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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió...
-un poc de silenci, per favor- començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4139/21 i 4708/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4139/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als
agricultors i ramaders per compensar les grans pèrdues
ocasionades per la sequera.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4139/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per als agricultors i ramaders per compensar les grans
pèrdues ocasionades per la sequera. 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, gràcies, presidenta i bon dia a tots, diputades i diputats.
Avui venim aquí a discutir o a presentar -jo crec que discutirem
poc- una proposició no de llei que no vull dir que hagi quedat
extemporània perquè el Parlament s’hagi torbat en la seva
tramitació perquè la veritat és que s’ha fet via d’ençà que la
vàrem presentar a avui que es discuteix, però sí que en certa
manera ja podríem dir que sí que existeix una resolució per part
de la conselleria que, de qualque manera, finalitza..., encara
que no de manera exacta, els objectius que perseguia el Partit
Popular quan la va presentar que durant aqueixa mateixa
setmana també vàrem interpel·lar a la consellera durant el
plenari. 

Jo, per fer una miqueta de memòria idò seguirem una mica
l’exposició de motius. 

Tots sabeu que existeix una gran preocupació sobretot,
pertot, però sobretot en els pobles del sud de Mallorca,
especialment entre els pagesos i ramaders d’aquests municipis,
pels problemes que s’han ocasionat per la manca de pluges que
s’han donat des de finals de l’any passat i durant enguany. La
producció de cereals, farratges i garba d’avena s’ha vist
greument afectada per mor d’aquesta sequera. Això ha provocat
una caiguda de produccions de més del 70%. Això ha
impossibilitat sostenir l’alimentació dels animals, pràcticament
no hi ha hagut pastures, no hi ha hagut ensitjaments, els
ensitjaments que es fan cada any en el desembre i en el gener,
i no s’ha pogut fer o els que han sortit, han sortit de molt mala
qualitat, i tot això suposa que no hi haurà reserves per alimentar
els animals o que les reserves seran mínimes.

Aquesta sequera, juntament amb la crisi que pateix el sector
agrícola i ramader a causa de l’increment dels costs de
producció i els preus baixos a què es veu obligat el pagès a
vendre els seus productes, provoca que molts d’ells no puguin
assumir la compra d’aliments per al seu bestiar i, de fet, no
només han d’assumir la compra d’aquests aliments -aquesta
compra provoca un augment de cost a l’explotació agrícola-
sinó que també s’ha de tenir en compte que prèviament el pagès

havia duit a terme una inversió a les seves terres per obtenir
l’aliment necessari per als seus animals.

La situació és tan extrema que els agricultors i ramaders ja
es plantegen posar en marxa una vegada més els seus pous a fi
d’esmenar aquesta problemàtica.

 I és per tot això que el Partit Popular proposa que el
Parlament de les Illes insti la conselleria a promoure ajudes
perquè aquests agricultors i ramaders puguin assumir
l’alimentació dels seus animals i així poder compensar, en part,
les grans pèrdues ocasionades per la sequera.

I insistesc, la discutim perquè la teníem presentada. De
qualque manera hi ha una resolució, la mantendrem perquè així
ho fem amb altres proposicions que la tramitació parlamentària
fa que es discuteixin a posteriori, votarem a favor i ens
agradaria que amb un debat totalment constructiu, que era el
que preteníem fer amb la resta dels grups polítics, també li
donin suport, i les resolucions que ja s’han dutes a terme, tant
de bo pugui haver-hi a un moment donat, disponibilitat perquè
es puguin ampliar aquestes ajudes.

Gràcies a tots per endavant. 

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. Bueno, como ha comentado ya el
ponente de esta iniciativa son ayudas que realmente ya se están
promoviendo desde la conselleria pero eso no quiere decir que
no podamos comentar un poco por encima el tema. 

A la consellera se le preguntó en el pleno al respecto y claro
se le preguntó por qué no se habían habilitado en febrero, lo
que pasa que hablamos -es verdad- es que siempre parece que
hablamos de ayudas de temas de sequía, claro, lo normal es
esperarse siempre a abril, mayo más o menos, para declarar qué
es lo que ha hecho la conselleria. 

La conselleria se reunió además con todas las
organizaciones profesionales representantes del sector para ver
cómo se haría el declarar la sequía y cómo sería el sacar las
líneas de ayudas. Al respecto decir que, bueno, ya se ha llevado
a cabo, es un debate que se puede hablar pero a mí me gustaría
hablarlo más en plan de, bueno, esto cuando ocurre, hay que
habilitarlo, es verdad que requieren ayudas, en eso se está, me
parece una propuesta positiva, votaremos a favor.

