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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.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Sí, Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Joan Mas.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d'avui és el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 12947/21 i 14059/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 12947/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica
i centre a celobert: eines per impulsar el petit comerç de les
Illes Balears.
Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12947/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de
promoció econòmica a centres de celobert: eines per impulsar
el petit comerç de les Illes Balears.
Per a 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:
Gracias, presidenta. Al inicio de legislatura, y como todos
sabemos, hasta el Govern y también prácticamente la totalidad
de grupos parlamentarios, teníamos muy claro que potenciar el
comercio de proximidad y potenciar que la gente vaya a
comprar a los barrios era una prioridad muy necesaria para
activar la economía de Baleares y, sobre todo, para consolidar
un reparto de la riqueza, que bien viene, y unas costumbres
muy sanas que es acercarte a comprar a tu barrio y no a grandes
centros comerciales, es algo que creo que la totalidad de grupos
compartíamos, y lo que se empezó a hacer es una hoja de ruta
para potenciar lo que llamaríamos los centros comerciales a
cielo abierto.

esencial que la administración ayude a que el pequeño
comercio pueda recuperarse. Y lo hemos comentado muchas
veces, se lucha tanto con grandes centros comerciales como con
plataformas on line, que cuesta muchísimo al comercio de
proximidad luchar contra ello.
Y lo vuelvo a decir, y lo hemos hablado muchas veces, hay
muchos puestos de trabajo en juego que dependen de esos
pequeños comercios y creo que es esencial asegurar la
supervivencia y la prosperidad de la pequeña y mediana
empresa de nuestra comunidad autónoma. Por eso creemos que
esta PNL tiene mucho sentido y sobre todo para intentar en
lugar de incentivar que la gente se traslade a grandes centros
comerciales, lo que hay que hacer es promover que se hagan
compras de proximidad, tanto en los barrios como en el
pequeño comercio de su proximidad, ¿por qué? Porque así se
genera un tejido y una economía, propia de Baleares, que
además muchos puestos de trabajo, como he comentado,
dependen de ello.
Por tanto, se ha presentado esta PNL que simplemente insta
al Govern a que vuelva a retomar y a consolidar todas las
políticas de cielo abierto. También lo que se pretende es
extender y promocionar todos los convenios de colaboración
con los ayuntamientos en los diferentes sectores implicados en
cuanto a cielo abierto. Y, luego, habilitar que el Parlament..., o
sea, que el Govern habilite y proporcione herramientas
precisamente, como las áreas de promoción económica, para
consolidar todos los proyectos de cielo abierto.
Es una PNL que creo que consolida muchas de las cosas
que hemos hablado en esta comisión e instamos al Govern que
retome esa actividad, ya que se ha dejado de hacerlo, o no se ha
hecho tanto a causa de la pandemia y sus confinamientos, y
creemos que ya es hora de volver a retomar, pues, como
estamos viendo, por suerte, parece ser que la pandemia va a
estar más controlada o eso parece.
Muchas gracias, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. López. Ara intervé per a la seva defensa el
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria Antònia Truyols.
LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

En ese sentido, cuando vino la pandemia es verdad que lo
que ocurrió fue que tuvo que relajarse o tuvo que dejar de
potenciarse esa hoja de ruta, porque la realidad de los
confinamientos hacía que fuese prácticamente inviable. En ese
sentido, y aunque la PNL tiene nada, dos mesecitos, sigue
siendo de necesidad, estamos en un momento propicio para
reactivar nuestra economía, con lo cual creemos que el Govern
debe volver a implicarse, debe volver a aplicar o a iniciar el
camino de potenciar todo el comercio de proximidad en sí.
¿Por qué? Lo creemos, aparte de que siempre hemos
potenciado, siempre hemos luchado por el comercio de
proximidad, también creemos que la administración debe
atender todas las necesidades que se han generado por culpa de
la pandemia, y en ese sentido todos sabemos que el pequeño
comercio es de los que más ha padecido, con lo cual, es

Moltes gràcies, presidenta, Bon dia, senyors i senyores
diputats. Bé, des del meu vessant de regidora de Comerç de
l'Ajuntament de Manacor, doncs, entenc que aquesta PNL que
hem presentat conjuntament els socis de govern és important i
sobretot és important després d'haver patit aquesta pandèmia,
que ha deixat molt malmenats els comerços.
Vull dir que des de Manacor sempre hem apostat pel
comerç a celobert, des del primer moment, i, de fet, el fet que
aquesta PNL, en el seu punt primer, faci referència molt
especialment a aquells municipis que es varen incorporar a
aquesta iniciativa des del principi, doncs puguin tenir o seguir
fent feina amb la Direcció General de Comerç per tal que la
dinamització comercial, juntament amb la dinamització
turística dels municipis, sigui una de les prioritats sobretot
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tenint en compte, com deia el Sr. López, que disposam d’un
teixit comercial de molts petits i mitjans comerços i que donen
feina a moltíssims treballadors.

que fa feredat, aquella Mercedes Vito de color gris amb el
logotip d’Amazon, que això és una novetat que ha vengut i
sembla que per quedar-se, i això és palpable, això és palpable.

Deia que Manacor ha demostrat ser un centre comercial a
celobert des del minut zero, fins i tot en pròpia pandèmia,
perquè, malgrat que no poguéssim sortir al carrer, vàrem iniciar
tota una sèrie d’iniciatives de caràcter promocional, com, per
exemple, recordaran vostès el “Manacor Encantat” o “Porto
Cristo, la mar de guapo” o "Com a s'Illot enlloc", que en el
moment que es va obrir la possibilitat de passejar o de visitar
altres llocs per motius de COVID, doncs varen fer que vengués
una gran afluència de gent a aquests municipis, i així ho han
manifestat dia rere dia els comerciants de Manacor.

