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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyors i senyores diputats.

Declaració institucional  del Parlament de les Illes
Balears en relació amb la infància i l’adol escència i la
pandèmia de la COVID-19.

En primer lloc, la secretària primera llegirà una declaració
institucional relacionada amb la infància i l’adolescència i la
pandèmia de la COVID-19.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

La COVID-19 provoca un gran impacte a les Illes Balears,
no sols a la crisi sanitària que ha sobrecarregat el nostre
sistema de salut, sinó també pels efectes que provocarà en la
nostra economia els quals afectaran directament la qualitat de
vida de les famílies de les Illes i especialment els nins i nines.
Ells han vist com la seva vida ha canviat radicalment de la nit
al dia.

El confinament, el tancament dels centres educatius,
l’empitjorament de les condicions de vida o l’estrès al qual
estan sotmeses les famílies preocupades per parents malalts
o per qüestions econòmiques els ha causat un empitjorament
del seu benestar, salut física i mental.

Per emparar els infants és imprescindible, ara més que
mai, fer costat a les famílies amb fills, no just a les que es
estiguin en situació de pobresa i exclusió social, sinó també
a aquelles que s’hagin vist afectades per la COVID-19 amb un
ERTO a les Illes Balears, que en són més de 140.000; les
72.542 persones que estiguin a l’atur; o a les que hagin vist
minvats els seus ingressos, com, per exemple, els treballadors
autònoms.

No s’ha d’oblidar que les Illes Balears són la tercera
comunitat autònoma amb més persones amb risc d’exclusió
social i que els efectes d’aquesta crisi mostren les nombroses
escletxes que persisteixen en la nostra societat,
socioeconòmiques i digitals. Aquestes exigeixen una resposta
al nivell dels desafiaments i d’una atenció preferent als més
vulnerables, com són els infants.

El Parlament de les Illes Balears i les diputades i els
diputats que representen la ciutadania de les nostres Illes
volem expressar que cal que la infància tingui un lloc
preferent a l’agenda política del Govern fent polítiques
específiques per als nins i les nines i adolescents en aquest
context de crisi sanitària, posant la vista en la situació
d’emergència, però també en el mitjà i llarg termini per
protegir-los durant totes les fases de la crisi.

Cal que les preocupacions i necessitats dels nins i nines de
la nostra comunitat autònoma derivades de la COVID-19
siguin d’una transversal en l’acció política del Govern de les
Illes Balears, a totes les àrees de gestió i, en especial, amb
estratègies dirigides a garantir el dret a un nivell de vida
adequat. Davant la preocupació sobre l’empitjorament de les

condicions de vida de les famílies en risc de pobresa i
exclusió social són imprescindibles mesures destinades a
procurar uns ingressos mínims a les famílies, habitatge i
alimentació diària a tots els infants.

S’han de facilitar a les famílies, especialment a les
monoparentals o nombroses, les condicions laborals perquè
puguin compatibilitzar la cura dels seus fills i filles amb el
treball durant el tancament dels centres escolars. En definitiva,
per conciliar en aquests difícils moments la vida laboral i
familiar.

El dret a l’educació, cal assegurar el dret a l’educació a
tots els nins i nines en aquestes complicades circumstàncies
i equilibrar, si és necessari, el volum de deures amb l’esplai
propi i prioritzar el seguiment, suport i reforç en
l’aprenentatge de l’alumnat de les famílies socialment i
econòmicament més vulnerables, així com les de nins i nines
amb necessitats especials.

Hem de fer tot el possible perquè, a pesar de la interrupció
de l’activitat educativa presencial, els infants tinguin un accés
equitatiu a l’educació. És important tenir en compte que no
totes les llars parteixen de tenir accés a Internet, dispositius,
llibres o materials adients per a l’aprenentatge.

El dret a la salut, és especialment important seguir
protegint la salut dels menors durant aquesta pandèmia tant pel
que fa a la COVID-19 com a malalties comuns, revisions,
vacunació i, especialment, l’atenció a la salut mental dels més
joves. S’ha de posar especial atenció a les situacions
d’insalubritat i de risc per a la salut en les quals viuen famílies
amb nins i nines a causa de les males condicions dels seus
habitatges. S’ha de restablir, el més aviat millor, tant el servei
d’atenció primerenca com el servei de rehabilitació a infants
amb discapacitat; la vigilància, reforç i seguiment d’aquells
nins i nines amb necessitats especials és bàsica per al seu
desenvolupament.

I, per descomptat, s’ha de garantir a tots els infants de la
nostra comunitat autònoma els materials d’autoprotecció
adients per a cada edat.

El dret a ser protegit front a qualsevol forma de violència,
l’actual situació d’aïllament pot augmentar el risc de nins i
nines a sofrir situacions de violència a les llars. D’una banda,
està demostrat que factors com l’amuntegament en els
habitatges, l’estrès provocat per la incertesa o la pèrdua de
treballs, així com les inquietuds pròpies dels infants, són
indicadors de risc per a la violència i els abusos. Per una altra,
es produeix menys seguiment dels nins i nines per part dels
agents externs que poden detectar situacions de violència.
Preocupen especialment els que tenen indicadors de risc.

Per tot l’esmentat i, atesa la magnitud de la problemàtica
de la crisi de la COVID-19, el Parlament de les Illes Balears:

Primer. Manifesta el seu compromís per afrontar de
manera conjunta les conseqüències a l’àmbit sanitari, social i
econòmic, derivades de la COVID-19, que puguin posar en
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qüestió les seves condicions de vida i els drets dels infants i
adolescents de les Illes Balears.

Segon. Demanda al Govern de les Illes Balears a
identificar els principals riscs que aquesta crisi suposa per a
la infància i l’adolescència i les seves famílies, així com les
oportunitats d’acció de les diferents institucions implicades
perquè donin suport a la infància i a les seves famílies durant
la crisi provocada pel coronavirus.

Tercer. Insta el Govern de les Illes Balears a garantir
durant la crisi sanitària i social el dret a la informació i a la
participació en la presa de decisions a través dels òrgans
establerts per als nins, nines i adolescents i a cada
administració competent, tenint present la seva protecció.

Quart. Aprofita que el passat dia 15 de maig es
commemorà el Dia Internacional del es Famílies per
expressar el seu reconeixement i  compromís amb les
famílies, essencials en la cohesió i el benestar social, per fer
front als desafiaments d’una crisi social i de salut sense
precedents.

Cinquè. Expressa la conveniència d’avançar en la
solidaritat i la cooperació  internacional per al
desenvolupament de la protecció dels drets dels infants i
adolescents i de les seves famílies i prioritzar els països amb
major impacte de la COVID-19.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. En virtut de l’article 204.3,
he de demanar als portaveus dels grups parlamentaris si podem
aprovar aquesta declaració institucional per assentiment.

Idò, si tothom hi està d’acord, donam per aprovada aquesta
declaració institucional.

(Aplaudiments)

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 8430/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resposta dels professors
universitaris a l’estat d’alarma actual.

I la primera pregunta, la RGE núm. 8430/20, és relativa a
resposta dels professors universitaris a l’estat d’alarma actual,
que formula la diputada Maria Antònia García i Sastre, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors
diputats, salutacions especials als nostres companys de
Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Sr. Conseller, com valora l’actuació que ha dut a terme el
col·lectiu universitari, la comunitat universitària davant aquest
estat d’alarma que vivim aquests dies?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Maria
Antònia García, moltes gràcies per aquesta pregunta.

Vostè sap, i ja ho he dit moltes vegades, que una de les
coses que crec que ens hem de felicitar com a ciutadans
d’aquesta terra és la resposta que ha donat la comunitat
educativa a una situació no prevista, ho he dit en fer referència
a l’educació universitària, però en temes d’educació
universitària vull posar de manifest també la feinada que s’ha
fet, em consta, perquè si una cosa ha tengut aquesta situació
tan dramàtica una cosa positiva ha estat la col·laboració que
hem intensificat amb la Universitat de les Illes Balears, crec
que no hi ha hagut setmana que no féssim reunions o
telefonades, etc., per aclarir i per donar resposta a moltes
qüestions.

És evident que la Universitat crec que ha donat una
resposta adequada en molts de sentits: en primer lloc, cal dir
que a la Universitat tenim una base, jo diria tecnològica i
d’experiències, per tal de dur a terme un ensenyament no
presencial d’una forma més adequada, i jo crec que es troba en
una situació millor que altres institucions. En segon lloc, per
tant, diria que el professorat ha hagut de fer un esforç
considerable, alguns més que uns altres, també això és evident,
alguns han hagut de fer de la necessitat virtut per tal de donar
una ensenyança jo diria eficaç.

Després, hi ha hagut una adaptació normativa per part de la
Universitat a aquesta nova situació i els docents, etc., que
s’han hagut de reformar. I després una adaptació  també una
mica a les demandes d’estudiants que també tenien problemes
de connectivitat o aquest tipus de coses.

Per tant, vull posar de manifest que, per una part, hi ha
hagut una bona resposta per part de la Universitat, de l’equip
rectoral, del consell de govern, del consell de direcció, amb
una coordinació realment important amb la conselleria, i la
resposta del professorat, alumnat, personal d’administració i
serveis, jo diria tota la comunitat universitària, ha estat
excel·lent per adaptar-se a una situació en la qual, ho torn
repetir, la Universitat es troba en situació òptima per fer un
salt qualitatiu important.

I jo crec que cal felicitar el professorat, em consta que
alguns han hagut de suar un poc, però jo crec que tots hem
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hagut suar i patir o, en definitiva, dur a terme les coses que
podien fer.

Moltes gràcies, Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, efectivament, Sr. Conseller, el 80% dels professors
que tenien assignada docència aquest quadrimestre han seguit
fent les seves classes de forma no presencial; el 70% dels
nostres estudiants han seguit aquestes classes via
videoconferència. I, a més, li he de dir que amb una setmana
aquests professors s’han reciclat, han adaptat el seu matèria
didàctic, han adaptat les seves proves avaluadores perquè no
quedàs cap dia sense tenir aquesta atenció i aquestes classes
per part del seu professorat.

I, per tant, el Partit Popular creu que es mereixen un
reconeixement per aquesta dedicació, per aquesta vocació, per
aquest esforç que ha garantit que la Universitat hagi
desenvolupat la seva principal funció, que és donar docència,
cosa que no ha ocorregut a altres a nivells de la nostra
educació.

I també ha fet possible que no s’hagi d’atorgar un aprovat
general, perquè s’han habilitat uns sistemes específics per fer
l’avaluació. I, per tant, crec que ara, Sr. Conseller, és el
moment de reforçar aquest model educatiu i incorporar més
recursos tecnològics i humans per garantir que ningú de la
comunitat universitària quedi fora d’aquesta nova plataforma
digital.

Però vostè sap que, a més de docència, els professors
universitaris han de fer recerca, i la recerca, he de lamentar, i
amb molta tristesa li he de dir que no funciona a la seva
conselleria. Aquesta reorganització que ha fet el seu
departament, aquesta transformació d’una direcció general de
Política Universitària en una espècie de secretaria d’Estat amb
cinc alts càrrecs que estan més preocupats per la
independència de Catalunya o del procés que per desplegar
polítiques universitàries i de recerca, no donen resposta a les
necessitats dels nostres investigadors. A dia d’avui no tenim
la llei de la ciència; no hem posat en marxa l’Institut de
Recerca Balear; no tenim una convocatòria anual de projectes
competitius de recerca; no tenim clares les línies prioritàries
per generar coneixement i resoldre els problemes de les Illes
Balears...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, el seu temps ha finalitzat. 

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. García, si vol un altre dia faci’m una pregunta sobre
recerca i li contestaré, no puc estar totalment d’acord amb les
coses que ha dit, jo crec que hi ha moltes situacions que el
coronavirus ha aturat, el tema de la constitució de la CICID, de
la Llei de la ciència, convocatòries, etc., però li puc assegurar
que la Direcció General de Recerca funciona, i funciona bé;
una altra cosa diferent és si realment al ritme que tothom
demana. Però bé, és un tema que jo no vull contestar en aquest
moment perquè és una pregunta que crec que no correspon a
la primera que vostè ha fet, però jo vull posar de manifest que
la Universitat -i amb això estam d’acord amb el rector-, ha de
fer un salt qualitatiu per fer un model d’ensenyança
aprenentatge o la semipresencialitat sigui l’element clau, que
quedi clar realment classes magistrals o presencials, classes
seminaris, tutories...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, moltes gràcies, el seu temps s’ha acabat.

I.2) Pregunta RGE núm. 8428/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a reactivació econòmica
per a l’escola concertada. 

Segona pregunta, RGE núm. 8428/20, relativa a reactivació
econòmica per a l’escola concertada, que formula la diputada
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March. Miri, a Balears
hi ha 50.000 nins que estudien a l’escola concertada, escoles
que formen part també de la xarxa pública, com vostè sap, que
fan molt bona feina i que li suposen a més un bon estalvi. Cada
plaça de la concertada li costa a vostè la meitat que una plaça
de l’escola pública, per la qual cosa li convé invertir en
l’escola concertada. El que passa és que si vostè hagués de
reubicar tots els nins de l’escola concertada a la pública hauria
de fer molts de centres, la qual cosa coneixent el seu ritme de
gestió això és més de ciència ficció que de realitat. 

Però resulta que el col·lectiu a més està molt preocupat i
està preocupat perquè estam ficats a una crisi sanitària i ja
s’han començat a notar de ple els efectes de la crisi
econòmica. És normal que es preocupin perquè també sabent
que vostè no és el conseller més feiner de tot el Govern, s’ha
amagat durant tres mesos, no ha donat instruccions clares, no
ha volgut ajudar a la conciliació de les famílies durant el
confinament, no ha deixat avançar matèria, no ajuda a subsistir
els centres d’educació infantil, estan preocupades les escoles
concertades i fa dos mesos que estan tancades. 
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No creu que ja és hora de fer un pla de reactivació
econòmica per a la concertada?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, no li contestaré
el darrer, sobre el tema de la feina o no, si vol ens comparam
i veurem que la diferència és brutal. Em pareix un insult a la
intel·ligència el que vostè ha dit, però venint de vostè no
m’estranya res, evidentment.

Després, durant tota la legislatura passada i aquesta, vostè
ha posat de manifest dues coses, sempre que la conselleria ha
atacat i ha anat en contra de l’escola concertada. Mai, és una
mentida total i absoluta, hem fet un diàleg permanent, hem
incrementat professors, hem incrementat unitats concertades.
Hem fet una cosa que vostès no varen fer mai, que les famílies
tenguessin possibilitat de dur a terme ajudes per a menjador.
Enguany hem fet un tema que no havien fet mai, repartir
chromebooks a les escoles concertades, Sra. Riera. Hem fet
un esforç considerable perquè això sigui així. 

No sé quin és el problema que vostè té, sempre ha de
posar, ha de plantejar una qüestió ideològica en temes que en
realitat no..., no pot donar una resposta.

Miri, nosaltres ens hem reunit aquests mesos amb l’escola
concertada moltes vegades, hem arribat a acords. L’altre dia a
una reunió on hi va haver un representat de l’escola concertada
va dir, li vaig plantejar, que si hi havia una situació de crisi de
centres educatius concertats ens reuniríem. Nosaltres mai no
hem volgut canviar l’escola concertada ni llevar-la del mapa,
al contrari, va ser el Partit Socialista Obrer Espanyol el que va
fer la concertada. Vostè contínuament està en una lluita
ideològica, nosaltres no estam en lluita ideològica, per a
nosaltres els alumnes de la concertada són iguals que els de la
pública perquè volem una educació de qualitat i d’equitat. 

Sra. Riera, sigui menys ideològica i realment comprovi
que la realitat no és el que vostè pensa, sinó la real. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, parlam d’ideologia, jo li
transmet el que diu l’escola concertada. Fa un parell de

setmanes es va presentar un pla d’ajudes a l’escola pública, i
què va presentar vostè per a l’escola concertada al Consell
Escolar? Zero euros d’ajuda, Sr. March, zero euros. No és
ideològic, ho diuen els representats de l’escola concertada.

Ara comença a fer reunions amb el sector, ara, dos mesos
després que està tancat, ara perquè li protesten, però tira a tira,
ja anirem negociant la desescalada, no frissa vostè, però fa fos
mesos li dic que estan tancades. 

Miri, fa..., més de cent escoles que se’n cuiden de
l’educació de 50.000 nins de Balears que no han rebut, com li
dic, ni un sol euro per a protocols sanitaris ni per a
desinfecció, centres concertats que no saben quan començarà
el curs ni si tendran ingressos de menjador ni si podran fer
activitats extraescolars ni si cabran tots els nins dins les aules,
si hauran de reduir el 0-3, si hauran de tancar les escoletes
d’educació infantil, si hauran de fer obra en els banys o a les
zones comunes. 

Ha pensat en ells fins ara en el que hauran d’invertir?
Volem respostes concretes, Sr. March, quan tendrà un pla de
reactivació econòmica per a la concertada? Quines ajudes els
donaran? Podran augmentar o no els mòduls de funcionament?
Incrementarà les ajudes que té congelades des de l’any 2008?
Incrementarà les nòmines dels professors? Posarà més
personal de suport? Donarà ajudes al transport escolar?

Tot això són propostes que li hem anat fent des del Partit
Popular des de fa molts de mesos, molts de mesos, des dels
pressuposts fins ara i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera, el seu temps s’ha acabat. 

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, obras son amores y no buenas razones.
Nosaltres ara amb aquesta situació de la crisi hem mantingut
els concerts educatius, els hem mantingut totalment, d’una
forma total i absoluta, va ser el decret llei el primer que vàrem
fer, Sra. Riera. En aquest moment hem seguit donant ajuts de
menjador, en el Pla de reactivació tenim clar que hem
d’incrementar els ajuts de menjador. En el Pla de digitalització
participaran els centres concertats, evidentment. Tot el que fa
referència als temes de material per a la seguretat es
repartiran ara als centres concertats, igual que als centres
públics. 

Sra. Riera, no faci capades, vostè quan realment hi ha una
cosa que no li interessa fa capades. Nosaltres hem tractat igual
la pública i la concertada, aquesta és la realitat, Sra. Riera, no
hi hagut una discriminació per part d’aquesta conselleria a la
concertada, al contrari, l’hem tractada molt millor que vostè.
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Li donaré una dada, quan nosaltres vàrem arribar tenia un deute
d’1.800.000 euros amb la concertada, que vàrem haver de
pagar nosaltres perquè vostès varen ser incapaços de pagar-la.
Sra. Riera, obres i no declaracions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 8521/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de comissions
en l’adquisició de material sanitari al despatx d’advocats
d’un destacat militant del PSIB-PSOE. 

Tercera pregunta, RGE núm. 8521/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 8429/20, relativa a pagament de
comissions en l’adquisició de material sanitari al despatx
d’advocats d’un destacat militant del PSIB-PSOE, que formula
la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Don per reproduïda la
pregunta i li deman al Govern si ens poden informar sobre els
honoraris a aquest despatx d’advocats d’un destacat militant
del PSOE en relació amb l’adquisició de compra de material
sanitari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Durán. Bon dia a
tothom. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la labor
de los profesionales sanitarios que cada día se tienen que
enfrentar a una situación de pandemia y, por lo tanto, la
preocupación de este govern desde el primer día ha sido dotar
a estos profesionales que estaban en primera línea de los
equipos de protección adecuados, y lo hemos intentado hacer
de la manera más ágil que técnicamente ha sido posible. 

En segundo lugar, quiero decir que este gobierno no ha
hecho otra cosa distinta a lo que han intentado hacer todas las
comunidades autónomas y todos los estados del mundo que es
conseguir que estos equipos de protección individual llegaran
lo más rápido posible. Actualmente, como usted sabe, ya se
han comprado más de 320 toneladas de material. 

Ya le comenté hace un par de semanas al Sr. Fuster,
estamos en una situación excepcional, en un estado de alarma.
El 18 de marzo el Consell de Govern aprobó un acuerdo del
Consejo del Gobierno estableciendo las instrucciones para la
contractación pública en este estado de alarma derivado de la
crisis de la COVID, ello supuso que todos los contratos que
se llevaran a cabo por la comunidad autónoma y por el sector
público instrumental se tramitaran por la tramitación de
emergencia. Visto que los proveedores nacionales no podían
dar respuesta a la necesidad que tenía esta comunidad
autónoma de conseguir equipos de protección individual, que
se aumentó en más de un 500%, lo que se decidió fue acudir
directamente a comprar material sanitario a China. Y, como ya
se ha explicado en distintas ocasiones, el Govern lo que hizo
fue contactar con la abogada de origen chino Wei Wei Jiang
para pedirle colaboración en algunas de estas compras. 

Como ya se hizo público también, el viernes pasado a la
Sra. Jiang se le han abonado dos minutas profesionales por la
labor de negociación y contratación con el proveedor, con la
compañía aérea y con la logística del aeropuerto de Son Sant
Joan. La primera de estas minutas fue de 20.722 euros y la
segunda de 19.966 euros. 

Como usted sabe también, Sra. Durán, estas cantidades son
muy inferiores a las (...) que fijan el Il·lustre Colegio de
Abogados de Baleares que cifra que las minutas de forma
orientativa deben estar entre el 10 y 30% de los declarativos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El nostre grup parlamentari el 28 d’abril, a part de demanar
la compareixença de la consellera de Sanitat, va registrar una
bateria de preguntes i de sol·licitud de documentació, una era
la còpia de l’expedient complert relatiu a aquests contractes
signats entre l’intermediari i el Sr. José María Lafuente, el seu
despatx d’advocats o empreses vinculades, i el Govern de les
Illes Balears per a l’adquisició de material sanitari.

A 19 de maig no hem tingut cap resposta a les nostres
demandes, cap tipus de documentació i cap tipus de resposta. 

D’aquí la pregunta d’avui davant les informacions que
vàrem llegir sobre els honoraris d’aquest despatx. S’ha de dir
que a més d’aquesta partida de material hi havia 80.000
mascaretes que varen ser defectuoses. 

L’administració, Sra. Consellera, sempre ha de complir la
Llei de contractes del sector públic, una altra cosa és que
l’article 120 contempli la tramitació d’emergència amb un
règim especial. És a dir, és un procediment d’emergència que
no eximeix que amb posterioritat s’ha d’observar el que
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disposa la llei i s’hagi de donar publicitat i transparència a la
contractació.

De la mateixa manera que tant des de l’Estat o dels
hospitals de les Illes Balears s’han publicat les contractacions
per tramitació d’emergència a la plataforma de contractació de
l’Estat aquest contracte en concret, realitzat per part del
Servei de Salut, es va publicar ahir -ahir-, dia 18 de maig, quasi
dos mesos després de la contractació.

El nostre grup no prejutja, però sí reclama la transparència
obligada i el compliment de la llei i fins ara aquesta
contractació ens origina molts de dubtes.

Va participar la central de compres en aquesta
contractació? Va ser un directiu o directius que varen
contactar directament amb aquest despatx? Es va contactar
també amb altres despatxos? Ens poden assegurar des del
Govern en seu parlamentària que cap dels proveïdors habituals,
tant nacionals com també internacionals, Sra. Consellera, als
quals compren habitualment guants, mascaretes i bates no
haguessin pogut adquirir aquesta material?

I per acabar, Sra. Consellera, quins varen ser els criteris
pels honoraris pactats? Quins varen ser aquests criteris pels
honoraris pactats?, per què es va pactar 40.688 i no una altra
quantitat? I també, si veurem altres contractacions a aquest
bufet d’advocats o encara queden una sèrie de partides per
publicar al Portal de Contractació.

Ens agradaria saber per acabar qui va prendre la decisió
d’aquesta contractació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Como usted sabe la consellera de
Salud comparecerá mañana y, como usted sabe también,
porque tiene mucha experiencia, las administraciones públicas
tienen una gran potencialidad, pero también tiene unas
limitaciones que usted comprenderá perfectamente que es que
durante el momento que se tramitó este contrato todas las
comunidades autónomas, todos los estados miembros estaban
tratando de comprar a la vez los mismos productos y fuera de
los cauces ordinarios.

Creo que acudir al asesoramiento legal de una persona que
tenía experiencia con el mercado chino fue una decisión
acertada. Entiendo que su preocupación es que nuestros
sanitarios estén perfectamente protegidos. No dude en ningún
momento que para este gobierno también.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 8431/20, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteri s de repartiment dels 16.000
milions d’euros que va prometre el Govern de l’Estat.