Pero sí que creo que igual tendríamos que hablar aquí de
cara al futuro de todas esas zonas de Mallorca o bueno, del
resto de islas también, que son las zonas más castigadas y cómo
habría que hacer un sistema de regadío que realmente pudiese
favorecer para que los agricultores no tuviesen que tener
siempre esa incertidumbre de si va a haber demasiada sequía y
se van a quedar -por desgracia- sin poder hacer la labor que
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tienen que hacer en condiciones y eso les va a suponer grandes
pérdidas.

Esto sí que sería de cara a medio-largo plazo. Recordar que
sí que se va a habilitar un plan de regadíos que costará más de
80 millones de euros donde gran parte de esos problemas se
van a solventar pero aun así seguramente haya zonas que haya
que seguir estudiando y viendo.

Entonces, aprovechando esta PNL, que la vemos muy
positiva y vamos a votarla a favor, sí que querría introducir el
debate de cómo ayudamos de cara al futuro para dar
certidumbre a la gente que ahora mismo tiene incertezas de que
cada vez que hay una sequía esté pendiente de que se les den
ayudas o no, en lugar de tener unos sistemas que permitan que
esas sequías no les dañen tanto en su labor del día a día. 

Y nada más. Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. A pesar de esta confesión de
extemporaneidad de la propuesta que nos ha hecho el Sr.
Sagreras, seremos favorables nosotros también, lo que
entendemos que, eso, el 10 de mayo la conselleria ya declaró
mediante resolución la sequía meteorológica, ¿no?, con los
cuatro efectos que se supone que conlleva esto; es decir, una
convocatoria extraordinaria, es una activación de seguros
agrarios, una solicitud de reducción de los módulos del IRPF
y un permiso para alimentar el ganado con formas alternativas,
con lo que creemos que está perfectamente dentro de las líneas,
y viene a quedar claro que hay que activar todas las
posibilidades de regadío y que eso sigue siendo una buena
apuesta. 

Sí que nos sorprende, eso sí, la presentación por parte de la
conselleria de un sistema de teledetección anticipada de la
sequía que, a pesar del nombre futurista y de las expectativas
que esta rimbombante denominación pueda despertar, no llame
a nadie a engaño: no es más que otra herramienta de un control
exhaustivo del territorio, porque se va a ser más preciso en la
medición municipio por municipio, incluso por parcela; no,
lógicamente, la previsión de lluvias, porque eso sigue estando
en manos del cielo, no en manos de los humanos, pero sí que
para -digamos- para tranquilidad de poetas enamorados y
disidentes, el tiempo seguirá estando loco y resultando
impredecible, aunque eso sí, para alegría de burócratas,
inspectores y receptores de ayudas, sabremos cuánta sequía nos
ha tocado per cápita, lo que también resultará bastante
interesante. 

Convendrán en que lo que habremos hecho, de todas
maneras, será transformar en nuestras mentalidades un hecho
real -la falta de precipitaciones- confundirlo, mezclado con un
hecho administrativo, la percepción y la entrega de ayudas. Y
daremos cumplimiento al viejo aforismo de que si no quieres
ciertas respuestas es mejor que no hagas ciertas preguntas. 

Por lo demás, como planteamos, estaremos, seremos -como
pueden ver y como habrán deducido además de mis palabras-
perfectamente favorables al punto que nos plantea el Sr.
Sagreras.

Gracias, Sra. Presidenta. 

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: 

Sí, bé, oportuna la presentació de la Proposició no de llei i
oportuna l’acció de la conselleria declarant sequera a tots els
pobles que la va declarar. 

Per tant, a partir d’aquí des de la conselleria es podran
habilitar les actuacions que es considerin oportunes i des
d’altres administracions públiques també, ajudes, menjar,
qualsevol cosa. El realment important, però, és que ja fa anys
que estam així, fa molts d’anys que cada dos o tres anys s’ha de
declarar sequera per poder habilitar ajudes perquè els ramaders
puguin accedir a menjar per mantenir el seu ramat. Per tant,
hem de plantejar una solució que sigui més o manco definitiva
perquè no és pla cada un parell d’anys que el sud de Mallorca,
en aquest cas, es quedi amb uns sembrats d’un pam, un pam i
mig, que no es pugui segar, no es pugui batre i comenci la roda
de les ajudes. 