Creiem que aquesta iniciativa, per tant, el petit i mitjà
comerç té, ha tengut les grans superfícies de vegades com a
aliat, de vegades com a competència enorme, i l'altra, ara tenim
les plataformes; és a dir, el petit i mitjà comerç ha d'avançar en
la digitalització i en ser present a les plataformes, i haurà de
competir també amb aquestes furgonetes d’Amazon, però hem
de seguir recuperant aquesta idiosincràsia pròpia del petit
comerç, que és poder comprar passejant, poder comprar sortint
a l’exterior dels nostres pobles, aquest comerç presencial i de
proximitat.

Per tant, no podem més que presentar aquesta iniciativa
que, com deia, dóna suport a aquells municipis que ens hi
vàrem incorporar des de l'inici, i també aquesta extensió a la
resta de municipis de l’illa perquè, com deia, els resultats són
positius i les dades així ho manifesten, i són dades evidentment
dels mateixos comerços que han vist com aquestes vendes s'han
incrementat i han pogut seguir amb aquesta dinàmica de tenir
contractats els seus treballadors.

I crec que aquesta iniciativa, que jo la desconeixia, aquesta
de polítiques de celobert, és òptima, és una iniciativa que es va
dissenyar abans de la crisi i que ara es demana recuperar i que
contribuirà que aquest teixit productiu, del petit i mitjà comerç,
que hem de recordar és el més eficient dins l'economia de les
Illes Balears, és el que genera més llocs de feina, és el que ens
dona..., ens apuntala, ens apuntala una estabilitat que creiem
que és necessària.

També estaria bé, com veuen al punt 3, que el Govern de
les Illes Balears habilitàs una normativa balear de millora
d'aquestes zones urbanes comercials i productives, perquè està
clar que la col·laboració pública, tenint en compte tant el
Govern com el consell insular com els ajuntaments, doncs té els
seus resultats positius.

Per tant, demanar a tots els grups el vot favorable a aquesta
iniciativa. Gràcies.

I, bé, simplement era donar a entendre que tot el que sigui
la promoció econòmica i comercial, sobretot en aquests
moments que hem sortit d'aquesta pandèmia, és fonamental per
tal d'arribar a bon port.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies Sra. Truyols. Ara per a la seva defensa, i per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Josep Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra formació, des de MÉS
per Mallorca, evidentment, igual que les forces que m'han
precedit, demana el suport a aquesta proposició no de llei.
Nosaltres, diguéssim, dins la realitat tradicional que teníem
fins ara, que era aquella de promocionar, donar suport al petit
i mitjà comerç sobretot per aquesta competència que s’ha
generat durant les darreres dècades amb les grans superfícies,
entenent els desavantatges i l’heroïcitat en molts casos d’aquest
petit i mitjà comerç que ha sobreviscut i que, malauradament,
ha hagut de lluitar molt per poder coexistir amb les grans
superfícies. I va arribar la COVID, i arribà la COVID i ens
incorporà un altre element, potser que la crisi de la COVID en
segons què diran: no ha canviat res, no ha canvia res; però sí
que hi ha una realitat que per a tots és palpable que són les
furgonetes d’Amazon circulant per tots els carrers de Mallorca

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ferrà. Ara, en torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Sí. Gràcies, presidenta, i bon dia a tots. Bé, nosaltres estam
a favor i, per tant, votarem a favor. Jo crec que no importa
repetir una altra vegada els arguments dels grups que m'han
precedit, que són els que formen part del Govern.
I tampoc no és per discutir, però crec que és un moment per
pegar un toc d'atenció, perquè crec que aqueixa proposició, no
és que arribi tard, sinó que ja és el moment no de fer
proposicions no de llei, sinó d’arromangar-se de bon de veres.
Per tant, la veiem, malgrat que hi votarem a favor, com una
rentada de cara que intenten fer els grups que donen suport al
Govern.
El Partit Popular fa un any que va presentar una proposició
no de llei en uns termes, sinó exactes, prou semblants a aquests,
al cap i a la fi aquesta proposició no de llei és més aviat una
copiada de la que es va presentar fa un any, i jo crec que el
tema de la COVID arriba a ser excuses de mal pagador, tot i
que bona part del que es proposa aquí són feines
administratives i de propaganda.
Vosaltres proposau “instar el Govern a estendre i
promocionar aquest marc de col·laboració entre els diferents
sectors implicats que suposen les zones de celobert a tots els
municipis de la nostra comunitat.” El mateix que demanàvem
nosaltres, i vosaltres també hi vareu votar a favor, però ja ha
passat un any.
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“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a animar i assessorar els ajuntaments per a la firma
de convenis amb les àrees comercials per recollir la
programació, el pla d'actuacions a dur a terme, el pressupost
necessari i els timings dins les competències de cada part.”

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:

Ben igual que el punt número 3, “instar el Govern a
proporcionar eines legislatives, com són les àrees de promoció
econòmica”. El mateix que dèiem nosaltres: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
els canvis normatius necessaris per implementar les àrees de
promoció econòmica.”
Per tant, enhorabona, benvinguts, votarem a favor, però
creiem que el que hem d'instar al Govern és a començar-se a
arromangar de bon de veres i a anar seriosament i no només de
postureo. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sagreras. Ara, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también entendemos que
se pide nuestra aceptación a una propuesta fácil y,
evidentemente, positiva. Y, además, nos alegramos del hecho
de verle de tomar o recuperar las iniciativas tomadas el 19, y
lamentablemente detenidas por la causa mayor de la pandemia.
Nos gustará, además, ver exactamente en qué se concretan
estas medidas y los tres puntos en los que se nos pide de
retomar, consolidar y profundizar en las líneas de trabajo,
extender y promocionar el marco de colaboración entre
sectores, y desarrollar estas herramientas legislativas.
Así que nosotros también nos mostraremos favorables, sin
más comentario.
Gracias, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Méndez. 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.
Nuestro grupo considera imprescindible que se adopten, que se
hagan, que se lleven a cabo actuaciones para incentivar la
actividad económica, también, por supuesto, la actividad
comercial, y las iniciativas siempre son bienvenidas.
En cualquier caso, en esta iniciativa, en concreto, echamos
en falta un poco más de concreción, no sabemos muy bien en
qué se va a concretar al final todo esto. Por tanto, por supuesto,
no estamos en contra, pero tampoco vamos, por cautela, a
prestar nuestro voto a favor, simplemente nos abstendremos.
Gracias.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears votarà
favorablement, però és un vot..., és un sí crític, molt crític.
Perquè això que ens diuen, a part que ho han demanat altres
grups parlamentaris de l'oposició, fins i tot els grups del Govern
ho han demanat, perquè fa molt més, jo diria, fa
aproximadament dos anys -parl de memòria- que els grups que
donen suport al Govern ja varen presentar aquí una iniciativa
sobre les àrees de promoció econòmica. I el que pertoca és que
els grups del Govern i el Govern faci el projecte de llei i dugui
a terme la normativa adient perquè les àrees de promoció
econòmica siguin una realitat.
El que no és de rebut, al nostre entendre, és que cada dos
anys vostès facin una proposició no de llei dient que hem de fer
les àrees de promoció econòmica, és la seva responsabilitat fer
aquesta tasca i vostès ho incompleixen.
De fet, jo crec que la seva iniciativa en el fons, és una
crítica prou contundent a la política comercial del Govern,
perquè vostè, quan diu -Sr. López, diu: “s'ha de tornar a
implicar”, “s'ha de tornar a implicar”!, paraules textuals. Bé,
“debe de volver a implicarse”.
Què vol dir això? Que durant dos anys no s'ha implicat! Amb
la qual cosa, se’ns diu que el Govern, durant dos anys, no ha fet
la política comercial que pertocava, i hi estam d'acord que
durant dos anys no ho ha fet.
I nosaltres hem estat profundament crítics, no només perquè
el Govern no hagi fet la normativa de les àrees de promoció
econòmica, sinó perquè ha dinamitat un poc la idea i el
concepte bàsic dels centres comercials a celobert. I nosaltres li
hem dit al conseller en reiterades ocasions. Per què? Perquè els
centres a celobert, els centres comercials a celobert, no són una
repartidora de subvencions i, de fet, el plantejament d'aquesta
iniciativa cau un poc en aquesta visió. És a dir, aquí es tracta
que el Govern agafi un doblers i els vagi repartint als diferents
ajuntaments o als diferents municipis, i crec que aquesta no és
la idea.
La idea és, sobretot a les grans ciutats, és transformar el
comerç de proximitat en una eina que han de gestionar els
empresaris, no el Govern, i que s’ha de convertir en una
dinamització i no en una subvenció per arreglar quatre nyaps
que tenim pels carrers o per arreglar mobiliari urbà o per posar
cartelleria; que està bé, tot això està bé, jo no dic que no estigui
bé, però és la perversió de la figura, perquè la figura va molt
més enllà d’aquesta rentada de cara a la qual vostès s'han
dedicat.
I el conseller ens diu: no, nosaltres ja fem una política de
centres comercials a celobert. Idò, gràcies a Déu, els seus grups
parlamentaris veuen que no la fan i per això el conviden a
retornar, a aprofundir, a recuperar, una política de bon de veres
de centres comercials a celobert. I nosaltres els convidam que
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això sigui una realitat, perquè el que han fet fins ara és només
pervertir la idea de centres comercials a celobert, i realment no
han capgirat la tendència negativa que arrossega el petit i mitjà
comerç en els centres de la societat.
I vull afegir un nou argument. Vostès, hi ha una qüestió que
no volen afrontar i és una qüestió clau per potenciar el comerç
de proximitat, que és el tema de l’aparcament. Em sap greu
dir-los-ho i recordar-los-ho, però és que vostès són els que
duen a terme polítiques absolutament limitadores de l'accés dels
ciutadans als centres de la ciutat, i això també entorpeix i
dificulta enormement l'activitat del comerç de proximitat,
perquè, com tots vostès saben, a les grans superfícies, que són
la competència, s’hi aparca de franc i s’hi aparca amb
comoditat i amb facilitat.
I aquesta és una trista realitat que hem de saber com la
podem gestionar, perquè si no aconseguim que per al client
sigui còmode i fàcil accedir als centres urbans comercials, la
tendència a anar a les grans superfícies de l’extraradi i a
comprar per Internet i’incrementarà encara més.
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si la gent va al centre comercial és una qüestió de preu i no és
l'aparcament, és una qüestió del preu realment.
Llavors potenciar amb, vostè en diu “subvencions”,
dinamitzar, subvencionar, bé, hi ha una línia molt prima, depèn
de si es vol criticar o es vol potenciar; subvencionar coses que
fan falta fer, doncs tal vegada sí que fa falta subvencionar-les,
perquè és necessari per poder potenciar-les, per donar aquest
teixit empresarial, que com s’ha dit i bé s’ha dit, és dels més
importants.
I també perquè el comerç de proximitat també té una
petjada ecològica molt menor, perquè té producte de proximitat
i, a més, també no emprar vehicles per anar a aquest comerç de
proximitat també disminueix la petjada de carboni.
És per això que nosaltres li donarem suport, perquè ja
creiem en aquestes polítiques, ja són a Formentera i també
perquè creiem que són necessàries a totes les bandes de les
Balears.
Gràcies.