Quarta pregunta, RGE núm. 8431/20, relativa a criteris de
repartiment dels 16.000 milions d’euros que va prometre el
Govern de l’Estat, que formula el diputat Sr. Antoni Costa i
Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, bon dia, quins són els criteris de repartiment dels
16.000 milions d’euros a les comunitats autònomes que va
anunciar no fa molt el Sr. Sánchez? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon
dia, Sr. Costa, l’anunci d’un fons de 16.000 milions d’euros tal
i com havien demanat les comunitats autònomes és una bona
notícia, havíem demanat que s’havia de cobrir el cost sanitari
i les conseqüències socials i econòmiques.

Ara s’ha anunciat aquest fons. Ara estam a la part dels
criteris de repartiment, uns criteris de repartiment, nosaltres
qüestionam la suficiència i l’equitat d’aquests criteris de
repartiment, primer, com s’ha compartiment el fons, hi ha un
fons de 10.000 milions d’euros per a despesa sanitària i un
fons de 5.000 milions d’euros per caiguda d’ingressos i un
fons de 1.000 per a tema de despesa social. El fons per a
caiguda d’ingressos és la meitat del fons per a despesa
sanitària just a l’inrevés del que passa aquí a les Balears, la
caiguda dels ingressos és més elevada que la despesa sanitària.

Després, els criteris de repartiment de la part del fons per
a despesa sanitària prioritza l’hospitalització i les UCI amb un
pes només del 28% de la població. Nosaltres pensam que el
pes de la població hauria de ser més elevat i que els criteris
sanitaris o per població afectada haurien de contemplar
l’esforç que han fet les comunitats autònomes per tenir una
sanitat més forta i també per prioritzar l’atenció primària i
l’atenció domiciliària per no saturar els hospitals i també -
com ha sortit a la pregunta anterior- les compres de material
de protecció per protegir e ls  nostres sanitaris i el nostre
personal. Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé, en primer lloc el Sr. Sánchez
anuncia el repartiment de 16.000 milions d’euros sense
convocar per a res el Consell de Política Fiscal i Financera.
Directament el Sr. Sánchez, aprofitant que té l’estat d’alarma,
ja que fa el que li dóna la gana en l’estat d’alarma, directament
anuncia 16.000 milions d’euros i ens diu: 10.000 milions per
a despesa sanitària, 5.000 milions per pal·liar la caiguda
d’ingressos i 1.000 milions per a despesa social. I això... i
aquests criteris d’on surten? Ningú no ho sap. El Sr. Sánchez
diu el que li pareix. 

Criteris de repartiment d’aquests 16.000 milions d’euros:
6.000 persones ingressades a UCI, l’hospitalització, positius
per PCR, població ajustada; els 4.000 milions d’euros restants
dels 10.000, població  ajustada, ingressos UCI,
hospitalitzacions, positius confirmats; els 5.000 milions en
funció de la caiguda d’ingressos, ens diuen. No sabem
exactament en funció de quines variables.

Els 1.000 milions, en funció de població, superfície,
persones dependents, més de 65 anys, menors de 16 anys,
dispersió poblacional... 

Sra. Consellera, ni rastre del fet insular. 138.4 de la
Constitució, ni rastre del fet insular. Ni rastre de l’impacte de
la crisi a les diferents regions. Ni rastre. Tothom sap que
l’impacte de la crisi econòmica i social serà molt més gros a
les comunitats autònomes turístiques, però ni rastre d’aquest
factor.

Per tant, concloem o podem concloure que amb el
repartiment d’aquests 16.000 milions d’euros entre les
comunitats autònomes Balears sortirà francament escaldada
-francament escaldada. Si no canvien els criteris Balears en
sortirà francament escaldada.

I torn a repetir: el Sr. Sánchez fixa els criteris de forma
unilateral, no negocia amb ningú. Vostès se n’adonaren com
nosaltres, per la premsa, per la premsa directament de quin era
el repartiment, i això sí, la Sra. Montero ens va dir, bé, això és
el que hi ha, un plat de llenties damunt la taula. Vostès ho
prenen o ho deixen.

És clar, en principi tothom ho prendrà, però aquest no és
el repartiment que necessiten les Illes Balears. Les Illes
Balears necessiten que hi entrin variables com el fet insular i
l’impacte de la crisi sobre les diferents regions, i això no es
produeix.

Els demanam, per tant, Sra. Consellera, que premin al
màxim d’una vegada per totes perquè el repartiment sigui just
amb els ciutadans d’aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, puc estar d’acord amb
gran part del que diu, un Consell de Política Fiscal i Financera
és recomanable, no només per a això, sinó per a totes les
decisions que s’estan prenent.

També crec que els 16.000 milions d’euros són una bona
notícia. Ara estam en els criteris de repartiment. S’estan
refent els criteris de repartiment. Nosaltres a cada
Conferència de Presidents, a cada conversa, a cada reunió amb
el ministeri, fins i tot per carta, hem demanat més pes de la
població, el fet insular, vostè ha dit que no n’hi ha ni rastre,
n’hi ha rastre al fons de Salut, hauria... al fons -perdoni- al fons
de Serveis Socials , hauria de ser més ampli i ampliar-se al
fons sanitari. La insularitat sempre ens afavoreix, com no pot
ser d’una altra manera i com vostè ha dit està previst a la
Constitució. 

Demanam més pes de la població, que es tengui en compte
l’atenció sanitària que hem fet les comunitats autònomes que
hem estat eficients a atenció primària, atenció domiciliària i
compra de material, i sobretot també hem demanat un pla
específic per a les Illes Balears perquè serem la comunitat
autònoma més afectada per la crisi econòmica derivada de la
crisi sanitària.

Esper que també emprin la seva influència del grup
parlamentari al Congrés del PP, del Grup del PP a l’hora
d’aprovar el decret llei, de ratificar el decret llei, que es
tenguin en compte criteris que afavoreixin les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 8524/20, presentada per l a
diputada Sra. Patrici a Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla urgent de
mesures que garanteixin la conciliació de la vida laboral
i familiar. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 8524/20, en substitució de
la RGE núm. 8427/20, relativa a Pla urgent de mesures que
garanteixin la conciliació de la vida laboral i familiar, que
formula la diputada Patricia Guasp i Barrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, al final tenemos por fin una
certeza, que es que no habrá vuelta a las aulas el 25 de mayo,
como le exigíamos desde Ciudadanos tras el anuncio de la
ministra Celaá. Nos preocupaba que no se pudieran garantizar
las medidas de seguridad para un retorno a las aulas seguro,
sobre todo para los menores de 0 a 6 años. Y sí, nos
alegramos de su decisión, conseller. Ustedes han rectificado
pero siempre lo hacen a golpe de presiones. 

Pero a raíz de eso ha crecido la incertidumbre y la
preocupación para las familias de Baleares porque no podrán
conciliar la vida familiar y laboral con el cuidado de sus hijos,
y ello porque en su anuncio del jueves usted no dio
soluciones, no aportó soluciones. ¿Va a poner en marcha el
Govern un plan transversal ambiciosos para poder conciliar la
vida laboral y familiar de las familias de Baleares?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Guasp,
moltes gràcies, però nosaltres no rectificam, no hem
rectificat res, no hem rectificat res, Sra. Guasp. Nosaltres hem
dit exactament el que pensàvem, i vàrem anar a Madrid a la
conferència sectorial amb el suport de la majoria de comunitat
educativa. Això és la realitat. Les interpretacions són lliures,
i en tot cas miri el que fan altres comunitats autònomes on
vostès governen respecte d’aquests temes de conciliació i
altres coses.

En qualsevol cas, tema de conciliació; en tema de
conciliació és evident que tenim un problema, un problema ara
i de fa molta estona, no és un problema simplement en aquesta
situació; en aquesta situació hi ha un problema afegit que és la
qüestió sanitària que tenim, que planteja problemes de
conciliació des del punt de vista del paper dels padrins, que
tenen un paper fonamental, però és evident que això no pot ser
una solució, hem de tenir un pla global sobre el qual poder dur
a terme solucions específiques.

La Sra. Armengol a la reunió de presidents amb el Sr.
Sánchez ja va proposar, i estam treballant en això, un pla
transversal de conciliació de vida laboral i familiar, que
realment vagi molt més enllà d’una simple conselleria, que
tengui una dimensió, diguem, de totes les administracions i
tota la societat, empreses, sindicats, i que també tengui una
dimensió estatal. És a dir, si no té un plantejament de
dimensió estatal i transversal és evident que és un pla que no
es pot fonamentar realment sobre l’educació o sobre l’escola.
Això ho hem dit moltes vegades, i ahir fins i tot els
representants d’escola concertada ho varen ratificar d’una

forma clara: no és sobre l’escola que s’ha de plantejar la
conciliació. Que l’escola ajuda a conciliar? Evidentment ajuda
a conciliar, en moments importants, però l’escola sempre ha
durat fins al dia 19 de juny. 

A partir d’aquest moment a veure quines són les altres
mesures que plantejam. Nosaltres des del Govern estam
treballant, i des de la Conselleria d’Educació estam treballant
a diferents nivells. En primer lloc, treballam amb els
ajuntaments i els consells insulars per donar suport a escoles
d’estiu amb tota una sèrie de protocols sanitaris, treballant
amb la Universitat perquè hi hagi voluntariat educatiu que
dugui a terme un suport a aquestes escoles d’estiu, i realment
també treballam ara per fer un pla de reforç educatiu a
primària i secundària, tant a les escoles públiques com a les
escoles concertades. 

Aquesta és una mica la proposta que tenim nosaltres des de
la Conselleria d’Educació dins el global del Govern per dur a
terme una conciliació que no serà fàcil i que les solucions no
són d’avui per demà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Conseller, se lo dije en su comparecencia: escuchen y
consensuen más e improvisen menos. Mire si improvisan que
todavía no están los protocolos para acabar el colegio, la
escuela, este año.

Mire, la conciliación no debe sólo basarse en la escuela,
estoy completamente de acuerdo con usted, y por eso le
proponemos un plan transversal con la Conselleria de
Economía, de Presupuestos, que lo lidere la Conselleria de
Presidencia e Igualdad, que creemos que la conciliación
debería liderarse desde esa conselleria y no desde Asuntos
Sociales o desde Educación, completamente de acuerdo. 

Pero el plan que hemos conocido por la prensa es
completamente insuficiente por eso mismo, porque sólo se
basa en escuelas de verano, y para nosotros eso no es la
conciliación que estamos pidiendo. Queremos que se facilite
la flexibilización horaria, el teletrabajo, la adaptación de
jornada, la creación de licencias retribuidas y ayudas
económicas para las familias, la implantación de campus,
escuelas de verano, sí, y programas de ocio en las líneas con
las recomendaciones sanitarias. Pero las 50 entidades que ya
están preparando estas escuelas de verano todavía no tienen las
medidas comunes para poder empezar a implantar esas
escuelas de verano, y esta falta de medidas de conciliación
sitúan a las familias, principalmente a las mujeres, en la dura
situación de tener que renunciar a trabajar para poder cuidar a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 29 / 19 de maig de 2020 1951

sus hijos, y lleva a aumentar la precariedad en los hogares y la
pobreza infantil.

El plan de refuerzo a que usted ha hecho referencia esto
para nosotros no es conciliación, es un PAE que ya estaba
siempre previsto desde su conselleria de Educación, y sólo
hace refuerzo para quinto, sexto de primaria y ESO para los
niños que realmente necesitan ese refuerzo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps s’ha acabat, moltes gràcies. Té la
paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Guasp, estam treballant en
els protocols sanitaris, i aquesta setmana estaran treballats
quasi tots els plans i els protocols que en aquests moments
necessitam per dur a terme l’entrada a l’escola y altres tipus
d’activitats que s’han de fer.

L’escola no s’improvisa; hi ha una col·laboració Sanitat,
Educació i Afers Socials per dur-ho a terme, i en això estam
treballant. I jo, si té moltes idees, digui-les als seus companys
d’Andalusia que també...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Conversa inaudible)

I.6) Pregunta RGE núm. 8418/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures de conciliació proposades per la
FAPA. 

Sisena pregunta, RGE núm. 8418/20, relativa a mesures de
conciliació proposades per la FAPA, que formula la diputada
Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats i
personal de la cambra. La pregunta en realitat està
fonamentada en els mateixos arguments que ha esgrimit la
diputada de Ciutadans que just ha intervengut, fa uns moments,
i clar, crec que en aquest moment segurament tots coincidim
que, sobretot aquesta setmana i des que es va saber
oficialment que no hi hauria retorn a les classes més que per
casos molt puntuals i molt específics, la preocupació
majoritària de pares i mares en aquest moment és com ens
organitzarem per fer possible la cura dels nostres fills, la seva

educació, és a dir, no perdre tots els avanços que han fet en
educació, i a la vegada poder anar a fer feina en condicions
normals.

Per tant jo ara no faré una diagnosi perquè vostès la
coneixen millor que jo mateixa i a més la diputada de
Ciutadans crec que també ha fet esment ja a moltes coses
que..., a molts arguments que compartim entre tots.

Per la pregunta seria, Sra. Presidenta, (...) realment si vostè
pot ampliar d’alguna manera la informació que ha donat el
conseller Martí March, i sobretot què pensa d’aquesta
demanda de la FAPA o de la COAPA, que demana permisos
retribuïts i mesures de flexibilització laboral que, com vostè
sap molt bé, passen perquè el Govern faci una feina, perquè hi
ha qüestions que entre en l’àmbit competencial de consells i
ajuntaments, però està clar que la mediació amb empreses i
(...) ja és una qüestió que fuig de l’àmbit competencial de
consells i ajuntaments, i per tant entenc que vostès hi poden
fer molta feina.

Què creu vostè, Sra. Presidenta, que s’ha de fer en aquest
moment per fer possible aquesta conciliació? Què pot fer el
Govern?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per
aquesta pregunta, que efectivament va molt lligada a la que
plantejava la diputada Patricia Guasp sobre un tema que ocupa
i preocupa moltíssim les famílies de la nostra comunitat
autònoma, i molt bé explicava vostè els arguments i per tant no
els repetiré perquè els compartesc absolutament. En aquests
moments de dificultats certament un dels problemes greu que
es té  és la conciliació, com tenim la cura dels nins, en un
moment en què també se sap que en aquesta comunitat nostra
hi ha moltes vegades que els padrins donen una ajuda molt
important a les famílies, i en aquest moment donat, que són
les persones més vulnerables, no podem deixar els infants amb
els padrins i per tant això crea més problemàtiques a les
famílies.

És cert que desgraciadament també hi ha més atur, més
gent que no té activitat econòmica, desgraciadament, i en
aquest moment està fent la cura dels infants. De totes maneres
des de les institucions no ens hem posat de perfil amb aquesta
problemàtica, sinó tot al contrari. Jo  fa quinze dies vaig
plantejar el tema com una qüestió d’estat al president del
Govern d’Espanya, i li responc la seva pregunta perquè
compartesc que el Govern d’Espanya s’hauria d’implicar en un
pla de conciliació de vida laboral i familiar, això a què fa
referència FAPA en temes de retribucions específiques, en
temes de flexibilitat laboral, perquè són competències
específiques del Govern d’Espanya. Nosaltres els hem
presentat un document on ells facin aquesta aportació, i a més
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una altra aportació, que és que aixequin romanents i superàvits
perquè els consells insulars i els ajuntaments puguin gastar
aquests doblers en qüestions que afecten directament els seus
ciutadans, com són les escoletes d’estiu, les escoletes de
lleure o els reforços que es necessiten fer en aquests
moments d’estiu.

Estam plantejant amb tots els consells insulars, FELIB i
Ajuntament de Palma des del Govern de les Illes Balears
diferents reunions. Ahir mateix vaig tenir la darrera en el
Consolat de la Mar, on varen participar els quatre consells
insulars, l’Ajuntament de Palma i la FELIB, per fer feina junts
en qüestions bàsiques. Primer, com deia el conseller
d’Educació, plantejam un sistema híbrid, on combinem el
reforç escolar amb les escoletes d’estiu i les de lleure, on
cada institució pugui aportar activitats culturals, activitats
esportives que de forma gratuïta es puguin donar i oferir a les
famílies. 

Aquest és un plantejament que estam fent, combinant i fent
feina tots conjuntament, des del Govern de les Illes Balears
posar a disposició espais en els ajuntaments i a les entitats i
associacions que moltes vegades són les que organitzen
aquestes escoltes d’estiu, espais a disposició com els
instituts , on ja els entraria la neteja i la desinfecció. I cada
institució està plantejant ara quins espais podria donar des
d’Afers Socials, el plantejament de lleure i de joventut i també
de donar suport a les famílies que hauran de pagar un poc més
per a aquestes escoles d’estiu i el Consell Insular de Mallorca
per exemple s’ha plantejat que ells  farien una línia de
subvenció directe als consells insulars.

Què li vull dir? Que estam fent feina tots junts, ahir la
consellera de Formentera feia algunes propostes específiques
de Formentera i esperem que des de l’Estat ens donin una
resposta efectiva. Si no és així...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. I gràcies, presidenta, per la seva
resposta. Jo crec que tothom que ens està escoltant en aquest
moment valorarà molt positivament que vostès estiguin
treballant d’una manera àgil amb aquestes demandes, perquè
clarament són una qüestió prioritària ara mateix per a la gran
majoria de famílies.

Per altra banda l’únic dubte que em queda de tota la seva
intervenció, Sra. Presidenta, és que, en cas que el Govern de
l’Estat no pugui donar resposta satisfactòria o àgil, o ambdues
coses diguéssim, àgil i satisfactòria, a aquestes demandes que

vostè mateixa els ha traslladat que tenen a veure amb qüestions
de l’àmbit laboral i on segurament unes competències
compartides, pensa que vostè o que el seu equip de govern
podrà fer aquesta feina, en cas que el Govern de l’Estat no la
faci.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Com que la presidenta ha esgotat el
temps, passam a la següent pregunta.

I.7) Pregunta RGE núm. 8425/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a situació del transport aeri que formula.

Setena pregunta, RGE núm. 8425/20, relativa a situació del
transport aeri que formula la diputada Catalina Pons i Salom
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, molt bon dia. Estam preocupats, estam preocupats
per les principals portes d’entrada i sortida de la nostra
comunitat. Primer va ser la cancel·lació massiva de vols a
causa de l’estat d’alarma i també del confinament, una mesura
pensam encertada en el moment en què això va passar.
Nosaltres ja vàrem dir que millor un mes tancats i no haver
d’estar un any aturats.

En qualsevol cas ara arriba la conseqüència, no ofereixen
les companyies aèries allò que haurien d’oferir, complint els
seus deures legals. No recuperam els doblers i com a molt ens
donen un abonament que té data de caducitat. Després han
vengut els avions, en els quals no respecten les mesures de
seguretat i l’advertència de Fernando Simón sobre l’impacte
a Balears d’aquest greu fet. Tenim teatres tancats, teatres buits
i tenim avions plens, sense cap tipus de mesura de seguretat,
ni de distància.

La pregunta és aquesta, com valora, entenent que no es
tenen les competències, però com valora i com pressiona el
Govern de les Illes la situació i les exigències sanitàries
actuals i previstes, en relació amb el transport aeri que opera
a la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Compartesc
amb vostè i n’hem parlat en diferents ocasions, que vàrem
prendre una molt bona decisió des de les Illes Balears, que era
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la demanda de tancament de ports i aeroports de forma
immediata, això ens va permetre tenir un confinament molt
més alt, és veritat que vàrem haver d’aturar tota l’activitat
econòmica, però és veritat que hem tengut una evolució de la
pandèmia millor, que hem pogut controlar millor i que ara
podem anar obrint d’una forma més ràpida que altres territoris
espanyols i podem presentar-nos al món com una destinació
que sap controlar aquesta malaltia i que per tant, té uns nivells
de seguretat més alts. Una mica, aquesta és l’estratègia que pot
acompanyar a una bona reactivació econòmica de la nostra
comunitat autònoma.

Durant tot aquest temps de tancament, nosaltres vàrem
exigir al Ministeri de Transports el tancament i vàrem exigir
una altra cosa: que és que si ells no feien controls sanitaris,
que era la primera demanda, perquè entenem que és
competència del Govern d’Espanya i ho repetiré sempre,
aeroports i ports, sinó que ens la donin i ja ens agradaria, però
mentre sigui competència seva, que fossin ells que fessin
aquests controls i en vista que no ho han fet ni aquí ni enlloc
d’Espanya i ho repetiré una vegada més, les úniques
comunitats autònomes que tenim controls sanitaris a les
entrades i a les sortides som Canàries i Illes Balears i els
pagam des de cada un dels governs autonòmics. Per tant, en
aquest sentit estic tranquil·la, s’ha fet una bona feina per part
del Govern de les Illes Balears.

Quant a com s’ha de moure la gent. Vostè sap que és una de
les problemàtiques més altes, vostè sap que a cada
videoconferència he explicat la necessitat al Govern
d’Espanya d’accelerar amb un acord a nivell europeu. Aquesta
setmana passada la Comissió Europea ja ha pres unes
recomanacions de sobre com s’ha de volar i, efectivament, es
pot volar amb aforament ple dels avions, amb mascareta, això
és el que planteja la Comissió Europea i que expliquen que
dins l’avió hi ha en funcionament de filtració d’aire que cada
dos minuts es neteja i que, per tant, no hi ha aquest problema.
Això és el que planteja la Comissió Europea. Aquesta setmana
es plantejaran els protocols sanitaris per poder volar i
evidentment supòs que es plantejarà el mateix nivell a
Espanya. Ara sí que Espanya ha incorporat la presa de
temperatura, nosaltres ja la teníem des de l’entrada en fase 1.
Evidentment la forma de volar que es marcarà a nivell europeu,
també serà la que condicionarà aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, nosaltres
continuam amb aquesta preocupació, protocols sanitaris però
que arribin aviat, perquè fins ara estam pensant que començam
a obrir i és ver que arriba a ser vergonyós que el Govern de les
Illes hagi de suplir allò que hauria de fer Ports i Aeroports

d’Espanya. És a dir, pensam que és una vergonya, efectivament
estam amb vostès, nosaltres ho hem reivindicat també al seu
govern, que aeroports i ports haurien de tenir cogestió per part
del Govern de les Illes Balears.

La mobilitat és un tema d’estat per a la nostra comunitat
autònoma, és clau per a la nostra reactivació econòmica i és
un punt vital per controlar l’evolució de la pandèmia a la nostra
terra. Com deia, és una vergonya que resulti que la comunitat
autònoma hagi no només de suplir allò que no fa Madrid, sinó
que a més ho hagi de pagar. Esperam que almanco la factura la
passi al Sr. Sánchez i que pagui pertinentment als habitants de
les illes allò que ens deu, entre altres coses, que estan a una
llarga llista.

Per altra banda nosaltres demanaríem Sra. Presidenta, la
implantació urgent de seriosos protocols que facin molta via,
perquè no sigui cosa que ens haguem confinat i quan obrim,
tenguem els problemes que no hauríem de tenir. Aquesta
quarantena que ara arriba al quart estat d’alarma prorrogat pel
Govern de Sánchez, pensam que això també aturarà la
reactivació econòmica, ja ha vist les reaccions dels turistes
quan han arribat. I també que l’administració vigili que les
companyies aèries compleixin les mesures de seguretat i que
de qualque manera o retornin els doblers, si és que se’ls pot
exigir, o que facin qualque cosa més que donar un abonament
que caduca d’aquí 18 mesos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. El seu temps ha acabat. Té la paraula la
presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, una apreciació, turistes no
n’arriben, no està permès, només està permès arribar pels
motius de mobilitat existents en aquests moments. Entre illes,
des de les Illes Balears en fase 1, els ciutadans ja poden anar
amb els vaixells, que això és una part important, Autoritat
Portuària de Balears sí que ha comprat arcs de temperatura i
presa de temperatura i això és una notícia important per a les
Illes Balears. Hem aconseguit més vols també entre illes. 

Dia 25 de maig comença a operar Air Nostrum de nou a la
nostra comunitat autònoma, ja ho ha anunciat, amb més
connexions entre Menorca, Mallorca i Eivissa. I a finals de
juny començaran els vols nacionals i els vols internacionals.

Per tant, seguirem les recomanacions que marcarà aquesta
setmana, repetesc, EASA a través de la Comissió Europea.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.8) Pregunta RGE núm. 8421/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actúa Baleares, relativa a mesures aprovades pel
Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 8421/20, relativa a mesures
aprovades pel Govern de Pedro Sánchez pel que fa al turisme,
que formula el diputat Jorge Campos Asensi del Grup
Parlamentari VOX-Actúa Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo valora las
últimas medidas aprobadas por el Gobierno Sánchez respecto
al turismo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Durant tot
aquest estat d’alarma, ha començat la desescalada, s’han pres
moltes iniciatives per part del Govern d’Espanya que afecten
positivament el món del turisme. Li repetiré la primera i la
més important, que és la protecció a través dels ERTO dels
treballadors i de les empreses que fan feina en temes turistes
i de serveis. Repetiré que aquí són 140.000 treballadors i
treballadores i que són milers d’empreses, als quals ja se’ls ha
ajornat els ERTO fins a 30 de juny i la protecció dels fixos
discontinus, que a les Illes Balears té un efecte fonamental,
com vostè sap, fins a 31 de desembre.