Per tant, és necessari que plantegem, i sabem que des de la
conselleria s’està plantejant i s’ha plantejat, l’aprofitament del
cent per cent o del màxim d’aigües depurades i que aquestes
aigües depurades puguin servir per fer reg a cultius extensius
que serveixen per alimentar el ramat. Si volem ser productors
de ramat, si volem mantenir aquesta activitat econòmica és
necessari donar una solució d’aquestes característiques. No
podem perdre ni una gota d’aigua, i a Mallorca o a Balears se’n
generen molta d’aigua depurada, se’n genera moltíssima. Per
tant, facem que el màxim d’aigua depurada sigui aprofitada per
a la producció de farratges per alimentar el ramat i fer així
possible el manteniment d’aquesta activitat i que no cada dos,
tres anys s’hagi de declarar sequera a un lloc o a l’altre.

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. Buenos días a todos los miembros de
esta comisión. Nuestro grupo está a favor del contenido de esta
iniciativa y en consecuencia votaré en contra...

(Remor de veus)

... votaré a favor.
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(Algunes rialles)

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. Coincidesc al cent per cent
amb la intervenció del portaveu de MÉS per Mallorca. És
evident que aquesta iniciativa pretén compensar una situació
concreta climatològica que és la sequera. Si la conselleria ja
s’ha posat les piles idò benvinguda sigui i anam ben encaminats
i en línia. I és evident que el problema estructural també té una
diagnosi i una proposta de resolució a través del Pla de regadiu
i la utilització de les aigües depurades i per tant, també estam
en aquest camí en sintonia.

Per tant benvinguda sigui, tot el nostre suport a la iniciativa
del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres estam absolutament d’acord
amb la diagnosi de la situació que malauradament viuen les
famílies que es dediquen a l’agricultura i la ramaderia, ja sigui
de manera professional o de manera amateur, diguem-l’hi, però
en qualsevol cas és cert que aquesta situació no es dóna
puntualment ara, sinó que crec que la tornarem veure en un
futur perquè vivim en un clima que propicia aquestes
circumstàncies de sequera de manera prou recurrent. 

Per tant, crec que l’aspiració que ha de tenir el Govern és
donar una resposta permanent en el temps a aquest tipus de
situacions i, per tant, entenc que avui ja no es generarà gaire
més debat respecte d’això, perquè, a més, és un debat que ja
hem mantingut en anteriors ocasions, però perquè hi estam
absolutament d’acord crec que tots, no? 

Per tant, el nostre suport també per aquesta iniciativa.

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, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, el Grup Parlamentari Socialista també donarà
suport a aquesta proposta, però abans volem recordar que la
conselleria ja va aprovar el passat 10 de maig la resolució que

reconeix la sequera meteorològica a l’àmbit agrari de Mallorca
i de Menorca, per la disminució de la precipitació durant els
mesos de setembre del 2020 fins al darrer mes de març, i es
reconeix també una relació directa entre la sequera i els
perjudicis que ha patit el sector primari aquest any 2021.

Així, els pagesos o ramaders que tenguin assegurats els
cultius podran cobrar les assegurances i tindran descomptes en
els mòduls d’IRPF de la campanya d’aquest any.

És evident que els episodis de sequera són cada anys més
freqüents a causa dels efectes del canvi climàtic i els cultius
s’hauran d’adaptar a la disponibilitat de l’aigua que hi hagi en
el moment. El panorama també provoca que s’hauran
d’augmentar les assegurances agràries i també les ajudes.

El dèficit de precipitacions ha afectat molt el sector de la
ramaderia en general, sobretot en la reducció de la producció
de pastures. S’ha de tenir en compte que en aquest tipus
d’explotacions el bestiar s’alimenta bàsicament amb aliments
produïts en la mateixa explotació i de les pastures en el cas dels
herbívors.

La manca d’aliments per al bestiar suposa una amenaça per
a les explotacions del bestiar oví, caprí, boví i porcí en
extensiu. 

La baixa pluviometria tant a Mallorca com a Menorca es
pot comprovar fàcilment en la mitjana acumulada durant els
mesos de setembre a març que ha estat un 20% menys que la
mitjana del període de referència anterior. Aquesta manca de
pluges ha ocasionat que els cultius de pastura, cereals i de
lleguminoses sembrats durant la tardor de l’any passat han estat
molt afectats. A Mallorca els tècnics de SEMILLA i a Menorca
els tècnics de FOGAIBA han fet un seguiment agronòmic de
camp a diferents parcel·les sembrades de pastura, cereals i de
lleguminoses i s’han detectat pèrdues molt importants.