Per tant, aquí fa falta molta més valentia de la que vostès
han demostrat fins ara en aquests dos anys i mig llargs de
legislatura. Votarem un sí a la iniciativa, però un sí molt crític.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sanz. Ara, per contradiccions, tenen la paraula
els grups proposants i comença el Sr. Alejandro López, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos. Sr. López.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gràcies, Sr. Melià. Ara per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Antonio Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem tingut un debat en el qual
hi ha hagut la majoria de sis i hi ha hagut crítiques. Des del meu
grup, i des de Formentera més, on justament no existeixen les
grans superfícies, llavors, no tenim aquest problema que
plantejat el Sr. Melià, perquè no hi ha grans superfícies, llavors
tot el centre comercial directament és un centre comercial a
celobert, que és el centre dels pobles i que sí que es potencia i
s’ha fet d’aquesta manera.
Ha parlat, Sr. Melià, de “nyaps”, bé, arreglar els centres
urbans, ha dit, estic d'acord amb vostè que s'ha de ser crític amb
la qüestió perquè s’ha de reprendre, a Formentera ja ho fem, la
PIME ho té molt clar perquè ha fet una campanya, per exemple,
de potenciació, que es diu “compra a casa”, una targeta amb la
qual els comerços que estan adherits a aquesta campanya sí que
en poden treure beneficis i que potencia el comerç local i sí que
se’n fa ús, i llavors podria ser una qüestió que podria tenir
sentit d’aquestes campanyes de celobert. Però sí que és cert que
s’ha de fer atractiu.
Crec que quan diu això d’anar a aparcar a un centre
comercial, el que atreu a una persona no és aparcar
gratuïtament, amb això no estic d’acord, és cert que és un
benefici, però no és el que atreu a una persona per anar a un
centre comercial, l’atreu poder comprar en un espai reduït a
preus molt més barats, perquè fan compres molt més grans...,
no té atractiu però el que té és preu, és una qüestió d’economia;

Gracias, presidenta. Normalmente, cuando los grupos que
damos apoyo al Gobierno presentamos cualquier iniciativa,
siempre ocurre lo mismo y es que se nos echa en cara que
presentemos cosas porque estamos gobernando. A ver, yo lo
vuelvo a decir, en el legislativo presentamos iniciativas porque
también tenemos que hacer el trabajo de presentar iniciativas,
cada uno hace su rol, unos son más críticos, otros apoyamos
más, defendemos lo mejor. Pero es como un bucle que siempre
ocurre, que cada vez se critica que los grupos de gobierno
presenten iniciativas cuando están gobernando. Hombre, pues
es evidente que presentamos iniciativas hacia dónde queremos
que se encamine el Gobierno, como es normal.
Se ha dicho que llevamos dos años debatiendo. Sí, llevamos
dos años debatiendo, se han hecho cosas y queremos que se
retome con más insistencia, porque creemos que es muy
necesaria, creemos que es un camino. ¿Cuál? El de potenciar
todo el comercio local. ¿Por qué lo creemos? Porque, aparte
que es el que fomenta, como ya he comentado, el tejido local,
la economía más cercana y la que redistribuye más la riqueza,
hay dos elementos: centros comerciales, que creo que
negociamos incluso en los anteriores presupuestos, bonos para
aparcamiento, porque es una problemática que se ve; es verdad
que en los pueblos pequeños a lo mejor no, pero en la gran
ciudad sí que es verdad que el tema de aparcamiento se ve muy
claro. Es así, por eso mismo se negoció una partida para bonos
de aparcamientos en su momento, porque es. Pero, también se
ha comentado aquí, las plataformas on line hacen mucho daño
y hay que saber hacer la lectura social de la comodidad que es
para muchos jóvenes, que te traigan a casa los productos.
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Y lo que hay que fomentar es que vean la necesidad de ir a
la tienda de su pueblo, ir a un centro de cielo abierto, por la
cercanía que te da, el trato humano entre la gente del propio
barrio. Y esa parte creemos que en unas islas como las nuestras
y en una cultura como la nuestra no se debería perder. Por eso
creemos que hay que potenciarlo.
Se pueden criticar las subvenciones. Las subvenciones
simplemente son para adecuar, como es normal, una logística,
una estética, etc., para que se puedan dar las condiciones;
obviamente, son los empresarios los que al final tienen que
querer y tienen que hacer, con el convenio que el Govern hace
con los ayuntamientos, y luego cómo se promociona, pero las
subvenciones se dan precisamente como facilidades, igual que
cuando se dio la de los aparcamientos, etc.
Claro que hay que hacer todo un trabajo, pero creo que
todos sabemos la complicación de los comercios pequeños para
luchar, no sólo con los centros comerciales, sino sobre todo con
las plataformas on line, que están sabiendo cómo llegar a los
jóvenes cada vez mayor, y es una problemática real que hay
que abordar.
Por eso lo volvemos a traer, porque creemos que sigue
siendo una realidad que hay que abordar y que hay que intentar
paliar los efectos que sufren, por desgracia, la pequeña y
mediana empresa. En este tema hablamos de comercio, pero se
podría hablar de otro tipo de empresas.
Muchas gracias, presidenta. Ah, y agradecer el voto
favorable de todos los grupos.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Truyols. Ara té la paraula el Sr. Josep Ferrà,
per si vol fer ús de la paraula.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sr. Presidenta. Sols una reflexió respecte de la
qüestió dels aparcaments. Si analitzam la qüestió des del punt
de vista, per exemple, de Palma, com a capital, o de zones,
diguéssim..., petites ciutats, o municipis grans, que actuen com
a capital comarcal, és a dir que, evidentment tots sabem que la
realitat econòmica d'avui en dia, no a tots els pobles de les Illes
Balears pots trobar els productes que tu necessites i moltes
vegades t’has de desplaçar, però la idea d'aquesta iniciativa jo
crec que va encaminada, sobretot a la gent, a la compra de
proximitat; és a dir, a defensar un teixit empresarial mínim,
perquè la gent d’un municipi no s'hagi de desplaçar a un altre
i que allò tengui, evidentment, unes garanties per a l'empresari,
perquè pugui subsistir.
D'això es tracta, d'evitar, amb mesura..., també contribueix
a evitar, o hauria de contribuir a evitar desplaçaments,
desplaçaments que tu en el teu municipi, en el seu barri, puguis
trobar uns productes, i que aquests comerços s'adrecin
principalment a la gent que viu, que resideix, que es desplaça
a peu en aquella zona. Jo crec que això també forma part de la
idea d’aquesta iniciativa.
Res més. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. López. Ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols.

