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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, es produeixen substitucions?
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Sí, Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Jordi Marí.

d'ajudes per al sector de transport. Com que ja ens trobam dins
el mes de febrer i desconeixem si s'ha concretat aquesta
aportació, tal vegada els portaveus dels grups parlamentaris que
donen suport al Govern ho puguin clarificar; si ja coneixem
quina serà la quantitat que aportarà el Govern d'Espanya, en
funció de la resposta que puguin donar mantindríem o
retiraríem aquest punt.

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d'avui és el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 12111/21 i 12863/21.

De tota manera, volem manifestar que ens preocupa
especialment que aquest reial decret estableix tres mesos
perquè les autonomies redactin i aprovin la normativa
específica a la seva comunitat. És clar, aquest termini acaba dia
17 de febrer i no tenim coneixement que el Govern balear l'hagi
aprovada.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12111/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de fons
europeus per al sector del transport.

Per tant, la Conselleria ha d'agilitar, no pot demorar més la
publicació del decret que esperen les empreses de transport per
poder demanar aquestes ajudes.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12111/2l, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes de fons europeus per al sector transports.

I finalment, presidenta, he de dir que en el cas de Menorca
vull recordar que és l'única illa de Balears que no disposa de
gas natural i, per tant, els vehicles de les empreses menorquines
no poden acollir-se a les ajudes per emprar aquesta energia de
transició cap a les renovables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Amb aquesta proposició registrada el passat 5 de
novembre, des del meu grup parlamentari volem clarificar i
precisar les quantitats que rebran les empreses de transport de
Balears per renovar els seus vehicles, concretament per
acollir-se i obtenir les ajudes que preveu el Reial Decret
982/21, publicat dia 17 de novembre passat al Butlletí Oficial
de l'Estat, són unes ajudes directes destinades a la
transformació dels vehicles d'empreses privades per al transport
de viatgers i mercaderies que fan aquest servei per carretera,
així com també les empreses que realitzen transport privat
complementari.

En aquest sentit, acceptam l'esmena que va enregistrar ahir
el Grup Parlamentari Podemos on demana que el
subministrament d'hidrogen per a Menorca, que tampoc no
disposa avui d'aquesta energia, sigui produït de forma cent per
cent renovable.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Pons. S’ha presentat per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos l'esmena RGE núm. 612/22. Per
la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Alejandro López, per un temps de
cinc minuts.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Segons la Conselleria de Mobilitat, en una primera fase
aquestes empreses de Balears, juntament amb els autònoms,
podran rebre fins a 3,6 milions d'euros per a la substitució de
vehicles.
També ha anunciat la conselleria que hi ha prevista una
segona línia d'ajuda per a la digitalització d'aquestes empreses,
una previsió que està molt bé, però que cal concretar amb un
calendari d'aplicació i, lògicament, amb la corresponent dotació
pressupostària per poder-la fer efectiva.
Per tant, demanam quines són les quantitats per a les
empreses de transport de passatgers i les destinades a transport
de mercaderies; també quin percentatge per a la compra
d'aquests nous vehicles rebrà subvenció amb càrrec a la
comunitat autònoma.

Gracias, presidenta. Lo primero agradecer a la diputada del
Partido Popular por presentar esta PNL, una PNL positiva que,
además, lo que busca és dar una salida coherente a los fondos
europeos que és el que nosotros estamos diciendo todo el
tiempo. Ahora viene algo excepcional, que son los fondos
europeos que nos pueden permitir para muchas cosas,
necesitamos transformar nuestra economía e incluso ayudar a
que empresas, en este caso de transporte, se adapten a nuevos
tiempos, nuevos tiempos donde vemos que el transporte cada
vez va a una tendencia más a reducir las emisiones de gasos de
efecto invernadero, es decir, luchar contra el cambio climático
o directamente a tener las tendencias sostenibles al cien por
cien como puede ser mediante el uso de hidrógeno o mediante
el uso de placas fotovoltaicas (...).
(Mal funcionament del so)

Al punt 2 instàvem el Govern de la Sra. Armengol a tancar
dins el mes de desembre l'acord amb el Govern de Pedro
Sánchez per concretar l'aportació per executar aquest pla

