot això que el Partit Popular, i esperam que la resta
de grups polítics ens doneu suport, presentam aquesta
proposició, amb cinc punts diferents.

Un és per crear una mesa negociadora perquè el sector
pugui conèixer amb anticipació la situació del sector que
engloba les empreses de serveis i bodes i planificar-ho de
manera consensuada, no que es trobin amb les mesures als
mitjans de comunicació.

L’altre punt és que s’estableixi un calendari de desescalada
per fases.

En el tercer punt volem elaborar i aprovar un pla d’ajudes
econòmiques i legislatives que permetin a aquest sector
d’empreses de serveis sobreviure a aquesta crisi.

El quart punt és fer una estratègia de comunicació cap als
clients de les Illes i de fora per poder tornar recuperar aquests
mercat que perdem, en detriment o a favor, en aquest cas,
d’altres comunitats autònomes, on ara la gent va a celebrar els
seus esdeveniments; per exemple, Madrid es posa de moda per
celebrar aquests tipus d’esdeveniments amb clients que perdem
a les Illes Balears.

I el cinquè punt és la possibilitat d’estudiar i unificar criteris
amb altres comunitats autònomes que en aquests moments es
troben més obertes de cara a aquest tipus de serveis.

Esper el vostre vot a favor i que surti una iniciativa
constructiva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara, en torn de fixació de posicions
i, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula
el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Cuando se habla de lo pésimas que han
podido ser hacia la economía las medidas de restricciones, creo
que todo el mundo sabe que han afectado muy negativamente
a la economía en todos los sectores y en algunos más que otros,
pero hay que recordar lo que decíamos todos los grupos, y esto
en Baleares lo decíamos todos los grupos al principio de la
pandemia, que era que hay que proteger la vida por encima de
cualquier cosa, y se hablaba siempre, por parte de todos los
grupos, de tener unas restricciones, incluso en aeropuertos y en
todo, bastante altas, para proteger de la curva de contagios.
Quiero decir, todas aquellas actividades o costumbres que
podían elevar la curva de contagios, como se ha visto en
muchas otras comunidades, lo que todos aquí teníamos como
consenso que había que hacer, era reducirlas para que no se
saturasen las UCI, para que no hubiese una curva contagiosa
alta y para que, por supuesto, no hubiese muertes.

¿Por qué lo comento? Porque es verdad que ahora estamos
en otro momento, ahora estamos en un momento en donde los
sectores más vulnerables ya están vacunados, ahora estamos en
un momento en el que la vacunación empieza a llegar y hay que
pensar en cómo reactivar la economía de forma ágil y rápida,
pero no hay que olvidarse de que todas las medidas que se han
ido aplicando, algunas serán más criticables, otras menos,
siempre se ha hecho pensando en frenar esa curva de contagio
y que las UCI no se saturen, y eso es algo muy importante que
no hay que olvidar.

Porque, al margen de lo que podamos opinar cada uno, una
realidad es que la tasa de mortalidad por cada 100.000
habitantes de Baleares es de las más bajas de toda Europa, eso
sí que hay que ponerlo en valor porque hablamos de vidas, este
tema en cuestión. Yo he hablado con trabajadores directamente
del sector, como es obvio es un sector de eventos y bodas,
quiere decir una de las cosas que todos los países acordaban era
que las reuniones familiares o agrupaciones eran uno de los
riesgos máximos para contagios, entonces es un sector de los
que más ha padecido, eso no hay que obviarlo, tanto bodas
como eventos, cualquier persona que trabaja organizando
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eventos te va a decir que prácticamente han tenido que reducir
a cero todos los eventos por el tema de restricciones.

En ese sentido, y entendiendo que ahora hay que agilizarnos
para conseguir reactivar la economía, porque estamos en otro
contexto, eso sí, sin tener en cuenta que la pandemia, como es
obvio, no ha desaparecido ni mucho menos, creo que, bueno,
en nuestro caso lo vemos favorable, vamos a votar a favor de
todos los puntos, me gustaría comentarlos un poquito.