El Govern d’Espanya és conscient i això ho he explicat jo
a totes les videoconferències de forma molt reiterada, que el
sector turístic serà dels que més patiran per tornar posar en
marxa, perquè sens dubte no és pitjar un botó i la indústria es
posa en marxa, sinó que depèn moltíssim de l’afluència
estrangera. Per tant, el Govern d’Espanya s’ha compromès en
fer un pla estratègic de turisme, amb fons espanyols i amb
fons europeus i que tendrà particularitats específiques per a
les Illes Balears i per a les Illes Canàries, ho veig una bona
notícia. Aquesta setmana m’ho ha reconfirmat la ministra
Maroto, ho he pogut parlar a la videoconferència amb el
president del Govern d’Espanya, qui, a més, ha assumit fer una
Conferència de Presidents específica en termes turístics, a
proposta de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Y usted me dice que las medidas del Gobierno Sánchez han
sido positivas. Mire cómo valoran las medidas los afectados:
“La irresponsabilidad de miembros del Gobierno indigna al
sector”. Hace un mes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz:
“La reactivación del turismo no llegará hasta finales de año”.
A continuación, Alberto Garzón, el ministro comunista de
Consumo -vaya oxímoron, por cierto, como decir silencio
atronador, un comunista al frente de consumo, consumo
comunista, lo que es lo mismo consumir nada: “Garzón
desaconseja reservar para este verano. Garzón califica el
turismo de precario y bajo valor añadido”, el turismo, que
supone el 15% del PIB nacional y casi el 40% de Baleares.

Con todo esto, ¿qué credibilidad tiene usted cuando
anuncia que el presidente Sánchez y sus socios van a aprobar
un plan para reactivar el turismo?, que debe ser el padre de
todos los planes, porque usted lo anunció el 5 de abril,
estamos a 19 de mayo, y no solo no sabemos nada de dicho
plan, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia una
cuarentena de 14 días para los turistas que quieran visitarnos,
lo que significa la ruina.

Y así lo han afirmado, además, fíjese: “Las empresas
anticipan un verano catastrófico por poner al turismo en
cuarentena, auguran un trasvase de viajeros a Grecia, Chipre o
Malta, vaticinan que los touroperadores anularán sus planes
para Baleares”, lo dice El País, fíjese.

Sra. Armengol, nosotros pedimos, hace tres meses, cuando
era el momento, el control de fronteras y ustedes nos
llamaron xenófobos, y ahora lo hacen tarde y mal, condenando
a miles de trabajadores, a miles de familias a la ruina.
Debemos proteger vidas y empleos, es compatible; ustedes
deberían entender que salud y economía no son términos
contrapuestos, sin salud no hay economía y sin economía no
hay salud, y que si para preservar la salud liquidamos la
economía perderemos los dos.

La único que está claro que usted no quiere perder son los
191 altos cargos, los 60 millones en presupuesto ideológico,
las 11 consejerías, las 47 direcciones generales o  los 2
secretarios autonómicos, no toca ni uno. ¡Dígaselo a los
taxistas, camareros, cocineros, pequeños empresarios
autónomos que se han quedado sin trabajo, y después nos lo
cuenta!

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, vostè quedi’s amb la
demagògia, nosaltres ens quedarem fent feina per ajudar els
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes Illes.

I, efectivament, sí, la salut és el primer per a la ciutadania,
i la nostra missió més important és protegir la salut de tots els
ciutadans d’aquestes Illes i protegir la salut dels que venguin
a visitar-nos en aquesta comunitat autònoma, que esperem que
puguin venir aviat i de la forma més segura possible.

I seguirem treballant, com fem, colze a colze amb
l’empresariat d’aquestes Illes, a qui vull agrair la disposició
per fer feina conjuntament, per intentar tenir bones relacions
no només amb majoristes de viatges, sinó també amb segons
quins länder alemanys, amb els quals treballam intensament
per poder tenir aquests corredors segurs que ha obert la
Comissió Europea, i és una de les peticions que fa el Govern
de les Illes Balears.

I seguirem treballant amb el Ministeri de Transport per tal
que, i com em va dir aquesta setmana en videoconferència i va
ratificar ahir en roda de premsa, en el mes de juny puguem ja
tenir l’obertura de vols nacionals i en el mes de juny puguem
tenir alguna prova pilot a les Illes Balears amb turisme que
pugui venir de forma segura a la nostra comunitat autònoma,
perquè no podem donar ni una passa enrera essent una
comunitat autònoma que tothom ens mira a nivell
internacional, i que en el mes de juliol i en el mes d’agost
comencem ja a recuperar temporada turística i recuperar
activitat econòmica.

Però, Sr. Campos, la prioritat és que tot això ho hem de fer
de forma segura i hem d’instar, una vegada més, la
responsabilitat individual i col·lectiva de la població en la seva
protecció. Si fem les coses bé estic segura que avançarem
amb bon peu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 8420/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ri bas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reobertura dels
establiments comercials i  hostalers.

Novena pregunta, RGE núm. 8420/20, relativa a reobertura
dels establiments comercials i hostalers, que formula el
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades i diputats, bon dia.

Sra. Presidenta, com valora la reobertura dels establiments
comercials i hostalers de les Illes Balears a la fase 1?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Respondré, com vaig fer la
setmana, a una pregunta molt similar que se’m va fer per un
altre portaveu parlamentari. Crec que és una bona notícia haver
entrat a la fase 1 ja la setmana passada les illes de Mallorca,
Menorca i Eivissa, és una bona notícia que ara ja estiguem en
fase 2 a l’illa de Formentera i haver pogut sol·licitar, ahir
mateix, la petició  d’entrada en fase 2 per a totes les Illes
Balears a partir del dilluns que ve. Això què vol dir?

Que hem fet les coses ben fetes, gràcies al personal
sanitari, gràcies a tots els treballadors i treballadores públics
i privats, i gràcies a la ciutadania que ha tengut un
comportament enormement responsable per poder tirar
endavant amb una situació complexa, amb un malson que cap
de nosaltres no hagués volgut patir.

I, efectivament, ara començam a desescalar, començar a
obrir. Repetesc el mateix que li deia al Sr. Campos, ho hem de
fer de forma segura, per això deman responsabilitat, per això
aquesta setmana hem demanat que s’exigeixi més protecció
als ciutadans i, per tant, més ús de mascareta per protegir-nos
tots i totes, perquè les coses les hem de fer d’una forma
segura i contundent.

I en aquesta línia, les empreses que ja han pogut obrir,
òbviament no tenen encara la capacitat de poder obrir en les
quantitats que voldrien, ni molt manco, perquè hem de fer les
coses ben fetes, ens hem d’acostumar a conviure amb aquesta
malaltia que segueix contagiant i que segueix matant; aquesta
setmana, a més, s’incorporen, com vostè sap, els establiments
de més de 400 metres; hem demanat alguns canvis a la fase per
a activitats que nosaltres no acabàvem de veure la seva
coherència.

Però li puc dir, Sr. Pérez-Ribas, com fa vostè, jo parl amb
els comerciants, parl amb els treballadors, parl amb els
restauradors i veig que comença a haver-hi alegria a la nostra
comunitat autònoma després de tants dies de tancament. I això
a mi almanco també em produeix esperança.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Presidenta, vostè no ho vol admetre, però el que diuen
els autònoms i els petits empresaris del sector del comerç i
de l’hostaleria és que s’han sentit sols, desemparats i plens
d’incertesa. Des del Govern no han donat cap tipus de resposta
als nombrosos interrogants que els plantegen cada dia des de
fa dos mesos, esperant el diumenge per saber en quines
condicions havien d’obrir el seu establiment en dilluns. Han
estat dos mesos sense facturar, dos mesos de gestoria,
d’ERTO, de crèdits ICO, de tornar-se bojos, si rebaixes sí,
rebaixes no, han hagut de pagar hipoteques, lloguers, factures,
taxes, quotes d’autònoms; per cert, quotes d’autònoms que des
del Grup Parlamentari Ciutadans vam demanar que se
subvencionessin, i aquí, fa dues setmanes, els grups
parlamentaris que donen suport al Govern van votar en contra
d’un Pla Impulsa que presentava Ciutadans, de suport als
autònoms, perquè poguessin reviure les seves empreses. Com
ho veu això?

També li he de dir, i ho ha dit vostè, que hi ha hagut coses
positives, però no del Govern; sí han funcionat els agents
socials, principalment les patronals, perquè en aquest sector
i a molts altres sectors la iniciativa no l’ha duta el Govern, la
duta els agents socials i la iniciativa privada.

El Govern no ha liderat les mesures de seguretat sanitària
en els petits comerços i l’hostaleria, ni per als treballadors ni
per als clients, ni formació, ni polítiques preventives, ni
acompanyament.

Sra. Presidenta, vostè, recentment, ha presentat un decret
llei de mesures d’impuls a l’activitat econòmica, però, a veure,
com és possible que en aquest decret no hi hagi cap mesura
d’impuls per al petit comerç? No veu els nostres carrers?
S’omplen de comerços que posen cartells de “Es traspassa o
es ven”.

Sra. Armengol, escolti el sector i prengui mesures ja!

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Jo  sé  que les coses són
complicades per a molta gent, ara, també li puc assegurar que
des del Govern no hem obviat cap mesa de diàleg, sinó tot el
contrari, cada setmana reunió de Mesa de Diàleg Social amb
empresaris i treballadors; cada setmana videoconferències
amb tots els sectors econòmics.

I, Sr. Pérez-Ribas, deu estar desinformat, però els
protocols de salut laboral els hem fet des de la comunitat
autònoma, més de 16, a través de l’IBASSAL, els hem pactats
amb els sectors econòmics i els ho hem explicat abans que
sortissin les ordres ministerials, amb el risc que això corria,
perquè de vegades hi havia ordres ministerials que canviaven
una mica els protocols que nosaltres anàvem treballant amb
sectors econòmics, perquè almanco poguessin preparar
l’obertura dels seus negocis. I, per tant, jo li puc dir, perquè he
tengut videoconferències, jo, directament, amb els sectors
econòmics que havien d’obrir en fase 1 i em varen agrair
aquest plantejament per part del Govern de les Illes Balears.
Ho podria explicar als seus companys que governen a altres
comunitats autònomes que no han fet en absolut res de tot
això que vostè em recomana.

Però no és qüestió de tirar-nos els trastos pel cap, sinó de
treballar junts. Efectivament, la setmana passada el Govern va
aprovar un decret llei per estimular l’activitat econòmica, no
és necessari anar per decret llei línies de subvencions, no es
preocupi que el pacte no acabi, i nosaltres estudiam les seves
propostes, però sí que hi ha línies perquè els ajuntaments
puguin tenir la legalitat per donar ajudes directes a autònoms,
a petites i mitjanes empreses, que és el que ens havien
sol·licitat els ajuntaments, i això surt al decret llei.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 8432/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions del seu
govern per a la temporada turística d’enguany.

Desena pregunta, RGE núm. 8432/20, relativa a previsions
del seu govern per a la temporada turística d’enguany, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, durant tot el
mes d’abril vostè va fer declaracions que els aeroports havien
d’estar tancats el màxim temps possible, no una vegada, sinó
diverses.

A principis del mes de maig vostè va canviar d’opinió, és
a dir, es va adonar que per recuperar el turisme era
imprescindible tenir oberts els ports i aeroports. Benvinguda
al que sempre li vàrem demanar des del Partit Popular.

Però, ara, en aquests moments, li vull demanar: quines són
les seves previsions en aquests moments, si és que en tenen
algunes, que ja ho dubt, en relació amb quina serà la temporada
turística d’enguany? Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, a veure si li
ho puc explicar fàcil, a qualsevol pla de desescala, qualsevol,
que agafi de qualsevol lloc del món, igual que el nostre, igual
que el que ha presentat el Govern d’Espanya, igual que el que
ha presentat qualsevol altre país que ha tengut aquest problema
de pandèmia, e l primer és obrir activitats tant econòmiques
com de drets i llibertats dels ciutadans, primer dins el teu
municipi, després, en el cas nostre, dins la teva illa, després
entre illes, després nacional i internacional. I nosaltres hem
demanat al mateix moment que nacional, internacional, és un
pla de desescalada lògic, perquè es basa en criteris
epidemiològics, que és com nosaltres hem fet la feina, Sr.
Company, i m’agradaria que ho entengués, perquè és ridícul
que cada vegada insisteixi en una cosa que és evident a tot el
món i que, per tant, no sé si s’ha adonat que tots els aeroports
del món segueixen amb restricció de mobilitat, d’això sí que
s’ha adonat.

Ara, la Comissió Europea, ara, aquesta setmana passada, ha
començat a recomanar com es podrà volar. Aquesta setmana
li dic que EASA aprovarà els protocols de seguretat. Ahir, és
una bona notícia, el ministre d’Afers Exteriors alemany diu
que aixecaran el vet o la recomanació que els alemanys no
volen a partir del dia 15 de juny, i, a més, diu clarament una
cosa que jo he dit sempre, que Balears no és com Madrid ni
com Barcelona, i que, per tant, estimula que es pugui venir a
aquesta comunitat autònoma.

Què fem nosaltres? Li ho repetesc, treballar des de l’acord
i des del consens amb empresaris i sindicats del sector
turístic, per fer possible obrir la temporada el més aviat que
puguem i fer una prova pilot a la segona quinzena del mes de
juny. En aquesta línia treballam, fent-ho des de la seguretat,
des del compromís, des del rigor i des de la responsabilitat,
que és el que ens caracteritza al Govern i a la societat
d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec, Sra. Armengol, que
vostè és la que no s’ha adonat que les decisions es prenen
anticipadament i no a remolc de les circumstàncies, cosa que
fa vostè; això fa un mes i mig que hauria de fer feina així,

perquè Alemanya fa un mes i mig que hi fa feina i altres
destins turístics també. Vostè dorm, somniant.

Però, miri, vostès no es varen prendre seriosament això
des del principi, i n’hi ha prou a llegir les declaracions del seu
conseller Negueruela, que deia, textualment: “No creiem que
hi hagi cap risc per a la nostra temporada turística”, un autèntic
pitonís, el Sr. Negueruela; un Sr. Negueruela que s’ha dedicat
més a fer d’inspector de treball que a fer de conseller, de fet,
tots sabem, ho sabem ja tots, que els plans turístics els hi fan
des de fora del mateix govern perquè ell no és capaç de
treure’n aguller.

Miri, vostè ha anat donant tombs i improvisant, Sra.
Armengol, vostè ha passat de cedir la gestió turística a un
partit antiturístic a sortir ara i dir que s’ha convertit en una
entusiasta del turisme. Vostè ha passat de no condemnar els
actes de turismofòbia a sortir ara com la gran defensora dels
hotelers; vostè ha passat de dir que no volia obrir els aeroports
i els ports fa escassament quinze o vint dies a ara voler-los
tenir oberts ja; vostè ha passat, Sra. Armengol, a liquidar la llei
de turisme del Partit Popular del 2012 a copiar-la ara.

Vostè ha fer un gir de 180 graus, vostè ha fet un gir de 180
graus...

(Remor de veus)

... vostè ha fet un gir de 180 graus en quasi tot, vostè ha fet
tombs un rere l’altre, i aquest nerviosisme que es veu a les
seves files ho demostra.

(Remor de veus)

Miri, Sra. Armengol, en tot cas, benvinguda, benvinguda a
la realitat econòmica i social de les Illes Balears, Sra.
Armengol.

Tampoc no ajuda el seu govern d’Espanya, ja li han dit, el
seu govern de Sánchez, una quarantena de 14 dies, que és
pràcticament una convidada perquè no venguin els turistes o
que se’n vagin a altres destins, que és el que passa, Sra.
Armengol; o les declaracions de qualque ministre de Podemos
que ja era previsible amb aqueixa genteta; o el paper irrellevant
de la nostra secretària d’Estat de Turisme.

I ara, Sra. Armengol, ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

Continuï, Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Són normals els nervis, Sr. President. I ara ens presenta un
decret urgent de mesures econòmiques que no ha consensuat
amb ningú, absolutament amb ningú i que realment és una
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contrareforma a totes les seves polítiques que ha dut fins ara,
un altre gir de 180 graus, Sra. Armengol.

I jo li  dic, com a principal grup de l’oposició, seguim
estant per ajudar-la, Sra. Armengol, però vostè no ho vol, ha
quedat demostrat que vostè no vol l’ajuda de ningú de
l’oposició, vostè ho diu però no ho practica. I si no, aquest
decret que ara té el presenti com a llei, el dugui com a llei i el
millorarem entre tots i  serà bo per a tota la societat de les
Illes Balears.

Miri, per una vegada, Sra. Armengol, practiqui el consens,
no en parli tant i el practiqui més.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Veig molta tensió i molta
incoherència, Sr. Company, en les seves propostes.

(Alguns aplaudiments)

A veure, l’estratègia que hem dut des del Govern de les
Illes Balears ha estat molt clara, primer de tot, protegir la salut
de les persones, el primer, i, per tant, invertir en això, protegir
la salut. Protegir econòmicament els treballadors i les
empreses; per protegir la salut, confinament absolut,
tancament de ports i aeroports, fer les coses molt ben fetes.
I si avançàvem bé ens podíem presentar al món com a una
destinació segura, perquè sí, som conscients, Sr. Company,
que nosaltres estam molt lligats al sector serveis i al sector
turístic, i som conscients que aquesta temporada serà
complicada, però que l’hem de sobreviure de la millor manera
possible per donar una bona imatge al món.

I som conscients que alhora hem de diversificar economia
i per això la setmana passada vàrem presentar un decret llei
d’impuls econòmic per a la nostra comunitat autònoma. I el
veig nerviós i el veig tens, Sr. Company, perquè m’he estudiat
totes les seves propostes i sap que no n’hi ha ni una de calat
per millorar realment la situació dels ciutadans de les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sap vostè, Sr. Company, que les seves 125 propostes són
un resum del les PNL que ha presentat el seu grup des del mes
de març i que no han treballat gens ni mica en aquesta situació
que vivim, Sr. Company.

Així i tot, jo li deman, si està d’acord amb les polítiques
s’hi sumi, si les vol millorar faci propostes, jo les escoltaré
sempre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr. Marc Isaac
Pons i Pons, per tal de celebrar una sessió informativa
sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de
les Illes Balears i Pitiüses en la nova si tuació de crisi
derivada de la pandèmia de la COVID-19 i l a seva
posterior reactivació (escrit RGE núm. 7628/20, del
Grup Parlamentari Mixt).

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge del
Govern de les Illes Balears, el Sr. Marc Pons i Pons, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre la situació de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en
la nova situació de la crisi derivada de la pandèmia de la
COVID-19 i la seva posterior reactivació, segons petició del
Grup Parlamentari Mixt.

Començam amb la intervenció del conseller de Mobilitat
i Habitatge del Govern de les Illes Balears.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Avui comparesc
davant d’aquesta cambra per explicar la situació de la
connectivitat aèria i marítima de la nostra comunitat autònoma
en aquesta situació excepcional provocada per la COVID-19
i per exposar quines són les mesures, decisions i estratègies
adoptades per part del Govern de les Illes Balears en relació
amb el trànsit aeri i marítim en els ports i aeroports del nostre
territori.

Vull, però, que les meves primeres paraules siguin per
donar el meu més sentit condol als familiars i amics que han
perdut les seves persones estimades com a conseqüència de
la COVID-19. També voldria expressar a la vegada la meva
enorme gratitud cap a totes aquelles persones que han treballat
per garantir els serveis essencials, en especial als treballadors
portuaris, als transportistes de mercaderies, als treballadors
dels aeroports, a les tripulacions dels avions, als serveis de
neteja, a tota aquella gent que treballa i fa possible la gestió
d’aquestes infraestructures. A tots ells, gràcies de tot cor.

Vivim moments molt complicats i difícils, fa dos mesos
se’ns va capgirar d’una forma abrupta i inesperada la nostra
quotidianitat, vàrem haver de fer front a una situació mai vista
que ens va obligar i ens segueix obligant a prendre decisions
ràpides, necessàries i eficaces. Aquestes decisions sempre
han anat dirigides a garantir la seguretat sanitària dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Aquesta ha estat i
segueix sent la nostra màxima premissa i hem hagut de
prendre mesures dràstiques com el tancament dels ports i
aeroports. 
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Des que es varen conèixer els primers efectes de la crisi
sanitària, vàrem començar a treballar en una estratègia que
permetés adaptar la mobilitat a la nova situació. La nostra
finalitat, seguint els criteris dels experts, era reduir la
mobilitat al màxim per poder garantir la seguretat sanitària de
tots. En transport marítim i aeri, des dels inicis vàrem treballar
en el disseny d’un marc normatiu necessari, en coordinació
amb el Govern d’Espanya, per limitar la mobilitat de les
persones aprofitant la nostra condició insular. Vàrem demanar
el tancament de ports i aeroports i així es va fer.

A dia d’avui aquest tancament ens ha permès tenir un major
control de la pandèmia, aprofitant l’avantatge de viure, com
deia, en un territori insular. A petició del Govern de les Illes
Balears, el Govern espanyol ha pres mesures singulars en
aquest territori, que ens ha permès mantenir el control estricte
de la mobilitat, al mateix temps que garantíem la connectivitat
necessària entre les illes i la península. Des d’un primer
moment hem treballat de forma absolutament coordinada amb
el Govern estatal, col·laborant amb el ministeri en el disseny
i el desenvolupament del marc normatiu necessari per limitar
la propagació i el contagi de la malaltia, assegurant a la vegada
els mínims necessaris de mobilitat de persones i el màxim
necessari per a l’arribada de les mercaderies.

En aquest sentit hem anticipat mesures preventives
adaptades a la realitat del nostre territori i hem aplicat la
màxima celeritat, les disposicions i ordres estatals per
aprofitar la nostra condició insular per lluitar contra aquesta
pandèmia. Hem estat de les poques comunitats autònomes que
han tancat el seu espai aeri i marítim i que des d’un primer
moment s’ha sotmès a un control de seguretat sanitària a tots
els passatgers que han arribat als aeroports i als ports de les
nostres illes. I açò ho hem fet en un temps rècord, treballant
a contra rellotge, amb solucions individualitzades per a cada
port, per a cada aeroport de les Illes Balears. 

Una mirada cronològica en aquests últims mesos així ho
corrobora. Recordem-ho, som a principis de març, a Itàlia ha
esclatat la pandèmia i els experts comencen a avisar dels
perills que poden assolar Espanya, la maquinària es posa en
marxa. Dimarts dia 10 de març el Govern d’Espanya prohibeix
els vols directes d’Itàlia a Espanya. Dijous dia 12 es prohibeix
l’entrada de vaixells de passatge procedents d’Itàlia. Divendres
dia 13 de març, el Consell de Govern aprova el pla de mesures
excepcionals per limitar la propagació i el contagi de la
COVID-19, on vàrem incloure mesures relatives als ports i
aeroports de les Illes Balears, creant dues meses de
coordinació, una en l’àmbit aeri, amb AENA i ENAIRE, per
valorar de forma conjunta les mesures que resultaven
necessàries per als aeroports de les Illes Balears i una altra en
l’àmbit marítim amb Autoritat Portuària, Capitania Marítima
i Ports de les Illes Balears. 

Aquests espais de coordinació ens han permès poder
prendre les decisions de forma coordinada i aplicar les
mesures necessàries per al control de la propagació i e l
contagi del virus a les infraestructures portuàries i
aeroportuàries de forma individualitzada per a cada port, per
a cada aeroport. El nivell de seguiment ens permet disposar

d’informació al minut, que es trasllada a un informe diari de
tota l’operativa en els ports i aeroports de les Illes Balears, dia
a dia. 

Aquell mateix divendres, dia 13 de març, la presidenta
Francina Armengol demana al President Pedro Sánchez, el
tancament temporal de l’accés a les nostres illes per mar i per
aire, alhora que exigeix l’adopció de mesures de control de
seguretat sanitària a ports i aeroports. Aquest mateix divendres
queden reduïdes de 36 a 10 les freqüències del transport
marítim entre Eivissa i Formentera. 

Dissabte 14 de març el president Pedro Sánchez declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID. Els contactes amb el
Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana són
frenètics, insistim en la necessitat de tancar les illes per mar
i aire. 

