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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Sebastià
Sagreras. Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta, Damià Borràs substitueix Helena Benlloch,
per al primer punt només de l’ordre del dia.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substituesc Jordi Marí.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10356/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
Sra. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de
España, per tal d’informar sobre la situació i full de ruta en
relació amb la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca, així com les actuacions dutes a terme
per garantir el subministrament elèctric de Menorca
després de la interrupció patida l’octubre del 2018 i les
responsabilitats que se’n deriven.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començam amb el debat del primer punt de
l’ordre, relatiu a l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 10365/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, per
tal d’informar sobre la situació i full de ruta en relació amb la
instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-
Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el
subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció
patida l’octubre del 2018 i les responsabilitats que se’n deriven.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Dia 8 de juliol de l’any passat, el meu grup
parlamentari va enregistrar una petició de compareixença de la
presidenta de Red Eléctrica de España, de la Sra. Beatriz
Corredor, i ho vam fer en aquests termes, perquè informi sobre
la situació i full de ruta en relació amb la instal·lació del segon
enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, així com les
actuacions dutes a terme per garantir el subministrament
elèctric de Menorca després de la interrupció patida l’octubre
del 2018 i les responsabilitats que es deriven d’aquest fet.

Avui ens pronunciam sobre aquesta petició que el Partit
Popular considera que manté plena vigència, sobretot per dos

motius que ho justifiquen: en primer lloc, perquè la planificació
de la xarxa de transport d’electricitat 2021-2026 no preveu el
segon cable submarí Mallorca-Menorca, per tant, Menorca no
disposarà d’aquest enllaç fins al període 2027-2032, sempre i
quan s’hi inclogui i s’executi, és clar, però ara mateix no en
tenim cap garantia.

I el segon motiu és que les bateries que ha proposta la
ministra Teresa Ribera com a alternativa mentre no s’instal·li
aquest segon cable, no disposen encara de pressupost, tampoc
d’ubicació ni calendari, la qual cosa constitueix un greu
perjudici per a tota Menorca.

Per tant, com ha demanat reiteradament el Partit Popular,
Menorca necessita dos cables submarins, així estava previst,
així estava pressupostat, però aquest segon enllaç s’ha eliminat
de les inversions d’enguany fins al 2026. Volem conèixer els
motius, també quan s’instal·laran unes bateries que a dia d’avui
són un simple anunci més.

Per tant, Sra. Presidenta, demanam la compareixença de la
presidenta de Red Eléctrica per explicar i aclarir-nos totes
aquestes qüestions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. 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. No me extenderé, simplemente
votaremos a favor, queremos que debería comparecer para dar
explicaciones, ya veremos si ocurre o no.

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. Seremos favorables nosotros
también. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Votarem a favor, però aquesta vegada
amb poca fe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Votaremos también a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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 El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa. Pensam que són fets molts
greus i que mereix la pena que es produeixi aquesta
compareixença, tot i que som molt escèptics que la Sra.
Presidenta de Red Eléctrica tengui la deferència de venir a
donar explicacions davant els ciutadans de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz, a qui vull donar la benvinguda
a aquesta comissió.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Mixt
votarem a favor d’aquesta proposta, a més perquè des de
Formentera comprenem molt aquesta situació com és la manca
d’energia, que patim també amb la central de Ca Marí, que és
la via que tenim d’urgència per tenir energia en aquella illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. I per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. El Grup Socialista votarà a favor
d’aquesta iniciativa, entenem que seria molt positiu que la Sra.
Presidenta de Red Eléctrica pogués comparèixer en aquesta
cambra per explicar quina és la planificació i programació de
la seva empresa, d’acord amb les instruccions que té a través
del Congrés dels Diputats i del Govern d’Espanya per actuar a
les nostres illes, i també perquè expliqués, diguéssim, com hem
arribat a la situació que hem arribat, és a dir, per què el segon
cable, que és a punt d’entrar totalment en funcionament, que és
el segon cable realment de la programació estatal, ara
caducada, perquè el primer cable va ser suprimit d’aquesta
programació i, per tant, el segon va passar a convertir-se en
únic cable, però és el segon cable de la programació l’actual, i
estaria bé que diguessin per què, qui, com i quan va suprimir
aquest primer cable.

També estaria bé que expliquin com, quan i per què es
varen deixar de fer les revisions i el manteniment del cable
antic, tot açò estarà molt bé que ho expliqui i de qui són les
responsabilitats polítiques d’aquesta situació, estaria molt bé.
Tothom ho hem discutit mil vegades, aquí sembla que som la

sèrie aquella de Las chicas del cable, perquè és reiterat la
presència d’aquest problema en aquest parlament, i estaria molt
bé que cadascú d’aquesta comissió, ja que tenen tant d’interès
els promotors d’aquesta iniciativa en saber perquè vengui a
explicar-se la Sra. Corredor, estarà molt bé, doncs, que escoltin
de la Sra. Corredor qui són els responsables polítics de la
situació i per què hem arribat on hem arribat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Acabat el debat, passam a la votació de
l’escrit RGE núm. 10365/20 el qual entenc que es pot aprovar
per unanimitat, segons les intervencions dels diferents
portaveus, no és així?

Per tant, s’acorda de recaptar la compareixença de la Sra.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España per tal
d’informar sobre la situació i full de ruta en relació amb la
instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-
Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el
subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció
patida l’octubre del 2018 i les responsabilitats que se’n deriven.

Passam al segon punt de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació de les proposicions no de llei RGE núm. 5192/21 i
7024/21.

I ara la Sra. Pons passarà a presidir la meva, ja que jo he
d’intervenir en aquesta proposició no de llei.

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

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5192/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a suport al producte local de la
construcció per part de les institucions de les Illes Balears.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5192/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a suport al producte local de la
construcció per part de les institucions de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula el Sr. Melià, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és públic i conegut, ja
fa molts d’anys que hi ha una lluita a les Illes Balears per
incentivar el consum del producte local. Les Illes Balears, fa
moltes dècades, sobretot d’ençà de l’expansió econòmica
produïda pel turisme, que a tots nivells i àmbits, gran part dels
productes que consumim els importam. Aquesta és una lluita
que ha tengut especial incidència i ha fet especial referència al
món de l’agricultura, del sector agrari, però és una lluita que va
molt més enllà d’aquest sector alimentari.
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Recentment, s’han aprovat a la Comissió d’Economia i al
Ple del Parlament iniciatives dirigides a donar suport al
producte local les quals evidentment han comptat amb el suport
del nostre grup parlamentari.

La Llei de canvi climàtic, que és una llei que no es cansen
de dir els seus promotors que és pionera i que vol canviar un
estat de coses, preveu, en els seus diversos articles, algunes
disposicions que incentiven l’estalvi d’emissions en el procés
constructiu, intentar la construcció de baix impacte ambiental,
promoure la sostenibilitat energètica mediambiental, introduir
com a criteris de valoració la inscripció dels licitadors en els
registres públics de la petjada de carboni, reducció o
compensació de les seves emissions; i fins i tot la Llei de canvi
climàtic incideix que a les Illes Balears les administracions
públiques han d’incloure en els plecs de licitacions o en els
seus contractes a concessions d’obra pública la prescripció
següent: “Aquestes edificacions i instal·lacions han
d’incorporar l’ús de materials de construcció de baix impacte
ambiental, preferentment d’origen local.”