Por ejemplo, la mesa negociadora, pues, para que conozca
la anticipación del sector en sí de las empresas de bodas y
eventos, para que se planifique la reapertura, normal, han
estado cerradas, son unas medidas que son variables
dependiendo de la curva de contagio, es normal que haya una
mesa negociadora para que tengan cierta planificación o
certidumbre dentro de lo incierto que es todo este escenario con
la pandemia.

Igual que el calendario de desescalada en sí, que es el punto
2, vamos a votar a favor porque es de sentido común; o sea,
unas empresas que han estado perjudicadas totalmente pero
para proteger la vida de la gente, pues ahora hay que ver cómo
se les planifica o cómo se hace una desescalada para que se
pueda.

Hay una cosa que se comenta en la exposición de motivos,
que es el tema de eventos al aire libre, bueno, en invierno no
había eventos al aire libre, ahora sí, ahora, con buen tiempo,
puede haber eventos al aire libre, en carpas abiertas, como se
comenta en la exposición de motivos.

Todo el tema de ayudas lo vemos muy favorable, porque es
verdad que hay algunos sectores que han quedado fuera,
entonces todo lo que es dentro de la posibilidad, porque
entendemos que el presupuesto siempre es limitado, se pueda
favorecer con estas ayudas sobre todo a las empresas que más
han padecido lo vamos a ver siempre bien y vamos a votar a
favor, siempre que sea posible realizarlo.

Todo el tema de planificar los eventos o la promoción para
volver a recuperar ese impulso de ser pioneros en España y que
mucha gente venga a celebrar, por supuesto, de hecho, igual
que hay que conseguirlo con otros sectores, por ejemplo el
turístico, pues hay que volver a dejar claro que somos un
destino seguro y que si, por lo que sea, cualquiera preferido a
otro destino, tiene que volver a ser atractivo este destino, esto
es lo mismo. Si ya se hacían eventos y ya se hacían bodas,
tenemos que volver a ser atractivos fuera de las Islas Baleares
para que quieran venir aquí a celebrarlo, porque al fin y a al
cabo es una economía que queda aquí, en Baleares, y que,
bueno, como vemos, es muy transversal y afecta a muchas
empresas de floristería, catering, etc., se dice en la exposición
de motivos, y lo vemos muy positivo porque beneficia muchos
sectores en sí.

El punto 5, como es obvio, pues es normal que vamos a
votar a favor también, con lo cual votaremos a favor de todos
los puntos. Agradecemos la iniciativa, es un sector que
obviamente ha padecido mucho, pero hay que pensar que todo
esto se hace siempre por proteger vidas y no por gusto de un
gobierno u otro. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. A mí lo que más me ha gustado de
todo es planificar, creo que a este sector planificar le viene
francamente bien, claro, es el sector donde planifican las bodas,
ni se hacen ni se celebran, se planifican. Así que planificar un
sector que planifica en la mesa el encuentro va a estar muy bien
porque va a haber que planificarle precisamente el encuentro.
Es muy adecuado.

Y no sólo es muy adecuado sino que nos ha llevado
indirectamente el Sr. López a lo que tendremos que discutir en
el futuro. Yo soy contrario a que a esto se le llamen ayudas,
éste “ayudas” conlleva un cierto sentido como de caridad,
como de necesidad, como de relación entre fuertes y débiles
con que no estoy de acuerdo. Estamos hablando de
reparaciones y de indemnizaciones. 

Uno de los sistemas que han utilizado los gobiernos
indirectos para llevar a cabo sus restricciones ha sido restringir
determinados sectores o determinadas actividades. No sólo se
nos ha dicho: quédese usted en su casa, sino que también se nos
ha dicho indirectamente: porque no encontrará nada en la calle.
Así que hemos paralizado la actividad con moderadas formas
de la acción necesaria para combatir la pandemia.
Perfectamente de acuerdo. Ahora, una de las obligaciones que
contraen entonces los gobiernos y los estados que asumen con
este valor lo que consideran sus obligaciones en el sentido de
la seguridad de los pueblos, es de pagar e indemnizar a aquellos
que quedan dañados por esto. El daño moral histórico será
irreparable, al haber perdido bodas habremos perdido muchos
de sus frutos. Decía usted si ha sido infructuosa la labor del
sector que precisamente debería ser más fructuoso de todos y
que sería más hermoso para nosotros como sociedad que lo
fuera. 