Dilluns 16 de març el ministre Ábalos assumeix la nostra
reclamació. Durant tot el diumenge s’ha treballat de la mà per
detallar les restriccions a l’accés als nostres ports i aeroports,
la proposta és reduir al màxim la mobilitat i l’accés a les
nostres illes, però també garantint alhora els desplaçaments de
tots aquells que han de retornar, tant dels residents que es
trobaven fora de les illes en el moment de la declaració de
l’estat d’alarma, com també dels més de 25.000 turistes que
encara eren aquí i que havien de tornar al seu país d’origen.
Com a resultat, el ministeri aprova les restriccions que ens ha
permès ser la comunitat autònoma on menys trànsit aeri hi ha
hagut durant el mes d’abril de tot l’Estat espanyol, amb un
descens de més del 96%. 

Dimarts dia 17 de març s’aprova l’ordre ministerial que
permet el tancament de l’espai aeri i marítim de les Illes
Balears, amb fortes restriccions i algunes excepcions per
garantir el desplaçament per qüestions d’urgència o força
major, per motius laborals o sanitaris, per la repatriació de
turistes i el retorn dels balears de l’exterior. L’ordre prohibeix
qualsevol tipus de vol comercial o privat, de qualsevol
aeroport situat en el territori espanyol i als aeroports de les
Illes Balears, a més s’estableixen controls de seguretat i
també sanitaris per a tots aquells passatgers que arriben a les
nostres illes.

Dijous dia 19 de març, entren en vigor les restriccions de
mobilitat aèria i marítima i començam a fer els controls de
seguretat i també els sanitaris en els ports i aeroports de les
Illes Balears, en col·laboració amb Creu Roja i amb sanitat
exterior. Fins a dia 15 de maig, s’han dut a terme 45.118
controls en els ports i en els aeroports de les Illes Balears,
només un 0,01% del total, 40 persones han presentat
símptomes compatibles amb la COVID-19 i han estat
derivades pel circuit sanitari. 

Divendres dia 20 de març, el Consell de Govern eximeix
de forma temporal el pagament de les taxes portuàries a les
navilieres que presten el servei de línia regular en els ports de
competència autonòmica. L’objectiu és incentivar les
navilieres perquè mantenguin les seves connexions i
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freqüències, amb l’objectiu de garantir l’abastament de
mercaderies, tot i que se’ls ha prohibit el trànsit de passatgers.
Així mateix sol·licitam al ministeri que autoritzi l’Autoritat
Portuària a l’exempció dels pagaments de les taxes anàlogues,
així com a AENA l’exempció del pagament de les taxes
aeroportuàries a les aeronaus amb destinació als aeroports
autonòmics.

Dissabte 21 de març, el Ministeri de Mobilitat, Transports
i Agenda Urbana, aprova una resolució on s’adjudica la
prestació de serveis de transport aeri a les rutes Palma-
Menorca i Palma-Eivissa a Air Europa, amb un vol d’anada i un
de tornada diari per a cada una de les rutes i a un preu final de
15 euros pe resident. Tot d’acord amb allò proposat i exigit
des del Govern de les Illes Balears.

Dilluns dia 30 de març, es dicta una ordre per especificar
les activitats laborals i sindicals que consten com a motiu
justificats i permeten viatjar i desplaçar-se als llocs de feina.
Durant aquests dies es fa una gran tasca d’adaptació normativa,
que ens permet disposar de mesures singulars per a les Illes
Balears. I d’aquesta forma aconseguim tancar ports i
aeroports, al mateix temps que garantim les connexions
imprescindibles que resulten de la nostra situació insular. A
més, som l’única comunitat autònoma juntament amb
Canàries, que ha establert controls sanitaris i de seguretat. 

Aquesta és la nova realitat, idò, la nova realitat en el
transport aeri, un vol diari per companyia des de Madrid i
Barcelona amb Palma i des de Barcelona amb Menorca i
Eivissa i un setmanal des de Madrid amb Menorca i Eivissa,
per garantir aquesta mínima connectivitat amb la península que
permeti el tràfic de mercaderies de manera urgent per via aèria
i l’entrada de ciutadans que puguin acreditar-ho per motius
absolutament justificats. També es permet a les companyies
un vol diari en cada sentit entre Eivissa i Menorca amb
Mallorca. En tots aquests vols només hi poden viatjar les
persones que compleixin alguns dels requisits que estipula la
normativa. 

Per a l’operació retorn dels turistes que encara es troben
a les Illes Balears, els aeroports estan obligats a vetllar que no
hi hagi acumulacions i s’habiliten zones àmplies de cribratge.
La repatriació es produeix de forma escalonada, planificada i
sense aglomeracions. Queda també prohibit l’aterratge a tots
els aeroports de les Illes Balears de vols d’aviació executiva,
taxi aeri i operacions assimilables a aquestes,
independentment de la seva procedència.

Les conseqüències de totes aquestes decisions són
evidents. Les dades no deixen marge de dubte: els tres
aeroports registren una baixada del 99% del nombre de
passatgers i de prop d’un 94% del nombre d’operacions
programades, si feim la comparativa entre el darrer dia del
mes de març en comparació respecte d’un any anterior. Durant
el mes d’abril aquesta dinàmica s’intensifica amb una baixada
global del 99,6% dels passatgers, comparat amb l’abril de
2019. La mitjana diària de passatgers durant aquest mes en el
conjunt de les Illes Balears és de 443 usuaris entre arribades

i sortides en un sol dia, quan l’any passat va ser de 106.590
passatgers cada dia, un 99,6% menys. Amb la visió
desglossada aeroport per aeroport, durant el mes d’abril es pot
observar que tots sobrepassen un descens del 99%. Les
mitjanes diàries són també molt significatives: a Palma, 299
passatgers diaris respecte dels 83.810 de l’any passat; a
Eivissa, 94 respecte dels 17.517; a Menorca, 50 usuaris
respecte dels 5.500 de l’any passat.

Quant al nombre d’operacions, durant el mes d’abril de
2020 varen tenir lloc un total de 1.260 operacions, amb una
mitjana diària de 42; amb la visió de cada aeroport, destaca el
descens a l’aeroport de Palma, amb un 96,2% del nombre
d’operacions, i amb una mitjana diària de 24 moviments
respecte dels 633 moviments diaris que van tenir lloc l’abril
del 19. Una de les dades més impactants i que demostren la
gran eficàcia de les mesures adoptades a propostes del Govern
de les Illes, és que en els nostres aeroports, respecte dels
espanyols, som els que tenim el major descens de trànsit aeri
durant el mes d’abril. És una dada que crida l’atenció, ja que el
transport aeri durant el mes d’abril ha estat l’única porta
d’entrada a les nostres illes, a diferència d’altres territoris, on
l’accés ferroviari o viari els permetia arribar també a aquesta
comunitat autònoma. 

Ser un territori amb la baixada més gran de trànsit aeri i ser
un dels territoris de l’Estat on el virus no ha atacat amb tanta
força, ni amb tota la potència, per suposat, ens permet poder
afirmar també que aquesta restricció gairebé absoluta de la
mobilitat ens ha permès també un major control de la
propagació del virus. 

En canvi la realitat del transport marítim és més complexa.
Vam prohibir el trànsit de passatgers mentre cercàvem
afavorir al màxim el tràfic de mercaderies; l’abastament de les
Illes havia de quedar igualment garantit. D’aquesta manera a
l’Ordre ministerial de dia 17 de març es prohibeix que en els
ports de Palma, Alcúdia, Maó, Ciutadella i Eivissa
desembarquin passatgers dels viatgers de passatge de transport
rodat i vaixells de passatge que prestin serveis de línia regular,
amb excepció dels conductors de camions tractors de
mercaderia rodada. L’única excepció que es troba és el trànsit
marítim de passatgers per via València, on no hi havia
connexió aèria, i on es permet la connexió marítima en el
moment en què, com els deia, la connexió aèria no hi era.

Les dades aquí també reflecteixen una nova realitat: el
descens total de càrrega i camions ha estat, el descens, d’un
52% de càrrega i d’un 53% de camions, respectivament, amb
comparativa a l’abril de 2019. La reducció de les mercaderies
s’explica per la paràlisi de l’economia, d’una banda, i també de
l’absència de la població flotant vinculada al sector turístic.
Les dades, en qualsevol cas, continuen essent destacables. Des
que es va decretar l’estat d’alarma s’han transportat des de la
península a les Illes Balears, i també entre illes, més de
30.000 camions i gairebé 740.000 tones de mercaderies; per
açò s’adoptaren mesures tant per als conductors com per a les
navilieres amb l’objectiu de garantir la seguretat sanitària dels
treballadors; així s’establiren per als conductors de
mercaderies mesures de seguretat laboral i sanitària amb
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l’obligació que les navilieres proporcionassin una cabina
individual degudament desinfectada i una manutenció envasada
durant el trajecte, un treball coordinat i executat de la mà
també de les empreses navilieres perquè els seus respectius
plans de contingència poguessin garantir el transport de
mercaderies a les Illes Balears, assegurant així que tots els
ciutadans del nostre territori disposin de subministraments de
productes amb normalitat. 

D’aquesta manera, per una banda, protegírem els
treballadors que transportaven aquestes mercaderies garantint
unes mesures adequades que vetllessin per la seva seguretat
sanitàries i, per altra, donàrem suport a les empreses
navilieres en aquest moment crític com a sector estratègic que
assegura la nostra connectivitat i la cadena de subministrament
de la nostra comunitat autònoma en el marc de la crisi del
coronavirus. I ho vam fer a través de la tramitació urgent i
l’agilitació  del pagament de descomptes de resident per
trajectes marítims de les empreses que operen a les Illes per
tal que totes les factures pendents quedessin abonades durant
aquestes setmanes. L’agilitació del ritme de tramitació i
resolució d’aquests expedients suposa el pagament de 4,5
milions d’euros a les navilieres, que injectà per tant també un
flux important de liquiditat en un moment crític per al conjunt
del teixit empresarial. 

Aquesta mesura està en línia, a més a més, amb l’acord del
Consell de Govern de dia 20 de març ja esmentat, pel qual es
va aprovar eximir del pagament de les taxes portuàries les
navilieres dels vaixells de passatgers de transport rodat i
vaixells de passatgers que presten servei de línia regular amb
destinació a ports de competències autonòmica mentre duri
l’estat d’alarma. També a proposta del Govern de les Illes es
va prohibir l’entrada en els ports de les Illes a tots els vaixells
i les embarcacions d’esbarjo utilitzades amb finalitat
recreativa i esportiva. La prohibició del desembarcament de
passatgers de vaixells de línia regular i les entrades, a
excepció de València, a tots els ports de les Illes
d’embarcacions d’esbarjo, ja siguin de particulars o de lloguer,
es va fer efectiva de forma eficaç i ràpida a les nostres illes,
i ha provocat un descens del 94%, comparant el període de la
segona quinzena de març respecte de 2019 amb el 2020, i d’un
98% si comparam els mesos d’abril del 19 i del 20.

En matèria de connectivitat marítima la connexió amb
Formentera mereix també aquí crec que una atenció especial,
donada la seva condició de triple insularitat, l’absència de
connectivitat aèria i, per tant, l’exclusiva dependència del
transport marítim com a única via d’entrada i sortida de l’illa.
Aquí, d’acord amb les diferents resolucions dictades pel
director general de transport marítim, i sempre des de l’acord
amb el Consell de Formentera, es van incrementar les
restriccions de forma progressiva. Els resultats  són també
destacables: de 36 freqüències diàries es va passar a 10
freqüències diàries dia 13 de març, un dia abans de la
declaració d’estat d’alarma, per acabar finalment amb 3
trajectes diaris d’anada i tornada entre Eivissa i Formentera; de
36 a 3. Aquesta reducció de freqüències també va suposar un
descens significatiu dels usuaris des que es decretà l’estat
d’alarma. Si comparam els passatgers del mes d’abril de 2019

amb els passatgers del mes d’abril de 2020 observam que es
produeix una disminució d’un 97,15%, els passatgers en règim
de transport aquí cauen a aquesta xifra, mentre que els
transportistes de mercaderies cauen un 43,9%, el que fa que
al transport de mercaderies a Formentera es registri aquí un
descens del 55% de les tones rebudes al port de La Savina, que
passen d’un total de 30.583 tones durant el mes d’abril del 19
a 13.496 tones el mes d’abril d’enguany.

Aquesta és la relació de decisions preses, i les xifres
aportades constaten l’assoliment de l’objectiu fixat. El mes
d’abril els ports i aeroports romanen tancats per al trànsit de
passatgers i oberts al tràfic de mercaderies. Ho hem fet en un
temps rècord, a contra rellotge, sense experiència prèvia, i
amb una encertada -i ho vull posar en valor- coordinació
institucional, i ho vull posar en valor, perquè crec que la
relació amb el Govern d’Espanya aquí hi ha hagut una bona
sintonia tot i les dificultats. El primer objectiu, per tant idò,
s’ha assolit i no ha estat fàcil. 

Ara, a partir  del mes de maig, tot canvia. Les prioritats
s’inverteixen, comença la transició cap a una nova normalitat.
L’objectiu aquí, idò, també el tenim identificat, de forma
progressiva, controlada, molt pausada en aquest inici i sempre
d’acord amb els criteris sanitaris, iniciam l’obertura dels
nostres ports i aeroports, al ritme que les autoritats sanitàries
ens vagin marcant, amb tots els controls que ells ens indiquin.
Així ens posam a fer feina amb el canvi normatiu per
començar a recuperar de forma gradual la vida quotidiana i
l’activitat econòmica. I ens hi posam.

Divendres dia 1 de maig adaptam el Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, aprovat pel Consell de Ministres
dia 30 d’abril, l’adaptam als ports esportius de gestió directa
i indirecta de les Illes Balears. Diumenge dia 3 de maig
permetem que s’emetin autoritzacions per accedir a les
embarcacions amarrades als nostres ports per tal de fer
comprovacions de seguretat i de manteniment. Dissabte dia 9
de maig, el Ministeri de Transports aprova l’ordre que
actualitza les condicions de transports de viatgers al Pla de
transició cap a la nova normalitat. 

En aquesta ordre s’inclou un apartat singular per a les Illes
Balears que dies abans hem estat treballant conjuntament. A
l’àmbit del transport aeri es recull la petició que havíem
traslladat a la reunió amb el ministre Ábalos de poder
augmentar les freqüències en els vols entre illes. A l’àmbit
marítim es permet per ordre que hi pugui haver ja a partir de
dia 11 de maig l’embarcament i el desembarcament als nostres
ports de les Illes Balears de dues freqüències així com
l’autorització de la navegació d’embarcació amb finalitat
recreativa o esportiva. 

El dimarts dia 12 de maig quan autoritzam l’embarcament
de passatgers en bucs de càrrega i passatge entre Eivissa i
Formentera a causa de l’increment de passatgers, per tant
també queda autoritzat aquest increment, aquest mateix dia el
ministeri publica l’ordre per la qual estableix la quarantena de
catorze dies a la qual s’han de sotmetre les persones que
arriben en vols internacionals. Aquesta mesura, marcada pel
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Govern d’Espanya, s’aplica des del 15 de maig i, com ja he
anunciat, el Govern central la té amb caràcter temporal mentre
duri l’estat d’alarma.

Divendres dia 15 de maig la Comissió Europea aprova les
directrius sobre restabliment progressiu dels serveis de
transport i connectivitat. Dissabte dia 16 de maig el ministre
Ábalos confirma que els tres aeroports -Palma, Menorca i
Eivissa- han estat autoritzats per mantenir el trànsit
internacional. 

La desescalada, per tant, s’ha iniciat, hem incrementat de
manera molt tímida les freqüències en el transport aeri i la
seva obertura en el tràfic internacional alhora que ens
permeten també tenir, aquí sí ja, el trànsit de passatgers per via
marítima. Més freqüències en diferents mòduls de transport
suposen, n’hem de ser conscients, una reducció dels nivells
d’ocupació, i això ho hem de destacar perquè aporta més
seguretat sanitària. Però també ho hem de saber, aquest esforç
de la connectivitat està lligat inexorablement als criteris de
mobilitat de les persones que queden fixats per les autoritats
sanitàries. Açò és, els desplaçaments a dia d’avui només per
motius de repatriació, per temes sanitaris, per temes laborals.

En aquests moments, idò, treballam en la progressiva
substitució de les restriccions per unes mesures que
contribueixen a una tornada gradual a l’activitat social i
econòmica, però de forma més segura. Estam dissenyant una
desescalada proporcional que vol anar-se adaptant a les
nostres particularitats i que pretén reactivar l’economia, però
sempre garantint els paràmetres de seguretat sanitària. 

Anirem, idò, restablint de manera progressiva els serveis
de transport i connectivitat, però aquests dependran sempre,
com deia, de les evolucions epidemiològiques i la protecció
sanitària. Les mesures han de ser objecte d’un seguiment
continu de manera que si és necessari a cada avaluació i és
necessari fer un reajustament fins i tot per fer una passa
enrere perquè així ho determinin, tenguem la capacitat de
poder-ho fer.

Des de les Illes Balears treballam de la mà amb el
ministeri en les directrius que fixa la Comissió Europea per
recuperar aquesta mobilitat aèria i marítima. Tenim previst en
la darrera fase del pla de desescalada recuperar la mobilitat
entre províncies espanyoles i els plans del Govern d’Espanya
són que en aquell moment també es puguin obrir els vols amb
la Unió Europea. 

A petició nostra el Govern d’Espanya ha inclòs, i ho deia
abans, els aeroports de Palma, Eivissa i Menorca com
aeroports que poden rebre vols internacionals. L’evolució de
la pandèmia a les Illes i la capacitat de reacció  del sistema
sanitari ens permeten a dia d’avui poder garantir, sempre amb
molta prudència, l’obertura d’aquests vols internacionals des
dels tres aeroports per recuperar aquesta activitat. 

Els nostres aeroports mereixen -i això crec que val la pena
destacar-ho- mereixen la confiança de les autoritats sanitàries
espanyoles, i això és important dir-ho perquè del contrari no

hauria hagut aquesta autorització per part del Govern
d’Espanya.

Pel que fa als vols entre illes a partir de dia 24 de maig,
ens anam a dilluns de la setmana que ve, Air Nostrum ha
anunciat que començarà a realitzar tres vols entre Mallorca i
Eivissa, d’anada i tornada, i dos vols entre Mallorca i Menorca
en cada sentit. Air Nostrum, que ara en fa un cada dia entre
Mallorca i Eivissa i Mallorca i Menorca, encara no ens ha
comunicat quina és la previsió que té per a la propera setmana.
La previsió és, en qualsevol cas, que a finals de juny, la
referència és dia 24 quan acaba la tercera fase, puguem
recuperar certa normalitat en el moment en què es permet
aquest moviment ja entre ciutadans de diferents comunitats
autònomes. 

Ja vaig acabant, senyores i senyors diputats. Per acabar,
m’agradaria recordar que a dia d’avui ens trobam en una
situació on seguim amb els aeroports i els ports  amb una
baixíssima activitat i sota control, que es mantenen les
restriccions per accedir tant per mar com per aire a les
nostres illes tot i que a les portes d’una obertura gradual de les
vies d’accés al nostre territori. Sortim d’una fase de contenció
absoluta a una fase de semiobertura. 

Des del Govern de les Illes vàrem fer un plantejament clar,
que es recull a l’ordre que es va publicar dia 9 de maig, més
freqüències per als vols entre illes i la possibilitat que viatgi
amb passatge, i per tant també amb vehicle, els trajectes
marítims entre illes i també amb la península. 

Cal recordar idò que parlam en tot moment de connexions
que segueixen limitades a causes concretes i justificades per
al seu desplaçament. També volem qualificar i  remarcar de
positiu que la Unió Europea plantegi la possibilitat que es
pugui circular entre zones d’Europa que tenguin un mateix
nivell d’evolució de la pandèmia del coronavirus, els que són
els anomenats corredors segurs. Aquí encara hi queda molta
feina efectivament a fer. 

En aquests moments estam estudiant amb deteniment el
document de la Comissió Europea sobre la reactivació de la
mobilitat pel fet que és una qüestió clau per a les Illes Balears.
Mentrestant, ens estam preparant per obrir de manera segura
no només als ciutadans de la península sinó també als
internacionals perquè el turisme torni a ser motor de la nostra
economia, però ho farem i ho volem fer amb moltes garanties,
amb les suficients que ens permetin tenir aquest control de la
propagació del virus.

Cal destacar en aquest sentit que tant empresaris, sindicats,
treballadors i treballadores estan fent una feina excepcional
per tenir preparades instal·lacions que ens permetin
precisament donar aquestes garanties de posada en
funcionament i anar recuperant a poc a poc normalitat. AENA,
de fet, ja està treballant en els protocols necessaris per a la
reobertura dels aeroports als vols internacionals en aquestes
dates. 
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Finalment, m’agradaria també destacar la bona coordinació
-ho deia abans-, tot i les dificultats, tot i la pressa, tot i la feina
contra rellotge que ha tengut el Govern estatal on bona part de
les mesures aprovades -no totes perquè n’hi hagut que no hem
acabat de compartir-, però bona part de les mesures aprovades
en matèria de connectivitat les hem pogudes treballar de
manera conjunta i han estat receptius amb els plantejaments
que hem fet per part del Govern de les Illes Balears. 

I ara ja ens trobam en un moment d’adaptació a aquesta
nova realitat, però partim d’un posicionament que és clar i que
és ferm, volem obrir el trànsit aeri i marítim amb les màximes
exigències de seguretat. Treballam des d’aquesta premissa
amb tots els nostres àmbits d’actuació, l’àmbit empresarial, el
laboral, el sanitari i el de la mobilitat per preparar-nos per
poder fer de les Illes Balears una destinació segura que ens
permeti poder reactivar tot el nostre teixit productiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pons. Corresponde ahora la
intervención del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, bon dia,
Sr. conseller, i gràcies per la seva compareixença,
compareixença que el nostre grup ha demanat perquè
efectivament vàrem detectar que un dels sectors fonamentals
a l’hora de preparar la normalització econòmica de la nostra
comunitat autònoma era evidentment el de la gestió de la
mobilitat. Vostè ha dedicat gran part de la seva intervenció a
fer una crònica de les decisions que s’han pres en les últimes
setmanes. 

Jo  he de coincidir amb vostè que el tancament ha estat
raonablement satisfactori, és a dir, hi ha algunes fuites, però
en general crec que s’ha actuat bé i s’ha aconseguit l’objectiu
com vostè ha dit i, per tant, crec que pertoca felicitar-lo per la
feina que s’ha duit a terme en aquest tancament.

Però també, com vostè ha dit, ara s’obre un escenari que
crec que és més complex, no vull dir que el que s’ha
aconseguit amb el tancament fos senzill, però és evident que
des del punt de vista tècnic el que ara ve és més complex,
complex per què?, perquè ara garantir un equilibri en alguns
punts pot ser difícil d’assolir , que és un equilibri entre
seguretat i mobilitat i quan diem mobilitat evidentment vol dir
economia. Per tant, un equilibri molt complex entre la
seguretat i el restabliment de la nostra economia perquè
evidentment la nostra economia en aquests moments depèn en
gran mesura de garantir una mobilitat raonable.

Evidentment, aquest punt de trobada entre seguretat i
mobilitat ha de ser una solució basada en criteris científics i
en criteris tècnics. Per tant, hem de deixar de banda qualsevol
altra consideració. Hem d’escoltar el que ens diuen els
científics i el que ens diuen els tècnics sobre com garantir
aquest equilibri i són ells els que ens poden dir què és arriscat
i què no és arriscat.

En segon lloc, evidentment aquesta solució s’ha de basar
en unes mesures coordinades a nivell europeu, perquè quan
estam parlant de mobilitat i a més a més mobilitat vinculada al
turisme és evidentment que plantejar-nos mesures a qualsevol
altre nivell, bé, poden tenir la seva utilitat, però no tindran el
nivell de completesa que necessitem per a algunes mesures
d’aquests tipus.

Què tenim ara en aquests moments sobre la taula? És a dir,
qui i com s’està regulant en aquests moments aquest punt de
trobada entre la seguretat i la mobilitat. Bé, d’una banda, el
decret al qual vostè ha fet referència, de dia 12 de maig, del
Govern de l’Estat que estableix aquesta quarantena obligatòria
de 14 dies, que presumiblement estarà en vigor mentre duri
l’estat d’alarma la qual cosa vol dir prop d’un mes més en
vigor, la qual cosa evidentment... des del punt de vista de la
mobilitat és desastrosa perquè naturalment dissuadeix la
mobilitat vinculada al turisme, que és l’element de reactivació
econòmica en què podem confiar a curt termini, i des del punt
de vista de la seguretat presenta bastants fuites. És a dir,
sacrifica la mobilitat i no aporta gaires avantatges quant a la
seguretat. 