És evident que el canvi climàtic cada vegada afecta més les
nostres illes i el sector primari ho pateix intensament i també
que la manca de precipitacions ha significat un desequilibri per
al sector ramader, perquè afecta cultius que formen part de
l’alimentació de la cabana, com explicam.

Per altra banda, el passat gener es va constituir el Comitè
d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic a les
nostres illes per assessorar el Govern balear sobre el canvi
climàtica que afecta... també i per avançar en la Llei de canvi
climàtic de les Illes Balears.

Recordem que la declaració d’emergència climàtica ja va
ser aprovada per el Consell de Govern el passat 8 de novembre
de 2019 i això serveix per establir polítiques reals i eficaces
capaces de minimitzar el canvi climàtic que afecta moltes àrees.

S’ha de tenir en compte també que les nostres illes per la
seva condició de territori insular són més vulnerables als
efectes d’aquest canvi climàtic, com l’increment de la
temperatura mitjana, la disminució de la precipitació i les
sequeres o l’augment d’esdeveniments extrems com poden ser
onades de calor o pluges intenses puntuals. Aquests factors
comporten un risc per als sectors de l’aigua, el territori i també
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per al medi natural i per al sector primari que resulta
especialment afectat. Per això ja es treballa en aquest sentit,
però s’ha de seguir treballant molt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per part del grup proposant i
per contradiccions té la paraula el Sr. Sagreras del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Com que no hi ha hagut contradiccions
només en faig ús per donar-vos les gràcies a tots, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sagreras. Després d’escoltar les intervencions
de tots els portaveus entenc que es pot votar per unanimitat
aquesta proposició no de llei.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4139/21, relativa a ajudes per als agricultors i
ramaders per compensar les grans pèrdues ocasionades per la
sequera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4708/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a suport i potenciació
del sector econòmic dels esdeveniments.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4708/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a suport i potenciació del
sector econòmic dels esdeveniments. Per a la seva defensa 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. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
presenta aquesta iniciativa amb la voluntat de donar suport a un
sector econòmic concret que és el dels esdeveniments.

Tots sabem que les Illes Balears som un país capdavanter
en matèria turística i tots sabem que dins les estratègies que ens
hem marcat al llarg dels anys la diversificació d’aquest
producte que vagi més enllà del sol i platja tradicional sempre
ha estat un objectiu a assolir.

La mateixa Llei de turisme de l’any 2012 així ho indica i
així ho estableix i, per tant, és una obligació de les polítiques
públiques avançar en aquest camí de donar un ampli espectre
a totes les ofertes turístiques que es puguin realitzar a les Illes
Balears, ja dic, més enllà del sol i platja tradicional.

El turisme d’esdeveniments i de congressos és evident que
és un d’aquests mercats alternatius, diversificadors del sol i
platja i durant molts d’anys les Illes Balears han intentat

impulsar i posicionar-se en aquest turisme. Nosaltres a
l’exposició de motius de la nostra iniciativa esmentam el tema
del Palau de Congressos que va ser una gran inversió, va ser
una aposta molt important per part dels poders públics i del
sector turístic de les Illes Balears que és una gran realitat i que
pensam que és una aposta d’èxit.

Per tant, si el turisme d’esdeveniments i en general el
turisme de congressos provoca una avanç en la qualitat turística
de les Illes Balears i, a més a més, ajuda a la
desestacionalització del nostre producte perquè pot funcionar
al llarg dels dotze mesos i no només durant la temporada que
més calor fa pensam que és positiva la seva potenciació.

Tots sabem les conseqüències que ha tengut la pandèmia,
les restriccions que han anat associades a aquesta pandèmia i
que han impactat de manera molt forta a aquest segment
concret del turisme d’esdeveniments ja que evidentment les
restriccions de mobilitat i d’aforament ha provocat que molts
d’esdeveniments que s’havien de fer, des del més petit format
al de més gran format, hagin quedat limitats o hagi estat
impossible la seva realització.

Estam en aquest moment en un procés de desescalada i en
un procés de reactivació de l’activitat econòmica i per tant
nosaltres pensam que el Govern de les Illes Balears ha de ser
especialment sensible a aquesta realitat la qual pensam que és
estratègica del turisme d’esdeveniments. 