Per tant, ja hi ha unes disposicions legals a les Illes Balears
en el sentit de fomentar l’ús del producte local, també a l’àmbit
de la construcció.

És evident, a ningú no se li escapa, que dur mercaderies i
productes de fora de les Illes Balears, molt sovint de molt
enfora de les Illes Balears, doncs representa un consum
energètic i la immensa majoria de les vegades unes emissions
contaminants que xoquen i contradiuen el principi de
sostenibilitat.

El Govern de les Illes Balears és promotor de moltes obres
públiques, però especialment és promotor d’habitatge de
protecció oficial, amb uns objectius marcats també
legislativament de disposar de 5.000 habitatges de protecció
oficial i, per tant, en moltes promocions en marxa en aquest
sentit. Entenem que en els plecs de licitació d’aquests
habitatges de protecció oficial de titularitat pública el Govern
de les Illes Balears hauria de fer ús d’aquesta normativa de
canvi climàtic i d’aquesta voluntat política de fomentar el
producte local i, per tant, exigir que se subministrin en aquestes
obres materials de construcció, com ciment, bloquet, fusta,
ferro, formigó, aïllaments, paviments, llambordes, morter,
marès d’origen local.

A més a més, aquesta exigència redundaria a la
dinamització de l’economia i l’ocupació de les Illes Balears,
per tant, el nostre grup parlamentari presenta aquesta iniciativa
amb dos punts d’acord: el primer punt és “Instar el Govern de
les Illes Balears a incorporar a tots els seus plecs de licitació
d’equipaments, edificis o instal·lacions la priorització de la
utilització de material de construcció d’origen local.”

I el segon punt és que “El Parlament insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar de forma sistemàtica en els seus plecs
de licitació d’habitatges, concretament de licitació d’habitatges
de protecció pública de titularitat pública la utilització, com a
requisit o com a millora, de materials de construcció d’origen
local.”

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos s’ha presentat l’esmena RGE núm.
7737/21. Per a la seva defensa intervenen pel Grup
Parlamentari Socialista la diputada Sra. Pilar Sansó, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Socialista estam a favor de qualsevol proposta que ajudi a
impulsar i donar feina a les empreses locals, de fet a les
proposicions no de llei presentades en aquesta comissió,
referents a producte local, que no feien referència a la
construcció, sinó més aviat de caire agroalimentari, hem donat
suport a totes les iniciatives que han vengut en aquests termes.

I des del Govern de les Illes Balears sempre s’ha intentat
ajudar i impulsar l’empresa local des de diferents conselleries
i departaments de les conselleries, així com des de les diferents
administracions locals.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista no podem fer
més que donar suport a aquesta proposició no de llei. Ara bé,
amb el punt 1 estam totalment d’acord, però sí que al punt 2
hem presentat una esmena, ja que consideram que des del Grup
Parlamentari El Pi diuen en el segon punt “incorporar de forma
sistemàtica en els plecs de licitació d’habitatges de protecció
pública la utilització, com a requisit o com a millora, de
materials de construcció d’origen local”, i he de dir al Sr.
Melià, que ho deu saber o ho sap millor que jo, perquè és un
bon jurista i, a més, és funcionari, per tant sap que incorporar
com a requisit aquest punt contradiu la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, que és una llei que es va dur a
terme, es fomenta amb la transposició de l’ordenament jurídic
de la directiva del Parlament europeu.

Per tant, creiem que la proposta que nosaltres li fem,
l’esmena que presentam, li proposam que elimini la paraula
“requisit”, “utilitzar com a requisit” i la proposta que plantejam
és “incorporar de forma sistemàtica en els plecs de licitació
d’habitatges de protecció pública la recomanació d’utilització
de material de construcció d’origen local per tal d’incentivar
l’economia local i donar compliment a la Llei de canvi
climàtic”. Perquè, com vostè ha dit, com el Sr. Melià ha dit, la
Llei de canvi climàtic ja aposta per la utilització de producte
local, per la baixa contaminació que implica, ja que tot el
material que ve de fora implica transport i tot un procediment
de transport dels materials cap a les nostres illes que implica
contaminació i petjada carbònica.

Per tant, a aquest punt segon li fem aquesta proposta perquè
consideram que d’aquesta manera no contradiu la Llei de
contractes del sector pública, malgrat que estam totalment
d’acord amb suportar, insistesc, amb donar suport a les
empreses locals.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el diputat Sr. López, per un temps també
de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Esta PNL es una PNL que realmente
nos gusta mucho, nuestro grupo parlamentario, como sabéis,
siempre venimos a intentar impulsar el producto local en su
conjunto, ¿para qué? Para intentar incentivar el tejido industrial
propio de Baleares.

¿Qué supone? Lo dice la propia PNL, supone mayor
economía a nuestras empresas y supone mayores puestos de
trabajo de contratación. Por lo tanto, todo el tema que sea
impulsar nuestra industria lo vemos más que razonable.

Siempre que hablamos de producto local es verdad que lo
solemos enfocar más a tema alimentario, pero no hay que
olvidar para nada que hablamos de cualquier otro tipo de
sector, por lo tanto, especificarlo nos parece adecuado y,
además, nos parece muy bien vincularlo a todo lo que tenga que
ver con la Ley de cambio climático, hay que entender que cada
vez que traemos productos el transporte para traerlos deja una
huella de contaminación que es muy evidente, con lo cual en
ese sentido también lo vemos muy certero.

Lo que sí que se ha presentado una enmienda pensando,
sobre todo, lo ha explicado la diputada que me ha precedido,
pero sobre todo en el encaje en sí de la legalidad que tienen los
pliegos, que, como lo hemos hablado más de una vez, no se
puede obligar a ser un requisito, sobre todo de origen, es un
tema que a nivel europeo no permiten, pero sí que se pueden
meter recomendaciones e incluso méritos, o sea, que te puntúen
mejor por cuestiones sociales, ambientales, etc.

Ya que la exposición de motivos habla del tema ambiental,
que, además, es muy certero, creemos que sí que habría que
modificarlo para que en los pliegos lo que se recoja sean los
temas ambientales para que sí que se pueda llegar al
cumplimiento. Nos parece, además, que es muy positivo y que
de hacerlo y de conseguirlo muchas empresas del sector podrán
tener más beneficios económicos por la gran oferta que
suponen las condiciones de las administraciones públicas.

En ese sentido votaremos a favor, pero sí que nos gustaría
que se aceptase la enmienda, sobre todo o que se llegase a una
transacción para ver cómo tiene mejor encaje legal.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra.
Salomé Cabrera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. Com no pot ser d’una altra manera el Grup
Parlamentari Popular votarà a favor d’aquesta proposició no de
llei de Proposta per les Illes. 

Ja pel mes de maig el nostre grup, en sessió de control al
Govern en Plenari, va interpel·lar sobre aquest assumpte el
conseller d’Habitatge, el Sr. Josep Marí. Hem mantingut
contacte amb els fabricants de materials de construcció local
tant a nivell particular com a nivell associatiu, Construïm,
Associació d’indústries de fabricants de materials de
construcció de les Illes Balears, i arran d’açò vam exigir al
conseller un canvi de dinàmica en l’elaboració dels plecs de
condicions de limitacions d’obres públiques i d’habitatge
públic i li demanarem que el Govern de les Illes Balears
començàs a tenir en compte els productes d’aquí, els materials
quilòmetre zero i que ho fes, en resum, perquè generen llocs de
feines a les Illes, perquè són més sostenibles, perquè no s’han
d’importar, perquè surten més econòmics i perquè són de molta
qualitat.