Per que? Perquè, en primer lloc, podrà continuar venint
gent de la resta de l’Estat, la qual cosa no ens garanteix una
major seguretat respecte dels que vinguin d’Europa i per altra
banda perquè realment, i a mi m’agradaria saber la seva opinió
respecte d’això, és molt discutible que es pugui controlar amb
una certa solvència el compliment d’aquesta quarantena de
catorze dies.

Tenim això d’una banda. D’una altra banda tenim altres
models, per exemple, el que jo anomenaria model balear,
d’alguna manera és el que a través del Decret 2/2020, del
Govern del qual vostè forma part, del passat 10 de maig, es
varen establir els controls sanitaris als aeroports i ports de les
Illes Balears per als trajectes entre illes, que consisteix...,
vostè hi ha fet una referència quan es referia, diguem, a la fase
de tancament, doncs..., de forma delegada per part del ministre
a la comunitat autònoma va poder posar en marxa, que és
aquest control de passar un formulari a tots els passatgers,
processar aquest formulari, fer el control de temperatura.

A mi m’agradaria que vostè ens fes una valoració de cost-
benefici d’aquesta mesura que sí que l’ha aplicat vostè, és a
dir, que l’ha aplicat vostè o l’ha aplicat el seu govern, i
d’alguna manera de quins informes tenen tècnics, dels
epidemiòlegs sobre l’eficàcia d’aquest control, no? Perquè
sabem que el tema de control de temperatura té una certa
fiabilitat, però realment tampoc no permet detectar molts de
casos.
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Bàsicament aquest model al marge de la fiabilitat que
pugui tenir des del punt de vista epidemiòlogic té un problema
d’operativitat que vostè sobretot l’haurà pogut veure en el
control per als passatgers que s’embarquin cap a Formentera
i és que evidentment com que és un control in situ planteja
problemes de gestió de flux (...) perquè evidentment s’han de
sotmetre a aquest control en pujar a la nau, a l’embarcació o
en davallar. Per tant, és un model que a l’hora de pensar en un
model de gestió de l’accés a les Illes Balears evidentment
també té les seves llums i les seves ombres.

Jo, Sr. Conseller, evaluo les mesures del decret de l’Estat
de 12 de maig i les mesures del decret autonòmic de 10 de
maig... no per buscar-li tres peus al gat, simplement per veure
avantatges i inconvenients de cada model, pensar en quin és el
model que com a Illes Balears hauríem de defensar per
garantir aquest aclariment de seguretat i mobilitat.

I aquí jo volia posar sobre la taula i volia saber la seva
opinió sobre la proposta que ha fet Còrsega, l’illa de Còrsega.
El Consell General de Còrsega ha fet una proposta com a
territori insular, per tant ens interpel·la directament, que
consisteix a sol·licitar al Govern francès que estableixi que
per accedir a Còrsega s’hagi de disposar d’un certificat
conforme s’ha superat un test en els set dies anteriors a haver
viatjat que hagi donat negatiu de COVID-19, un test que
evidentment ha de ser homogeni, s’hauria d’homologar a nivell
europeu.

Aquest test evidentment presenta una càrrega per a l’usuari
en el sentit que s’ha d’anar a fer el test, però que és similar a
la càrrega que en aquests moments podria tenir a l’hora
d’haver de pujar a l’embarcació que el porta cap a Formentera
o el control d’arribada a un dels aeroports de Balears amb
l’avantatge que se’l podria haver fet abans i, per tant, no tindria
l’impediment o no tendria la molèstia de fer-se’l durant el
trajecte.

 Per què Còrsega ha fet aquesta proposta al Govern de
França? Ho ha fet per tres motius que evidentment també es
donen al nostre cas: un és perquè és un territori amb baixa
incidència de la malaltia, seria aplicable a Balears i seria
aplicable a Canàries també, primer element, baixa incidència
de la malaltia. 

Segon element, propi de qualsevol territori insular: la
facilitat de control a l’accés. És a dir, realment nosaltres
tenim un territori relativament impermeable en el sentit que
el control d’entrada és relativament senzill  comparat amb
altres territoris, com vostè hi feia referència, en què s’hi pot
accedir en cotxe o s’hi pot accedir en tren i, per tant, és un
accés molt més massiu difícil de controlar.

I en tercer lloc una problemàtica que tenen les Illes que
justifica un control específic i és que tenen un major risc per
gestionar un possible repunt o una possible revifada de
l’epidèmia perquè evidentment no tenim la capacitat, hem de
fer front a un possible repunt de l’epidèmia amb els nostres
mitjans, no... És molt dificultós pensar en la possibilitat de
derivar malalts a altres comunitats autònomes.

Per tant, aquests tres elements, baixa incidència en els
territoris insulars, facilitat de control de l’accés i major risc
d’un repunt de malaltia, poden justificar una solució específica
per als territoris insulars.

Jo sé, Sr. Conseller, que és molt difícil en aquests
moments fer-nos sentir a nivell espanyol i a nivell europeu,
però vostè ha posat alguns exemples i d’alguna manera ha tret
pit, no?, en dir “nosaltres vàrem demanar....” fins i tot ha dit
“vàrem exigir aquestes solucions per a les Illes Balears i s’han
aconseguit”.

Jo li volia demanar quines perspectives... -i ara ja pas a la
fase de preguntes, després de la fase d’exposició-, quines
perspectives té vostè de poder aconseguir una solució ad hoc
per a les Illes perquè crec que com a mínim hem de reclamar
una solució ad hoc per a les Illes perquè la nostra situació és
totalment diferent dels territoris continentals.

Per tant, aquí evidentment anar de la mà amb les Illes
Canàries seria fonamental, però vull demanar en quina
tessitura i com estan les solucions amb l’Estat per poder tenir
una solució per a les Illes, si això s’ha demanat a l’Estat i si
això es pensa demanar a Europa, perquè evidentment a Europa
hi ha altres realitats insulars, jo li he posat un exemple,
Còrsega, que ha fet una proposta que seria perfectament
assumible, que seria molt millor que fer passar quarantena als
visitants. És a dir, seria més eficaç sanitàriament i menys
lesiva per a la mobilitat, tot i que evidentment fer passar un
control evidentment també és lesiu o és molest per a la
mobilitat.

Per tant, estan en aquests moments demanant una solució
específica per a les illes? Quin és el model de les Illes
Balears? És a dir, vostès en aquestes reunions, en aquests
fòrums què demanen per a les Illes Balears?, jo li he posat
l’exemple de Còrsega, però m’agradaria saber en aquests
moments vostès què estan demanant i jo li agrairia que sortís
del lloc comú de dir una solució, que és una mica el que ha dit
la presidenta, en respostes de les preguntes que li han fet
oralment. La sortida fàcil és dir, una solució que afavoreixi la
mobilitat i que sigui segura, bé, m’agradaria saber quina.

I, per acabar, preguntes més concretes sobre l’operatiu que
ja tenen muntat en aquests moments per al trànsit entre illes,
volia saber quina capacitat de càrrega té aquest sistema. És a
dir, en aquests moments quants efectius es poden destinar a
fer aquest control de salut en els aeroports...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, tiene que ir terminando por favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Acabo immediatament, Sra. Presidenta, gràcies. Quanta
gent es pot controlar, per tant, quina és la capacitat de càrrega
que té el sistema, quina sostenibilitat té el sistema que tenim
en aquests moments de controlar en ports i aeroports, d’acord
amb el Decret 2/2020, de 10 de maig.
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Per tant, aquestes serien les preguntes globals a nivell...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, por favor tiene que ir terminando.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... (...). Ja he acabat, Sra. Presidenta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Corresponde ahora el turno
al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bon
dia a tothom. Bon dia, conseller, gràcies per comparèixer en
aquesta cambra per informar sobre la situació de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i de les
Pitiüses en aquesta situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID i la seva posterior reactivació.

Bé, vostè en la seva intervenció, Sr. Pons, ha dedicat més
de 20 minuts a explicar tota la part de tancament, la part de
tancament jo crec que tots els ciutadans de les Illes Balears
són conscients d’allò que ha suposat, era un tancament
necessari, com no pot ser d’altra forma. Però vostès ens parla
del 99% de caiguda, és evident, els aeroports estan
absolutament buits i no entra absolutament ningú a les Illes
Balears, vostè ha dedicat més de 20 minuts a explicar això.

Aproximadament ha dedicat 7 minuts a la situació actual
que estam vivint i aproximadament uns 3 minuts ha dedicat
vostè a les previsions futures. Jo pensava que avui a allò que
ens havíem de dedicar en essència a la situació actual i a les
previsions futures. Però vostè les previsions futures, si no
rectifica en el torn de rèplica, hi ha dedicat 3 minuts. I això sí,
no ha explicat absolutament res de les demandes que vostès
creuen convenient fer al Govern de l’Estat, per assolir aquesta
fase de desescalada també a la connectivitat aèria, perquè és
evident que no podem mantenir per molt de temps, no és
convenient de fet mantenir per molt de temps en la situació
actual de control de la pandèmia, tots els aeroports de les Illes
Balears tancats.

I miri, Sr. Pons, pel que fa a la connectivitat aèria entre
illes, Air Europa opera fins dia 23 de maig, a dia d’avui si un
ciutadà vol comprar un vol amb Air Europa, dia 24 de maig no
pot, vostè ho sap, està no operatiu. No sabem si Air Europa
decidirà continuar a partir del 24 de maig o deixarà els avions
a terra, no ho sabem. Sí que és cert que a partir del 24 de maig
hi ha programat vols d’Air Nostrum, 3 vols diaris d’anada i
tornada amb Eivissa i 2 vols diaris amb Menorca, això és cert.
En tot cas, Sr. Conseller, les restriccions per volar entre illes
són a dia d’avui les mateixes que s’establiren dia 14 de març,
per part del Decret 463/2020 de l’estat d’alarma. 

És a dir, en resum, adquisició d’aliments i productes
farmacèutiques, assistència a centres sanitaris, desplaçament
al lloc de feina, retorn a la residència habitual, assistència i
cura de majors, persones dependents, desplaçaments a entitats
financeres per causes de força major i qualsevol altra de
naturalesa anàloga. Per tant, les restriccions a dia d’avui són
les mateixes que dia 14 de març. Per tant, dir que hi hagi més
connectivitat, que està bé, les restriccions segueixen sent les
mateixes, em sembla.

A més s’ha de tenir en compte que el Sr. Sánchez ja va
anunciar la seva intenció de prorrogar l’estat d’alarma fins
previsiblement, no ho sabem, però fins previsiblement el 30
de juny i mantenir les restriccions de mobilitat entre
províncies, entenent que les illes s’han de tractar com a
províncies. I per tant, les restriccions de mobilitat entre illes
són les mateixes que hi pugui haver a qualsevol província
d’Espanya.

Per això li pregunto, Sr. Pons, té previst el Govern de les
Illes Balears demanar que s’aixequin o almenys es redueixin
les restriccions per viatjar entre illes? El Sr. Sánchez vostè ha
dit, creim, perquè el Sr. Sánchez mai sabem exactament fins
que executa, no sabem exactament què dirà, un dia diu una
cosa, un altre l’altra, no sabem exactament que dirà. Té pensat
vostè demanar al Sr. Sánchez que hi hagi un estat d’alarma
flexible? Aconseguirem, tendran el suport del Partit Popular
i d’altres partits polítics, per tombar l’estat d’alarma
directament i en conseqüència ja no farà falta aquesta qüestió,
o pretenen acceptar que el Sr. Sánchez restringeixi la mobilitat
entre illes fins el 30 de juny o no se sap fins quan? Quin sentit
té, Sr. Pons, demanar incrementar la connectivitat entre illes
si es mantenen les mateixes restriccions que el dia 14 de
març? Si estam ja a la desescalada i les illes es troben en la
mateixa fase, excepte Formentera que fins i tot va més
endavant, quin sentit té que mantenguin aquestes restriccions,
si estam en la mateixa fase?

Per altra banda, Sr. Pons, resulta molt xocant que vostès no
implantessin mesures de seguretat sanitària a ports i aeroports
de les Illes Balears fins el passat 10 de maig. Vostè  fins
aquesta data només exigien emplenar d’un qüestionari, com
tothom sap que en els aeroports de les Illes Balears arribaven
vols entre illes, connexions amb la península i fins i tot vols
internacionals i no s’establia cap tipus de control. A Canàries
s’establia un control del motiu del viatge, de la limitació de
l’ocupació al 50%, s’establia un control de temperatura des
del 18 de març, des del 18 de març!, dos mesos abans que
vostès. Vostès han esperat fins al 10 de maig, com li he dit,
quasi dos mesos després, un qüestionari, (...), temperatura, etc.

Des del Partit Popular els hem exigit amb insistència,
reiteradament, que implantessin mesures de seguretat a ports
i aeroports, els hem demanat tests, tests, tests, i la proposta
que deia el Sr. Castells que han proposat a Còrsega ens pareix
una mesura prou desitjable. Ens agradaria saber si vostès ho
comparteixen, que una setmana abans les persones que vulguin
venir a les Illes Balears es facin un test i puguin acreditar
aquesta circumstància. Això sí, mesures de seguretat mínimes,
quan l’impacte de la pandèmia era més rellevant, vostès no

 



1966 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 29 / 19 de maig de 2020 

controlaven pràcticament res i s’amagaven darrera la soca,
mentre atribuïen la responsabilitat al Sr. Sánchez, “no,
nosaltres no podem controlar res” ens deien, però a partir del
10 de maig sí que han pogut controlar, de fet podien controlar
des del dia 18 de març, però no ho varen fer, un qüestionari i
endavant.

Però si sorprèn la situació de la connectivitat aèria i
marítima interilles, més sorprenent és la situació de la
connectivitat a nivell nacional o internacional. En primer lloc
la Sra. Armengol no es cansava de repetir-nos per activa i per
passiva, que allò darrer que s’havia d’obrir eren els ports i els
aeroports de Balears. Però quan va percebre que aquesta
demanda ens duria a una obertura ben entrat el mes de juliol,
canvia d’opinió i opta per la tècnica de l’estruç i tirar pilotes
fora. Ara tota la responsabilitat era del Sr. Sánchez, i del Sr.
Ábalos i sobretot de la Unió Europea. I efectivament, el Sr.
Sánchez aprofita el poder absolut que li confereix l’estat
d’alarma i trasllada la desastrosa gestió de la crisi sanitària a
la connectivitat aèria i marítima. L’exemple més clar d’aquesta
desastrosa gestió és la implantació d’una quarantena a partir
del passat 15 de maig i mentre duri l’estat d’alarma i les
pròrrogues que els partits de l’oposició no puguem lluitar, no
puguem lluitar. 

Durant el període de plena pandèmia i mentre arribaven en
els ports i aeroports de Balears viatgers en origen a zones de
risc tan nacionals com internacionals no va fer falta cap
quarantena, ni una, no feia falta, ni establir cap control. Però
vet aquí que quan la pandèmia està controlada, el Sr. Sánchez
i el ministre Illa veuen absolutament necessari implantar una
quarantena unilateral, sense demanar res a ningú, sense
coordinar-se amb els socis europeus, i vostès, com nosaltres,
ens assabentàrem a través del BOE.

 Aquesta quarantena suposa un torpede a la línia de flotació
del sector turístic, i immediatament provoca una cancel·lació
massiva de reserves a establiments turístics de Balears. En
qualsevol cas tant la Sra. Armengol com vostè, Sr. Pons, tenen
l’excusa que no sabien res; efectivament, vostès no sabien res.
Com ja és costum el Sr. Sánchez fa i desfà com vol, la Sra.
Armengol no pinta res a la Moncloa i evidentment rep la
informació a través del BOE com la resta de sofridors
ciutadans.

La implantació de la quarantena del Sr. Sánchez i el Sr. Illa
provoca estupefacció a la Comissió Europea, que en un
comunicat desaconsella les quarantenes a dia d’avui, aposta
per l’establiment de corredors sanitaris, i recomana, tal com
venim defensant des del Partit Popular, que s’implanti un
conjunt de mesures de seguretat a ports i aeroports i exigència
a les companyies aèries que facin efectives les mesures de
seguretat per a una connectivitat segura. I el súmmum del
despropòsit es produeix quan Alemanya, país emissor de
turisme, insta països receptors, entre ells Espanya, a entaular
negociacions que permetin arrencar la temporada turística.
Alemanya, país emissor, ens demana, a nosaltres, que, eh!,
convendria obrir-ho.

A dia d’avui Alemanya ja ha anunciat que a partir de dia 15
de juny estarà en disposició d’aixecar totes les restriccions de
manera que podrien començar a arribar turistes alemanys a les
Illes Balears. Això sí, per aconseguir-ho serà necessari
superar el cúmul de barreres que el Sr. Sánchez ha implantat
a les Illes Balears i a tot Espanya. 

En aquest sentit convé remarcar en positiu -en positiu, eh?-
que en primer lloc l’aeroport de Palma va entrar dins aquest
decret perquè poguessin arribar passatgers a Mallorca; llavors
hi va haver dos dies després el Sr. Ábalos i va rectificar i va dir
que Menorca i Eivissa també hi entren. I amb tot al Partit
Popular exigim d’una vegada per totes que el procés de
desescalada permeti recuperar el més aviat possible la
connectivitat aèria i  marítima dels ports i aeroports de les
Illes Balears, això sí, amb plenes garanties de seguretat, que
són possibles. Implanti-les, Sr. Pons, tant per als turistes que
ens volen visitar com per als residents.

Per acabar resulta essencial -només un moment- destacar
la importància del descompte del 75% per tant de garantir la
connectivitat futura d’aquestes illes. Vostè no hi ha fet
referència, jo sí hi vull fer referència. El 75% de descompte
de residents constitueix una fita històrica que resulta
absolutament irrenunciable, irrenunciable. Per això des del
Partit Popular rebutjam enèrgicament els constants globus
sonda que va llençant el ministre Ábalos de forma reiterada. El
2018 el Sr. Ábalos ja es mostrà reticent a la implantació del
descompte del 75% del transport aeri i marítim; després
anuncià creuaments de dades amb l’Agència Tributària acusant
els ciutadans d’aquestes illes de beneficiar-se del descompte
i presumptes defraudadors... Des del Partit Popular li exigim,
Sr. Pons, que estableixin controls estrictes sobre les
companyies aèries i marítimes per tal d’evitar que es fixin
preus abusius, i per tant que les bonificacions arribin als
ciutadans que residim en aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per
comparèixer avui. Avui tractam un tema de crucial importància
per al conjunt de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
donades les implicacions econòmiques i socials derivades de
la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19, com és la
reactivació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes.

I és que és indubtable que és necessari reactivar
l’economia, que en aquest temps d’aturada ha patit un cop molt
dur, tant en termes de PIB com en termes de treball, que ha
tengut el seu impacte principalment en l’augment de la
precarietat dels sectors més vulnerables de la societat. I és
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que tant des del Govern de l’Estat com des del Govern
autonòmic han estat conscients que en aquesta crisi sanitària,
que ha esdevingut econòmica i social, els més vulnerables són
els que més sofreixen i que per tant són els que més atenció
requereixen. De fet les mesures adoptades són tant per tallar
l’expansió de la pandèmia com per alleugerir el sofriment de
la població atenent allò més urgent i tractant d’assegurar el
manteniment del major nombre de llocs de treball.

En situacions tan dures com les que vivim tots els esforços
pareixen pocs i també s’han d’acceptar els errors comesos.
Les crítiques també han de ser ben acollides, perquè de
l’esforç del consens s’obtenen els resultats de més llarg
recorregut.

Nosaltres som una comunitat autònoma insular per
geografia, no per caprici, i això suposa que sempre s’hauria de
tenir en compte la condició  insular a l’hora d’aplicar
polítiques que afectin el conjunt de la comunitat autònoma, i
la connexió entre illes o la connexió amb la resta del territori
espanyol hauria de ser un dret que es complís amb el màxim
rigor. Estic convençuda que si molts ens poguéssim desplaçar
a altres illes o a la resta de territori espanyol ho faríem abans
amb tren o AVE que amb avió o  vaixell, que són dos
transports, principalment l’avió, més cars i contaminants. Però
no tenim les infraestructures i per tant ens hem d’adaptar als
mitjans que tenim.

Dit això ara se suma la situació totalment inesperada de la
pandèmia de la COVID-19 que ho ha paralitzat tot, però en
algun moment tots esperam tornar a una relativa normalitat, i
dic relativa perquè probablement no tornarem viure abans com
després d’aquesta pandèmia. La relativa normalitat ha de tornar
amb molt de seny. Estam immersos ja dins una desescalada
necessària per no fer passes enrere, tot i que tots hem pogut
ser espectadors de la irresponsabilitat comesa per alguns, que
fan del sofriment una oportunitat grossera per arremetre
contra l’adversari polític amb l’únic objectiu de soscavar la
legitimitat del Govern de l’Estat guanyada a les urnes. Les
cassolades que hem vist a Madrid, juntament amb les
declaracions d’alguns partits que inciten directament a un cop
d’estat, són uns fets que s’haurien d’investigar.

Però per a Unidas Podemos aquesta desescalada s’ha de
fer amb la màxima responsabilitat i també amb la sensibilitat
cap als col·lectius més vulnerables, ja que la nostra
responsabilitat pot repercutir de forma molt directa en la vida
dels més vulnerables i en la majoria de la població.

Com a illencs i  com a illenques ens preocupa la nostra
seguretat. Tots sabem que som un destí turístic, o que hi ha
persones que tenen la seva segona residència a Balears, i tots
sabem també que el flux d’arribada a les Illes serà molt
inferior; però això no suposa que no s’hagi de fer amb esment.
El nostre grup parlamentari ja fa unes setmanes va comentar
que l’arribada de passatgers suposava que s’hauria de fer amb
un control exhaustiu i que fins i tot hi hauria d’haver alguna
quarantena; és més, pensam que hi hauria d’haver una
coordinació absoluta amb els països emissors de passatgers i

que també hi hauria d’haver controls abans de sortir del seu
país d’origen.

És molt important reobrir aeroports i ports amb molt de
seny, i és que, Sr. Conseller, les presses mai no són bones, i
menys si el que està en joc és la salut pública i la vida de les
persones. Per això no ens cansarem que sí a la reactivació de
l’economia, però tenint molta cura de les decisions que es
prenen, perquè hem d’evitar un repunt de contagiats que sols
faria enfonsar més l’economia de la nostra comunitat i que
afectaria els col·lectius més vulnerables.

Avui també vull parlar de la part més humana. No és
tothom, però hi ha persones que tenen familiars a les altres
illes i que fa mesos que no els poden veure; o illes com
Formentera que en certa manera els seus habitants tenen la
necessitat de desplaçar-se fins a Eivissa. En aquests trajectes
també hi ha d’haver controls, i potser cal cercar la fórmula
més segura i òptima per augmentar aquestes freqüències.
D’ençà que som a la fase 1 hem sabut que alguns avions
viatjaven plens o amb quasi cap distància ni mesura de
seguretat, no només vols amb la península sinó també entre
illes. Clarament són situacions que no donen seguretat i que
molt manco la garanteixen, són situacions que hem d’evitar si
el que volem és que viatjar entre illes o a la península siguin
trajectes segurs i que garanteixin la salut pública i la vida de
les persones. Hem de fer complir les mesures de seguretat
aprovades i també la quantitat de passatgers que pot haver-hi
per trajecte. Val més que ara tenguem petits moviments de
persones que grans masses, i que tornem a la casella de sortida
que pot suposar el zero moviment de persones. És una
responsabilitat que cal que assumeixin no només els
governants sinó el conjunt de la població.

Però d’aquest temps de pandèmia hem de ser capaços de
fer una lectura, i des del nostre grup parlamentari és una cosa
que hem proposat des de fa temps. La crisi sanitària ha deixat
al descobert el funcionament de la nostra societat i es fa
patent la necessitat de repensar el model de societat i el
model econòmic que tenim i alternatives menys injustes,
menys depredadores que cal estudiar.

Cal que pensem en el curt i llarg termini, i en el llarg
termini hem de ser capaços de garantir la diversificació del
model productiu el qual ha quedat més que patent que no
podem viure d’un únic sector, i que cal apostar per nous
projectes com, per exemple, les energies renovables, la
indústria digital, el sector agroalimentari, entre d’altres.