Creemos que estos fondos europeos tienen que servir
precisamente para... -no sé por qué hace este ruido esto-...
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(Mal funcionament del so)
LA SRA. PRESIDENTA:
Un moment, Sr. López, es que no sé si el senten... si es
grava...
(Remor de veus)
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
¿A ver? Parece que ahora no hace... Vale, pues...
LA SRA. PRESIDENTA:
No, un momento, un momento...
(Remor de veus)
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Vale, vale, pues continúo, como iba comentando, es una
PNL donde vamos a votar a favor de los cuatro puntos, por lo
positiva que es y porque da una salida a fondos europeos para
encaminarlos hacia algo que nosotros creemos importantes.
Sí que nos ha parecido algo interesante en el punto 4, ya se
ha comentado que se aceptará nuestra enmienda, aclarar lo del
cien por cien de fuentes renovables, porque la novedad de la
planta de hidrógeno de Lloseta o de otras plantas que se van a
instaurar a nivel europeo precisamente es que se genere con
fuentes renovables, porque el hidrógeno en si lleva muchos
años solo que para producir... el hidrógeno se usaba en energías
pues no renovables y el coste no compensaba.
De hecho el proyecto aquí de Lloseta, lo que se ve es
alrededor un gran parque fotovoltaico que puede suministrar
energía limpia para generar ese hidrógeno. Por lo tanto, hemos
visto oportuno presentarla. Votaremos a favor de todo, no me
extiendo más.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. López. Ara en torn de fixació de posicions i
per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Jesús Méndez, per un temps de cinc minuts.
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muy conceptualmente siempre de unas ayudas que parece que
o caerán del cielo, que parecen como el maná que acompañó al
pueblo judío durante el éxodo, y necesitaríamos concretar
mucho más el momento..., no sé si el maná aparecía por las
mañanas exactamente y en qué cantidades, pero aquí es
evidente que tiene que determinarse.
La Sra. Pons nos explica los 3,6 millones para la sustitución
de vehículos, porque además en todas estas explicaciones de las
ayudas, como las hacemos muy publicitarias, explicamos todas
las vías de las que van a venir y todo lo que va a llegar y tal, y
pecamos sin embargo de inconcreción, de realismo, de
calendario, de materialización del asunto. Así que nos recuerda
que los 3,6 de sustitución de vehículos, los de digitalización de
empresas, que entrarán por otro concepto, por el de digitalizar
todo tipo de empresas, no sólo las de transportes.
Hace particular mención, y es verdad que es importante y
deberíamos estar preocupados, a la diferenciación entre los
vehículos de pasajeros y los de mercancías, que pueden tener
una catalogación francamente distinta e incide como forma
final en las ayudas del hidrógeno.
Como yo siempre me he preguntado, cómo logra producirse
el hidrógeno, la verdad, pero, como siempre, me remito a mi
desconocimiento de tantísimas cosas, he entendido la
aclaración, porque no cogía exactamente la enmienda del
diputado de Podemos en su petición y parece completamente
lógica, con lo que nosotros nos mostraremos partidarios a toda
en su conjunto.
Gracias, he dicho, 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:
Gràcies, presidenta. Bé, al cap i a la fi és una iniciativa feta
en positiu i jo diria que fins i tot necessària. Per tant, nosaltres
hi votarem a favor, confiam també que accepti l'esmena que
plantegen els companys de Podemos. Entenem de la necessitat
de concretar segons quines coses i entenem que hi ha la
necessitat d'aquestes ajudes.
Per tant, a partir d'aquí votarem a favor, ja dic, i confiam
que s'accepti l'esmena presentada

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gràcies.
Bueno, eso debe ser la digitalización materializada, sin
cable, sin nada, me sorprende que esto funcione. Muy bien, van
a conseguir digitalizarme hasta a mí con tanta ayuda.
Esta petición de agilización de las ayudas de fondos
europeos del sector transporte que nos presenta la diputada Sra.
Asunción Pons es calificada incluso de positiva desde las filas
de Unidas Podemos, por el Sr. Alejandro López, y es evidente,
hace patente la necesidad de determinar exactamente y dar a
conocer calendarios, cantidades y administraciones
responsables, porque en esto de las ayudas estamos hablando

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 asistentes a esta
Comisión. Yo celebro que el Partido Popular presente
iniciativas para la aplicación efectiva de los fondos europeos,
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dado que hace un año su posición hacia los fondos europeos
fue muy distinta, intentando bloquear la llegada de estos fondos
en el Congreso de los Diputados y todos supongo que lo
pueden recordar.
Vox, en cambio, siempre ha sido coherente con su posición
y la posición de mi formación es muy sencilla, nosotros
votamos en función de lo que consideramos favorable para los
intereses de los españoles y no en función del titular de prensa
que más pueda beneficiar a nuestra formación al día siguiente.
Y en coherencia con todo esto, mi voto es a favor de la
iniciativa, que esperamos que estas ayudas sean efectivas lo
antes posible.

diverses ocasions, és necessària i aquests punts que es
proposen, tant si s’accepta l’esmena que ha presentat el Grup
Podem, com si no s’acceptàs, els veiem molts encertats.
L’esmena sí que la veiem també encertada, perquè afegeix
que no es disposa d’aquesta energia i sí que els instem que
aquesta qüestió arribi a la resta d’illes també en un futur. I per
la nostra part podríem votar a favor dels 4 punts.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Damià Borràs.

Gracias.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Ribas. Ara, per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep
Melià.

Sí, gràcies, presidenta. Sens dubte és una iniciativa en
positiu, com entenc que tota la resta d'iniciatives que es
presenten en aquest parlament, perquè, evidentment, ningú
presenta, des del seu punt de vista almenys, una iniciativa en
negatiu.

EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens sumam al suport a
aquesta iniciativa. Jo crec que la Sra. Pons gairebé sempre fa
propostes en positiu, no només aquesta, i intenta fer una cosa
aquesta iniciativa que s'hauria d'estendre a molts més àmbits,
perquè, en definitiva, el que vol és donar claror a la foscor dels
fons europeus, perquè ens movem amb un misteri, que han
d'arribar molts de recursos i tots hem d'estar molt contents i
això ha de crear una gran alegria econòmica i una
transformació de primera magnitud, però som incapaços en
aquest moment de saber com, i això, evidentment, genera
moltes incerteses i genera molta desorientació, i fins ara no hem
estat capaços, ben el contrari, de posar un poc d'ordre en aquest
caos de terra promesa que són els fons europeus.
Dit això, evidentment, benvinguda sigui la renovació de
flotes dels vehicles de transport, una cosa necessària que, a més
a més, evidentment, ajudarà a avançar en la lluita contra el
canvi climàtic i, per tant, a tenir vehicles manco contaminants,
més nets i avançar cap a una societat que fa passes de primera
magnitud per intentar revertir o almanco frenar aquest gran
maremàgnum que és el canvi climàtic.
Per tant, des de tots els punts de vista, pensam que és una
iniciativa correcta i rebrà tot el nostre suport.
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, Sra. Presidenta. Bé, seré també molt breu. És una
iniciativa que consideram des del Grup Mixt molt encertada,
perquè al final la transició energètica, ja ho hem expressat en