Tot açò a part també de tota la normativa i legislació que el
Grup Parlamentari El Pi acompanya al contingut d’aquesta
iniciativa i que abunda en què hem d’aprovar aquesta PNL ja
ens anima a aprovar-la sí o sí.

A les Illes tenim, a part de bons constructors, bons
fabricants de materials de construcció que podem abraçar
gairebé tot un procés constructiu: rajoleries, aïllaments, teules,
marès, cimenteres, paviments. I el que no pot ser és que
l’administració, que hauria de donar llum en tost de fum, no
prioritzi “lo nostro”. Com dèiem, és més econòmic, més
sostenible i de més qualitat, i el Govern d’aquí, en tost de
posar-los en valor i potenciar aquesta indústria local a l’hora de
fer l’habitatge públic, el poc habitatge públic que s’ha posat en
marxa, tot ho hem de dir, prioritza materials d’altres països,
fins i tot de Xina, o promou cases de fusta les quals duen del
nord d’Europa, amb un sobrecost enorme econòmic, però
també de sostenibilitat per al transport, o en aïllaments, quan
aquí hi ha diverses empreses, el Govern empra suro de fusta de
Portugal, de França o cotó del nord de la península, quan aquí
tenim empreses que han fet inversions brutals per posar (...) que
és menys contaminant l’IBAVI demana que estiguin fets amb
biomassa o altres excentricitats que fins ara només s’havien vist
a habitatges de luxe, com projectar ciment blanc al sòtil o
emprar formigó tenyit amb color que també resulta caríssim. 

Per tant, creiem que aquestes dinàmiques s’han de canviar,
veiem aquesta PNL com una continuació a les nostres
preguntes i iniciatives anteriors i lògicament, com no pot ser
d’una altra manera, li donarem suport. En cas que el Grup
Parlamentari El Pi accepti l’esmena també hi votaríem a favor.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el diputat Sr. Jesús Méndez, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. El Sr. Melià nos solicita algo que
desde luego no podemos soslayar y es el estricto cumplimiento
de la ley, que nos la menciona muy bien, la Ley de cambio
climático 10/2019, en sus artículos 31, 68 y 71, es muy
exigente además diciéndonos exactamente donde. Ahora bien,
a la vez no sé, no tengo claro, ya presentaré algunas pequeñas
reservas, a pesar de que nuestro voto será completamente
favorable y no creemos además que nada de producto local se
pueda opinar de otra manera, pero nos gustaría saber hasta qué
punto el Sr. Melià también nos está pidiendo vulnerar toda la
normativa europea sobre libre competencia. 

Lógicamente, no se puede decir que no a unas peticiones
que, además, si han visto ustedes los dos puntos, tampoco
puede decirse que resulten exageradas, y menos después de la
poda ornamental realizada, y creo entender que aceptada, por
la enmienda de dos de los partidos de nuestro gobierno actual,
por el PSIB y Podemos, con lo que..., pués nada, lo vemos todo
perfectamente acceptable.

Entonces, permítame, Sr. Melià, desde la más profunda
acceptación de la moción, de la propuesta y además después de
una reverencia además diciendo que sí, y con galantería
incluso, ¿cuales son mis pequeñas reservas?

Primero, esto de la libre competencia. Segundo, piensen
ustedes en el concepto de cuando somos emisores y cuando
somos receptores, como estamos cantonalizando este país,
estamos cantonalizando España. Me están ustedes diciendo que
cuando nuestro producto balear sale en dirección a Mérida es
un maravilloso producto que se mueve en aquella dirección,
cuando llega el producto de Mérida es un malvado producto
que llega del extranjero. Es un sentido un poco raro, y
lamentablemente el patio de juegos de mi infancia era más
amplio en este país, teníamos la sensación de que llamabas a
Mérida: “Manolo! ¿me mandas unos azulejos?”, y bien,
estabámos en el mismo sitio.

Estamos empezando a considerar unidades muy pequeñas
para sentirnos raros unos a otros y digamos, entienda mi
reserva, me preocupa con respecto al futuro, aunque, como
usted lo hace con mucha habilidad, el producto local y tal, pero
digo, me parece que vamos avanzando en una dirección en la
que hay algo que no acaba de convencerme, ¿de acuerdo?

Después, el producto balear de construcción, pues miren,
les voy a decir la verdad, podemos todos nosotros contentarnos
y decirles en esta sala que hay una gran producción, pero no, es
especialmente conocido y brillante, no es el azulejo valenciano,
estamos hablando sobre todo, porque ya no producimos
cemento después de lo de Lloseta, sino que mezclamos o
hacemos los prefabricados, las viguetas, los pretensados que se
llaman, en esto hacemos, pero relativamente, no demasiado, o
sea, cuando hablan precisamente de diversificación y tal este es
uno de los temas que podríamos apuntar, es uno de los puntos
donde podríamos hacer algo. Pero seamos muy partidarios de
que pueda salir y entrar si vamos a diversificar con esto.

No existe una industria muy especializada en el asunto, así
que fundamentalmente estamos hablando de áridos, y los áridos

tienen un problema: suelen no moverse porque el coste de su
movimiento es muy caro para el volumen que utilizan. Con lo
que yo diría que, en fin, quiero decir, pues que, nada, que
acceptamos del todo, que somos unos fervientes partidarios,
pero que tenemos estas pequeñas consideraciones o reservas
que en cualquier caso se lo quería hacer notar.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el diputat Sr. Joan Mas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de la
proposta i si hi ha un acord o una transacció amb les esmenes
en principi també hi votaríem a favor, perquè l’esperit de la
proposta al cap i a la fi és el que ens agrada, producte local
sempre, això sí que és una cosa que és inalienable a la nostra
organització política.

I vull dir que les indústries de material de construcció, a
més a més, els darrers anys sí que han fet una feina important
de modernització, d’introduir tecnologia, d’introduir disseny
industrial en els seus productes. I he de dir-li al Sr. Méndez que
no parlam només d’àrids ni prop fer-hi, parlam de molta feina
i de..., -ho diu aquí, ho diu a la proposició no de llei el Sr.
Melià-, parlam de ciment, bloquet, fusta, ferro, formigó,
aïllament, paviments, llambordes, morter, marès, totes aquestes
coses i moltes més són les que es fan a les empreses de material
de construcció a les Illes Balears, i ja dic, i els darrers anys, a
més a més, s’ha introduït, amb molta intel·ligència per part dels
empresaris, el disseny industrial i la tecnologia. Per tant, parlam
d’empreses que fan molt bona feina, al marge de què siguin
locals, també fan una feina i treuen un producte d’una altíssima
qualitat, per tant, endavant amb la proposta.