Gràcies, Sr. Ferrà. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 12947/21.
Vots a favor de la proposta?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:
Vots en contra?
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com deia el Sr. López, agrair
als grups parlamentaris que ens donaran suport en aquesta
iniciativa.

Abstencions?
EL SR. SECRETARI:

I en relació amb el tema dels aparcaments, dir que, a veure,
és una qüestió importantíssima també per dinamitzar zones
comercials, però els municipis tenim les nostres eines, també
una sèrie de instruments per poder arribar que la rotació als
centres de les ciutats sigui el més elevada possible i reservar
places d'aparcaments o places d’ORA, precisament per a
utilització amb aquesta finalitat comercial. Manacor, per
exemple, ara ha posat en marxa una iniciativa que es paga per
una hora d'estacionament de l’àrea de zona comercial 10
cèntims d'euro, precisament per facilitar aquesta rotació
comercial.
I, bé, com dèiem, trobam que és importantíssim donar
suport a aquesta iniciativa, perquè els nostres petits i mitjans
comerços necessiten de l’ajuda de les institucions públiques,
així ens ho manifesten i, per tant, hi hem de ser.
Moltíssimes gràcies.

Són 12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12947/21, relativa a àrees de promoció econòmica
i centres de celobert: eines per impulsar el petit comerç de les
Illes Balears.
2) Proposició no de llei RGE núm. 14059/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nova
PAC.
A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14059/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a la nova PAC.
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Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Josep Ferrà, per un temps de
cinc minuts. Li torna tocar, Sr. Ferrà.
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sostenible i de proximitat que potencia l'economia local i cura
del paisatge.
Moltes gràcies.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Faré el que puguem en aquesta
substitució.
Bé, com bé saben, l'aprovació de la nova PAC europea posa
de manifest i ha posat, efectivament, les contradiccions dins la
política de lluita contra el canvi climàtic i la direcció de les
polítiques agràries de la Unió. La nova PAC no està a l'alçada,
creiem, dels compromisos climàtics que marca Europa i el
document posa de manifest que encara ara s'aposta per un
model que no té en compte la petjada ecològica, no l’hi té i
pensam que això és important, és un fet característic.
D'aquesta manera, des de MÉS per Mallorca, volem
reflectir que s'abandona l'aposta per un model professional més
respectuós amb el medi ambient i la sostenibilitat.
Les Illes Balears, tot i ser un territori insular, no veu
reconegut aquest condicionant de cap manera ni per part del
Govern espanyol ni per part de la Unió Europea, encara que
des del Congrés dels Diputats espanyol, a Madrid, s'ha votat a
favor d’iniciatives com la proposició no de llei, de novembre
del 2018, que reclama un règim fiscal especial per al sector de
l'agricultura i la ramaderia balear. Encara ara els pagesos i les
pageses, els ramaders i les ramaderes d'aquí esperen que el que
es vota a Madrid es porti a terme des de fa més de tres anys.
La insularitat resta capacitat competitiva als nostres pagesos
els quals veuen com a altres territoris, com les Illes Canàries,
sí que gaudeixen d'ajuts i d’un reconeixement fiscal concret que
compensa aquests condicionants; aquí, a les Balears patim els
mateixos problemes que no troben cap solució, ans al contrari.
Els partits estatals amb representació tant en aquest parlament
com a Madrid encara no han estat capaços de dotar les Balears
d'eines com les que gaudeixen els pagesos canaris. Jo crec que
aquí hem de fer una puntualització, que és important, que en els
darrers anys hi ha hagut un impuls.
Al marge d'aquesta proposició no de llei, crec que totes les
forces polítiques d'aquest arc parlamentari hem donat suport a
aquest règim especial agrari, hem donat suport que aquesta
nova PAC s'adapti a la realitat de les Illes Balears, i s'ha fet
durant aquests anys a través del conseller d'Agricultura, en el
seu moment, Vicenç Vidal, com de la consellera Mae de la
Concha, que han tengut aquesta qüestió com a un eix
vertebrador del seu discurs i de les seves polítiques.
Per tot això, nosaltres des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca presentam aquesta proposició no de llei a la qual
instam el Govern espanyol i la Unió Europea a posar en marxa,
amb la celeritat més gran possible, l'aplicació del règim
especial de la pagesia de les Illes Balears dins la nova Política
Agrària Comuna, i també instam el Govern espanyol i la Unió
Europea a protegir la pagesia professional i tradicional balear
i a potenciar el seu model d'explotació agrícola tradicional dins
la nova Política Agrària Comuna, com a model d'explotació