A partir d'aquí, evidentment, sumar-nos al vot favorable a
aquesta iniciativa.
La quantitat, que és el que es demana que es concreti en el
primer punt de l'ordre del dia, és la que ja va anunciar el
conseller de Mobilitat, és a dir, 3.621.025 euros, és la quantitat
dels fons que s'incorporen per a aquestes ajudes. En aquest
sentit, així es va acordar a la Conferència de transports entre el
Ministeri de Transports i les comunitats autònomes, que es va
celebrar dia 10 d'octubre del 2021.
En tot cas, el que fa aquesta iniciativa no és demanar que es
facin aquestes ajudes, aquestes ajudes estan contemplades en el
fons, estan impulsades pel ministeri i estan impulsades pel
Govern balear, el que demana la iniciativa no és que es faci en
aquesta iniciativa que es donen aquestes ajudes, sinó,
diguéssim, que demana que es concretin les quantitats i que
s’acompleixin els terminis amb claredat. I evidentment, perquè
es puguin concedir aquests ajuts, prèviament s'han de concretar
els plecs de condicions, les bases de subvenció i, evidentment,
s'han de concretar les quantitats i la distribució de quantitats
entre els diferents modes de transport susceptibles de ser
ajudats; és a dir, el transport de mercaderies, transport de
persones, tipus de vehicles, etc.
En aquest sentit, té sentit, per tant, que es concreti, no es
podrien, evidentment, donar aquests ajuts sense acomplir el que
es demana a la proposició no de llei, perquè evidentment, si
s'han d'aconseguir uns ajuts ha de ser a través d'una
convocatòria pública, etc., d'acord amb el que estableix la
normativa que així ho determina i, per tant, no podem fer
manco que votar a favor d'aquesta iniciativa, perquè al final el
que diu aquesta iniciativa és que es facin els ajuts d'acord amb
el que determina la normativa per donar els ajuts.
I en aquest sentit, per tant, i dins els terminis i amb la
claredat i transparència que la normativa exigeix. I per tant,
evidentment, és impossible no donar-li suport per part nostra.
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També, evidentment donar suport perquè l'hidrogen arribi a
l'illa de Menorca, també. I evidentment, açò és una passa més,
i celebr que tots els grups d'aquesta cambra defensin que el
paper de l'administració pública d'ajudar a l'economia d'aquest
país (...)
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Per tant, en conseqüència, queda aprovada aquesta
proposició no de llei.
2) Proposició no de llei RGE núm. 12863/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa als
sobrecosts de producció al sector agrícola.

(Mal funcionament del so)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, ara n’hi donarem un altre, Sr. Borràs. Pot continuar.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Sí, gràcies presidenta. No, deia que celebr que tots els grups
estiguin en posició que la intervenció dels poders públics a
l'economia, a través d'ajudes a les empreses, de vegades es
qüestiona la funció de les subvencions a l'economia. Per tant,
crec que és una bona notícia en aquest moment que hi estiguem
tots d'acord.
I sobretot celebr que és una bona notícia que tots els grups
se sumin a un dels pilars bàsics i a un dels principis que varen
impulsar la Llei de canvi climàtic, que es va aprovar en aquest
Parlament la passada legislatura; és a dir que ara sí que volem
termini ràpids, volem que es canviï el mode de propulsió dels
vehicles d'una manera ràpida, com el meu grup, el Grup MÉS
per Mallorca, el Grup d'Unidas Podemos, El Pi, defensaven a
la passada legislatura en aquesta cambra i altres grups
demanaven més tranquil·litat, més temps. I nosaltres enteníem
que era possible anar ràpid i en aquests moments els fons
europeus ens ajudaran a posar aquesta cinquena marxa en la
transformació energètica i al canvi climàtic a les nostres illes.
I per tant, benvinguda sigui qualsevol iniciativa que vagi en
aquest sentit, com és, sens dubte, la iniciativa que avui ha
proposat la Sra. Pons Fullana.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Borràs. Entenc, Sra. Pons, que no fa falta aturar
la sessió, perquè vostè ha dit que acceptava l'esmena
presentada. Per tant, així i tot li pertoca la intervenció per tal de
fixar posicions.
LA SRA. PONS I FULLANA:
No res a dir, Sra. Presidenta, simplement tots hi estam
d'acord. Per tant, simplement vull agrair a tots els grups
parlamentaris el suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Pons. Per tant, entenc, segons les
intervencions dels diferents grups, que aquesta proposició no
de llei, la Proposició no de llei RGE núm. 12111/21, queda
aprovada per assentiment, incorporant la substitució del punt
quart pel punt quart proposat amb l'esmena de Podem.