I després dir una altra cosa, que el Sr. Méndez també en
parlava, parlava de la lliure competència. Al cap i a la fi parlam
de la Llei de contractes de l’Estat que el que hauria de fer és
modificar-se perquè la veritat és que ha fet molt de mal a les
petites empreses locals de tots els sectors que fan feina amb
l’administració pública, perquè com més petita és l’empresa
més difícil és que pugui fer feina amb l’administració pública. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta, buenos días a todos los miembros de
esta comisión.
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Esta proposición no de ley que presenta El Pi y que creo
que está cargadísima de buenas intenciones, a nosotros también
nos ha formado alguna duda con respecto a la legalidad de su
aplicación en la práctica. Para bien o para mal, nos guste o no
nos guste, lo cierto es que estamos integrados en la Unión
Europea y además la contratación pública es una competencia
estatal que está regulada por una ley de contratos de ámbito
estatal. Y, como ha dicho el diputado de MÉS que me ha
precedido, algunos considerarán que no les gusta esa ley y que
hay que cambiarla, pero mientras que tengamos esa ley pues el
principio de legalidad nos obliga a cumplirla. 

Y digo todo esto porque, como bien saben ustedes, los
principios generales de la contratación pública que inspiran
todo el sistema de contratación pública son, entre otros, el
principio de igualdad, la libre concurrencia y competencia. Y
todos los órganos adjudicadores de contratos deben cumplir las
normas y principios del tratado fundacional de la Unión
Europea, nos guste o no, como he venido diciendo. Por tanto,
la exigencia de esta libre concurrencia y competencia hace que
tanto las normas nacionales como las europeas exijan que la
contratación esté abierta al mercado y a la participación de
cualquier persona física o jurídica interesada, con
independencia de su localización geográfica.

Pero también es cierto que la Unión Europea posibilita y
anima a la integración de cláusulas sociales y medioambientales
en la contratación pública, sobre todo, desde la aprobación de
la Directiva de contratación pública 2014/24, que avanza hacia
una contratación pública socialmente responsable. Y, en base
a esto, los pliegos de los contratos en sus especificaciones
técnicas pueden exigir que los productos estén hechos de un
material concreto o que contengan elementos reciclados o
reutilizados; pueden exigir requisitos de la fabricación de un
producto, como las fuentes de energía con las que se produce;
pueden exigir etiquetas ecológicas que acrediten la
conformidad de las obras a determinados requisitos; pero, en
ningún caso, pueden excluir el principio de libre concurrencia
y competencia. 

Por tal motivo, y muy a mi pesar, porque yo sí que estoy a
favor, por supuesto, de fomentar el producto local y el producto
de quilómetro cero, debemos encontrar fórmulas que sean
legales, que sean aplicables sin poder tener luego un problema
o chocar con la administración estatal o con la Unión Europea
y, por tanto, en nuestro caso, muy a mi pesar, como digo, me
deberé abstener en la votación, salvo que se pueda incorporar
la enmienda que ha realizado el Grupo Socialista, que consiste
en modificar el segundo punto de forma que ya no sea un
requisito sino una recomendación, en ese caso entiendo que es
posible que no hubiese ningún problema con el derecho
comunitario y el derecho estatal al que estamos sometidos.

Si no es así, pues mi voto será abstención, no porque no
esté a favor de que esto sea así sino simplemente por una
exigencia legal que todos estamos obligados a cumplir. Sí que
considero que debemos ahondar en otras fórmulas, como pues,
no sé, incentivos fiscales, subvenciones, ayudas, y todo un
elenco de herramientas de las que disponen los poderes
públicos y las instituciones públicas para ayudar a nuestro
producto local, sin arriesgarnos pues a acabar con una sentencia
del Tribunal Constitucional o con una sanción por parte de la

Unión Europea por haber aplicado mal la normativa que
debemos aplicar. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el diputat Sr. Antonio Sanz, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, presidenta. Bé, compartim totalment amb el Grup
El Pi tots els principis de sostenibilitat econòmica i ambiental
que han indicat, i també amb l’esmena presentada pels Grups
Socialista i Podem d’una petjada de carboni nul·la o mínima,
ja que els principis de les Lleis tant de canvi climàtic, i no hem
d’oblidar també referent a la lliure competència, volia fer aquí
un esment.

 S’ha parlat de materials de construcció que potser siguin
reaprofitats, hi ha una altra llei, que està molt propera a la
10/2019, que és la 8/2019, que parla de residus i sòls
contaminants, que parla dels principis de la jerarquia dels
residus i reaprofitament dels residus, els materials de
construcció reaprofitats també tenen una petjada de carboni
nul·la i podrien entrar dins aquesta petjada de carboni mínima. 

I llavors, també es podria donar acompliment a aquestes
qüestions de la lliure competència ja que qualsevol empresa pot
fer una minimització de la seva petjada de carboni, si tu tens
una petjada de carboni mínima, mitjançant mitjans de
compensació o perquè ets un producte local, donaries
acompliment al que es proposa i també afavoriries que el
producte local, que seria una manera de la sostenibilitat social
també de les pròpies illes i del teixit social, de poder tenir-la.

Així que votarem a favor de les propostes que s’han fet. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per a la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “per a mi
podem continuar”)

Un cop recomençada la sessió, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una part de la intenció de
la nostra iniciativa és anar més enllà de les bones paraules,
perquè tots tenim bones paraules i bones intencions, tots, a
nivell teòric volem fomentar el producte local i el producte de
quilòmetre zero, etc., però, és clar, si no fem una passa més,
perquè hi ha emperons, perquè hi ha entrebancs, perquè hi ha
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dubtes, a final no acabam fent res pràctic, real, a favor dels
nostres productors, per tant entendran que la nostra intenció és
fer aquesta passa. 

Aleshores, sabent que evidentment hi pot haver dificultats
jurídiques amb la Llei de contractes, que estic d’acord amb el
Sr. Mas que s’hauria de modificar, de fet, es troba en procés de
modificació aquesta Llei de contractes de l’Estat, perquè ha
estat un desastre absolut, però, bé, més enllà d’aquests temes,
aquí s’ha dit: la normativa europea permet les clàusules
mediambientals; i aquesta que nosaltres proposam és una
clàusula que hem de concebre com a mediambiental perquè
evita l’emissió. Sí, Sr. Méndez, evita l’emissió.

Per tant, nosaltres proposam, per tranquil·litat també del Sr.
Méndez, una transacció a l’esmena dels Grups Socialista i de
Podem, la transacció seria canviar la redacció del punt segon el
qual quedaria de la manera següent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar, de
forma sistemàtica, als plecs de licitació d’habitatges de
protecció pública, com a millora, la utilització de materials de
construcció, preferentment, amb una petjada de carboni
mínima”.

És a dir, abandonaríem el tema dels requisits, pels dubtes
legals que genera, però sí que almanco ho mantendríem com a
millora, això té evidentment efectes pràctics i jurídics a les
licitacions, per tant, almanco faríem aquesta passa. 

Jo, Sr. Méndez, és vera el que vostè comenta que quan
nosaltres exportam, estam molt contents i que quan importam...,
sí, però com que nosaltres tenim un problema d’insularitat molt
greu, als nostres productes d’exportació els costa moltíssim,
sobretot als de construcció, competir en el mercat, i tanmateix
jo crec que la realitat del canvi climàtic convida a adoptar
mesures d’aquest tipus i de cada vegada se n’adoptaran més. I
no és una qüestió d’estats perquè segurament és molt més
mediambientalment recomanable que venguin productes de
Marsella a Mallorca que no que venguin de Galícia, i són estats
diferents.