Per això, nosaltres pensam que és el moment de relaxar i
avançar en la possibilitat que aquestes activitats puguin
funcionar. La nostra proposta és primer de tot contemplar el
procés de desescalada des d’un punt de vista dels llocs a l’aire
lliure, perquè és evident que és on es produeix manco contagi
i on hi ha més seguretat sanitària. Des d’aquest punt de vista,
pensam que aquest turisme es podria permetre en aquest procés
de desescalada que a partir del mes de juny, és a dir, a partir de
ja es poguessin realitzar esdeveniments d’aproximadament 350
persones a l’aire lliure. Aquesta és la nostra primera proposta.

La segona, en relació amb els espais interiors, mantenir una
limitació d’aforament del 75% i permetre esdeveniments de
tipus mitjà o de format mitjà aproximadament d’unes 250
persones. 

En tercer lloc, la nostra proposta és que el Govern,
coordinadament amb els consells insulars, incloguin els
esdeveniments com una oferta turística a promocionar i a
posicionar perquè, ja diem, té aquest factor
desestacionalitzador. 

I en quart lloc, la nostra proposta és instar el Govern de
l’Estat a crear un CNAE específic per a les activitats de noces
i esdeveniments que ajudi a caracteritzar i a identificar totes
aquelles empreses relacionades amb aquest àmbit de negoci.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions i per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta. És evident que nosaltres compartim
la preocupació i l’exposició que ha fet el Sr. Melià quant al
sector de bodes i esdeveniments. Compartim també les
propostes de resolució. Ho compartim tot tant com que el Partit
Popular també ja ha dut diverses iniciatives, tant a comissió
com al plenari, per intentar ajudar aquest sector. Vull recordar
que ja vàrem fer propostes de resolució primer perquè el
Govern començàs a reunir-se amb el sector abans d’exposar les
mesures per poder-les consensuar i que el sector no
s’assabentés pels mitjans de comunicació. Altres propostes
varen ser perquè el Govern implementàs ajudes econòmiques
i legislatives. Altres propostes del Partit Popular varen ser
perquè el Govern es posàs a fer feina en un pla de comunicació
per retornar a aquest sector o retornar les Illes Balears al
posicionament líder que aquest sector havia tengut fins
aleshores en comparació amb altres destins d’Europa i de tot el
món. I crec recordar que la nostra darrera proposta de resolució
precisament i senzillament era deixar fer feina a aquest sector. 

Crec que aquesta proposta que avui presenta El Pi és per
concretar de quina manera s’ha de començar a deixar fer feina
a aquest sector i nosaltres coincidim exactament amb la manera
com ho veuen des de Proposta per les Illes i, per tant, li
donarem suport.

A les interpel·lacions que hem fet al ple no han servit
perquè ens quedàssim tranquils. De fet, vàrem poder observar,
perquè no vàrem obtenir resposta a la primera, que ni tan sols
el Govern sabia quin conseller havia de tenir cura de gestionar
els problemes d’aquest sector i ens vàrem quedar més
preocupats que abans de presentar la proposta. 

I jo crec que aquest sector es mereix molt més, és un sector
que ha generat molt de valor afegit a les Illes Balears; és un
sector que amb molt d’esforç i abraçant molts de tipus diferents
d’empreses ha posicionat de manera líder les Illes Balears, no
només celebraven els esdeveniments la gent de les Illes
Balears, venia gent de la península, venia gent de tota Europa,
de tot el món amb un alt poder adquisitiu a celebrar les seves
festes aquí. I en aquests moments passa tot el contrari, altres
destins ens guanyen, molta gent de tota Europa que abans venia
aquí i que hagués vengut aquí ara se’n va a Madrid o a
Andalusia perquè tenen un altre tipus de restriccions i els seus
governs han estat més àgils. 

I jo crec que de manera constructiva i en sintonia amb la
proposta d’El Pi tots els grups hem d’estar a favor d’aquestes
propostes i intentar ajudar aquest sector el qual ha patit molt
durant l’any 2020 i durant l’any 2021, pràcticament no han
facturat, i intentar veure si l’any que ve quan parlem d’aquest
sector podem parlar d’una manera diferent de la qual parlam en
aquests moments.

Per tant, el nostre suport màxim per a aquesta iniciativa i les
que siguin per intentar ajudar el sector de les noces i els
esdeveniments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Es muy evidente que el sector turístico
es una parte muy, muy importante en la economía de Baleares
y que dentro del sector turístico hay muchas modalidades y
muchas empresas que nutren la economía de Baleares. 

Siempre, últimamente, hablamos de diversificar el modelo
económico en sí, pero también habría que hablar, que de eso
hablamos ahora mismo, de diversificar el turismo para que
dentro de la oferta turística haya diferentes opciones y el fin al
final sea conseguir desestacionalizarla y darle más calidad, que
es de lo que siempre se suele hablar.