Así que lógicamente estamos a favor de estos cuatro puntos,
de este planificar, de esta mesa que como las mesas también
son muy de boda; o sea, creo que de alguna manera el propio
sector le ha orientado, le ha dicho, en cuanto uno imagina la
cosa estos puntos un poco imaginativamente le han venido a
salir solos. Debe haberle resultado fácil elaborar esta petición,
Sr. Sagreras, espero que igual de fácil que nos resulte a todos
votar a favor, que es lo que debemos hacer.

Muchas gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -un poc de silenci, per favor-, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor de la
proposta. La veritat és que, clar, quan un desconeix un món i li
mostren, se sorprèn i a mi personalment em va sorprendre molt
el món aquest dels esdeveniments i que hi hagués tanta
generació de dinàmica econòmica rere tot això. És a dir, al
marge que vengui fins i tot gent de fora a casar-se a les Illes
Balears, tot el que representa el muntatge d’unes noces, des de
qui fa el vestit fins al qui posa la corrent -perquè ens
entenguem-, i ho esmenta vostè a l’exposició de motius. Hem
de fer el possible i allò que sigui sanitàriament bo per a tots
perquè aquesta i moltes altres activitats es tornin posar en
marxa. 

El tema és que també ens ha posat damunt la taula la
necessitat de l’organització del sector i el sector s’ha organitzat,
i això és bo, el sector ha vist que tenia aquesta necessitat
d’organitzar-se i han fet una associació, no només una
associació a les Illes Balears, s’ha fet una associació a nivell
d’Estat. S’han fet associacions perquè el mateix problema que
ha tengut a les Illes Balears la gent que es dedica als
esdeveniments l’han tengut a tot l’Estat espanyol, a cada una de
les comunitats. De fet, el president de l’Associació
d’Esdeveniments de les Illes Balears és vicepresident de
l’Associació Espanyola -des d’aquí l’enhorabona-, i crec que
amb això també hi ha una capacitat d’influència de la societat
civil organitzada. 

Per tant, és important que s’hagin organitzat i hagin fet
aquesta entitat, perquè així són un sol grup, un sol col·lectiu
que reivindica i que demana en aquest cas a la comunitat
autònoma i a l’Estat la millora de la seva capacitat de feina. 

Senzillament, donarem suport a la proposta perquè creim
que és necessari posar fil a l’agulla en el cas d’aquest
subsector.

Gràcies.

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. Nosotros también estamos a favor de
esta iniciativa, como no podía ser de otra manera, y también,
como ya ha comentado el Sr. Méndez, de Ciudadanos, que me
ha precedido en el uso de la palabra, nosotros siempre hemos
defendido que todos aquellos que se han visto impedidos de
poder desarrollar su trabajo, de poder abrir sus negocios, tienen
que tener ese derecho a ser indemnizados porque exactamente
igual que cuando a alguien se le priva de un derecho, el que
sea, por parte de las administraciones públicas tiene que tener
la correspondiente indemnización, nosotros hemos echado en
falta que en el caso del derecho al trabajo, el derecho a la
libertad de empresa que se han visto mermados por culpa de las
gestiones que se han llevado a cabo de esta pandemia por parte
de los poderes públicos, tanto del Gobierno de la nación como
del Gobierno autonómico, pues efectivamente estas personas no

han sido indemnizadas ni han sido compensadas de manera
adecuada.

Evidentemente cuando uno renuncia a un derecho o le
hacen renunciar a un derecho en beneficio de un derecho
común superior, que es en este caso la salud pública, está
siempre..., bueno, recogido en la normativa, en el ordenamiento
jurídico el justiprecio que la sociedad debe pagarle a esa
persona a cambio de ese sacrificio, de esa cesión de un derecho
que está realizando a favor de la sociedad.