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 12863/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa als sobrecosts de producció al sector
agrícola.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas per un temps de cinc
minuts.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, presidenta. Bé, tots sabem, perquè ho patim, que,
de fa uns mesos, els preus de l'energia, dels carburants, de totes
aquestes coses, han pujat i han pujat d'una manera desorbitada,
la darrera xifra que coneixem és la inflació del mes de gener,
que és del 6%. Per tant, ens trobam en una situació delicada.
Això fa que també hagin de pujar béns de primera
necessitat, com poden ser els aliments. Qui produeix els
aliments són pageses i pagesos, perquè és l'objectiu principal i
original de la pagesia la producció d'aliments; és cert que,
tangencialment, també manté el paisatge, el territori, la
biodiversitat, però de veres, de veres, la raó de ser del sector
pagès és la producció d'aliments per a la resta de població. Per
això, és imprescindible que l'administració pública asseguri que
aquesta producció sigui assequible per a la població i rendible
per al sector, per als seus productors.
En aquest sentit, existeix la possibilitat de desenvolupar
mesures fiscals que ajudin les explotacions agràries a poder
continuar i proporcionar els seus productes a preus competitius
sense que els costs de producció es vegin afectats per l'alt preu
del carburant i energia, i poder, així, garantir la supervivència
de les explotacions agràries i ramaderes. I, finalment, sense que
el preu final a les botigues es vegi augmentat de forma
significativa, és a dir, la població rep aliments a un preu
assequible, els productors en treuen la rendibilitat que els
pertoca.
Garantir la viabilitat de les explotacions agràries i
ramaderes és, sense cap mena de dubte, una eina essencial per
al desenvolupament d'un model econòmic sostenible i
respectuós amb el territori, què farem amb el territori si no el
fem servir per produir aliments. Les polítiques agràries han de
caminar cap a un model que aposti per la pagesia arrelada al
territori, perquè ofereix un producte sostenible, just i de
qualitat.
Per això, els darrers mesos, per donar unes quantes xifres,
per veure la dimensió del problema de les explotacions
agràries, els costs de producció, per exemple, quant a
fertilitzants, ha pujat entre un 20 i un cent per cent: un 25% en
el pinso; un 30% a l'aigua, en el cas de les Illes Balears hem de
pensar que tota l'aigua la traiem de davall terra, per tant, té un
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cost energètic importantíssim a l'hora d'això; un 40% en el cas
dels carburants.
Si no posam fil a l'agulla, si no hi posam mà, és impossible
que les explotacions agràries siguin rendibles i que arribi el seu
producte a la ciutadania. Vincular la producció d'aliments a les
ajudes és imprescindible, és a dir, és per produir aliments que
donarem ajudes a les explotacions agràries en cas que s'aprovi
la proposta i que l'Estat espanyol en sigui receptiu, és a la
producció d'aliments que donarem les ajudes, no és a qualsevol
cosa; perquè si vinculam la producció d'aliments amb les
ajudes, d'aquesta manera el que fem és, també, ajudar les
famílies que han de comprar, que han d'adquirir aquests
aliments, i tancam de qualque manera un cercle, que el fem
sostenible, perquè ens entenguem.
Per tant, nosaltres fem aquest plantejament. L’IVA del que
necessitin els pagesos per a la producció d'aliments ha de ser el
més reduït possible, parlam d'un 4%, que és l’IVA súper reduït.
Tot això, com deia, sempre vinculat a la producció d'aliments.
És cert que ja existeix un gasoil professional per a pageses
i pagesos, però encara hi ha possibilitat de reduir el que
s’imputa, quant a imposts, a aquest gasoil, per tant, ens
n'hauríem d'anar al màxim de baixada d'imposts al cànon del
gasoil agrari...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Mas, ha d'anar acabant.
EL SR. MAS I TUGORES:
... -vaig acabant, presidenta-, en el cas del gasoil professional
agrari. I després crear un nou model, per dir-ho de qualque
manera, una nova tarifa energètica, reduïda, per a les
explotacions agràries; li donam el nom de comptador pagès,
com podríem donar-li qualsevol altre nom.
Quant al primer punt, vist que dia primer de gener del 2023
entra en vigor la nova PAC i, segons les informacions que
tenim de part del Ministeri d'Agricultura, es reconeix la
insularitat de la pagesia de les Illes Balears, retiraria el primer
punt de la proposició no de llei i donaria un vot de confiança,
en aquest cas, per a la nova PAC.

de condicions, sobretot pels costs de la insularitat. Estam
d'acord que no hem de ser més, però tampoc no hem de ser
manco.
El que deia el Sr. Mas, el nostre sector primari es troba en
una situació límit per l'impacte, precisament, del fet insular.
Tots els costs els pugen: energia, gasoil, fertilitzants, també
pinsos, llavors, transports, serveis de veterinaris; pugen els
costs de producció, però no els preus que cobren. Per tant, no
tenen els mateixos drets ni les mateixes oportunitats, tampoc.
Com a conseqüència de tot açò, sense unes rendes mínimes,
les explotacions són abandonades, es retiren els caps de bestiar
i no hi ha relleu generacional. I està clar que sense rendibilitat
no hi ha qualitat de vida ni dignitat per als professionals del
camp ni per a les seves famílies.
El Sr. Mas ha anunciat que retira el primer punt. Em sap
greu, en certa manera, que el retiri, perquè és cert que a partir
de dia 1 de gener de l'any que ve entra en vigor la nova PAC,
però, bé, Sr. Mas, hi hem d'arribar, hi hem d'arribar, queda per
davant tot el 2022. Per tant, jo, precisament en aquest punt, li
volia proposar -simplement per donar-li més força, jo li votaré
a favor, tant si és d'una manera com si és d'una altra- però per
donar-li més força, jo li volia proposar d'incorporar l'acord de
Ple que vam prendre tots per unanimitat, quan diu: ”El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost de la Conselleria
d'Agricultura per al 2022 i destinar, com a mínim, 15 milions
d'euros del REB per al sector agrícola ramader”.
Té raó, vostè, amb el tema de la PAC, ara bé, avui..., a mi
em sembla molt bé que doni un vot de confiança, a mi
m'agradaria que fos així, però a dia d'avui no tenim res; per
tant, el tram difícil, Sr. Mas, a passar és el 2022. Però, bé,
nosaltres evidentment des del Partit Popular sí que farem un
seguiment d'aquest acord de ple, per descomptat que el farem,
com a mínim, perquè arribin aquests 15 milions.
De tota manera, Sr. Mas, jo li votaré a favor, o el meu grup
votarà a favor, la retiri o no la retiri. Hi estam completament
d'acord.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Assumpció
Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del meu Grup
Parlamentari Popular donarem suport a aquesta proposició no
de llei, i ja alguns punts s'han vist altres vegades i hem
aconseguit la unanimitat de tots. Perquè és ben cert que els
pagesos i ramaders de Balears reben unes rendes molt inferiors
als de la península, per tant, no poden competir mai en igualtat