En este sentido, el turismo que tiene que ver con actos,
eventos y demás siempre ha demostrado ser un turismo de
calidad, siempre ha demostrado estar a la altura. Lo que ha
ocurrido ha sido que dentro de una pandemia, como es normal,
el turismo se resiente y más todo lo que son actos que tengan
que ver con gente mayoritaria o masiva aglutinada en un
espacio.

Claro, en ese sentido ahora mismo como estamos entrando
en la desescalada, se puede entender que unos quieren una
desescalada más rápida, unos la quieren más lenta y esto al fin
y al cabo nosotros aquí seguramente no seamos expertos para
fijar, siempre hay que hablar con los sanitarios. Si nos fijamos
en los países donde la desescalada es más progresiva y más
lenta es verdad que luego tienen menos riesgos de unas curvas
elevadas y de tener que volver a cerrar todo. En ese sentido es
normal que el Govern, que tiene que hacer caso a las entidades
sanitarias, aún mantenga restricciones, vaya poco a poco
porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que no se tenga
que volver a cerrar de forma abrupta, que es lo que pasó la
temporada pasada.

En ese sentido, claro, aunque la intencionalidad es positiva,
lo hemos hablado en más ocasiones en esta comisión, y de
hecho se han aprobado PNL parecidas, claro, es que por
ejemplo en el punto 1, bueno, y en el punto 2 también, a lo que
se insta es directamente a multiplicar por 7 lo que se puede
actualmente. Entonces, dentro de una desescalada más pausada
el directamente multiplicar por 7 a mí al menos me hace creer
que es muy amplio. Esto siempre es subjetivo, cada uno creerá
una cosa, pero entonces hay que consultar a la parte sanitaria y
sí que nos dicen que tan de forma abrupta, por así decirlo,
podría ser un riesgo de contagio que hay que tener en cuenta.

En ese sentido debido no a la intencionalidad sino a la
amplitud que se quiere de los dos puntos, no podremos votar a
favor. Ahora bien, al punto tercero y cuarto sí que vamos a
votar a favor, ya dijimos en una ocasión que hay que dar
publicidad, hay que promover este tipo de turismo, lo vemos
muy positivo, con lo cual, por supuesto, y la otra parte de
incluirlo dentro de un CNAE es que lo vemos muy necesario
para que se pueda desarrollar como toca.

 



ECONOMIA / Núm. 44 / 27 de maig de 2021 699

En este sentido sí que es verdad que, bueno, se puede
interpretar que como ya nos acercamos al verano y como
además hay una parte vulnerable de la población ya vacunada
tenemos que correr de forma muy rápida. Lo que nos podemos
encontrar es que por desgracia nos vuelvan a cerrar, como
ocurrió la temporada pasada. Entonces, falta poco, creo que lo
único que hay que tener es un poquito de paciencia y que en
breve todos estos negocios que llevan sufriendo mucho tiempo
podrán hacer una actividad normal sin ningún tipo de riesgo
que tenemos actualmente por la pandemia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Viene esta proposición de El Pi a
acompañar y precisar la que discutimos y en la que nos
mostramos favorables hace pocas semanas del Sr. Sagreras,
precisamente sobre el sector de bodas y eventos. Y de alguna
manera creemos que la precisa perfectamente bien, es un sector
que tiene que tener su propio apoyo. Tenemos el pequeñísimo
problema que no nos llevará a nada, de la multiplicación de los
CNAE, el exceso de apertura de los CNAE que en algunos
momentos está llegando a extremos y a una multiplicación
exagerada. Creemos, sin embargo, con ustedes, que éste es un
sector suficientemente importante y suficientemente
característico para tener uno propio. 

Nos gusta, digamos, el planteamiento que hacen ustedes de
lo que te presenta las posibilidades de la estrategia y la
planificación, este ser capdavanters en Baleares, cómo tenemos
que desarrollar y cómo diversifica y desestacionaliza, además,
nuestro producto, o sea, cómo aplicamos el know how que
tenemos en turismo, precisamente un tema especial, con lo que
estamos completamente de acuerdo.

Precisamente creemos que es muy respetuosa su propuesta
con respecto al tema de la desescalada en este plantearse y es
la fórmula en que tenemos que empezar a hablar de estas cosas,
tanto en desescalada como en formatos, como en su precisión
de los eventos al aire libre y los eventos en lugares cerrados, o
sea empezar a caracterizar con cifras, posibilidades y tal lo que
debemos desarrollar. Con lo que estamos perfectamente de
acuerdo.