Gràcies, Sr. Ferrà. En torn de fixació de posicions 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. Des
del Grup Parlamentari Popular donarem suport a aquesta
proposició, també coincideix amb anteriors iniciatives que
s'han presentat en aquest sentit i d'altres que hem defensat des
del Grup Parlamentari Popular.
En aquests moments, tot el sector primari està pendent de
la resposta que donarà la Comissió Europea a la proposta -i hi
vull insistir, és una proposta- del Pla estratègic per a la PAC
2023-2027, que el Govern d'Espanya va enviar dia 29 de
desembre a Brussel·les, una proposta que encara avui no ha
aprovat la Unió Europea.
Som els primers a defensar i a demanar aquest règim
especial per a la pagesia dins la nova PAC, un règim que, no
em cansaré de dir-ho, ha de compensar els sobrecosts de la
insularitat que perjudiquen els nostres pagesos perquè no poden
competir ni produir en igualtat de condicions i, com a
conseqüència, obtenen unes rendes molt inferiors per la seva
feina.
Però també crec que hem de ser prudents i, com diu el sentit
comú, tampoc no podem vendre sobrassades sense haver matat
primer el porc, i aquí la Conselleria d'Agricultura ha tingut
molta pressa a vendre i donar per fet l’increment d’ajudes que
obtindrà Balears amb la nova PAC. Primer, s’ha d'aprovar el
pla estratègic, la Unió Europea diu que serà dins el primer
semestre del 2022, o sigui, potser el mes de juny. Després
sabrem com queda finalment Balears.
I també vull tenir en compte les al·legacions de les
organitzacions agràries des d'ASAJA fins a COAG contra la
proposta del Pla estratègic, al·legacions on denuncien que
Espanya rebrà manco doblers, diuen que amb una retallada del
10%, però, tot i amb açò, els pagesos tendran moltes més
obligacions i molta més burocràcia.
COAG, de la qual forma part Unió de Pagesos de Mallorca
i també de Menorca, ha denunciat, i ho ha dit amb aquestes
paraules: “La nova PAC no afavoreix el model d'agricultura
professional més vinculat a l'empresa familiar”, i també diu que
“és un vertader desastre i un despropòsit”.
Per tant, com he dit, votarem a favor, però, com tot, cal
valorar els pros i també els contres, i crec que des del Partit
Popular sempre ho hem defensat així.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidenta. La exposición de motivos de la PNL
apunta un par de cosas bastante interesantes, Joan Mas es un
diputado que conoce muchísimo el sector, espero que su
ausencia sea por algo que no sea grave ni nada.
Hay una cosa que llama mucho la atención en la exposición
de motivos, pero que es muy real, y es: a nivel europeo se tiene
una línea de protección de medio ambiente y una línea de lucha
contra el cambio climático que luego puede llegar a chocar con
otro tipo de propuestas o incentivos que se dan en otros
modelos. La propia PNL lo explica muy bien.
Hay una parte de industria, en todo el tema de la ganadería
y la agricultura, que se comporta como una industria, obtener
mayor beneficio sin mirar esa parte de cambio climático, de la
contaminación que se genera o del impacto que tiene en el
territorio.
Nosotros cuando siempre evaluamos las cosas, tenemos que
darnos cuenta que estamos luchando por un beneficio para
Baleares, pero en marcos muy generales, marcos que primero
sale de Europa, luego llega a países, en este caso España, y
luego además a Baleares.

Nosotros estamos de acuerdo con la PNL, claro que
votaremos a favor de los dos puntos. Ya se ha apuntado, se ha
luchado mucho para que el hecho insular aparezca; también se
ha luchado mucho para proteger el tipo de agricultura que hay
en Baleares, un tipo más familiar, más de proximidad, y que no
solo es un tema de que cuide el paisaje, sino que la producción
de alimentos apunta a algo más de proximidad y más familiar,
por así decirlo, más respetuoso.
Hay un tema que sí que se apunta en la exposición de
motivos y es muy interesante, y es que las subvenciones se
tendrían que dar a los productores que realmente generan
alimentos y no a los propietarios de tierras, porque si no vemos
una realidad que parece que en España se cumple y lo pone,
que es que el 40% de personas que lo reciben ni siquiera están
generando alimentos, sino que solo tienen tierra y ya está. Eso
es verdad que a lo mejor ahí habría que afinar un poco mejor,
porque todo ese tipo de ayudas vienen para incentivar la
producción de alimentos, no para otra cosa.
Entonces, en ese sentido, a lo mejor sí que habría que
apuntar también en esa dirección, pero como son políticas
generales que no dependen solo de Baleares, es más complejo.
Como ya comento, votaremos a favor sin ningún tipo de
problema, y esperemos que, como ya ha apuntado la consellera,
la nueva PAC sí que incluya ese hecho insular, que el Gobierno
de España ya lo ha incluido en su petición y que beneficiará a
los agricultores de Baleares.
Muchas gracias.

¿Qué es lo que sí que se ha conseguido? Que, es verdad, es
una propuesta, pero... pero se ha conseguido que desde el
Gobierno de España ya incluyan el hecho insular en la
propuesta que se manda para la futura PAC, la cual,
supuestamente, el 1 de enero de 2023 tiene que entrar en vigor.
En ese sentido, lo que hay que conseguir, o espero que los
pasos que se han hecho sean, es que la payesía de Baleares se
vea beneficiada. Creo que aquí ha habido muchos debates y
todos ya apuntábamos que la nueva PAC, por temas europeos,
que se escapan también a Baleares, iba a tener menor
porcentaje, eso es algo que se ha hablado muchas veces.
En este sentido creo que en Baleares hay un tipo de
agricultura y ganadería que va por el camino más de ser
extensivo, va por el camino más de ser más familiar, aquí no
hay macrogranjas, por ejemplo, aquí no hay ese tipo de
industria, y en ese sentido nosotros sí somos positivos, aunque
es verdad que hay que verlo, no se puede decir hasta que no
esté aprobado, sí creemos que Baleares tendrá al final ese
beneficio por ese hecho insular, por esos datos que se han
mandado, por ese trabajo, aquí tuvimos a la consellera que dio
explicaciones en una comparecencia de todo ese camino.
Es verdad que falta verlo, que la Unión Europea acabe,
quedará firmarlo, pero todo tiene sus pasos, tenemos que ser
consecuentes de donde estamos: comunidad autónoma, que le
hablamos al Estado y que el Estado le habla a Europa. No es
algo tan directo, y es complicado y todos sabemos los trámites
lo complejos que son.