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidenta. Tenemos una PNL que realmente pone
de relieve una problemática muy real que está ocurriendo en
muchísimos sectores, en este caso hablamos de agricultura y
ganadería, pero en todos los sectores, como está subiendo la
materia prima, está siendo bastante gravoso en cuanto a los
gastos.
Sí que quiero poner una cosa encima de la mesa de la
exposición de motivos, que creo que hay que decirlo, Joan
Mas, diputado de MÉS, que es el autor de la PNL, deja muy
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claro en su exposición de motivos que en el sector primario su
principal objetivo es producir alimentos, lo cual él siempre nos
lo recuerda, y es muy certero, porque yo tengo la sensación que
parece ser que ahora tenemos en cuenta o hemos visto muy
claro a través de la pandemia lo necesario que es potenciar
nuestro sector, potenciar el producto local, pero me da la
impresión de que siempre ha sido como olvidado, y eso ha
hecho que en muchas ocasiones el sector tenga que estar
haciendo reclamaciones continuas en cuanto a cómo está su
estado, que todos sabemos aquí que es muy grave; un estado no
sólo por el relevo generacional, que ha comentado la diputada
del Partido Popular, que es una problemática muy grave, sino
en quién se acerca al campo si realmente no está siendo
rentable. Siempre trabajan a pérdidas. Y además ahora que esta
PNL pone en relieve que se la ha aumentado, como a muchos
otros sectores, el costo de sus materias primas, hablamos
simplemente de fertilizantes, de la comida que se da al ganado,
el gasoil, etc.
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siempre lo vamos a votar a favor. Y muchas gracias por esta
PNL porque creo que pone el acento donde toca.
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:
Sí, parece que va bien. Gracias, Sra. Presidenta. Yo esta
semana para ser la semana de vuelta a la actividad, la verdad es
que voy a irme contento y...
(Mal funcionament del so)
LA SRA. PRESIDENTA:

Con lo cual, creo que es una PNL que refleja muy bien la
problemática de un sector que si ya lo tiene complejo, con la
subida de precios de producción de las materias primas, le es
todavía muy complicado competir, competir además siendo un
territorio insular que, como bien dice la PNL, agrava todavía
más el hecho comparativo con el sector en el resto de España.
En ese sentido nosotros vemos por completado a favor esta
PNL y votaremos los puntos a favor sin ningún problema. Es
más, el punto 2, por ejemplo, el que habla de poner un IVA
específico, un 4%, por ser un producto de necesidad, creo que
es muy necesario que empecemos a entender que la
alimentación es de primera necesidad, con lo cual, quien la
genera, quien la produce debería de tener todos los incentivos
fiscales necesarios para poder trabajar en condiciones y que
tenga cierto beneficio y no estén en las condiciones actuales,
que si no es por las ayudas, nos sacarían nada.
En el punto 3, que se insta al Estado, ya lo ha comentado el
diputado Joan Mas, que ya lo hay la figura, pero que se insta a
crear el casi profesional agrario con una tributación mínima, si
se ve bien, es una propuesta que hago, si no se acepta votaré a
favor igualmente, aparte de esto poner seguido: "... y crear
ayudas específicas para el sector en cuanto a ayudar a la
transición energética". ¿Por qué? Porque vemos ayudas
genéricas, pero no específicas para el sector, y creo que es muy
necesario, no sólo por el tema fotovoltaico sino en cuanto a la
maquinaria y a otro tipo de herramientas que poco a poco
también están siendo cogidas por el sector energético, que creo
que es necesario que puedan optar a líneas específicas de ayuda
en eso. Lo hemos hablado alguna vez aquí, pero no ha habido
ninguna. Si se ve bien, se pone; si no, votaré a favor
igualmente.
En ese sentido, también hemos hablado en el punto 4,
cuando dice que se puedan acoger a una tarifa energética
reducida. Lo hemos dicho mucho. El sector, además, debería
contar, bueno, de hecho hemos habilitado ayudas específicas
para la energía en estos presupuestos, ¿por qué? Porque no hay
una tarifa reducida, que al fin y al cabo lo que hacen es
trabajar, ¿trabajar para qué? Para producir alimento, no para
otra cosa. Con lo cual, todo lo que sean ayudas o incentivos
para que el sector crezca y, sobre todo, pueda sobrevivir

Sr. Méndez, sí, no, no se sent.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
¡Vaya!, decía que yo me voy contento de las cosas que he
aprendido en esta semana de retorno de la actividad, -sí, yo y
mi propio mundo-, como eso, que no se puede legislar por
decreto sobre asuntos que no tienen nada que ver con los
motivos que justifican el decretar por decreto. Y ahora estoy
viendo también otra cosa, que me sorprende un montón, y es
como por motivos no compartibles ni razonables en absoluto,
se puede llegar a puntos y peticiones perfectamente
compartibles y perfectamente razonables.
Yo.., voy a..., vamos a mostrarnos favorables a todos los
puntos que se piden, pero perdónenme, aquí la discusión está
en la exposición de motivos que, más que en este ámbito de una
comisión de economía, debería pertenecer a primero de lógica
o de razonamiento. Trataré de ser muy corto, Sra. Presidenta,
entiendo su gesto.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Bien..., ¿perdón?...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... voy a ser muy breve.
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor, deixin parlar al Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
¡Ah!, perdonen, sí, digo, intentaré ser muy breve, no se
preocupen, lo seré, digo, no se preocupen.
Así que la misión de los poderes públicos es garantizar y
asegurar la rentabilidad por -se nos dice-, porque el objetivo
original es la producción de alimentos, el motivo original de
este sector, aunque también sea cierto que cuida del paisaje y
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del territorio. ¿Debemos garantizar la rentabilidad porque el
motivo original sea..., no hay ninguna razón, porque sea la
producción de alimentos? Quiero decir, perdone, pero tendría
que estar más justificado el por qué, porque sea éste aunque no
sea el otro. Este otro que nos volverá a aparecer al final como
uno de los motivos por los que debemos hacer las cosas,
cuando ha quedado claro que no es el motivo principal, ¿de
acuerdo?
Después, ¿que la payesía arraigada en un territorio hace un
producto más sostenible, más justo y más de calidad? Quieren
ustedes decirme que si aparece aquí mañana la ONG producto
justo, sostenible y de calidad en forma de comuna y se pone a
producir -son unos señores que vienen de la provincia de
Cuenca, no están arraigados-, ¿no harán un producto justo,
sostenible ni esto? ¿El arraigo al territorio, de verdad, hace que
las cosas sean más sostenibles, más justas o más de calidad?
Bien, como se me ha pedido brevedad, no insistiré porque
no, podríamos...