Por tanto, como no puede ser de otra forma, evidentemente
votaremos a favor y además consideramos que este sector es un
sector que tiene mucho peso dentro de nuestra economía,
precisamente en Baleares, porque sabemos que mucha gente,
incluso de otras partes del mundo, viene aquí a celebrar sus
bodas, a celebrar sus eventos porque, bueno, pues porque
somos una sociedad, una región turística y porque es uno de los
productos que también atrae al turismo y atrae a personas de
otras partes del mundo y evidentemente genera economía y
genera un beneficio no solamente para estas empresas sino para
toda la sociedad porque al final, bueno, pues ya sabemos que
la economía no son compartimientos estancos y que todos
estamos relacionados y que un sector caiga puede ser un efecto
dominó para otros sectores, como está ocurriendo en este tipo
de eventos. No solamente es el wedding planer o la persona
que tiene la finca que es alquilada para celebrar el evento, sino
que luego alrededor se mueve muchísima más gente que vive
de este sector. 

Por tanto, se merecen una consideración y se merecen poder
acceder a las ayudas que les correspondan en igualdad de
condiciones que el resto y, sobre todo, como he dicho, ser
compensados por esta coacción de los poderes públicos que son
quienes han obligado a estas personas, a estas empresas, a estos
trabajadores a no poder continuar con su actividad.

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. Certament hi ha sectors...,
tots els sectors econòmics han estat afectats per la pandèmia,
però també és evident que hi ha sectors econòmics que han vist
minvats els seus ingressos, però que han pogut continuar amb
la seva activitat, i altres sectors que simplement no han pogut
exercir la seva activitat. Estam en el cas de les noces, els
esdeveniments en el cas segon, és a dir, en el cas que no poden
fer la seva activitat perquè, a més, les mesures restrictives del
Govern els ho impedeix perquè els aforaments marcats
realment a la pràctica fan inviable, la immensa majoria fan
inviable l’exercici d’aquesta activitat.

Què vol aquest sector? Doncs, com altres sectors, el que vol
és poder fer feina, sobretot poder fer feina, poder fer feina. Jo
no em vull entretenir en si són ajudes, indemnitzacions, estic
d’acord que es diu més el concepte indemnització que el
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concepte ajuda, però sobretot el que volen és poder continuar
amb la seva activitat. Per tant, el que reclamen en el fons és que
el Govern faci una desescalada que els permeti aprofitar la
temporada 2021 perquè, clar, com els passa a les Illes Balears
a quasi totes les activitats i més les relacionades amb la
concentració de persones evidentment és més bo de fer i més
còmode i més agradable concentrar persones a l’estiu que
concentrar persones a l’hivern. Això ho entenem tots
perfectament. A més, a l’estiu es fa sobretot a l’aire lliure, i
això és molt important a nivell sanitari, a nivell de les mesures,
perquè a l’aire lliure és on manco contagis es produeixen i, per
tant, on hi ha unes condicions de seguretat per natura més
favorables que es puguin exercir les activitats i manco
favorables que es produeixi una incidència de la pandèmia.

Des d’aquest sentit, el que reclamam des d’El Pi, a part
lògicament de donar suport a la iniciativa presentada, és que el
Govern es posi les piles i que, més enllà de fer tot el que es
reclama per part del grup proposant, sobretot s’adoptin mesures
que permetin que aquest subsector de l’economia pugui al llarg
de l’estiu del 2021, sobretot -ja dic- a l’exterior, fer la seva
activitat amb les condicions de distància, amb unes condicions
de seguretat, però no amb uns aforaments tan limitats que facin
impossible la realització d’aquesta activitat, perquè no només
l’afectam negativament en present, sinó que també l’afectam a
futur, perquè -com bé ha dit el Sr. Sagreras- durant el primer
tram de la pandèmia el que es va produir va ser un ajornament
o una suspensió de les activitats d’esdeveniments, però ara el
que s’està produint és un desviament de les activitats que es
volien fer a les Illes Balears a altres bandes fora de les Illes
Balears, perquè a aquestes altres bandes sí que es poden fer
esdeveniments. 