Hem de ser molt prudents en totes aquelles polítiques que
es decideixin, no sols les que avui ens ocupen aquí relatives a
la connectivitat aèria i marítima, sinó en totes aquelles que
marcaran el futur de les nostres illes i dels seus habitants.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Correspon ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades i diputats , bon dia de nou.
Avui és un dia molt alegre per a les nostres Illes perquè no
hem tengut cap defunció causada per la COVID-19, de totes
maneres, doncs sempre un record a totes les víctimes que ha
tengut la pandèmia a les nostres Illes. I també un agraïment i
un record, com ha fet el conseller, als treballadors, als serveis
essencials que han treballat durant aquests mesos d’una
manera incansable perquè tots poguéssim estar abastats, en
particular, ja que tractam de transport aeri i marítim interilles,
doncs a tots els treballadors que han col·laborat perquè
aquests transports es poguessin amb la màxima diligència i
amb el màxim rigor possible, tant a nivell sanitari com de
terminis.

Ho ha comentat també el diputat del Grup Mixt, que
l’efecte d’haver de fer tests ha generat a segons quins
moments allargaments en els  terminis d’accés a les
embarcacions i això doncs ha dificultat la mobilitat en
determinats moments, però que la bona feina dels
professionals doncs ha fet que tot tirés endavant.

També agrair al conseller, evidentment, la compareixença,
ha estat una compareixença en què he pres moltes notes
perquè han estat moltes dades tècniques, ha estat una
compareixença, com he dit, molt tècnica i molt allunyada de
la política que de vegades no deixa veure la feina que es fa en
benefici de tots per intentar pal·liar els efectes de la
pandèmia. El que sí és ver, com ha dit el meu company del
Partit Popular, és que no ens ha dit a partir d’ara quines passes
farà la conselleria per agilitar el procés de millora de la
intercomunicació entre els nostres ciutadans de les nostres
illes, de Formentera, de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca.

També és vera que fa la sensació que la Conselleria de
Mobilitat no ha estat molt en col·laboració amb el conseller
de Turisme i Treball, perquè vostè ha dit aquí que ja feia feina
per millorar la connectivitat de les Illes, però el passat 13
d’abril, el conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears
va manifestar que el Govern contemplava una previsió d’una
arrancada molt moderada de la temporada turística a l’agost,
a l’agost. I el 21 d’abril, una setmana després, en pregunta
parlamentària al conseller Negueruela, del nostre grup
parlamentari, ja li plantejàvem que les mesures que havia de
prendre les Illes Balears havien d’anar encaminades a
presentar les Illes Balears com a un destí segur, per intentar
salvar la temporada, nosaltres ja a l’abril ja parlàvem d’intentar
salvar la temporada. Però no, des del Govern es donava per
perduda la temporada i ja no importava ni lluitar, ni presentar
iniciatives per agilitar la possible arribada de turistes.

A tot això, la nostra presidenta manifestant que el darrer
que s’obriria serien els aeroports.

Recordem que uns mesos abans, el nostre conseller de
Mobilitat havia tengut molts problemes amb AENA i amb la
resta de grups que suporten el Govern, per a les famoses obres
de reforma i possible ampliació de l’aeroport de Palma.
Recordem que els partits polítics que apostaven i aposten pel

decreixement econòmic de les nostres illes no volien que es
toqués ni una mampara de l’aeroport; volien que una
infraestructura tan important com l’aeroport es degradés poc
a poc.

Nosaltres, el Grup Parlamentari Ciutadans, demanàvem que
es fessin les obres necessàries per a l’actualització
tecnològica d’una infraestructura que és bàsica per a la
mobilitat i l’economia de les nostres illes.

Bé, a tot això, per falta de voluntat o  perquè donava per
perduda la temporada, pel que sigui, e l Govern de les Illes
Balears no ha plantejat ni una iniciativa de seguretat sanitària
en transports i aeroports i ha anat sempre a remolc del que han
dit a Canàries i del que han dit determinats ministres, ara, bé,
m’ho explicarà ara, però jo des de fora he vist això, ministres
del Govern central que no han fet més que mostrar el seu
desconeixement de com són les Illes Balears i al que es
dediquen els seus habitants: el ministre Ábalos sospitant que
els ciutadans de les Illes Balears fan un ús deshonest del
descompte de resident; la ministra Ribera dient que els vols
els paguen les empreses i no importa més imposts al preu del
bitllet, que, com que el paguen les empreses tot anirà bé; i bé,
i la traca ja és el ministre Garzón menyspreant la indústria
turística dient que no té valor afegit, que és temporal, bé, i així
passa el que passa.

És vera, i segurament és el que toca, perquè, com a govern
autonòmic ha de ser així, que vostès han estat en sintonia amb
el Govern d’Espanya doncs sobre temes d’infraestructures
aèries, però bé, només faltaria. A tot això, mentre vostès diuen
que tenen bona sintonia amb el Sr. Ábalos, en el tema de
protecció sanitària dels aeroports, rebem l’autèntica maçada,
des del Govern central, de la quarantena, que ha desbaratat
totes les incipients possibilitats que la temporada es pogués
mig salvar. I ja comprovam que hi ha moltíssimes
cancel·lacions de reserves que ja estaven fetes en moments
difícils, però que, de moment, ja estaven fetes.

I ara què hem de fer? Idò crec que és evident, i ho diuen
moltíssims d’experts, el Govern el que hauria de pressionar...,
perquè des del Govern es pressionés Europa o s’instigués
Europa per agilitar els protocols dels corredors aeris, perquè
no podem quedar relegats com a destinació turística per la
inactivitat del Govern central, perquè els nostres competidors
directes en la temporada estival ja ens duen davantera en
resposta sanitària, per exemple França, Itàlia, Portugal i
Grècia ja prenen mesures per revitalitzar el turisme de manera
clara i evident.

Itàlia reobrirà fronteres el proper 3 de juny, amb un pla de
8.000 milions d’euros. França invertirà 18.000 milions
d’euros i ha creat un pla per potenciar el turisme gastronòmic.
Portugal ha desenvolupat un segell denominat Clean & Safe
que informa els viatgers dels establiments que acompleixen
les mesures de seguretat sanitària. I Grècia ja ha obert les
platges. I el Govern Sánchez ens decreta una quarantena per
desincentivar les reserves turístiques.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 29 / 19 de maig de 2020 1969

Per cert, on és el calendari del desmantellament de la
quarantena decretada pel Sr. Sánchez?

També Alemanya ja ha anunciat avui que està interessada
que a partir del dia 15 de juny doncs ja podran viatjar els seus
ciutadans a les destinacions turístiques i ells, com han dit
abans els meus portaveus precedents, ja ens demanen que ens
posem les piles per poder rebre els seus ciutadans que vulguin
passar l’estada de vacances a les nostres illes.

De la seva compareixença, he estat atent i he anotat les
dades que ha informat i tenc alguns comentaris a fer. Primer,
sumar-nos i agrair la seva iniciativa de reduir taxes portuàries
i d’aeroports per facilitar el transport de mercaderies i de
passatgers durant aquest estat d’alarma.

Sobre el control de passatgers, diuen que des del primer
moment van començar a fer control de passatgers. Bé, tots
tenim coneguts o gent que ha participat... que ha volat en algun
d’aquests vols interilles, sobretot en els primers moments que
es van posar en marxa, i el qüestionari doncs, bé, l’únic
document o l’únic control que hi havia en els aeroports; uns
qüestionaris que, segons ha dit vostè mateix, van detectar 40
persones possiblement infectades amb COVID-19, 40
persones de 45.000 viatgers i, segurament, són els que ells
mateixos van dir: jo em trob malament i tenc febre i tenc... bé,
els símptomes de tenir la COVID-19, no perquè hagin detectat
vostès mitjançant tests ràpids o algun altre sistema de
detecció.

Van firmar un contracte amb Air Europa perquè el cost del
viatger fos de 15 euros per resident, però, és clar, vostès no
van indicar en aquest contracte si l’avió havia d’anar... amb
quin percentatge d’ocupació, vostès van fer un contracte de
l’avió ple. Si vostès, després, veuen que... consideren que no
ha de ser així, doncs han de ser vostès que diguin, bé, doncs el
Govern pagarà els seients buits; però és que no ha estat així ni
ha estat necessari, perquè la mateixa Comissió  Europea
justifica que un vol vagi ple pot acomplir totes les mesures de
seguretat, de fet ja els documents que prepara l’Agència
Europea de Seguretat Aèria i el Centre Europeu de Prevenció
i de Control de Malalties ho indiquen, que el passatge pot anar
ple.

També ens sumem i considerem una bona feina del Govern
que hagin pagat les factures pendents de les empreses
navilieres i de les empreses aèries i de la resolució dels
expedients i ens agradaria que ens expliqués què farà amb Air
Europa a partir que finalitzi el contracte.

També considerem, i finalitz, Sr. President, que a les Illes
Balears hem perdut l’oportunitat de posar en valor que
disposem a la nostra terra d’una gran companyia aèria, que és
Air Europa, que només dir això ja ens donaria un avantatge
competitiu en el transport aeri; aquí sí que és una llàstima que
crec que s’hagi desaprofitat una oportunitat de col·laboració
publicoprivada per ser més eficients davant la Comunitat
Europea.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Govern de les Illes Balears va tenir clar que una de les
mesures per reduir els contagis per la COVID-19 era,
precisament, la reducció de la mobilitat, per a tots nosaltres,
ciutadans de les Illes, era, per tant, clau aquest tancament i
aquest control dels ports i aeroports, a banda també de reduir
la mobilitat interna de cada illa, ens ha quedat clar que aquesta
és una afirmació que el conseller també comparteix, per les
paraules que ha dit a la seva exposició.

Des de MÉS per Mallorca així ho entenguérem i així ho
demanàrem públicament des del minut zero, no només
nosaltres, altres formacions, crec que moltes són aquí
presents, varen manifestar aquesta necessitat d’aquest
tancament i que era imprescindible. Nosaltres, des de MÉS
per Mallorca, hem estat reivindicatius, ja ho he dit en altres
ocasions, en el si del Govern, des de la lleialtat al Govern de
les Illes Balears, però des de la màxima exigència també cap
a l’Estat per tal que les mesures fossin coherents i fossin
adaptades a una realitat com és la nostra, la de les Illes
Balears.

I és que una de les mesures importants, per no dir la
mesura més important per combatre aquesta pandèmia,
anunciada, que s’ha fet a altres països i que també s’ha
demostrat, és la restricció de la mobilitat, diguin-ho amb el
sentit que vulguin, diguin-ne el confinament individual o
col·lectiu de les persones a les seves llars, diguin-ne també
les restriccions de mobilitat a la mateixa illa o entre illes o
cap a fora, és la mesura que ha estat, per tant, més efectiva.

I també aquella mesura que es podia aplicar des del minut
zero. Que l’Estat, per tant, anuncià la mesura el passat 16 de
març, amb ordre ministerial del 17 de març, en atorgar al
Govern de les Illes funcions de control sanitari per a aquelles
excepcions que eren lògiques, entre les quals les
repatriacions, però una mesura que contemplava els
desplaçaments estatals i ens quedaven molts dubtes sobre els
vols internacionals. Una qüestió, la dels vols internacionals,
que en principi es va dur a terme el 23 de març i, si no,
corregeixi’m, Sr. Conseller, que deu tenir molta més
informació que jo, per una decisió del Consell Europeu,
també, evidentment, restriccions amb excepcions.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, hem de dir que, bé,
davant tot aquest paquet de mesures hem tengut diferents
qüestions i ens han generat plantejaments, i jo, Sr. Conseller,
sé que moltes de les preguntes no són de la seva competència,
hem de tenir clar que som a un estat d’alarma, avui en dia
encara som a un estat d’alarma on hi ha un comandament únic
i on moltes de les preguntes o dubtes que formulam i tenim al
cap seria l’Estat qui les hauria de contestar, però, evidentment,
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el tenim a vostè aquí i si ens pot donar opinió respecte d’això,
valoració o contestació li agrairem.

Fa deu dies, aproximadament, diverses aerolínies
anunciaren reprendre vols, un anunci inesperat, i jo crec que
el primer anunci que vàrem tenir va ser no que hi hauria unes
mesures de quarantena ni que hi hauria un corredor
internacional, sinó que diverses aerolínies varen decidir que
el coronavirus ja havia acabat i que anunciaven que reprendrien
els vols de forma immediata. Alhora sentim, o ens arriba la
informació que diversos estats, membres de la Unió Europea
o Gran Bretanya, anuncien una quarantena per a to t aquell
viatger que arribi als seus aeroports.

Aquí, a nosaltres ens genera, és clar, molts dubtes sobre
els motius reals d’aquests corredors internacionals. A la
compareixença on s’anunciava aquesta mesura de la
quarantena, la reacció a aquests corredors internacionals que
s’obrien, el Sr. Simón mostra certa contrarietat amb l’anunci
de vols i  amb la mesura de la quarantena i accepta les
contradiccions manifestes entre les mesures preses per als
ciutadans de l’estat i les que es prendran per als ciutadans de
fora de l’estat espanyol.

Més o manco en aquests dates també i en les darrers
setmanes, hem estat coneixedors de nombrosos
incompliments que crec que s’han de posar de manifest, i
altres diputades i diputats ja ho han fet, per part de moltes
aerolínies, incompliments quant a les mesures de seguretat i
proteccions en vols plens o pràcticament plens de passatgers,
sense respectar les distàncies de seguretat; vols entre, per
exemple, Madrid-Canàries, però també a les nostres illes, com
un Palma-Eivissa. I ens consta que per part de la Conselleria
de Mobilitat s’han demanat les pertinents explicacions al
ministeri.

Jo, Sr. Conseller, l i  agraesc l’explicació i la gestió que
s’ha fet des de les Illes Balears, crec que no era fàcil, no era
fàcil, perquè per a ningú gestionar una crisi com aquesta,
gestionar tancaments amb les conseqüències, amb les mesures
de seguretat, amb tot el que emana d’aquestes mesures en
aquesta situació, crec que la gestió ha estat prou encertada i li
volíem fer tota una sèrie de valoracions o qüestions per si ens
les pot contestar.

Crec que la primera, que vostè l’ha contestada, era la
valoració de les mesures de restricció a ports i a aeroports,
vostè ha dedicat gran part de la seva intervenció a explicar com
han anat aquestes restriccions en els ports i aeroports de les
Illes Balears.

Ens preocupa també quin és el motiu real de tornar
autoritzar vols internacionals, realment respon a unes mesures
avalades per la Unió Europea, amb criteris  sanitaris i
respectant la situació d’emergència sanitària, distinta a cada
país, o bé a altres pressions, pressions de sectors econòmics
o de les mateixes aerolínies? Simplement una valoració de
com veu vostè aquesta mesura.

Com s’interpreta també el fet que un estranger pugui venir
a la seva segona residència a romandre confinat o a una
instal·lació turística de les Illes Balears, però alhora un
ciutadà de Tarragona, de Canàries o de Formentera que tengui
la seva segona residència a Mallorca no pugui venir, com
s’interpreta aquesta incongruència?

I la reflexió es pot fer a l’inrevés, si un ciutadà de Mallorca
té la seva segona residència a Berlín, allà on sigui, a Estocolm,
hi pot anar, però no pot anar a una segona residència que
tengui a Madrid o que tengui a Extremadura o  que tengui a
l’illa de La Gomera amb les màximes..., diguéssim, a una de
les illes que té uns indicadors de COVID més baixos de tot
l’Estat.

També cal fer la reflexió sobre que aquesta mesura no
contempla aparentment un control de l’origen control de qui
viatja. Quin control hi ha als aeroports a les sortides? Jo és
una qüestió que deman, és a dir, podem nosaltres..., com
podem nosaltres assegurar que un ciutadà -tots ho sabem, la
realitat de l’Estat és asimètrica, els casos de Madrid, els casos
de Barcelona no tenen res a veure amb casos com el de
Formentera o molt més a prop, com el de Tarragona, són molt
distintes-, com podem nosaltres saber si una persona ve d’una
zona complicada amb un índex de contagi de coronavirus alt o
baix?

Després, a nivell pràctic, que un ciutadà de la Unió
Europea, és a dir, quan ve a les nostres illes ha de guardar una
quarantena, diu, com es compleix això a nivell pràctic? Sé que
són preguntes que no les hauria de formular a vostè, per
ventura la Delegació de Govern ens podria informar millor,
però són dubtes crec que raonables. És a dir, com es controla
que un ciutadà que ve a una segona residència o que ve
confinat a qualque indret turístic realment compleix la
quarantena? Com?

Jo no ho dic sols sota la idea de la mesura o del principi de
protegir la ciutadania de les Illes Balears, que també, sinó a
qualsevol indret. Una de les coses que ens ha mostrat aquesta
crisi és que la cooperació i la coherència de mesures a nivell
internacional és clau.

També li volíem demanar sobre incompliments, els
incompliments, que ja ho he dit, de certes aerolínies quant a
seguretat i protecció i sobretot si té coneixement de si l’Estat
ha obert qualque investigació o ha anunciat sancions al
respecte.

També davant la previsió d’obertura d’aeroports en breu, si
té informació sobre mesures sanitàries permanents a la part
final de l’estat d’alarma o després de l’estat d’alarma. 

Entengui'm, des de MÉS per Mallorca som comprensius
amb les necessitats econòmiques que afecten tot el teixit
econòmic de les Illes, però ens preocupa que aquestes no es
ponderin de forma correcta amb mesures sanitàries que
marquen els experts . La cara del Sr. Simón el dia de la
compareixença de la quarantena era prou evident, un segon
repunt de casos ens conduiria a una situació molt més
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complexa i a un debat que no voldríem per a res tenir,
prioritzar salut o economia, i menys encara a tota una sèrie de
debats morals de si estam disposats a assumir contagis o fins
i tot pèrdues de vides humanes a canvi d’activar l’economia. I
hem vist un debat que ho estat a altres països, i no voldríem
arribar per a res a aquest punt.

Per tant, ens agradaria tenir la seguretat que aquestes
mesures que es prenen es prenen amb consciència i amb
ciència i no per pressions. 

Respecte de les aportacions que han fet altres grups
Ciutadans ha mesclat aquí el tema..., ha posat aquí el tema de
l’ampliació de l’aeroport, que no sé a què ve al cas, volien que
els partits del pacte que es degradés l’aeroport, què es
degradés l’aeroport? És a dir, que no hi hagi un increment
d’aparcaments a l’aeroport no es demanar que es degradi
l’aeroport. Demanar que no hi hagi mesures que directament
van a una arribada més gran, més gran com permet el d’ORA
o..., clar, de visitants, no és anar en contra o a favor d’una
degradació de l’aeroport, de cap manera. Aquí es va aprovar
una proposició no de llei, una proposició no de llei
precisament a aeroports que no tenen les mesures que tenim
a l’aeroport de Palma, com per exemple a Menorca. Menorca
té una necessitat imperant d’una torre de control, i crec que és
molt prioritari. També tenim l’aeroport d’Eivissa amb
problemes d’accessibilitat per als residents de les Illes, i crec
que també és una qüestió bastant més imperant. I una altra és
la posada en marxa de mesures de seguretat a les entrades dels
ports i dels aeroports efectives. Jo crec que aquestes mesures
haurien de preocupar molt més a Aena que no segons quines
que ha proposat en el seu pla d’ampliació.

Per acabar, sobre la petició..., hi ha hagut qüestions durant
aquests mesos com, per exemple, la petició, jo li voldria
demanar, Sr. Conseller, de descompte peninsulars, que hi ha
hagut municipis de les Illes que han demanat un descompte a
peninsulars per venir de vacances a les nostres illes. Clar, a mi
em xoca..., no em xoca..., no tenc un posicionament clar al
respecte evidentment perquè és una qüestió..., el que em xoca
molt és que el mateix Estat a la Comissió Nacional del Mercat
i la Competència alhora demana rebaixar el descompte, el
75% de descompte que tenim els residents, i, bé, clar, són
coses que em xoquen molt aquests dos missatges
contradictoris que no voldria que s’ajuntessin i en féssim un
titular, però li volia demanar una valoració respecte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’acabar.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... dels descomptes de peninsulars per venir aquest estiu a les
Illes i sobre si té informació de quin és el posicionament del
Ministeri de Foment davant l’informe que va fer la Comissió
Nacional del Mercat i la Competència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias por su comparecencia, Sr.
Consejero. 

Permítame antes que empiece respondiendo a la
representante de Podemos, la Sra. Sans, que la he visto
preocupada por las protestas ciudadanas que se están llevando
a cabo en la mayoría de ciudades de España a través de
cacerolas. Está preocupada porque estas protestas se  están
dirigiendo últimamente a la casa de su líder, el Sr. Pablo
Iglesias, el cual ha mostrado además que está muy
disconforme y de hecho hay cinco vehículos de la Guardia
Civil frente a su casa, debe estar muy preocupado. Es el
mismo Pablo Iglesias que alentaba a les escraches diciendo
que era el jarabe democrático de los de abajo. Se ve que ahora,
claro, como ya no está en los de abajo sino que está en
Galapagar en esos casoplones pues ya se ha olvidado de
aquellas propuestas de escrache. La diferencia es que aquellos
sí que eran violentos porque yo me acuerdo de los que sufría
la ex-alcaldesa de Valencia ya fallecida, Rita Barberá, o la ex-
diputada Rosa Díez que sufrían realmente episodios de
violencia y estos escraches están siendo pacíficos. Lo que
está pasando es que la gente está harta, está harta de este
gobierno de España, harta de su incompetencia, de su
prepotencia, de su negligencia y de sus mentiras, y por eso
protestan. Lo que pasa es que ustedes las protestas cuando les
vienen encima no las aceptan. 

Por eso me llama la atención, Sr. Consejero, que usted
haya empezado aquí su comparecencia hablando, exponiendo
un relato en el cual empezaba a partir del 13, 14 de marzo y
siguientes días, sobre lo bien que actuó el Gobierno de
España. Mire, perdone, pero ese relato no lo compartimos, el
Gobierno de España no ha podido actuar peor, tarde, mal.
Tenía avisos de la Comisión Europea desde enero, de la
Organización Mundial de la Salud desde enero y no hizo nada
hasta el 14 de marzo, todo por mantener una agenda política y
tener que celebrarse las manifestaciones del 8 de marzo, con
lo cual, ya empezamos mal en su relato aquí en su
comparecencia.

Miren, fuimos los primeros en pedir el cierre de puertos
y aeropuertos -ustedes lo recordarán-, incluso lo pedimos
antes de que se dictara el estado de alarma. Claro, cuando
nosotros en febrero pedimos ya el control de fronteras vistas
las noticias que llegaban del resto de países del mundo, unas
noticias que veíamos nosotros y muchísimos ciudadanos, pero
que el Gobierno de España no veía. Cuando hablábamos del
control de fronteras lo primero que hizo su gobierno, el
Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista, de
Podemos y de separatistas varios, fue llamarnos xenófobos, y
ahora se ponen a controlar fronteras, ahora, dos, tres meses
después de que lo dijéramos, tarde, mal y perjudicando al
turismo.
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Me llama la atención que usted hable de la buena sintonía
con el Gobierno de España  y precisamente con el ínclito
ministro Ábalos, el de sus aventuras nocturnas por Barajas
maletas arribas, maletas abajo. A mí, que pueda hablar de
buena sintonía con este gobierno y con el ministro Ábalos, me
llama la atención, como le digo. 

El 25 de marzo, usted recordará, que el Sr. Ábalos ya
empezó con sus despropósitos cuando -acuérdese- desoyó a
los constructores y dijo que había que mantener el sector de
la construcción en marcha. El 22 de abril el Sr. Ábalos dijo
que todos los alemanes tenían derecho a disfrutar de la
segunda residencia, cuando ni siquiera aquí se podía ir a la
segunda residencia, después, claro, tuvo que rectificar. Eso es
muy común en este gobierno. Es el mismo ministro Ábalos
que tiene en su punto de mira los descuentos de residente, ya
lleva tiempo avisando que eso pues parece ser que es un
privilegio de ricos y demás. Bueno, ese ministro Ábalos es el
que usted ha citado aquí, que tiene una sintonía fantástica, lo
cual me llama mucho la atención. 

Porque mire, si hablamos de controles, ha salido aquí el
ejemplo de Córcega, que es un buen ejemplo a seguir, pero
también podemos seguir el ejemplo de Austria, que es uno de
los países que mejor ha gestionado esta crisis, y nosotros
además lo hemos venido diciendo en multitud de ocasiones,
lo digo porque esto se lo puede trasladar al Gobierno de
España, todo parte con la necesidad de hacer tests, tests
masivos a la población para saber quién está contagiado y
quién no y en el momento en que lleguen nuestros visitantes,
pedirle ese test que se debería haber hecho en las 24 horas
anteriores y entonces saber si está contagiado o no, no está
contagiado, ningún problema, sí que lo está, pues habrá que
confinarlo, habrá que hacerle  volver a su país, habrá que
articular medidas para poder crear corredores seguros. 