descubrimiento es fantástico. Quiero decir, verdaderamente
deberíamos utilizarlo.
La situación la sufren más los pequeños propietarios de
pequeñas explotaciones. No, la situación la sufren por igual, la
de la subida de los costes la sufre por igual todo el mundo,
lógicamente. Quiero decir, ¿qué me están ustedes diciendo que
la subida de los productos, no, quiero decir, lo que ustedes me
están diciendo es a los pobres o a la gente con menos
posibilidades les afecta más la subida de las cosas que a los
ricos? ¡Ah!, ¿es esa evidencia? Porque por afectar en cuanto a
la producción da igual que el productor sea un productor
millonario que sea un productor pobre, a los dos les afecta
exactamente en lo mismo, en la misma subida, de gasoil..., sí,
señor.
Digo que todas estas cuestiones no son tan evidentes, la
palabra evidente que acompaña a esta exposición de motivos
continua, como ve no es tan evidente. Son perfectamente
discutibles, en algunos tendré razón y en otros no, sólo estoy
planteando que son temas sobre los que se debería discutir.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Méndez...
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
... divertirnos porque hay con mayores cuotas de soberanía...

Aceptando eso sí y recordándoles que iniciaba mi
exposición diciendo que he aprendido muchas cosas en esta
semana, ya les planteo que, sin embargo, como los puntos que
se piden son absolutamente razonables y compartibles,
votaremos a favor de todos ellos. Y como ven, la exposición de
motivos, tal vez por motivos propios y que he tratado de
exponer, no hemos acabado de entenderla.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias. He terminado, Sra. Presidenta.
Sr. Méndez, disculpi, se li ha demanat brevetat, però vostè
té cinc minuts, eh?, i encara només en du dos i mig.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

¿Tengo tiempo todavía para un poco?
LA SRA. RIBAS I MARINO:
LA SRA. PRESIDENTA:
Home!, té tres minuts, dos i mig.

Gracias, presidenta. Nuestro grupo va votar en contra de
esta iniciativa. Voy a desgranar punto por punto cuáles son los
motivos.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
¡Ah!, perfecto.
LA SRA. PRESIDENTA:
Dos minuts i mig li queden.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Con mayores cuotas de soberanía fiscal, señores, hemos
descubierto el bálsamo de Fierabrás, se sufren muchísimo
menos las consecuencias de la inflación y la subida de precios.
Pasen ustedes esta noticia al mundo, vamos a Asturias a
explicarles, no os preocupéis, tendréis menos inflación porque
todo lo que tenéis hacer es tener mayor soberanía fiscal. Y
también vamos a Tombuctú a explicar esto, no os preocupéis
que no os subirá el precio de los fletes ni el precio de los
suministros, es una cuestión de soberanía fiscal. El

En primer lugar, el diputado de MÉS per Mallorca nos
propone poner en marcha con celeridad la aplicación del
régimen especial para la payesía de las Islas Baleares. Yo
entiendo que este régimen especial está basado en el único
hecho diferencial que es la insularidad, entiendo que se basa en
la insularidad, ¿no?, bueno, porque el régimen especial de
Baleares está basado en el hecho insular que recoge la
Constitución Española, pero es que todos ya sabemos que el
régimen de insularidad se aplica en la PAC a partir del 2023 en
adelante, con la región única, cobrando 188 euros por derecho
de PAC.
Por tanto, esto está ya contemplado, no es ninguna medida
novedosa ni nada que pueda ayudar realmente a la payesía a
superar esta escalada de precios que los está arruinando.
En cuanto al punto 2, dicen: “Reducir el IVA al 4%”.
Bueno, es curioso que no hayan reducido el IVA de las
mascarillas y que ahora pretendan que lo hagan con los abonos,
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con los plásticos, con los fitos y con todas estas cosas. Aparte
de que yo me pregunto: ¿qué más da el IVA al que compren si
las empresas o productores luego se lo deducen? ¿Usted sabe
cómo funciona una explotación agraria, Sr. Mas? Es que me
cuesta creerlo. Eso tampoco es una medida efectiva para luchar
contra la escalada de precios.
El punto tercero dice: “de crear un gasóleo profesional
agrario con la mínima tributación armonizada de la Unión
Europea”. Miren, yo, antes que meterme con esto, intentaría
hacer otra actuación, antes que tener un gasóleo payés, pues
podríamos empezar a quitar el céntimo sanitario que implantó
Bauzá a los carburantes en Baleares para financiar la sanidad.
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I aquesta iniciativa em serveix per demostrar que molts de
pics, com és el cas de la pagesia, ajustar la política tributària
pot ajudar el sector productiu i, per tant, hem de tenir més
obertura i no caure en aquest discurs fàcil i simplista de dir: oh,
és que si reduïm imposts ja no podrem fer escoles i no podrem
pagar els mestres; perquè és evident que no sempre és així i que
la fiscalitat dóna molt de marge, hi ha moltes opcions i, per
tant, de vegades és necessari tenir aquesta capacitat d'adaptació.
Com que nosaltres hem estat coherents amb aquest
plantejament evidentment el coherent també és donar suport a
la iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Gràcies.