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. Nosotros también nos
mostraremos favorables a los dos puntos que nos pide esta
proposición y que entendemos en la línea de las políticas
manifestades o expuestas en la definición o en la búsqueda de
definición de la nueva PAC, que cualquiera confundiría con
eslóganes comerciales «De la Granja a la Mesa» o "Por un
campo en el que se pueda vivir".
Valoramos aquí estas alabanzas a nuestro modelo
productivo en el sector primario y este intento además de su
difusión.
Recordamos, eso sí, que la única garantía de un modelo
productivo, que además estamos presentando como modélico,
no radica en su dependencia de unas ayudas, con la
consecuente fidelización política que siempre implican las
ayudas, que la única verdadera garantía para un sistema
productivo, este que además estamos alabando como modélico,
está en su rentabilidad, en su rentabilidad y en su
competitividad, que nos gustaría ver también reflejada en todas
estas propuestas, porque siempre que hablamos del campo
hablamos de cómo lo hemos de ayudar, y no parecemos
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en rentable.
Esto nos lleva a estos problemas de tenedores y productores
y de si los que reciben las ayudas son tenedores, no
productores, y tal; nos parece, eso sí, que habría que incidir un
poco, no sabría manifestar exactamente qué o tendríamos que
hacer una propuesta sobre ello, sobre los temas de rentabilidad
y competitividad que no acaban de ser del todo desarrollados.
Eso sí, estamos con la Sra. Pons en que se agilicen estas
ayudas, que tenemos una tendencia a escuchar continuamente,
cada mes recibimos noticias de nuevas ayudas y, sin embargo,
luego la concreción, o sea, habría que ser muy ágil
administrativamente, tanto en su materialización como en su
buena distribución.
Entonces, entendemos un poco en el punto 1 que en
realidad, tal y como está redactado, no es poner en marcha con
la celeridad más grande posible el régimen especial, ya que
depende de la negociación final de la PAC para el período 2327, sino en insistir y en ir tomando medidas ya de acuerdo con
ello. Entendemos más el espíritu que la redacción, pero que nos
mostraremos de acuerdo.
Y también lo estaremos en el punto 2, que nos vuelve a
manifestar estas preocupaciones que siempre hablamos aquí,
siempre se nos insiste además precisamente desde las líneas de
MÉS per Mallorca, que sobre todo estamos hablando de la
producción de alimentos, y sin embargo siempre aparece el
sosteni... -bla bla-, la actividad local, la economía local y el
cuidado del paisaje. Bien, tengo que decir que lo asumimos y
lo asumimos como tal y le damos lectura tal y como es, es
decir, nos mostraremos favorables.
Gracias, Sra. Presidenta.
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Por tanto, dejando expresamente constancia de que
discrepamos de prácticamente todo el contenido de la
exposición de motivos, sí que apoyamos esos dos puntos.
Ahora bien, también quiero advertir que la nueva PAC
reconoce la región de Baleares como una región insular
precisamente, ¿no?, entonces sabemos que la nueva PAC se va
a iniciar en el año 2023.
No sé muy bien cómo piensan ustedes que se pueda acelerar
esa puesta en marcha de la nueva PAC si ya está pensada para
que empiece en el 2023 y que, además, se reconoce la
insularidad y además sabemos que la Consejería de Agricultura
tiene que realizar ahora un trabajo, porque aún no tenemos
definidos ni siquiera los ecoesquemas que exige tener definidos
la nueva PAC.
Por tanto, yo creo que más nos valdría instar a la Consejería
de Medio Ambiente, que sobre esa sí que tenemos algún tipo de
influencia, para que se ponga las pilas y que todo esto se pueda
poner en marcha cuando toque, y que no nos pilla el toro.
Gracias, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
donarà suport a la iniciativa que, en el fons, no deixa de ser un
clam més, un pic més, de la defensa de la singularitat de les
Illes Balears pel fet insular i la implicació que això té sobretot
a un sector tan vulnerable com el primari i el de la pagesia; tots
sabem que sense un bon règim especial per a la pagesia molt
difícilment tendrem una agricultura mínimament competitiva.

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

Per tant, evidentment, nosaltres estam en la línia sempre de
potenciar al màxim la compensació de la insularitat i aquesta
iniciativa va en aquesta direcció, per tant, tendrà tot el nostre
suport.

LA SRA. RIBAS I MARINO:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, presidenta. Nosotros vamos a votar que sí a los dos
puntos de esta iniciativa, si bien en la exposición de motivos
discrepamos bastante en casi todo lo que contempla, pero
bueno, como no se vota la exposición de motivos, lo que se
vota al final son las proposiciones de los puntos de acuerdo,
votaremos a favor.
Por ejemplo, empieza la exposición de motivos diciendo
que la nueva PAC no está a la altura dels compromisos
climàtics que marca Europa, y nosotros precisamente siempre
estamos diciendo y advirtiendo que esos compromisos
climáticos lo que hacen es demonizar a los agricultores y lo que
hacen es conseguir que seamos menos competitivos y que al
final acaben inundando nuestras mesas los productos que
vienen de Marruecos y otros países donde no tienen este tipo de
exigencias.