Pero nada de esto se puede hacer si no hay tests que nos
digan quien está contagiado y quien no está contagiado. Y si no
se hacen en los países de origen y viene aquí un señor sin
certificado sanitario, pues habrá que decirle que si se quiere
quedar tendrá que hacerse una prueba, una prueba que
lógicamente tendrá que pagarse él, no se la vamos a pagar
también aquí. Entonces medidas hay, le digo, la están
aplicando en Austria y mire los índices de Austria, miren los
datos de contagiados y fallecidos y mire la reactivación de su
economía. Solo hay que fijarse en los que lo hacen mejor, no
en los que los hacen peor, que parece que es lo que está
pasando con este gobierno.

Mire, usted ha hablado de que la falta de mercado
extranjero se puede paliar con el mercado nacional. Sí, cuando
ha hablado de las embarcaciones y demás, incluso cuando ha
hablado, perdone, Sr. Melià, ya sé que casi son socios de
gobierno, pero la comparecencia ha sido del conseller,
después ya dice usted lo que quiera...

(Remor de veus)

Le pongo un ejemplo, sólo en cuanto se refiere a puertos
deportivos, en los problemas que están pasando los chárter,

porque sabrá usted que los chárter están pasando graves
problemas. Fíjese, el mercado de chárter, el de Mallorca
supone el 0,5%, el nacional un 5% y el 94,5% depende del
turismo extranjero. Cómo están ustedes, por ejemplo, en lo
que sí es competencia con Ports IB, intentando paliar la
situación difícil que viven muchos puertos, sobre todo
aquellos que tienen locales comerciales, locales de
restauración y demás, que lógicamente están cerrados y no
tienen ningún ingreso, ¿por qué no les rebajan las tasas? ¿Por
qué siguen pagando un elevado canon a Ports IB? Esa es una de
las medidas que ustedes podrían poner en marcha y que aún no
han puesto en marcha.

Tengo otra pregunta, el 4 de mayo pasado entre Ibiza y
Formentera, cuando se abrió por primera vez para poder
trasladarse pasajeros, se trasladaron 76 pasajeros que
embarcaron en el puerto de Ibiza, en torno a 8 dieron positivo.
¿Han seguido ustedes haciendo pruebas de algún tipo entre los
pasajeros, en transporte marítimo, porque en esta ocasión lo
hicieron, no se ha sabido nada más, no dijeron absolutamente
nada que de repente aparecieran 8 contagiados en el trayecto
de Ibiza a Formentera. Insisto, ¿van hacer ustedes más pruebas,
sabemos algo más, o es que no las quieren hacer, porque claro,
evidentemente cuando no se hacen pruebas, pues tampoco
sabemos realmente el número de contagiados reales?
Debemos de dar por buenas unas cifras oficiales que es muy
difícil con las noticias que se tienen y viendo el tipo de
protección que ustedes han propiciado, empezando por el
personal sanitario y acabando por el ciudadano de pie.

Y tengo una última pregunta, no sé si sabrá que hace
escasas horas se ha publicado una orden ministerial del
Ministerio de Transportes, le digo el BOE, es el BOE número
141, hace dos o tres horas, a lo mejor este gobierno lo ha
vuelto a cambiar, porque ya sabe usted que lo del BOE y este
gobierno es cambio sobre cambio y bueno, nunca el BOE ha
estado tan activo y tan animado desde que están Sánchez e
Iglesias al frente; pero bueno, en el BOE de hace dos horas, si
no lo han cambiado, se dictamina que no van a venir cruceros
en ningún puerto español hasta que finalice el estado de
alarma. Y algo que incluso me parece más grave, que es que no
van a poder entrar en ningún puerto español embarcaciones
extranjeras de recreo. Perdone, pero a mí esto me parece de
lo más absurdo del mundo, porque si hay algo fácil de
controlar son las embarcaciones de recreo extranjeras. 

Yo no sé si es que al frente del Gobierno de España se han
imbuido del antiturismo de los señores de MÉS y de
Podemos, pero es que estas medidas no tienen ni pues ni
cabeza. Me gustaría saber cuál es su valoración, o ¿es que esto
es lo que está dentro de ese plan de Sánchez que va a reactivar
el turismo y que la Sra. Armengol nos viene anunciando desde
el mes de abril, que aún no sabemos nada de ese plan?, porque
si estas medidas que hoy ha publicado el Ministerio de
Transportes son las que van a incluirse en ese plan, me
permitirá que le diga, pero esto es puntilla tras puntilla para
arruinar el sector turístico. Me parece muy grave y muy
preocupante. Por eso me gustaría saber su opinión.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bon dia a tothom, senyores i senyors diputats, Sr.
President. Sr. Conseller, el nostre sistema constitucional i el
nostre sistema europeu garanteixen la llibertat de circulació
de béns i de persones i garanteixen el dret a la salut. I aquests
dos drets, circulació i salut, s’han de compaginar i s’han de fer
compatibles, i aquest és el gran repte que tenen les
institucions públiques en aquesta crisi. Ho dic perquè fins ara
no ho hem fet compatible, fins ara hem prohibit, restringit
absolutament la circulació i ens hem ocupat de la salut, i està
molt bé evidentment ocupar-se de la salut. Però el repte en
aquest moment és fer-los compatibles i aquest crec que és el
punt de sortida que hem de tenir.

Vostè ha bravejat, no podia ser d’una altra manera, perquè
són els seus correligionaris del partit, de la gran coordinació
institucional. Així com allò que ha dit el Sr. Campos jo no ho
he sentit, mira que tenc per costum escoltar les intervencions,
allò que ha dit el Sr. Campos no ho he sentit, se sorprèn que
digui que no ho he sentit, això sí que ho ha dit, expressament
ho ha dit, ha dit que hi ha hagut una bona coordinació
institucional, això ho ha dit vostè. No la veiem aquesta
coordinació institucional, no la veiem, ja sé que vostè l’ha de
reivindicar, quin remei queda, carnet de partit obliga.

Però dit això, no n’hi ha hagut, no n’hi ha hagut perquè
vostès són plenament conscients que el tancament de
l’aeroport de Madrid era una necessitat i que es va fer tard, es
va fer tard, vostès eren conscients d’aquesta situació. La
coordinació institucional és que vostès s’encarreguin que no
hi hagi més contagis a les Illes Balears i gran part d’aquests
contagis, no només a les Illes Balears, a moltes altres
autonomies de l’Estat espanyol, varen provenir per no tancar
ràpidament l’aeroport de Madrid. I sobre això crec que hi ha
bastant de consens que s’hauria d’haver produït. Però és que
vostès també són plenament conscients que ja hi havia un risc
evident de contagis i els creuers italians es passejaven per
Palma, Autoritat Portuària, un president nomenat pel seu
govern. Per tant, evidentment que vostès tenen un repte
important, evidentment que tot és complicat, però no to, tot ha
estat tan perfecte. Li he posat dos casos importants.

Evidentment com els altres portaveus que m’han precedit
en l’ús de la paraula, no m’interessa tant parlar del passat i de
les mesures restrictives, com parlar del futur, del present i del
futur i coincideix plenament amb el diputat Costa que la
quarantena dictada per l’Estat és un míssil a la línia de flotació
del turisme de les Illes Balears, és un míssil a la manera de
viure i a la manera de guanyar-se la vida que tenen la majoria
de ciutadans de les Illes Balears. I vostès en són conscients i
amb la boca petita -també carnet obliga-, ho han dit, vostès
troben que en aquesta mesura no hi hagut coordinació
institucional i s’ha pres d’una manera... bé, vostè... idò hi ha

hagut coordinació institucional, però vostès l’han criticat. No
sé si és pitjor. M’estim més pensar que no hi hagut
coordinació institucional i vostès l’han criticat que el fet que
em diguin que hi ha hagut coordinació institucional i vostès
l’han criticat. 

Aquesta mesura és evident que ha estat i és molt negativa
per a les Illes Balears i les cancel·lacions de reserves així ho
constaten. Per tant, el gran objectiu que hem de tenir tots són
els corredors segurs, els corredors segurs on no hi hagi
quarantena i aquests corredors segurs haurien de ser una
realitat el més aviat possible i haurien de funcionar a partir de
dia 15 de juny. 

Aquest és el repte que ens hem de marcar perquè és el
repte que ens està assenyalant Alemanya com a gran
locomotora turística i política de la Unió Europea.
Segurament la coordinació institucional hagués funcionat molt
millor si haguéssim tengut cogestió aeroportuària i haguéssim
tengut algun poder de decisió als aeroports. Malauradament
això no ho hem aconseguit de cap manera ni ara ni en el
moment de la crisi ni en el passat ni pareix que aconseguim a
curt termini.

Per tant, el primer gran element que El Pi defensa és que
efectivament s’aixequi la quarantena, hi hagi correctors segurs
i puguem reactivar l’economia de les Illes Balears i reactivar
el turisme. 

La segona gran aportació, el segon gran objectiu o segona
gran preocupació d’El Pi és que això es produeixi amb
seguretat i ho han dit altres portaveus i no m’allargaré en la
qüestió. Diguin-li passaport sanitari, certificat, document..., el
que sigui, que constati que els viatgers no estan contagiats de
COVID-19. Aquest és l’objectiu, el mecanisme o com
anomenem aquest mecanisme és el menys important. De fet
el nostre partit proposa, i li hem fet aquesta observació al
document que els hem enviat per a aquest acord econòmic i
social en relació amb la reactivació econòmica, que les proves
no només s’haurien de fer..., que vostès es resisteixen a fer
tests massius, ja sé que vostès no són partidaris de fer test
massius, però les proves no només s’haurien de produir amb
antelació a l’aeroport, fins i tot dins els establiments turístics
es podrien fer proves, vigilància i detecció  de possible
contagi.

Aquesta és una proposta que a més el sector turístic crec
que la veuria assumible i amb bons ulls perquè són els primers
interessats que les Illes Balears siguin una destinació segura,
el que passa és que tenen resistència per part del Govern
central que també puguin col·laborar d’una manera activa en
aquestes mesures de seguretat.

Hi ha moltes altres mesures de seguretat, el tema de la
temperatura, etc., s’estan fent. Aquí hi ha un problema de
logística. També hi ha altres portaveus que ho han assenyalat.
El que no podem és sotmetre els turistes i els clients o
passatgers a cues immenses i a un temps de trànsit
absolutament desproporcionat. Per tant, també aquí s’ha de fer
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un replantejament de la logística de com es fan determinats
controls in situ dins l’aeroport.

Una tercera qüestió  que pensam que és important és el
tema de les taxes portuàries i aeroportuàries. Aquí també
pensam que hi ha un mecanisme de reactivació de l’economia.
És evident que les Illes Balears han de competir amb
destinacions que són accessibles en cotxe i el cotxe en
aquesta situació de pandèmia és un mitjà almanco percebut
com a més segur que haver d’anar en un transport col·lectiu
com són els avions. Per tant, necessitam incentius per
compensar aquesta competència que tenim de les destinacions
accessibles en cotxe i la reducció de les taxes aeroportuàries
és una mesura important.

Algunes associacions, AVIBA, han proposat al Govern
central que dediquin el tema del descompte de resident que
s’han estalviat per incentivar els viatges a les Illes Balears del
turisme estatal. Res no s’ha dit en aquesta qüestió, però
pensam que també seria rellevant fer una acció de reactivació
a nivell de turisme estatal que per aquesta visió centralista que
vostès tenen de la gestió de l’estat d’alarma pareix que volen
que primer venguin de Madrid on hi ha més contagis i que no
venguin de Munic on no hi ha contagis, però bé. En tot cas el
que ens interessa a nosaltres és que hi hagi reactivació
econòmica i que venguin turistes sempre amb les mesures
sanitàries i de seguretat pertinents. 

I, f inalment, altres portaveus també li ho han dit, però
pensam que és important, és el tema dels avions, quin
plantejament s’està fent, cadires buides, cadires no buides,
avions plens, no plens..., és una qüestió molt important per al
turisme perquè segons quina mesura s’adopti farà inviable que
realment hi hagi un moviment d’avions així com toca per tenir
la reactivació turística que en teoria tots cercam.

Per tant, aquí també la postura del Govern de les Illes
Balears pensam que ha de ser important, que ha d’estar ben
fonamentada i que s’hi ha de fer feina per sempre unir aquests
dos grans objectius: circulació i salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Permetin-me que m’afegeixi a les
manifestacions de condol per a tantes famílies que han perdut
algú estimat i de gratitud a tantes persones que han treballat
per garantir la nostra seguretat com els operaris de terra de les
companyies aèries, de neteja, de seguretat i policia dels ports
i aeroports i les tripulacions dels avions i vaixells que ens han
garantir la nostra connectivitat davant situacions de necessitat
així el subministrament bàsic imprescindible.

El conseller ens ha marcat les fites d’ençà que dia 13 de
març el Govern va demanar les màximes restriccions de
trànsit per a ports i aeroports, un dia abans de la declaració de
l’estat d’alarma.

La connectivitat ha estat objecte de debat des de sempre,
atesa la importància que té per a la nostra economia i per
garantir l’accés de tothom a la igualtat d’oportunitats. És
normal que es negociï en aquests moments tan complicats ja
que tots posam la connectivitat com a instrument capital per
a la reactivació de l’activitat econòmica. 

Convé recordar-ho ara més que mai, quan els liberals més
liberals s’abracen a les virtuts de la intervenció pública amb la
fe dels conversos, exigeixen subvencions oneroses,
indiscriminades, 75% de bonificació per a tothom, vengui
d’on vengui, i demanen subsidis a fons perdut i sense fons per
a les empreses intermediàries turístiques i ho fan exigint, a la
vegada, l’exoneració d’impostos a tot i a tothom, excepte, és
clar, les rendes del treball assalariat més magres.

Convé recordar-ho perquè aquesta fe desmesurada en els
valors públics tornarà quedar devaluada tots just els vols
internacionals tornin omplir les pistes d’aterratge, quan els
vaixells i els creuers tornin amarrar sense restriccions als
molls dels nostres ports. Llavors el dret a la mobilitat, a la
connectivitat aèria i marítima tornarà ser tant pels ultra
liberals com pels liberals ultra una quimera que atempta contra
les sagrades escriptures de lliure mercat i ho serà també
l’obligació per part dels poders públics de fomentar, protegir
i regular la connectivitat en tant que dret reconegut i es
remetran un altre cop al mal menor imperfecta i tant onerós
del descompte de resident.

Com he dit la presidenta Armengol sol·licitava dia 13 de
març el tancament al trànsit dels ports i aeroports amb
l’excepció de casos extraordinaris que ha ressenyat el
conseller.

Dia 21 de març, a petició del Govern, e l Ministeri de
Foment va regular les connexions essencials entre illes i amb
els principals ports i aeroports de la península, el Govern ha
duit la iniciativa des del primer moment i ha avançat i reclamat
amb lleialtat, però de manera decidida, la necessitat d’un
tractament diferenciat atesa la nostra condició insular.

La bona entesa que hi ha hagut entre el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears hauria de servir d’assaig
general de la imprescindible gestió compartida dels nostres
aeroports en la manera com és dels nostres ports.

El Govern d’Espanya està permeable a gairebé totes -
gairebé totes, no totes- les posicions del Govern en matèria de
connectivitat, i estic convençut que així seguirà sent. Ara hem
d’encarar la recuperació de la connectivitat, diguem,
domèstica, començarà dilluns amb més vols entre illes i amb
la península. És possible gràcies al plantejament del Govern,
acceptat pel ministeri, d’ampliar el trànsit entre illes amb
intervenció econòmica pública si és necessari i la reobertura
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al passatge als vehicles dels vaixells correus a les rutes
marítimes.

I hem de recuperar la connectivitat turística internacional
també per tal d’aprofitar com més temporada millor, just quan
les condicions sanitàries i de seguretat ho permetin. Un
intel·lectual illenc s’autodefinia fa uns dies com un il·lús en
un país de paletes i cambrers.

Ens convé diversificar l’activitat econòmica, ho sabem tots
o almanco ho deim gairebé tots. Totes les societats de serveis
afirmen que necessiten diversificar-se, però les receptes que
sempre s’acostumen a proposar s’assemblen entre elles com
els menús del McDonald’s. Si volem tenir èxit hauríem
d’aprendre a diversificar les diversificacions, a diversificar
almanco d’una altra manera.

En tot cas una cosa és segura: necessitarem avions i
vaixells per fer-ho, i els necessitarem de manera suficient si
és que volem recuperar-nos i recuperar la feina i el comerç,
les manxes que encenen tota activitat econòmica, tota
l’activitat econòmica que tenim. La nostra capacitat de
demanda de connectivitat no serà prou mai gran ni constant
com per poder prescindir de la intervenció pública per tal de
millorar els preus i garantir les capacitats i les freqüències de
segons quines rutes, i la nostra capacitat de volar, la dels
illencs, no serà mai suficient tampoc com per engrescar les
companyies a recuperar moltes de les rutes que teníem. Per
recuperar-les necessitarem de la suma dels pocs residents i de
molts turistes que les feien viables. 

Si hem de fer cas a l’argument de l’intel·lectual il·lús
convindrem que la majoria dels alumnes de les nostres
escoles deuen ser fills de paletes i de cambrers, i les famílies
dels paletes i dels cambrers deuen ser els usuaris majoritaris
dels hospitals, els centres de salut i tants altres serveis
públics. La població de les Illes Balears s’ha duplicat en a
penes quaranta anys, però les escoles i els centres sanitaris
s’han molt més que duplicat, i no diguem les places de
mestres i sanitaris . Es tracta de milers de llocs de feina
pública que han depès, depenen i dependran sobretot de la
feina i dels impostos dels cambres i dels paletes de la
metàfora, almanco fins que no aprenguem a diversificar-nos
amb èxit.

Convindria no oblidar-ho: les coses, el benestar i la
prosperitat no plouen mai del cel. Per açò és del tot necessari
que recuperem com abans millor la capacitat de connectivitat
perduda.

La Comissió Europea ha marcat les regles de joc a les
companyies aèries, que estan passant per una greu crisi de
liquiditat que posa en perill la seva supervivència, com també
ho estan patint les navilieres. Aquesta és una amenaça real, una
altra, per a la nostra economia. El Govern ha accelerat el
pagament a les navilieres de la part de descompte de resident
que li correspon i les ha eximit del pagament de taxes
portuàries als seus ports mentre duri la situació actual,
mesures excepcionals per a situacions excepcionals.

Els nostres aeroports estan en disposició de rebre vols
internacionals amb totes les cauteles necessàries per evitar
que de tant voler córrer acabem fent tard, o no arribant, que
encara és pitjor. Si no hi ha res de nou a finals de juny, potser
abans, estarem en condicions de reprendre la connectivitat
amb Europa, sempre que Europa estigui en condicions de volar
i ho autoritzin tant la Unió Europea com els països des d’on
els avions s’hauran d’enlairar rumb a les Illes. La recuperació
de l’activitat turística no depèn només de nosaltres, el destí,
sinó també dels països d’origen, per molt que la dreta de vol
gallinaci que patim ens vulgui fer creure que si els avions no
volen és per culpa del Govern d’Espanya. Si un avió no
s’enlaira no pot aterrar, física recreativa. Abans de res és
imprescindible que s’obrin a la normalitat els aeroports
Schengen; ens trobaran preparats; els protocols de seguretat
s’han posat a punt i ara s’afinen, estam en condicions de
començar, per tant, que la gent pugui tornar volar d’una manera
gradual, a poc a poc, amb alguna experiència pilot que serveixi
per engreixar màquines i arribar en condicions segures a dia
1 de juliol quan, si no hi ha res de nou, s’obriran al trànsit
internacional.

El fet d’haver tancat prest i de tancar bé ens dóna patent de
credibilitat. Quan els nostres clients comencin a poder venir
ho hem de poder fer amb seguretat però sense cap impediment
major; la vigent quarantena llavors ha d’haver-se acabat, i estic
convençut que així serà, que ja a partir que puguin volar els
avions internacionals la quarantena ja no serà vigent. Ara,
parlar de l’eficiència o l’eficàcia d’aquesta quarantena, no
estic en disposició de fer-ho, ni d’altres mesures perquè no
som tècnic ni científic per poder-ho afirmar.

El Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya estan
fent feina per obrir vies segures a l’entrada al passatge turístic
internacional entre zones segures, corredors segurs, com ho
som nosaltres, en tost d’entre països, d’acord amb els criteris
que marca i marcarà la Unió Europea. La solució que reclama
el Sr. Castells és la que està precisament en marxa.

La situació d’Alemanya obre perspectives positives, i ho
vam veure ahir mateix amb les declaracions del ministre
d’Exteriors. Alemanya mira a les Balears amb confiança; és de
lamentar que no sigui així en el cas de la Gran Bretanya,
malmesa per les polítiques ultraliberals del Govern de "Boris
Ayuso", perdó, de Boris Johnson. 

(Algunes rialles i remor de veus)

Perdonin, m’he confós, però és que són tan semblants que
era molt fàcil.

M’he perdut... Esperem que la feina que fins ara ha iniciat
el Govern de les Illes Balears per tal de reactivar el turisme
sigui possible en els terminis en què està determinada, i
confiem que també des de l’oposició d’aquest parlament se
sumin no a l’alarma sinó a l’estat de coses que facin possible
que la connectivitat i el turisme es reactivin com més prest
millor.

Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara començam el torn de contestació
del Sr. Conseller, que ha manifestat que contestarà globalment
a tots els grups.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats, per les reflexions que han fet, per les
aportacions, i en la mesura que crec que som en un bon
moment també per fer un poc de debat. Per tant en aquest
sentit plantejaré aquesta intervenció.

I ho voldria fer primer de tot davant d’algunes afirmacions
com a molt categòriques, d’aquells que ja ens deien fa sis
mesos..., ara ens diuen que fa sis mesos que ja ho sabien, i que
es mouen en certs plantejaments. Jo he intentat fer una
reflexió amb molta prudència, amb molta prudència. 

Som molt conscients que vivim moments excepcionals,
excepcionals, que mai ningú no s’havia imaginat que ens
tocaria viure, i que tampoc ningú no s’havia dedicat a pensar
com ho hauríem de gestionar en el cas que això ens succeís,
i no estic parlant de les Illes Balears, no estic parlant del
Govern d’Espanya, ni tan sols d’Europa; en el món sencer
ningú no s’havia dedicat a pensar com hauríem d’actuar en el
cas que una cosa com aquesta succeís. I ens ha vingut de cop,
d’un dia per un altre , quan no ens ho esperàvem, i a partir
d’aquí efectivament ens toca la gestió.

He vingut en certa manera, i aquest era l’objectiu, de
control al Govern i per tant de passar comptes a la feina feta.
Aquí he centrat sobretot, evidentment, la meva primera
intervenció. De les reflexions que he sentit crec que hi ha una
certa coincidència, perquè m’ha semblat entendre que tothom
hi estava més o manco d’acord, que efectivament els ports i
els aeroports els havíem tancat. Fa dos mesos açò no hi havia
tanta gent que ho tingués clar. Per fer possible açò era
necessari un cert acord amb el Govern d’Espanya; si aquest
acord no era factible, si anàvem amb un plantejament
absolutament dispar en els plantejaments, llavors les solucions
haurien estat sempre pitjors, i no ha estat així. Jo açò ho he de
posar en valor. De manera unànime en totes les decisions, no,
també ho he dit abans, n’hi ha hagut algunes que crec que les
hauríem pogut plantejar d’una altra manera, però sí que hem
pogut fer un cert recorregut perquè hi ha hagut ordres
aprovades des de Madrid específicament per a Balears que
parteixen de peticions del Govern de les Illes, i de la mateixa
manera que quan hi som moltes vegades deim que no estam
d’acord i ho deim d’una manera molt clara, quan també es
produeixen aquests acords no em cauen els anells per
reconèixer-ho. Hem fet aquesta feina, per bé o per malament
però l’hem fet; hi ha estat i hem partit d’aquest acord. I crec
que... ho dic i per tant faig aquesta referència.

I a la vegada també, de la mateixa manera que pas comptes
de tota la feina feta, que l’hem feta dia a dia, dia a dia, minut a
minut, en funció de com evolucionaven les coses, també he de
dir que crec que hem de ser molt prudents a l’hora de fer
afirmacions de com solucionarem, a un mes i mig vista, quina
serà la solució final a un mes i mig vista, perquè el sistema
que està muntat en aquests moments és absolutament dinàmic,
depèn de l’evolució de massa coses i demà mateix podem
tenir un rebrot que ens faci tornar, no sé qui és que ho deia, a
la casella de sortida. Aquest escenari -no ho oblidem en cap
moment- no el vol ningú, però és possible. 