Y, por último, en el punto cuarto, usted dice que el
Gobierno del Estado debe legislar para que las explotaciones
agrarias se puedan acoger a una tarifa energética reducida, a un
contador payés. Pero, ¿sabe qué pasa, Sr. Mas?, que si ustedes
no estuviesen abrazados de brazos y piernas a los postulados de
la agenda climática y de la emergencia del clima climático, en
España habría centrales nucleares y el precio de la electricidad
sería más barato, ya que no dependeríamos de las centrales
francesas o de si sopla el viento o de si hace sol, y por todo eso
nosotros votaremos en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
A veure, crec que funciona aquest?
LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias.
Sí, exacte.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. SANZ I IGUAL:
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:

Bé, des del Grup Parlamentari Mixt donarem suport a
aquesta proposta, tant si es manté el primer punt com si no.
Però sí que voldria fer un esment particular al que defensa.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Bé, el
nostre grup parlamentari donarà suport als tres punts que han
quedat d'aquesta proposició no de llei, ja que el primer l’ha
retirat el grup proposant, amb el benentès que el nostre grup
sempre està a favor de tenir cintura i d'adaptar els costs, els
preus amb control públic o els tributs a fi i efecte que els
sectors productius puguin continuar amb la seva activitat.

Des de Formentera s’ha potenciat ja des de fa temps el
camp, amb la cooperativa del camp, amb ajudes per al sector
agrari, perquè considerem que és una qüestió necessària. A
l’exposició de motius, Sr. Méndez, que vostè ha fet qüestió
d’aquesta exposició de motius, justament jo passaré al contrari,
és que a part de ser una qüestió atractiva el camp, també és una
qüestió dels aliments de primera necessitat.

És clar, vostès diran: això és una obvietat; sí, però, com que
els grups d'esquerres es dediquen sistemàticament a votar en
contra d'iniciatives dels grups de l'oposició que van en aquesta
direcció, no deixa de ser un poc sorprenent que ara la gran
ajuda al sector, a un sector concret, en aquest cas és al sector de
la pagesia, passi per un grup d'esquerra a abaixar imposts,
perquè en això consisteix la iniciativa de MÉS per Mallorca, a
abaixar imposts, que hi estam totalment d'acord. Però, és clar,
quan altres grups hem proposat abaixar imposts, encara que fos
de manera transitòria per ajudar un sector productiu que ho
passava malament amb la pandèmia, ens deien de tot, ens
deien: com pagarem les escoles? És clar, jo ara podria fer el
discurs que fan vostès, com pagarem les escoles si no paguen
imposts, com pagarem els hospitals si no paguen imposts?
Aquest és el seu discurs.

Respecte del que ha dit el Sr. Melià, dels imposts, crec que
no hauríem de barrejar ous amb caragols, una qüestió és que no
apugem i que hi ha d’haver imposts, però és que parlam del
camp, hi ha d’haver imposts en moltes coses i crec que un
sector dels que ara mateix es troba més afectat per la qüestió de
la pujada tant del gasoil, com de l’electricitat, com de la
complicació que té per poder tenir-ho, és el que ha de tenir
ajudes, hem d’ajudar a qui pertoca, el que no podem fer és
abaixar imposts a qui més genera.

És clar, és evident que és un discurs cínic del qual jo només
en faig una caricatura, però vostès han caigut en aquest discurs.

També s’ha dit que la pujada del gasoil afecta a tots per
igual. No, Sr. Méndez, les persones més desfavorides, jo no els
diré pobres perquè crec que és un adjectiu despectiu, les més
desfavorides l’afectació que tenen en la mateixa pujada en
percentatge amb la quantitat de sous que reben és més gran,
llavors no pot afectar igual, a una persona que cobra 5.000
euros al mes no li costarà el mateix que a una persona que
cobra 1.000 euros al mes una mateixa pujada, perquè no puja
percentualment el gasoil, puja en una quantitat fixa. Llavors, no
pot afectar de la mateixa manera.
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I respecte que no podem dependre de l’energia, que és un
dels imposts que sí que veiem molt encertat des del meu grup,
de si fa sol o fa vent, idò és que realment la pujada del preu de
la llum, Sra. Ribas, és pels drets d’emissió i per la pujada del
gas natural per l’especulació que hi ha hagut als mercats
internacionals, i que està clar que divergirem sempre en la
qüestió de les renovables, vostès no creuen a generar energies
renovables o en l’autogeneració per part de les persones.
Òbviament des del meu grup i des de la part progressista
creiem que la generació d’energies per a autoconsum,
autogenerar-les perquè no hi hagi aquesta especulació que hi ha
hagut amb l’energia, ha de ser necessària.
Tot i això, com que depenem en molta qüestió ara mateix de
la generació per part, i més en les explotacions agràries, tot i
que hi ha ajudes perquè tinguin autogeneració del
subministrament de la xarxa ordinària, que hi hagi una baixada
d’imposts per aquest motiu seria molt efectiu, així com també
de la baixada del gasoil.
Per la qual votarem a favor dels punts tant si manté el
primer punt com si no.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Benlloch.
LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:
Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, perquè entenem que és una necessitat millorar la
situació dels pagesos de les nostres illes amb una tributació
especial que contempli els elevadíssims sobrecosts que
pateixen els productors.
El pes que l'activitat agrícola ha tingut al llarg de la història
d'Espanya des dels inicis del segle XX fins als nostres dies s’ha
de posar en valor, especialment a Balears per les condicions tan
particulars que tenim per ser illes.
Si realitzem una comparativa amb els nostres socis
europeus, hem d’abordar les polítiques del sector primari
definides a l'àmbit comunitari a la nova política agrícola
comuna, tenir en compte les peculiaritats del nostre territori i
els possibles efectes sobre l'economia espanyola i en
conseqüència la balear.
La política agrícola és una peça clau en la política
econòmica de qualsevol país. Espanya va ser un país
predominantment agrícola fins a mitjans del segle passat, des
de llavors el sector primari ha anat perdent pes tant en termes
d’aportació al PIB com en ocupació a favor de la resta dels
sectors de l’economia, especialment el sector serveis.
No obstant això, l’agricultura és una activitat a tenir present
en la política econòmica. Aquesta importància es manifesta, per
exemple, que actualment és una política important amb molts