Per tant, des d’un punt de vista ambiental, que és el
concepte que nosaltres utilitzam a  la nostra proposició no de
llei, crec que hi hauríem de fugir d’aquests apriorismes.
Nosaltres el que proposam és fomentar el producte local,
pensam que hi ha fórmules i que hem d’intentar forçar la
màquina perquè realment els nostres productors tenguin
l’administració al seu costat, amb un suport i amb un clar alè de
suport a la seva activitat. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat i amb la
transacció feta pel Sr. Melià, la podem donar aprovada per
assentiment?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Per la nostra part, sí, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, quedaria aprovada per assentiment la
Proposició no de llei...

(Remor de veus)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

No, un moment, la Sra. Ribas...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdó, perdó...

EL SR. MELIÀ I QUES: 

No, perdona: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a incorporar, de forma sistemàtica,
als plecs de licitació d’habitatges de protecció pública, com a
millora, la utilització de materials de construcció d'origen local
-perdó-, preferentment amb una petjada de carboni mínima.”
M’havia deixat això d’”origen local”. 

La transacció que propòs és aquesta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Repetesc idò, podem entendre la Proposició no de llei
aprovada per assentiment o passam a votació?

Sra. Ribas..., l’aprovam per assentiment? 

En conseqúència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 5192/21, relativa a suport al
producte local de la construcció per part de les institucions de
les Illes Balears.

(La Sra. Presidenta repren la direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7024/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a pla de xoc de la
Conselleria d’Agricultura per al sector ramader de Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7024/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa al pla de xoc de la Conselleria
d’Agricultura per al sector ramader de Balears. Per a la seva
defensa i per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Dia 4
d’agost, el director general d’Agricultura i Ramaderia, el Sr.
Fernández Such, va afirmar: “Los ganaderos y ganaderas de
leche están en pie de guerra y motivos no les faltan, los precios
que reciben por la leche no cubren los costes de producción”.
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Dia 28 d’agost, el Sr. Mateu Morro, director general del
FOGAIBA, va escriure: “A sectors com el lleter, amb petits
marges i pujades de les matèries primeres, costs energètics i
transport, els duen a vendre a pèrdues i s’accelera l’agonia de
les explotacions pageses”.

Efectivament, i des del Partit Popular denunciam que
aquesta agonia provoca l’abandonament de l’activitat agrària,
només l’any passat la superfície de conreu a Balears va
disminuir en 3.700 hectàrees amb un major perjudici per a les
explotacions ramaderes. Però no és amb lamentacions que se
solucionen els problemes, sinó amb decisions, amb mesures i
sobretot amb actuacions i per aquest motiu defensam aquesta
proposició no de llei.

Durant tot el mes vam escoltar les queixes i les
reclamacions de les organitzacions professionals agràries que
van començar amb l’informe SOS Frisona que l’Associació
Frisona Balear va presentar precisament a Menorca. Des del
Partit Popular compartim les propostes, les conclusions
d’aquest informe on els ramaders adverteixen que en cinc anys
no hi haurà explotacions lleteres a Balears. Ho diuen així de
clar, per tant, cal donar solucions i no fiar-ho tot a la futura
PAC, que no entrarà en vigor fins al 2023, un règim especial
aprovat el febrer de 2019 que incompleixen els governs tant del
PSOE com de Podemos i una llei de sobirania alimentària que
no s’aplica.

Els sobrecosts de la insularitat pugen a 38 milions d’euros
anuals per a l’activitat agrícola ramadera. Açò no ho diu el
Partit Popular, ho quantifica la mateixa Conselleria
d’Agricultura a partir de l’informe o de l’estudi Estudio en
Explotaciones Agrarias y Ganaderas, redactat pel Ministeri
d’Agricultura, ni més ni menys que 38 milions cada any.

El resultat són explotacions abandonades, disminució de la
producció i que el sector agroalimentari balear sigui un 36%
manco competitiu que la mitjana estatal.

El mateix sector, em referesc a les OPA, FACME que
forma part d’ASAJA, AGRAME, COINGA, la Frisona Balear,
donen suport al pla de xoc per a la ramaderia que avui proposa
el Partit Popular, simplement un pla per salvar el sector, i ho
demanen després de la reunió que dia 31 d’agost va mantenir
la consellera, la Sra. De la Concha, amb el Sr. Fernández Such,
de la qual diuen els ramaders: “Vam sortir amb les mans
buides”. Açò és molt trist, és molt trist. I també perquè el
Govern de la Sra. Armengol no ha aplicat el Pla estratègic per
a la ramanderia proposta pel Partit Popular i que va aprovar
aquesta comissió, per unanimitat, el novembre del 2019, i que
el febrer del 2020 va autoritzar el Consell de Govern, i tal com
reconeix també la proposta de resolució que vam aprovar
dimarts.

I com que el factor d’insularitat és tota una incògnita, a
l’espera de la reunió que avui celebra la Comissió Mixta de
Finançament per quantificar-lo, demanam a la comunitat
autònoma que avanci el pagament dels sobrecosts de la
insularitat al sector primari i que el Ministeri d’Hisenda retorni
les quantitats avançades a la Tresoreria del Govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. El estado del sector sabemos que es
malo desde hace muchos años, no es algo que sea nuevo, por
desgracia viene de hace ya décadas prácticamente sobre todo
en la última decada. Además, todas estas cosas que vienen
impulsadas desde Europa, del modelo que quería dar en su
momento la Unión Europea, y que, a nuestro parecer, nuestra
industria, en especial la del sector primario, sufrió bastante por
las condiciones que se acordaron en su momento, y hablamos
de hace muchísimos años, ha llegado a esta situación.

Y luego también hay un tema que hay que aclarar, que aquí
escuchamos a muchos diputados, en el anterior punto también
se ha escuchado, en la anterior PNL, todo el rato hablar del
libre mercado y la libre competencia como si fuese la solución
de todo. No, por desgracia estamos viendo que cuando se deja
de regular según qué partes del mercado, las partes débiles, las
partes minoritarias, las empresas pequeñas acaban al final
sufriendo o teniendo un perjucio frente a las grandes, que es lo
que ha ocorrido con esto, en específico con el tema de la
industria ganadera que se refiere a la leche y productos lacteos,
que, debido a la falta de esas medidas que pueden regular para
que haya unas reglas de juego más aceptables para pequeñas
empresas, al final son muy pocas las que tienen la gestión, y eso
en Baleares nos perjudica enormemente.

En ese sentido, lo comento porque venimos de ese origen y
ese origen no es fruto de hace dos años, es de décadas atrás. Y
ahora tenemos esta situación que, además, sí que paso a
comentar porque normalmente siempre intentamos llegar al
consenso, pero en esta ocasión nos es extremadamente
complejo.

El primer punto habla de un plan que se aprobó en la
comisión, en esta comisión, como bien ha dicho la diputada que
ha expuesto la PNL, también se ha aprobado algo en propuestas
de resolución del debate de política general; ya se está
trabajando, de hecho a mí me consta que la consellera tiene el
diagnóstico y que ya va a desarrollar el plan que ya se le pidió,
con lo cual volver a reincidir cuando ya se ha dicho, ya se tiene
que hacer y ya..., en todo caso se tienen que pedir explicaciones
de cómo está este mandato que ya se hizo en la comisión, no
entendemos que haya que votar a favor porque creemos que lo
que tienen que hacer es lo que ya se les dijo en la comisión en
su momento.