Y la única acusación que les haría es que, después de lo del
Sr. Sagreras, se puede considerar que hay pertinacia en esta...;
pero yo creo que el adjetivo pertinaz hoy no lo estudiaba
precisamente por este tema, creo que se me está colando del
otro, pero les recuerdo que pertinaz quiere decir obstinado,
insistente, que se mueve en una dirección muy decididamente,
y creo que también resulta, al final, de aplicación en este tema. 

Gracias, Sr. Melià, votaremos a favor de su propuesta. 

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: 

Bé, també... Adequada, la proposta d’El Pi, igual que ho va
ser la del PP i igual que ho va ser també una de Ciudadanos que
vàrem discutir en ple pel tema del CNAE. 

Jo crec que el realment important és que hi hagi diàleg entre
el sector..., que s’ha organitzat, que està organitzat, gràcies a la
pandèmia, desgraciadament, s’ha organitzat el sector, s’ha
organitzat no només a les Illes Balears sinó que també s’ha
organitzat a nivell de l’Estat espanyol i, gràcies a això, hi ha un
diàleg entre l’administració pública, tota, i el sector, en el cas
de les Illes Balears i també en el cas de l’Estat. 

Nosaltres votarem a favor del tercer i del quart punt, són
coses que ja hem discutit i amb les que tots hi estam d’acord.
No podem votar a favor del primer i el segon punts, pel que ja
s’ha dit, i perquè a qui pertoca prendre aquest tipus de
decisions que són delicades és als que en saben, que és Salut,
no a la gent que parla d’economia, o nosaltres ho interpretam
així almanco.

Gràcies, presidenta. 

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 votamos a favor del contenido
íntegro de esta iniciativa. Ya nos posicionamos en una
comisión anterior en la que tratamos el mismo tema con una
iniciativa parecida o sobre el mismo objeto del Partido Popular,
y también votamos a favor y, en este caso, que es una iniciativa
de El Pi, pues igualmente votamos a favor. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt hi
havia la Sra. Tur però ha marxat de la comissió, per tant no farà
ús de la paraula, no pot intervenir, no intervé. I 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
agraeix al Grup Parlamentari El Pi la seva proposta per donar
suport al sector d’esdeveniments.

Es tracta d’un sector molt consolidat que atrau visitants
durant tot l’any a les nostres illes i constitueix una promoció
turística de qualitat. Per desgràcia és un sector que per la
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pandèmia ha patit i pateix pèrdues econòmiques molt
importants.

Donarem suport als punts 3 i 4, però no podem donar suport
als dos primers punts ja que hem de ser responsables encara i
prudents amb la desescalada. La incertesa que provoca aquesta
pandèmia és un factor molt negatiu, però ens obliga a relaxar
les restriccions de forma lenta, per evitar més ones i nous
contagis. Tots desitgem que pugui canviar aquesta situació i
que aquest sector pugui tenir una activitat normal al més aviat
possible, però encara s’ha de continuar avançant en el
posicionament de les Illes Balears com a destinació segura. 

De fet, el Ministeri de Salut està promovent una mesa amb
l’oci nocturn, el sector bodes i altres activitats associades a
grans esdeveniments amb grans aforaments, per abordar una
solució conjunta i definitiva a tot l’Estat per tal
d’homogeneïtzar els criteris en aquestes activitats amb la
situació de la pandèmia. 

En relació amb el tercer punt, quant a incloure el sector
d’esdeveniments dins la promoció turística de forma
coordinada amb el Govern balear i els consells insulars, hi
estam totalment a favor, perquè és un sector molt important,
molt atractiu per als nostres visitants i pot funcionar tot l’any. 

Aquest sector contribueix de forma molt significativa en la
diversificació de l’activitat turística i en la seva
desestacionalització. Incrementa l’activitat turística i de la
qualitat, que són objectius essencials del sector turisme per a
les nostres illes. Ara més que mai l’aposta pel turisme
d’esdeveniments és molt necessària per diverses raons. Per una
banda, augmenta la capacitat de despesa dels visitants que
venen. Per altra, contribueix a la desestacionalització, com he
comentat. Per altra banda, augmenta el nombre de clients
potencials, ja sigui per viatges de negocis com per turisme de
vacances, esportiu, cultural o gastronòmic, i significa un volum
econòmic molt considerable que dona feina a moltes persones
i atreu molts visitants.