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, presidenta. Bé, en el nostre cas estam d'acord
també amb aquesta proposta i justament també amb l'exposició
de motius, perquè sí que és cert que la PAC, que és del que es
tracta aquí, que ajudarà que el nostre camp estigui més curat,
òbviament també afecta l’ordre climàtica, perquè sí que es veu
que aconseguir productes de proximitat també afecta de manera
positiva el nostre medi climàtic, el qual veiem cada vegada més
que es queixa que hi estem a sobre.
Sí que s'ha parlat un poc que ha de ser competitiva
l’agricultura, crec que aquí és on hem de posar també l'accent,
sobre si fem que ajudar al camp és una despesa o és una
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inversió, i aquesta és la diferència; perquè si pensem que tots
els béns, tots, han de convertir-se en despesa, llavors anirem a
un model liberal, a un model on l'economia és tot el que prima
i tot estarà en venda i llavors no en tindrem, i aquesta és la
diferència. No podem..., si s'ha de subvencionar perquè siguem
competitius serà bo, perquè la cura del camp, el paisatge, no
només que estigui ben tractat, sinó també el paisatge que donen
a llocs com, per exemple, Formentera, sí que és un atractiu
turístic veure el camp com està, no és només un atractiu per
conservar el camp sinó també per tenir-ne cura, i que atreu la
gent justament, però un altre tipus de turisme que no sigui el de
massificació sinó el turisme de tranquil·litat.
També aquesta nova PAC, també donaré suport a aquesta
proposta perquè la nova PAC inclou una part de la qual no s'ha
parlat fins ara, que és la de potenciar el relleu generacional, és
molt important que tinguem en compte que la PAC sí que
potencia el relleu generacional amb ajuts, amb més
bonificacions, que són necessaris perquè si no tenim qui tengui
cura del camp podem tenir molta PAC però no tindrem un
camp cuidat ni tindrem qui se’n faci càrrec, llavors, sí que és
important.
Per la nostra part, com he dit, res més, hi donarem suport
perquè és important i esperem que estigui ben aviat, que l’1 de
gener estigui en marxa.
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, bon dia, senyores i senyors
diputades. El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta iniciativa, on es demana un règim especial per a la
pagesia de les Balears dins la nova PAC per protegir el model
tradicional de l'explotació sostenible de proximitat i respectuós
amb el medi ambient. Però hem de recordar que la Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació ja va anunciar el passat
desembre que la nova PAC, que marcarà el període 2023-2027,
reconeixerà, per fi, el factor de la insularitat i compensarà
econòmicament els sobrecosts que pateix el sector agrari i
agroalimentari a les nostres illes.
De fet, la nova PAC comptarà amb 20 regions
agroclimàtiques per territori nacional i suposa una reducció de
30 regions respecte de l'antiga PAC.
Una altra novetat és que les Illes Balears constituiran una
regió específica i, per això, per aconseguir una rendibilitat
semblant a la resta d'explotacions, s'estima en un 50% més
sobre l'import mitjà nacional, ja que aquesta consideració com
a regió insular comporta que les ajudes siguin per a una regió
especial.
També augmentarà el nou valor mitjà de dret per hectàrea
en un 60% més, i suposa una millora respecte de la PAC 2014-

2020, on el valor mitjà de Balears era d'un 18% cent inferior al
nacional.
Altres aspectes més favorables és contempla per a les
petites i mitjanes explotacions, que rebran pagaments
redistribuïts, el 85% de les explotacions de les Balears veuran
incrementades les ajudes en dos trams, segons el nombre
d'hectàrees, que suposaran 3 milions d'euros més.
Un altre dels aspectes és la regularització de superfície
agrària elegible sense drets, que sumen a Balears 11.000
hectàrees aproximadament, i per al 2023 els agricultors que
demostrin que tenen terres on treballen, podran sol·licitar drets
de la PAC i es prioritzaran els cultius com la vinya, els fruiters,
l'hortalissa i l'olivar.
Quant a avantatges destinats a joves que s’incorporin a
l'activitat agrària tindran prioritat en la sol·licitud de drets i
rebran un pagament complementari equivalent al cent per cent
del valor mitjà de dret balear durant els primers cinc anys.
Quant a les dones joves també rebran un 15% més sobre el
valor mitjà del dret regional.
La nova PAC també permetrà incorporar hectàrees de
pastura que podran rebre ajudes i que, fins ara, quedaven fora,
com les del porc negre o l’oví.
Quant a les ajudes associades a nodrir el boví de llet, fruita
seca, garrofer o lleguminoses -entre d'altres-, també es veuran
incrementades entre un 20 i un 60% respecte de les ajudes a la
península.
De fet, desitgem que siguin realitat totes aquestes millores
i que la Unió Europea ho tingui veritablement en compte i que
sigui una realitat, encara que hi ha bones perspectives, des del
Ministeri d'Agricultura i des de la conselleria tenen un punt de
vista molt optimista d'aconseguir realment totes aquestes
millores, també creiem que s’ha de continuar lluitant per
millorar encara molt més el sector i avançar cap a una
economia més justa i més rendible, respectuosa amb el medi
ambient i el paisatge. Per això votarem a favor, evidentment.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Benlloch. Ara, per contradiccions, per part del
grup parlamentari proposant, té la paraula el Sr. Josep Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement agrair el suport
al grup, agrair també les aportacions, apuntades queden, totes
elles enriquidores, supòs tant per a l'exposició de motius com
per a la part propositiva, en un futur.
I res més, agrair aquest suport i moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ferrà. Entenc, després de les intervencions que
han fet els diferents portaveus, entenc que podem aprovar la
proposició no de llei per assentiment? Correcte.
Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei, RGE núm. 14059/21, relativa a la nova PAC.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Bon dia a tothom.
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