En el punto 2, claro, se comenta habilitar una partida
presupuestaria finalista, pero las partidas presupuestarias
finalistas son eso, finalistas, muy específicas, no podemos decir
“finalista, pero de alguna generalidad”, por eso tendremos que
votar en contra, porque hay que especificar, si es finalista hay
que especificar; otra cosa es que sea una partida general para
ayudar al sector, eso es distinto.
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El 3, el Partido Popular ha gobernado, sabe de sobra..., y
además cuando gobernó llevó agricultura, también lo sabe de
sobra, un govern no puede adelantar un dinero esperando que
luego el ministerio se lo dé, así como si nada, tiene que haber
garantías, estamos hablando de dinero público. No se puede
avanzar un dinero que a lo mejor no te lo van a devolver, es
que depende, eso..., estamos hablando de dinero público y no
se puede hacer de esa forma, tiene que ser todo con garantías,
sabiendo de qué estamos hablando y si hay que dar dinero y es
a fondo perdido se da, pero eso de “y que luego el ministerio
nos lo devuelva” o no, me refiero a que no se puede lanzar a un
govern, ninguna administración, de hecho, a gastar un dinero
que no se sabe luego qué va a pasar con él.

Y, por consecuente, el 4 cae, porque, claro, el 4 de lo que
habla es precisamente en correlación con el 3.

En ese sentido, creo que en esta comisión todos los grupos
siempre hemos mostrado voluntad, incluso hemos llegado a
muchos acuerdos, en esta PNL, lamentablemente, no podemos
votar a favor pero porque el encaje es difícil. ¿Que hay una
realidad del sector? Sí. ¿Que se tienen que habilitar ayudas para
que el sector no se acabe de ir a pique? Evidentemente, y
llevábamos trabajando todo el tiempo, tanto en esta comisión
como desde el Govern para que eso sea así, pero el encaje que
se plantea en esta PNL, lamentablemente, no vemos que pueda
ser una realidad por cómo se ha planteado y porque hay una
cosa, incluso, que ya se ha pedido y lo que hay que exigir es
que se cumpla, que se va a desarrollar, por lo que me han dicho
ya tienen el diagnóstico hecho. 

Por lo tanto, en nuestro caso votaremos en contra de los
cuatro puntos. 

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: 

Puede que mis tasas de susceptibilidad sean muy altas, Sr.
López, pero creo que la Sra. Ribas y yo nos habremos sentido
aludidos cuando se refería usted a diputados que siempre
enarbolan las para usted tristes banderas de la libertad de
competencia, libertad de comercio. Para mí, cualquier bandera
de libertad, me siento orgulloso de llevarla y de hacerla ondear
sobre nuestras cabezas, sea la libertad de lo que sea, creo que
es necesaria. Pero sorprende, eso sí, que siendo usted el que
está en contra de esto, sin embargo es el que va a votar que no,
y sea yo el que va a votar que sí a unas ayudas, o sea, no deja
de tener la cosa su cierta gracia. Llegamos desde dos lugares
ideológicos absolutamente opuestos, nos encontramos en un
frente común, y salimos cada uno justo con la que
aparentemente debería ser lo contrario a lo que defendiéramos.

Pero estamos ante un SOS, ¿no?, este “SOS Frisona”,
¿recuerdan ustedes el origen del SOS, no?, Save our souls,
salvad nuestras almas, creo recordar que era: pi-pi-pi, pa-pa-pa,
pi-pi-pi, siesta-óscar-siesta, y se sustituyó eso sí, para mí

tristemente, en la guerra del Vietnam en que los americanos
escuchaban a los franceses decir “¡aider, aider!, ¡ayudadme,
ayudadme!”, e hicieron el Mayday, que es este absurdo SOS de
hoy en día, ¡mayday, mayday!, “día de mayo”, pero, bueno, la
vida es así de sorprendente. 

Así que estamos, y tiene toda la razón la Sra. Pons, ante un
SOS que le ha hecho elevar el tono desde su anterior propuesta
de noviembre del 2019, en que pedía un plan estratégico de
salvación, a este ya plan de choque. Porque es verdad que esto
es necesario. Y lo que nos está pidiendo aquí la Sra. Pons es
¿vamos a mantener este sector o no lo vamos a mantener?
Tiene todo en contra.

Los sobrecostes son un 65% más de lo que cuesta producir
en la península, así que hay que tomar una decisión, que ella
argumenta en torno al papel de la ganadería con respecto al
campo, con respecto al medio ambiente, con respecto al paisaje
rural. Además, hay que contar que de estas veintitantas mil
cabezas que hay en Baleares, preferentemente me parece que
como ochenta, ochenta y cinco, están situadas en Menorca, que
se enfrenta además al reto de reserva de la biosfera, en un plazo
relativamente mínimo, donde el ganado vacuno y la actividad
ganadera respecto al vacuno de leche es importantísima, así que
hay que tomar una decisión.

Porque la nueva PAC, la del 2023, estará muy señalada por
unas estrategias muy extrañas de la granja a la mesa..., o sea, ya
no tendrá la participación de Francia como convencida
defensora del sistema agrícola. Francia está muy de retirada en
el tema y además considera que sus agricultores y ganaderos
son ideológicamente muy contrarios a los de las ciudades, y
toda esta estrategia de la granja a la mesa y del producto local
no está claro que nos vaya a permitir salvar esto.

Así que lo que nos pide la Sra. Pons es intervencionismo,
Sr. López, nos pide puro intervencionismo, apostar en el quinto
sentido de la palabra apostar, no la de jugar, que también se
habla aquí, sino de arriesgar a favor de algo, y nosotros somos
unos profundos partidarios, por eso le explicaba que llegamos
desde puntos divergentes y volvemos precisamente también con
acciones divergentes, porque nosotros votaremos a favor de
esta propuesta.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, hi ha molt per parlar amb aquesta
proposta perquè supòs que tant la proponent com la comissió
són conscients que la crisi del sector lleter no és local, sinó que
és de dimensions més grosses, és a dir, parlam d’una crisi del
sector lleter a nivell d’estat espanyol o fins i tot a nivell
europeu.

També supòs que la proponent de la proposta no deu saber
que es tramita una llei de la cadena alimentària en el Congrés
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dels Diputats, amb aportacions de les organitzacions
professionals agràries que jo, sincerament, confiï que el Partit
Popular accepti i voti a favor d’aquestes aportacions, perquè no
és el Govern de les Illes Balears qui ha de tapar les vergonyes
d’aquest lliure mercat salvatge que tant defensa el Sr. Méndez,
que mata la ramaderia i les petites explotacions familiars del
país i de l’estat, no és el Govern de les Illes Balears que ha de
tapar les vergonyes, amb doblers públics, en aquest lliure
mercat que tant defensa el Sr. Méndez i que mata les
explotacions ramaderes familiars.