En relació amb el turisme MICE, es trobava abans de la
pandèmia en creixement, amb gran impacte en el teixit
empresarial i ajudant també a la desestacionalització. La
promoció turística de les Balears ha de treballar en posicionar
els seus destins per a la realització de congressos, convencions,
fires i reunions ja que són unes destinacions turístiques molt
completes amb gran varietat d’infraestructures, serveis i
equipaments per a l’organització d’aquest tipus
d’esdeveniments. 

El gener del 2019, des de l’Agència d’Estratègia Turística
de les Illes Balears, AETIB, es va crear el segment estratègic
MICE. El sector MICE en els darrers anys ha permès treballar
a moltes empreses en aquest entorn privilegiat de les nostres
illes, amb un clima excepcional i una excel·lent oferta d’oci
que permet combinar treball i temps lliure; disposem de bona
connectivitat, infraestructures, recintes apropiats i una oferta
d’allotjament, transport, oci i restauració de qualitat.

L’any 2019 va ser un any molt positiu per a les Illes Balears
i el sector MICE perquè es va fer un treball conjunt sota la
mateixa línia per part del sector públic i del sector privat,

conjuntament. Lamentablement la pandèmia va truncar les
expectatives dels empresaris que ja tenien molt bones
perspectives. Per això volem donar tot el nostre suport al sector
i estam a favor de la màxima promoció turística possible des de
les institucions.

I quant al quart punt de la proposta, també hi donam suport
com hem fet en altres ocasions, com no pot ser d’altra manera. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per contradiccions i per part del
grup proposant té la paraula el Sr. Melià, a qui li agrairia si
accepta votació separada, ateses les intervencions que han fet
diferents grups, de diferents votacions per punts. Gràcies, Sr.
Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, gràcies,  Sra. Presidenta. Acceptam votació separada.
Realment ens fan gràcia els arguments dels partits que donen
suport al Govern perquè donen tot el suport al sector, és un
sector molt important, però no us deixarem fer feina, per ara,
no us deixarem fer feina. I els motius al·legats perquè no pugui
fer feina el sector no s’aguanten per enlloc, perquè, és clar, dir:
no, és que pot passar com la temporada passada. No, en relació
amb la temporada passada hi ha una diferència fonamental que
és la vacunació, hi ha un procés de vacunació molt important
arreu de les Illes Balears i arreu d’Europa que garanteix que no
passarà el mateix que l’any passat.

Però és que, a més a més, en el cas dels turistes que venen
a fer noces i esdeveniments a les Illes Balears evidentment
passen tots els controls sanitaris, per tant venen amb una PCR
o vendran amb un passaport sanitari, per tant hi ha una garantia
que no estan contagiats de la COVID-19.

Per tant des d’aquest punt de vista té tota la lògica la
proposta que formula El Pi Proposta per les Illes Balears.

Però és que, a més a més, resulta que en el camp del
Mallorca podem reunir 5.000 persones, però a un descampat a
l’aire lliure no podem reunir 350 persones. A això no hi ha
ningú que ho pugui entendre, no hi ha ningú que ho pugui
entendre, ningú! I el que fan vostès és condemnar amb greuges
comparatius claríssims un sector econòmic que, en teoria, és de
qualitat i que, en teoria, és de desestacionalització.

Amb la qual cosa totes aquestes bones paraules i tots
aquests copets a l’esquena no serveixen per a res perquè en el
final vostès no permeten que aquest sector faci feina, que és el
gran objectiu, perquè més enllà de les ajudes i de les bones
paraules, la gent el que vol al final, és que la seva activitat
pugui anar endavant i pugui obrir el negoci. I es donen les
circumstàncies, perquè si es donen les circumstàncies per anar
a veure un partit de futbol, i que s’hi concentrin 1.000 o 5.000
persones, per què no s’han de donar les circumstàncies perquè
es pugui fer un esdeveniment i unes noces a l’aire lliure? Això
em sembla que és de calaix i, per tant, ens sap molt de greu
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aquest tancament dels partits que donen suport al Govern a
intentar donar un impuls i donar una reactivació a aquest sector.

I evidentment nosaltres vàrem donar suport a totes les
iniciatives del Partit Popular, reconeixem la feina que ha fet el
Grup Parlamentari Popular i evidentment estam en la línia
d’intentar que aquest sector surti del forat on malauradament ha
caigut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat, passam a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 4708/21.

Passam a votar en primer lloc els punts 1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 5 vots a favor i 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar els punts 3 i 4.

Vots a favor? Unanimitat.

Perdó, Sr. Secretari. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 4708/21, relativa al suport i
potenciació del sector econòmic dels esdeveniments.

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