I, per tant, al final els que tenen ganes de casar-se, els que
tenen ganes de fer noces, poden esperar sis mesos, però no
esperaran anys i anys. I, per tant, al final el que fan és
organitzar esdeveniment a una altra banda ja que a les Illes
Balears això és impossible. Per tant, perdem competitivitat de
futur i això evidentment pensam que el Govern s’ho hauria de
replantejar i que és ben hora en aquest sentit que, sobretot a
l’exterior, se’ls permeti amb les distàncies i les mesures de
seguretat fer la seva activitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo el que trob és que després
d’haver escoltat les diferents intervencions, en realitat el que
pens que és una llàstima que aquesta feina de negociació, si se
li vol dir així, o de diàleg, entre Govern i aquest sector al qual
el Sr. Sagreras ha fet referència, no s’hagi produït ja. És una
llàstima, perquè segurament si aquestes negociacions
s’haguessin iniciat ja fa un parell de mesos, tot i que teníem una
situació dura i amb moltes incerteses, s’haguessin pogut
planificar diferents escenaris. I sembla ser, pel que he escoltat
de les diferents intervencions, que això no ha estat així.

També és cert després que hem de tenir en compte que cada
illa, des del punt de vista de la qüestió competencial dels
consells insulars, també seguís la seva pròpia estratègia i per
tant, tots sabem que dins les estratègies de promoció turística
de cada illa, el sector d’esdeveniments en general té un pes
important. I, per tant, cadascú en funció de la seva situació,
cadascú vull dir cada consell insular, lògicament, ha fet la feina
que ha trobat més adient i ha actuat segurament en
conseqüència. Per tant, jo crec que aquí no és una tasca que
s’hagi d’encomanar de manera exclusiva al Govern de les Illes
Balears. Però bé, no li dic per desmerèixer la iniciativa -que
consti-, dic que no crec que únicament se li hagi d’encomanar
al Govern aquesta responsabilitat. I per això explic que crec
que els consells hauran fet el que els correspon fer en aquest
cas.

Arribats a aquest punt, bé nosaltres -també li dic, Sr.
Sagreras-, nosaltres donarem suport a tots els punts que vostès
traslladen aquí, perquè és de lògica, però arribats a aquest punt,
sí que seria desitjable i tenint en compte que és un segment que
ha destacat per haver tengut un creixement molt important al
llarg dels darrers anys en el conjunt de les nostres illes, és un
sector que s’ha posicionat amb un elevat valor de mercat i, per
tant, és un segment que a totes les illes segurament volem, o
volen potenciar. I per això pens que és important que aquí
també el Govern faci una feina d’interlocuació, de mediació, de
facilitació, per començar a establir amb quins paràmetres es
poden dur a terme aquestes activitats. 

Ja dic, és una llàstima que això no s’hagi fet abans i
esperem que es pugui fer amb urgència i sobretot que permeti
-com ha dit el Sr. Melià- que aquesta situació no ens faci perdre
competitivitat en un futur. Jo estic convençuda que no serà així,
però no s’han de deixar de fer esforços per evitar que passi,
perquè evidentment les Balears, totes les Illes Balears són un
escenari fantàstic per a la realització d’aquests esdeveniments
i segurament el que fa que la gent vulgui venir a celebrar-los
aquí, no desapareixerà de la nit al dia, vull pensar, perquè sinó
tendríem una catàstrofe d’una magnitud molt superior a la
pandèmia, ja seria una catàstrofe d’un altre tipus.

Però tot i això -ja dic- estic d’acord amb allò que diu el Sr.
Melià, hem d’anar amb seny, hem de ser curosos i hem de
donar les facilitats que sanitàriament es puguin donar en aquest
moment; o millor dit, aquelles facilitats que no contradiguin els
requisits sanitaris, però que realment permetin que com a
mínim aquelles celebracions de formats més petits, si es vol, es
puguin continuar celebrant, amb mesures de seguretat
addicionals, si s’escau.

Res més a afegir. Moltes gràcies. 

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. El Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor d’aquesta iniciativa, per donar suport al sector de
les noces i esdeveniments. Aquest sector afecta més de 500
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empreses de les Illes Balears de manera directa, que ofereixen
els seus serveis en exclusiva per al sector, però de manera
indirecta moltes més empreses, amb moltes activitats diverses,
com s’ha dit, potser decoració, il·luminació i serveis
d’electricitat, tècnics de so, música i fotografia, maquillatge,
perruqueria, moda i complements, transportistes i conducció
d’autobusos i altres vehicles. I dins del ram de l’hoteleria tenim
professionals de fleca i pastisseria, catering, cambrers i
cambreres, personal de neteja, ajudants d’office i, per suposat,
les empreses professionals organitzadores de noces i altres
esdeveniments. 