Crec que, entenem nosaltres, que per això es tramita, a
petició de les organitzacions agràries, una llei de la cadena
alimentària que és la que ha de regular, precisament, el tema i
és la que ha de fer que no es pugui comprar a pèrdues, no
vendre, sinó comprar a pèrdues, que és el realment important,
que no pugui ningú comprar a pèrdues. 

Això del pla de xoc està en marxa i ho hem votat ja no sé
quantes vegades en aquesta comissió i també s’ha posat en els
pressuposts, és a dir, plantegem el problema tal com és, no
posem damunt l’esquena del Govern de les Illes..., plantegem
una PAC, i que el Partit Popular doni suport al Govern de les
Illes Balears i doni suport a qui negocia aquesta PAC, que de
veres reconegui el fet insular; o donem suport al Govern de les
Illes Balears quan és a punt d’obrir la negociació per al nou
PDR, que reconegui de veres el fet insular, no venguem aquí
amb propostes fetes a correcuita perquè surti un titular de diari
i vulguem penjar damunt les esquenes del pressupost del
Govern de les Illes Balears una cosa que no li correspon.

Facem feina amb solvència, amb solvència!, amb la gent
que en sap, i la gent que en sap és la gent de les organitzacions
professionals agràries. I la gent de les organitzacions
professionals agràries en aquests moments negocien a Madrid
la llei de la cadena alimentària, que és la que de de veres té la
clau per resoldre això. Tota la resta serà posar pegats, perquè
serà posar pegats d’un any, de mig any, de com quan hi ha una
sequera que posam el pegat de dur menjar als ramaders, idò,
ben igual.

Solucionem el problema de veres i que les multinacionals
i que les grans cadenes alimentàries i que les grans plataformes
alimentàries no puguin comprar per davall del preu de cost als
ramaders i a les famílies que viuen d’això. 

Res més, 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. Bueno, yo creo que con esta
proposición no de ley se han abierto diferentes temas en este
debate. Por un lado, hemos oído hablar de que algunos
defienden la libre competencia, la libre concurrencia y el libre
comercio, y que luego, en cambio, votan a favor o en contra en
un sentido o en otro que, para algunos, no es congruente. Pues
bien, yo lo que sí que creo es que uno puede ser partidario de

la libre competencia, la libre concurrencia y del libre comercio,
ahora bien, si la administración pública te impone condiciones
que te hacen menos competitivo, te tiene que proteger de
alguna forma esa misma administración pública, ahí sí que tiene
un sentido ese intervencionismo de la administración pública.
Por tanto, te tiene que proteger de aquellos productos que
llegan aquí sin esas restricciones que padecen los productores
de aquí. Como pasa con la agricultura, con la pesca y con la
ganadería que viene de países que no tienen las restricciones a
la producción que tienen nuestros productores por motivos
medioambientales, por motivos de salud pública, etc. 

Por tanto, de ahí que nosotros pidamos barreras de entrada
a todos esos productos que vienen de otros países que no tienen
esas restricciones de las que le comentaba. 

Por otro lado, esta proposición no de ley, en cambio, no
está hablando de este tema, se está centrando más bien en un
problema de insularidad, porque evidentemente nuestros
productores tienen diferentes frentes, uno es las limitaciones a
la producción, como por ejemplo unos horarios determinados
para salir a pescar o una forma de producir determinada o tener
que alimentar a las vacas con un pienso determinado y no poder
darles según que anabolizantes o antibióticos, o cosas que se
dan en otros países y que, por tanto, hacen que nuestra
producción sea más cara que en otros países, pero esta PNL en
concreto, se refiere al tema insular, es otro de los hechos en que
también uno puede ser muy defensor de la libre competencia,
de la libre concurrencia y del libre comercio, pero sí que es
cierto que hay un hecho físico que no depende del mapa
político, sino del mapa físico; es decir, no depende de que
seamos comunidades autónomas o provincias o estados o
Unión Europea, no depende de nada de eso, depende de un
hecho físico, que es la insularidad, y que además está recogida
en la Constitución Española.

Por tanto, si estamos integrados en un sistema en el que
cumplimos una determinada legislación que se aplica en toda
España y en toda la Unión Europea, evidentemente el hecho
insular tiene que ser reconocido por esas mismas instituciones
que te obligan a cumplir con su normativa.

Por tanto, encuentro que esta PNL sí que se ajusta a la
legalidad, no tendría ningún problema, no creo que choque con
ningún principio fundamental en la Unión Europea, mas todo
lo contrario, es algo que está reconocido por la Unión Europea,
está reconocido en nuestra Constitución Española, y por todo
eso mi voto será 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. Demanam al grup
proposant que accepti la votació separada d’aquesta proposició
no de llei, ja que votaríem favorablement el primer punt, amb
el qual estam d’acord, ens sembla imprescindible un pla de xoc
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per a la ramaderia, ateses les dificutats enormes que travessa,
ja fa estona, però especialment en aquests moments, però als
altres tres punts no els podríem donar suport i hi faríem una
abstenció, per una raó molt senzilla: no és un tema de legalitat,
evidentment, és un tema que a qui correspon pagar és a l’Estat
i aquí es dóna l’obligació de pagament a la comunitat
autònoma. I la comunitat autònoma..., escolta, si ha de pagar tot
el que no fa l’Estat, els guardies civils, la policia nacional,
costes, aeroports..., bé, és clar..., i a més tenim un finançament
absolutament injust, això no quadra de cap manera.

Per tant, nosaltres no ens podem sumar a una iniciativa que
acaba carregant al Govern de les Illes Balears el que és
obligació del Govern de l’Estat.

I, Sr. Méndez, la vida no és lineal, eh?, i tots vivim amb
unes certes incongruències i amb certes contradiccions, què
hem de fer? Paciència!

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. S’ha fet aquí un bon debat relatiu a
llibertats, a llibertat de comerç, fins i tot a finançament
autonòmic, també s’ha parlat de motius de finançament, és
d’agrair també que es parli en una proposta del PP justament
del REIB; és interessant que tant que s’ha debatut sobre el
REIB i que s’ha dit que no era i resulta que es posa de manifest
que hi ha un REIB que recull coses necessàries per a Balears,
llavors, gràcies per tenir-ho en compte en una proposta.

No obstant això, com ja han dit diversos companys i en
tenim constància, respecte del primer punt hi ha un pla de xoc,
però que ja es fa la tasca i el que s’hauria de fer -com bé ha dit
el diputat del Grup Podemos- és demanar què es fa.

M’ha agradat molt l’esment del Grup MÉS per Mallorca
que hi ha una crisi molt greu de la llet, pot ser per la quantitat
de mala llet que tenim ara mateix a la societat, que sigui
aquesta crisi de la llet, a part de totes les coses que tenim, que
és cert que el lliure comerç provoca, Sr. Méndez, que les
explotacions familiars i petites tinguin un gran problema de
subsistència, llavors el lliure comerç hauria d’estar també
limitat.

Respecte del tercer i quart, bé, s’ha exposat i és una qüestió
d’economia, d’economia i..., com bé ha dit també el Sr. Melià,
qui ho ha de pagar és qui ho ha de pagar i no és competència de
com es fa, i llavors, avançar sous, no es poden avançar sous; no
és així, no és una targeta de crèdit a la qual demanes i després
ja ho tornaràs. És una qüestió que s’ha de fer dins dels terminis
financers en què s’ha de fer.