més recursos financers que es reben del pressupost comunitari
i que constitueix un pilar fonamental en la integració europea.
Així mateix és necessari instar el Govern d’Espanya que
segueixi estudiant mesures fiscals que afectin específicament el
sector agrari, com són les recentment adoptades en l’àmbit
d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i de l’impost especial d’electricitat, que concedeix determinats
beneficis a les explotacions agràries en regadiu.
En relació amb l’energia per al sector primari, la Unió
Europea va informar que els estats membres tenen obligació
d’adoptar plans nacional integrats d’energia i clima per al
període 2021-2030.
En 2020 Espanya ja va presentar a la Comissió Europea el
Pla nacional integrat d’energia i clima 2021-2030, els següents
resultats en 2030: 23% de reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle respecte del 1990; 42% de renovables sobre
l’ús final de l’energia; 39,5% de millora de l’eficiència
energètica; 74% d’energia renovable en la generació elèctrica.
Per aconseguir aquests objectius els productors del sector
primari hauran d’invertir i adaptar les seves explotacions en la
mesura que correspongui a la seva activitat, com ja fan
actualment per complir amb criteris de sostenibilitat, benestar
animal, qualitat, etc., per fomentar l’economia circular i
respectuosa amb el medi ambient.
Per tot això, s’ha de tenir molt en compte la situació que
pateixen els nostres productors en relació amb els sobrecosts i
la pujada de preus. Per tant, votarem a favor per instar el
Govern d’Espanya que millori la fiscalitat i vulgui reduir el cost
del gasoil i d’energia per a aquest sector productiu.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per contradiccions, té la
paraula el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Bé, moltes gràcies, presidenta. Gràcies a tots els grups que
donareu suport a aquesta proposta, perquè al cap i a la fi el que
fem avui és donar suport a les propostes plantejades per les
organitzacions professionals agràries en el seu conjunt, en el
seu conjunt; totes aquestes organitzacions més o manco es
posaren d'acord en el moment que es va presentar aquesta
proposta, que era a finals de novembre, que és quan hi va haver
l'explosió de costs de producció, en fer aquests plantejaments.
L’únic que va fer el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca és
recollir aquestes propostes, plantejar-les en una proposició no
de llei i dur-ho a aquesta comissió.
Per tant, agrair als grups parlamentaris i sobretot agrair a les
organitzacions professionals agràries, a pageses i pagesos, que
fessin aquest plantejament de reivindicació.
Només per contestar d'una forma molt breu, Sra. Pons,
retirarem el primer punt, ja està. Perquè és vera, i això crec que
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és inqüestionable, que el Govern de les Illes Balears ha fet una
feina important, sobretot de conscienciació al ministeri de la
necessitat de fer el plantejament del reconeixement de
l'agricultura insular, per a l'agricultura de les Illes Balears. I
això ha donat els seus fruits, s'ha plantejat en el document que
s'envia a Brussel·les i, d'entrada, dia primer de gener del 23 a
la nova PAC es reconeixerà. És cert que ens queda el 22, i és
cert que a les ordres d'ajudes del 22 haurem d'estar pendents de
si surt o no reconegut això.
Després, quant a Podemos, acceptam l'esmena. De fet,
n'hem parlat altres vegades i complementa molt bé aquest punt.
Sr. Méndez, el dia que vulgui, parlam d'ideologia, que és
del que vostè parla aquí, vostè està en contra ideològicament de
l'exposició de motius, que massa bé, vull dir, és normal, només
faltaria, confluències entre..., com les que es donen avui en el
Congrés dels Diputats es donen una vegada cada mil anys,
confluències a l'hora d'aprovar segons quines coses, no es
donen cada dia.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Només li diré una cosa, és molt senzill, sí, és cert, els
pagesos petits són els que ho pateixen més, per una senzilla
raó: per la capacitat de negociació que tenen, és a dir, les grans
empreses, les grans corporacions, tenen una capacitat de
negociació a l'hora de comprar que no la tenen els pagesos
petits. Per tant, ho tenen millor. És tan senzill com això. I
sostenible el local ho és més que el que ve de fora, és
inqüestionable; just i de qualitat també. Però bé...
I vincular la producció d'aliments, Sr. Melià, és a dir,
vinculam la baixada d'imposts a la producció d'aliments, a un
bé bàsic, per tant, jo crec que és molt evident el que plantejam,
no és per a qualsevol cosa, és per a la producció d'aliments.
Com deia, hem d'agrair a les organitzacions professionals
agràries la feina feta, totes, totes, es posaren d'acord en
aquestes reivindicacions, i hem d'agrair als grups parlamentaris
que acullin aquestes reivindicacions i, a partir d'aquí, les
plantegem.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 12863/21, sense el punt
número 1, Sr. Mas...
Per tant..., perdó, i l'esmena in voce de Podem? Sí, per
favor, la passarà per escrit a aquesta Mesa, per favor?
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
A ver si me funciona el micro, luego se lo digo al letrado,
exactamente lo que le he dicho.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, exacte, llegeixi-la, per favor. Bé, la passi a la Mesa, per
favor..., bé, després la passarà a la Mesa?
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Sí, luego, luego... Sí, porque ha sido in voce, que lo he
hablado con Joan Mas, justo antes, luego lo comento.
Exactamente, es simplemente añadir: “y que se habiliten
ayudas en cuanto a transición energética y renovables”. Ayudas
específicas, para el punto 3.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, en el punt tercer, hi ha qualcú que s'oposi a aquesta
esmena in voce, qualque grup? D’acord.
Per tant, així passam a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 12863/21, sense el punt número 1, i s’hi incorpora
l'esmena in voce que ha presentat el Sr. López, de Podem, al
punt tercer.
Vots a favor?
Vots en contra?
LA SRA. SECRETÀRIA:
11 vots a favor i 1 vot en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12863/21, relativa als sobrecosts de protecció del
sector agrícola.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Bon dia a tothom.
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