El volum econòmic d’aquest sector per tant, és molt
important. Parlem de moltes empreses i de molts de
treballadors, que són necessaris per poder celebrar una
demanda molt elevada de noces que tenim cada any a les
nostres illes, amb el que es tradueix en un volum de facturació
també molt important, de molts milions d’euros anuals. Es
tracta d’un sector consolidat que atrau visitants durant tot l’any
a les nostres illes i constitueix una promoció turística de
qualitat, a més de suposar uns ingressos per a les empreses
locals molt elevat. És cert que el sector ha demanat que es
prenguin mesures diferenciades en relació amb la seva activitat,
però recordem que el passat 16 de febrer ja es va aprovar en
plenari una proposició no de llei, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d’impuls
econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats per la
crisi econòmica, derivada de la pandèmia per COVID-19, que
afecta també al sector de noces i esdeveniments i va ser
aprovada per unanimitat. El mateix dia el Parlament va instar
el Govern balear i el Govern central a crear una línia d’ajudes
directes perquè el sector de noces i esdeveniments puguin optar
a les convocatòries públiques vinculades a la COVID-19, atesa
la necessitat del sector en aquests moments; la iniciativa va ser
presentada per Unides Podemos a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts i va tenir també el suport de tots els grups polítics.
I avui també es donarà suport a aquesta proposició no de llei
del PP, per part del nostre grup parlamentari.

Per tant, queda clar que el Grup Parlamentari Socialista, i
també la resta de grups polítics i per suposat el Govern balear,
volen ajudar a aquest sector i donar-li el màxim suport possible.

Quant al primer punt, bé, el Govern balear ja s’ha reunit
amb el sector per canalitzar les seves demanes i propostes en
diverses ocasions i la darrera reunió va ser fa un mes, amb el
director general de Promoció Econòmica, Manel Porras, a part
que està negociant sempre amb el Govern central.

El segon punt, la desescalada s’ha de fer en la mesura del
possible, tenint en compte totes les incerteses que engloba la
situació epidemiològica, però és cert que el Govern balear ha
d’establir uns paràmetres per donar seguretat jurídica als
negocis del sector.

Quant al tercer punt li donarem suport, perquè la política
dels segments turístics és una de les principals estratègies per
desestacionalitzar que té el Govern balear. 

Es va començar un MICE, que està en la fase de formulació,
MICE és l’acrònim anglès de Meetings Incentives, Conferences
and Events i engloba el que són els viatges d’empresa o de

congressos, però el sector de bodes i esdeveniments encaixa
molt bé dins aquest segment i podria servir d’impuls per trobar
noves fórmules i segments de mercat inexplorats fins ara. Per
tant, aquest quart punt també és molt important.

I al cinquè punt també li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara en torn de contradiccions i per
part del grup parlamentari proposant té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bé, crec que no recordava o crec que no havia pogut
experimentar encara cap vegada aquesta bona sensació que
suscita que una iniciativa pròpia s’aprovi per unanimitat.

Per tant, l’únic que vull fer en aquest darrer torn de paraula
és agrair l’actitud i el vot de tots els diputats. Esperem que sigui
una bona notícia, que aquestes bones paraules amb propostes
concretes duguin a l’acció al Govern de les Illes Balears i que
aquest sector, que tan malament ho està passant, pugui
començar a veure qualque cosa clara les pròximes setmanes o
els pròxims mesos i que aquest començament d’activitat es
pugui dur a terme ja dins aquesta mateixa temporada, perquè la
temporada que ve possiblement ja no arribaran a la vorera.

Per tant, donar-vos les gràcies a tots i que el Govern es posi
a fer feina. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagrera. Entenc per tant, amb les diferents
intervencions dels diferents portaveus, que podem aprovar per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 4078/21, relativa
a mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments, per
pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la COVID-
19.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i
enhorabona a tots per haver aprovat les iniciatives, les dues per
unanimitat.
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