Així que no hi podem donar suport tal i com està.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bBon dia, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Socialista compartim
l’esperit de la proposta ja que la situació ramadera balear, en
especial el sector vacú, necessita millorar la seva situació per
poder continuar en condicions més favorables.

També s’ha de tenir en compte la importància de la
producció de llet i de la qualitat del bestiar. En 2020 es van
produir 65.000 tones de llet a Balears entre les 18 ramaderies
de Mallorca, les 114 de Menorca i les 2 d’Eivissa. 

En el cas de Menorca la vaca de llet ocupa el 90% de la
superfície agrària útil. Per tant, és una activitat molt important
dins el sector primari de les nostres illes.

Quant a la qualitat, es destaca la genètica dels caps de
bestiar i vull dir amb tot això que s’ha de donar suport perquè
es pugui continuar aquesta activitat i millorar la situació actual
d’aquest sector tan important per a la nostra economia.

Compartim, com he dit, la importància d’ajudar el sector,
però no podem donar suport a aquesta PNL ja que el que
proposa no és factible per un costat i, a més, la conselleria
treballa intensament en millorar el sector i en aconseguir dins
la nova PAC la consideració de la insularitat per a Balears, de
fet les dades que aporta l’informe “SOS Frisona” són les que va
recollir la Conselleria d’Agricultura per anar a Madrid a
negociar la PAC amb el ministeri.

Per tant, es coneix la situació i s’està d’acord amb moltes de
les seves reivindicacions. Es treballa per aconseguir una major
rendibilitat ja que el sector demanda mesures i actuacions i
estan en permanent contacte. La prioritat consisteix a reduir
l’impacte de la insularitat que a Balears provoca un cost anual
extraordinari. És vital que a les negociacions de la nova política
agrària comuna es tingui en compte la compensació dels costs
afegits que suposa aquesta insularitat. La producció de llet i de
carn originada per la ramaderi comporta uns sobrecosts molt
elevats dins del sector ramader si ho comparem amb altres tipus
d’activitats.

Per altra banda, dins el Pla estratègic per a la ramaderia de
2020 a 2023 es fa feina en la següent fase, després de la
primera fase de diagnosi ja terminada.

Quant a ajudes més recents, bé, aquest mes de setembre la
conselleria ha anunciat que repartirà a través del FOGAIBA 1
milió d’euros en ajudes destinades a alimentar el bestiar i a
garantir la continuïtat de les explotacions ramaderes i
extensives a Mallorca i a Menorca, compensant alguns dels
efectes provocats per la sequera. Aquestes ajudes es podran
sol·licitar fins al 29 d’octubre al FOGAIBA.
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El FOGAIBA ha abonat milions d’euros en ajudes al sector
primari durant aquest passat mes de juliol, a més de la partida
d’ajudes al sector ramader per mor de la pandèmia.

Quant als avanços de la PAC 2023-2027 es reconeixerà a
Balears com a regió insular.  A la darrera reunió presencial
mantinguda pel ministre Planas i la consellera s’ha debatut el
document presentat pel ministeri el qual a un dels articles
reconeix que les Balears constituiran una regió insular i aquest
document servirà com a base de feina.

Des del Ministeri d’Agricultura es treballa perquè
l’elaboració del pla estratègic per a l’aplicació a Espanya de la
nova PAC sigui un procés constant, obert, participatiu i
transparent. Tots desitgem que això sigui una realitat per a
Balears. El pla està en la seva fase final d’elaboració i ha de ser
remès a la Comissió Europa abans del 31 de desembre per a la
seva aprovació.

El reconeixement de Balears com a regió insular permetrà
als agricultors i ramaders de les nostres illes respondre de
manera més adequada als reptes per afrontar el sector quant a
la sostenibilitat econòmica, la protecció del medi ambient, la
lluita contra el canvi climàtic i per aconseguir un teixit
econòmic, social i més sòlid. 

En els últims avanços en l’elaboració d’aquest pla ja hi ha
novetats respecte de l’ajuda bàsica a la renda per a la
sostenibilitat, l’arquitectura ambiental i les intervencions i
estratègies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Benlloch, ha d’acabar.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

... de desenvolupament rural.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per contradiccions té la paraula
la Sra. Pons, com a grup proposant, Sra. Pons, té cinc minuts. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, Sr. López,
jo la seva intervenció la puc entendre, però què hem de fer idò?
No fer res? No hem de fer res. No pot ser que sempre sigamos
trabajando i que no s’obtenguin els resultats esperats o
desitjats.

Quant al punt 2, miri, és un tema de voluntat política, ara,
si la voluntat política de Podemos és zero és una altra qüestió,
però és..., sí, és un tema de voluntat política.

També ho dic açò per al Sr. Mas, que també em fa
referència a la llei de la cadena alimentària, és cert, però avui
no tenim res, es tramita al Congrés, avui no tenim res. I vostè

que no ho sap que el sector no pot esperar? No ho diu el Partit
Popular açò, és el sector qui ho diu.

Per tant, cap proposta a correcuita, altra cosa és que a vostè
li pugui agradar més o menys. Ho lament perquè, de ver, si
volem solucionar els problemes crec que amb aquesta
proposició no de llei, amb el seu suport, seria un bon
començament.

Però miri, els fets són evidents, règim especial, tots ho
sabem, tots ho sabem, ho dic també per centrar aquesta
proposta, tots sabem que el règim especial no s’aplica i que els
ramaders ja estan cansats de vendre a pèrdues. Per cobrir costs
haurien de cobrar a 0,50 euros el litre i només en reben, només
cobren 0,31 euros, per exemple, i vostè ho deu saber. La
campanya de recollida de cereal ha acabat enguany amb una
disminució del 40% per mor de la sequera i els preus dels
farratges per poder alimentar el bestiar han pujat un 30%. Com
ho podem entendre açò? Com ho podem entendre açò?

La conselleria ens diu: la conselleria ho deixa tot a la futura
PAC, que parlam del 2023, que inclourà el fet insular. Ara, el
Sr. Fernández surt i ens diu: “Hay que lograr que la
distribución suba los precios”, però és el que li deia abans a
vostè!, és que els pagesos han dit que ells no poden esperar, no
ho podem deixar tot a uns anys vista, hem de prendre una
solució ja. I açò és el que demana el Partit Popular, una solució
immediata, que hi hagi un acord polític.

Ara, és clar, vam veure que al Ple de dimarts els partits que
donen suport al Govern de la Sra. Armengol van rebutjar la
proposta del Partit Popular, per aconseguir noves fórmules de
compensació abans d’entrar la nova PAC. Almanco amb
aquesta proposició no de llei començaríem a donar resposta als
pagesos, que ningú més que vostè, tots en som conscients, però
ningú més que vostè sap per la situació que passen. 

Moltes gràcies..., bé, agrair el suport als grups que han
manifestat el seu suport i acceptaré la votació separada que ha
demanat el Sr. Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Pons. Per tant, votam la
Proposició no de llei RGE núm. 7024/21 i en primer lloc votam
el punt número 1. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA.

6 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam el punt número 2.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor i 7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votam el darrer punt, el punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 7 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7024/21, relativa al pla de xoc de la Conselleria
d’Agricultura per al sector ramader de Balears.

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