A partir d’aquí ens pertoca fer molta feina per evitar-lo,
però siguem conscients, eh?, això va de fer passes amb molta
precaució, dia a dia, en funció de l’evolució i jo hi ha
qüestions, no em cauen els anells tampoc..., no tenc respostes
absolutament a tot. També ho he de dir. 

Els planteig, no faré tampoc aquí un debat sanitari, val?,
sobre quina és exactament la mesura més encertada. Ho he dit
també a la meva intervenció, nosaltres posam les
infraestructures perquè en el moment que les autoritats
sanitàries vagin marcant ritme tot estigui llest perquè pugui
funcionar. Hem fet una experiència que no hem vist aumon,
mai, mai cap infraestructura no ha estat dissenyada per fer açò
que feim nosaltres ara, donar-li gas, llevam, ara vull que en
vengui menys, ara han de venir manco. Les dissenyam perquè
funcionin al màxim de les necessitats amb les previsions de
futur que hi haurà, així es dissenyen, així es gestionen i així
estan mentalitzades les persones que hi estan al capdavant. I
això ha suposat també un canvi de mentalitat molt gran, en la
gestió de les infraestructures també, perquè representa de
sobte doncs fer allò que no ens hauríem pensat mai, començar
a donar ordres o cercar fórmules i acords perquè a l’aeroport
de Palma no hi arribi ningú. Això que ara ja és normal per a
nosaltres fa dos mesos era inimaginable, i ho hem fet en
col·laboració, amb acord, i ja ha sorgit efecte. Ho hem fet
perquè els autoritats sanitàries ens ho vàrem demanar així. 

Mentre les autoritats sanitàries no vagin canviant els
criteris, nosaltres estarem en allò que elles ens vagin marcant.
S’han fet controls? Sí, a partir dels criteris sanitaris, en
aquests moments de temperatura i qüestionaris. Dels
qüestionaris les autoritats sanitàries ens diuen que és dels
sistemes que a ells més els agraden. Jo no el discutiré, també
ho he de dir. Què ha donat açò? Doncs, que de tota la gent que
ja ha passat hi hagi hagut, em sembla que ho he dit abans, crec
que eren 48 persones s ls quals se’ls han detectat no
símptomes, però sí indicis d’alerta i  e ls  han derivat cap on
tocava. Ara hi ha, perquè així ens ho han demanat, el control de
temperatura. Hem fet totes les gestions en torn a tot açò.

Aquí també he de dir, també faig una reflexió, tot això ho
estam fent sense que hi hagi cap normativa estatal o europea.
No hi ha cap banda ni a Europa ni a Espanya, ara, en aquesta
darrera setmana, en aquesta darrera setmana, ara jo me’n vaig
a dia 15 de març, val?, no hi ha, no hi havia plantejaments de
normatives de com s’han de gestionar des d’un punt de vista
sanitaris els nostres ports i els nostres aeroports. A Balears
hem pres decisions de control sanitari que a cap altra banda
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d’Espanya, i jo m’atreviria a dir d’Europa, no s’han plantejat,
només Canàries, i ho hem fet a partir d’un treball conjunt, amb
una ordre, que és la mateixa perquè és estatal, on dia 18 de
març el mateix control que hi havia Canàries el fèiem aquí. I
tant com sí. Després li trobaré l’ordre, Sr. Costa. 

Aquest és un plantejament, per tant, que hem sabut anar
fent. I amb tot açò hem aconseguit, i ho deia abans, que
haguem estat els aeroports de Balears els aeroports on hem
reduït més de tot, més de tot les arribades, de totes les
comunitats autònomes. Fixau-vos, a la resta de comunitats
autònomes, excepte a Canàries, a més dels aeroports on ha
arribat més gent, proporcionalment, els han arribat per
carretera i per tren. El nivell de control que hem aconseguit
aquí no ha estat a cap altra banda. I açò ho diuen les xifres, les
xifres. Jo açò també ho vull posar en valor. 

Què és important també tenir en compte? Val, què és
important també tenir en compte en torn a açò?, que la
mobilitat, i així com a més l’han plantejada molts de vostès, no
és una mobilitat insular només, ni nacional només, ni europea
només, també és internacional. I aquí torn a dir amb tota
aquesta normativa, amb tota aquesta mobilitat del món sencer
no hi ha encara a dia d’avui normatives clares en torn a com
s’ha d’actuar a cada un dels aeroports. I jo dic, tant de bo hi
sigui, i és més, la demanam, la reivindicam i l’exigim. 

Ara quan ens anam..., ara, sempre, eh?, quan ens hem anat
a qualsevol aeroport del món, d’Europa segur i del món
m’atreviria a dir que també, tothom sap que quan passa per un
control s’ha de llevar el cinturó i que el líquid queda fora. Açò
no és normativa que des de Balears haguem volgut, açò són
mecanismes de comportament i pautes de seguretat fixades
per tothom. Si ens pensam que des d’aquí nosaltres açò ho
plantejarem tot, no, aquí necessitam que Europa prengui
decisions, i les ha començat a prendre. Jo diria, els puc dir, i
vostès les comparteixen? Alguna no, perquè Europa ja ha dit
que poden anar..., que l’ocupació no és cap problema, que
vagin amb mascaretes. A partir d’aquí, els que facem la
vigilància de la gestió dels aeroports haurem de ajustar-nos a
l’exigència aquesta, però no tenim capacitat des d’aquí de dir
que hi ha d’haver ocupacions diferents, a no ser que sigui amb
contracte. Air Europa entre elles que va fixar el 50%, està en
el contracte, i quan no s’ha complert s’ha denunciat davant de
Madrid.

Però aquesta part d’aquí devora jo també dic tinguem-ho en
compte. Europa, creim nosaltres, fa una mica tard perquè ja
hauríem de tenir aquesta normativa. AENA ja hauria de saber
quin és el nivell d’exigència que ha de demanar quan la gent
vagi arribant. Han fet algunes passes, jo defens els corredors
segurs, territoris que estiguin en una situació de pandèmia
igual a la nostra a partir d’aquí hem de permetre aquesta
fluïdesa.

Avui mateix s’han reunit deu països europeus a Alemanya,
Austria, on hi havia Espanya, Portugal i on comencen a
treballar amb aquests protocols d’actuació de com hem de
moure tot açò, i nosaltres demanarem les màximes garanties
de seguretat per facilitar precisament aquest treball. 

A partir d’aquí, el debat del test, jo dic que açò és més un
debat de la consellera de Salut, no vull aprofundir en torn a
aquesta qüestió, nosaltres sí li podem dir que demanarem,
exigirem i farem complir tot allò que des de les autoritats
sanitàries ens marquin i ens determinin.

Dels vols internacionals també per fer algun aclariment.
Aquí no ha vengut ningú i si ha vengut ho ha fet sense
autorització des de l’estranger per venir a una segona
residència. No està permès, no està permès. Arriben vols,
n`arriben d’Alemanya, perquè arriben vols des d’Alemanya, i
només ho poden fer per motius de repatriació, per motius
sanitaris, per motius laborals. Jo aquí puc entendre que hi
pugui haver senyors alemanys que fan l’hivern i tenen aquí una
empresa o tenen aquí la seva feina i vénen cap aquí a muntar,
a obrir els seus bars, això ho puc entendre, i açò ha generat...,
i açò està justificat. Només per aquests criteris s’ha mogut la
gent.

De les dades que nosaltres tenim ..., ara ja no som a la part
sanitària, som a la part de forces i cossos de seguretat. Què
hem vist aquí o quina és la informació que nosaltres tenim?,
que hi ha hagut 59 persones, 59 persones que han arribat a
Balears, a aquests aeroports, som ara, de les tres illes som
sempre, i n’hi ha hagut 59 que els han tornat cap a casa perquè
s’havien desplaçat sense motiu. Home, el lògic seria que venia
un senyor de Berlín directament no hagués embarcat, però
nosaltres no podem posar aquesta normativa, nosaltres la
podem vigilar des d’aquí. Aquí quan ha passat el control de la
Guàrdia Civil no estava justificada, no tenia el paper de feina,
no era per motius sanitaris, era per venir tal vegada a la segona
residència, ho desconec, aquí devora, açò ja és..., Delegació de
Govern, la informació que nosaltres tenim, però en qualsevol
cas va exactament o va en aquest sentit. 

De les qüestions, algunes qüestions més que també..., jo li
deia, hi ha l’Ordre 463, de 14 de març, que és la que estableix
el control de les condicions de mobilitat, que és la que es va
aplicar a Canàries, i que dia 18 de març també estava en
aplicació aquí, a les Illes Balears, i que es feia controlar a
partir de la “daçona”.

Tenim un contacte permanent amb Canàries, i amb altres
regions autonòmiques; intentam compartir al màxim la
informació, intentam anar a l’una, intentam treballar per veure
com ho podem fer perquè estam davant d’una situació
excepcional. Així feim feina, i per tant no pretenc fer tampoc
una carrera respecte de ningú sinó de poder tenir aquí les
millors garanties.

Com també he dir -algunes reflexions que vostès han fet-
que l’Ordre..., la 414/2020, d’aquest dissabte passat, perquè
crec que em demanava vostè “escolti...” -no sé qui era- “què
farem entre illes?, què farem entre illes, quin és el
plantejament”; ara ja vaig ja mirant un poc cap endavant. Aquí
l’ordre de dissabte 16 de maig per a la flexibilització de l’estat
en segona fase, aquí hi ha Mallorca, Menorca i Eivissa, es
troben a la unitat territorial 4 de l’annex, i el Govern el que
demanarà és que hi pugui haver una plena mobilitat dels
residents en aquells territoris que es troben en aquesta
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mateixa fase. Aquest és el plantejament per tal que hi pugui
haver i es puguin moure de manera lliure. Açò no vol dir que
acabi essent així, perquè pot passar que tal vegada una de les
tres illes vagi a un ritme diferent de fases i que per tant la cosa
canviï, però feim feina, o intentarem treballar, exactament amb
aquest objectiu, d’acord?

Algunes qüestions més que vostès també plantejaven. Bé,
allò de..., ara tenia les notes de VOX i el plantejament que
feia, que vostès ja el mes de gener sabien que tot açò succeiria
i que n’estaven tan segurs, i que el mes de març, no ho sé,
muntaven congressos, o ara en aquests moments inciten la
gent a manifestar-se als carrers. Per tant no crec que és gaire
coherent si vostès el que premien damunt de tot és la
seguretat. Crec que hem de ser un poc humils en alguns
d’aquests plantejaments, que no ajuden per a res, en absolut, ni
a aportar tranquil·litat, ni serenor, ni confiança a la població.
Crec que la seva estratègia és tot just la contrària, i no tenc
clar que açò sigui una actitud en absolut responsable per part
dels que estam amb responsabilitats  polítiques,
independentment del lloc que ens toqui cobrir.

Em demanava vostè també per la reducció de les taxes. Li
he de dir que el decret llei que vam aprovar la setmana passada,
dimecres de la setmana passada, en el decret llei de dimecres
de la setmana passada, fixam des de Ports de les Illes Balears
per a totes les terrasses que estam amb autoritzacions; tota la
part del transport lúdic de passatgers, golondrines, xàrters,
tota aquesta part d’aquí; els magatzems que també paguen, que
tenen autorització, que també paguen cànon de pescadors; tota
la part del consum de llum i aigua de les navilieres...; per a
aquest 2020, ja està aprovat per llei, ja està aprovat per llei, hi
ha una reducció d’un 50%, d’un 50% de les taxes. I el que fet
a nivell de criteri, perquè vostès ho sàpiguen, és assimilar la
temporada alta, assimilar la temporada alta com si fos una
temporada baixa; en temporada baixa paguen un cànon, en
temporada alta en paguen un altre, el que hem fet és fixar
exactament aquest mateix criteri.

No sabem quina serà l’evolució, no la sabem, en nombre de
turistes que arribaran. En el que nosaltres en qualsevol cas
feim feina és a ajudar al màxim els empresaris per reduir el
màxim de càrregues possibles, sempre que ens sigui possible,
evidentment, i per altra banda tenir les nostres infraestructures
preparades perquè si la demanda va incrementant-se puguem
donar una resposta.

He entès -no m’he pogut llegir l’ordre que s’ha aprovat
aquest matí, a la qual vostè feia referència- he entès que durant
l’estat d’alarma no es permetrà l’arribada de creuers, i vostè
em demanava si açò... Home, jo ho veig molt lògic. Jo ho veig
molt lògic, que no es permetin els creuers en estat d’alarma.
I després les embarcacions que venguin d’àmbit internacional,
jo també li ho vull dir: una embarcació internacional no arriba
només al port de Maó, al de Palma o al d’Eivissa; la pots tenir
a Cala Rajada, la pots tenir a Sant Antoni, la pots tenir al port
de Fornells o a Sóller. Els nivells de control que açò també et
demana els has de poder gestionar, i crec que també hi ha
coses d’aquestes que val la pena madurar-les. Puc entendre des
del seu plantejament de jugar a rompre i a enviar missatges de

desconfiança que vulgui posar accent en aquestes coses, però
que en facem un drama perquè ara en aquests moments, en
declaració d’alarma, el Govern d’Espanya no permeti
l’arribada de creuers i vostè critiqui açò, jo què vol que li
digui?, he de dir al Sr. Ábalos en aquest cas que crec que ha
pres una bona decisió, una bona decisió, Sr. Campos.

He fet referència a la part aquesta de la coordinació
institucional, crec que el Sr. Melià també m’ho demanava. Hi
ha coses que no hem demanat, nosaltres no hem demanat
formalment que el Govern d’Espanya hagués tancat l’aeroport
de Madrid; (...) plantejaments des de Balears, hi ha qüestions
que no, per tant si açò són elements que generen discrepàncies
és possible que sí però no vam fer un plantejament que anés en
aquest sentit.

I a partir d’aquí tal vegada jo  donaria per acabar aquesta
primera intervenció. Crec que ara s’obre un segon torn de
debat. Segurament hi ha hagut alguna cosa pendent encara de
poder contestar. Quedaré en aquest segon torn de rèplica per
poder-li donar resposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara començam el torn de
rèpliques dels grups parlamentaris, i hem de començar pel
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

Sr. Castells...

Sr. Castells...

Començarem amb el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Pons, vostè ens diu “hem
fet, hem tancat, hi ha hagut molta coordinació institucional”,
ho diu vostè, Sr. Pons. El curiós del tema és que fa aquestes
afirmacions d’“hem fet” quan les mesures que ha acabat
prenent el Govern central doncs tenien cert sentit. Per
exemple, els tancaments de ports i aeroports a les Illes
Balears, efectivament, tothom el compartia, tothom n’era
conscient, tots els partits polítics d’aquesta cambra ho havien
demanat, tots els ciutadans de les Illes Balears ho demanaven,
però, com bé ha dit el Sr. Melià, passejaven 3 .000 turistes
italians d’un creuer en data, si no record malament, 11 de març
i..., sincerament, convindria haver tancat abans. 

Ens parla de coordinació institucional. Un matís a la Sra.
Armengol, deia que no havíem de tancar les escoles i a la tarda
estaven tancades. Si això és coordinació institucional, no sé
què dir-li, Sr. Pons. 
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Per altra banda, vostè ens diu, “hem fet, hem tancat”, les
decisions que tenen certa lògica vostès se les apunten com a
tant.  “Nosaltres vàrem incitar al Govern central i ens han fet
cas!” Tanta sort que ens han fet cas, però curiosament, si ens
ho pot confirmar, a vostès els varen demanar que aplicassin
una quarantena, al Govern central? No, aquesta no, no, no,
aquesta no l’ha fet vostè, Sr. Pons, aquesta no..., vostè no la va
fer, no? Ja, no, aquesta ja ens temem que vostè no la va fer,
vostès es varen assabentar pel BOE...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... com la resta de ciutadans d’aquestes illes, la resta de
ciutadans espanyols i la resta de grups parlamentaris. Vostès
ens parlen de coordinació institucional i llavors resulta que el
Sr. Sánchez, una quarantena. Per cert, ens agradaria saber, Sr.
Pons, què en pensa vostè de la quarantena? Vull dir, creu que
hem de demanar la retirada de la quarantena? Li faig una
pregunta molt directa: quina és la petició del Govern de les
Illes Balears en relació amb la quarantena, aixecar-la, no
aixecar-la, mantenir-la fins al 30 de juny, com vol fer-nos el
Sr. Sánchez, mantenir-la fins al mes de juliol, llevar-la dins
una setmana? No ho sé, quina és la seva opinió, Sr. Pons? Ens
ho podria dir, saber quina és evidentment l’opinió del Govern
de les Illes Balears respecte d’això, i avui jo crec que és, en la
mesura que una quarantena condiciona enormement la
connectivitat de les Illes Balears, ens agradaria saber, Sr.
Pons, si vostè creu convenient, primer, si s’havia d’implantar
o no? I segon, si, una vegada implantada, perquè el Sr. Sánchez
va a la seva i fa el que li  dóna la gana, si, una vegada
implantada, l’hem de retirar el més aviat possible , dins una
setmana, dins un mes? Si ens ho pot aclarir, Sr. Pons, li ho
agrairíem.

Per altra banda, vostè ens diu que vostès varen aplicar les
mesures de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears
les mateixes que Canàries, li he de dir, Sr. Pons, que no és
cert, no és cert; vostès..., Canàries, per exemple, des del 18 de
març, fa controls de temperatura en els ports i aeroports de
Canàries, vostès no, ho sap tothom que no, vostès ho fan des
del dia 10 de maig, vostès fan controls de temperatura des del
dia 10 de maig, a Canàries des del dia 18 de març. És una
realitat, vostès diran: bé, però amb un qüestionari ja anava bé,
ja era suficient. Tothom sap, Sr. Pons, ho sap tothom,
concretament casos a Eivissa que sap tothom d’entrades de
treballadors, faltaria més, és clar que sí, que entraven a Eivissa
per fer feina a sectors de la construcció, per exemple, i no hi
havia ni un control, però zero control, en plena pandèmia, i
venien de qualsevol altra regió d’Espanya, com no pot fer
d’altra forma, però no hi havia cap control ni un, ni
temperatura, ni tests, ni res, absolutament res.

Ens alegra sentir, Sr. Pons, que vostè reclamarà, i ja està en
marxa aquest, la mobilitat interilles a partir de la fase 2, això
ens satisfà moltíssim sentir-ho perquè ho creiem sincerament,
en la mesura que s’implanten, ja estan implantades mesures de
seguretat a ports i a aeroports de les Illes Balears, i en la
mesura que totes les Illes Balears, fins i tot Formentera, va
una setmana endavant de la resta, doncs no ho sé, des del Partit
Popular no entenem que hi hagi massa problema perquè pugui

haver-hi un restabliment de la mobilitat entre illes, que no
sigui estrictament pels criteris , e ls condicionants i les
restriccions del decret d’alarma.

Finalment, en relació amb el tema de les taxes aèries, li he
de confessar una cosa, el Partit Popular, amb una PNL del 14
de maig, va demanar l’eliminació de les taxes aeroportuàries
almenys fins al 2020, temporalment, temporalment; tots els
partits, el Partit Socialista, Podemos, MÉS, el Grup Mixt, hi
van votar en contra, massivament, hi (...), però no estaven en
eliminar-los, però sí en reduir-los. Hauria estat bé presentar
una esmena i segurament s’hauria acceptat, de reducció de
taxes aèries. Diuen, demanarem la reducció, ja, però finalment
no passa.

Exactament el mateix passa amb l’ecotaxa, nosaltres els
demanem, home, per a la temporada 2020 tal vegada
convendria suspendre l’ecotaxa i no cobrar-la als turistes,
sobretot perquè a altres regions que sí que volen turistes no
només lleven la part impositiva, fins i tot a Alemanya baixa el
tipus d’IVA a sectors vinculats al turisme. Vostès no, vostès
prefereixen, per exemple, mantenir l’ecotaxa.

I llavors una altra demanda que també li faríem que
provoca..., de caire tributari, tota la problemàtica dels cànons
de la Direcció General de Costes, ja sé que no és competència
seva, però provoca una situació traumàtica a molts d’autònoms
i a molts de petits i mitjans empresaris vinculats a costes, que
tenen els seus establiments a la costa de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara donarem la paraula al Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Castells, que abans hem intentat
contactar amb vostè. Té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, Sr. President, em sent bé?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, estava connectat, abans també, però es veu que hi ha
hagut un problema amb el so.

Bé, gràcies, Sr. President. I pas a replicar la intervenció del
conseller.

La veritat, Sr. Conseller, és que avui he tengut una
experiència nova amb això de les compareixences, perquè és
la primera vegada, crec, que he fet una proposta a un conseller
i dos o tres portaveus dels altres grups hi han fet referència i,
en canvi, vostè no s’ha dignat ni tan sols a fer-ne ni la més
mínima menció, la qual cosa em desconcerta una mica. Vostè,
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és clar, ha dit que no es posaria en temes sanitaris, però, és
clar, jo això ho veig com a una certa fugida, perquè aquí ara el
repte que tenim, i això ho han dit molts portaveus, i vostè
també, és trobar un equilibri entre seguretat i mobilitat, i vostè
és el responsable de mobilitat. Això és com si preguntàssim
a la Sra. Consellera de Salut i ens digués que ella en temes de
mobilitat no s’hi posa; jo crec que tant vostè com la consellera
de Salut formen part d’un govern i, a banda de la gestió directa
de les competències que tenen assignades, com a govern, han
de tenir unes propostes i uns models, i aquest model és el que
han de defensar i ha de ser fruit del debat i del treball conjunt
que vostès tenen en el Govern.

Aleshores jo, en aquesta segona intervenció hauré de
repetir les mateixes preguntes que he fet a la meva primera
intervenció, i si de cas em posaré a un nivell més abstracte
perquè no em pugui dir que vostè no es posa en temes
sanitaris. Li diré, el Govern de les Illes Balears té un model
específic sobre com s’ha de gestionar l’equilibri entre
seguretat i mobilitat o no té opinió sobre aquest tema? El
Govern balear té una opinió sobre aquest tema o no? Aquesta
és la primera pregunta.

La segona pregunta, suposant que la tingui, ha fet arribar
aquesta opinió a Madrid o a Brussel·les? Ha demanat al
Govern de l’Estat una solució específica per a les Illes?

Diu que estan en contacte  permanent amb les Illes
Canàries, hi ha una proposta conjunta d’accés als territoris
insulars o anem al paquet de tot l’estat? Aquestes, tenc altres
preguntes, que, li he dit abans, no les ha contestades, però vista
la dificultat que les contesti concentro la meva segona
intervenció en aquestes dues preguntes que li he formulat.

Moltes gràcies, i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, utilitzaré el meu torn
de rèplica per remarcar els motius pels quals la meva primera
intervenció ha estat basada principalment en fer referència que
les decisions s’han de prendre amb seny. I ho faré perquè,
d’aquesta manera, crec que també dissiparé els dubtes que hi
pugui haver sobrevolant sobre alguns diputats d’aquesta
cambra i, per fer-ho, em remetré a algunes paraules del
personal sanitari o fins i tot podem fer l’exercici de posar-nos
dins la seva pell i imaginar-nos com ho deuen veure, és a dir,
algú d’aquesta cambra, o Sr. Conseller, vostè mateix, que
segur que no, però algú creu que al personal sanitari els fa
mica de gràcia veure aquestes concentracions que es fan,
incitades per partits antidemòcrates? Sanitaris que duen fent
feina sense aturar mesos i que han vist veure milers de
persones i que encara ara veuen gent morir?

Crec que no hem de tenir la memòria tan curta i és per això
que a la meva anterior intervenció he fet molta referència que
les mesures s’han de prendre amb seny i hem de ser tots
responsables. I que aquesta responsabilitat que hem d’assumir
els polítics i els membres del Govern s’ha de traslladar també
al conjunt de la societat, perquè és l’única forma que en
puguem sortir enfortits i que puguem tornar reprendre la
nostra relativa normalitat el més aviat possible i no fer passes
cap endarrera. I per això he volgut tornar sortir avui, ara, en
aquest faristol a reiterar els motius pels quals he apel·lat a la
responsabilitat i al seny.

I és per això que el nostre grup parlamentari, ho hem dit
aquí avui, però també així ho hem traslladat als nostres
companys que tenim al Govern de l’Estat, que totes aquelles
mesures que s’adoptin així com ja s’han adoptat totes les
passades s’havien de fer amb aquests criteris, perquè és l’única
forma que puguem recuperar la normalitat el més aviat
possible i sobretot, també, principalment a la nostra comunitat
autònoma gran part de la qual es dedica al turisme, puguem
reactivar l’economia al mig i curt i també començar a posar
les pedres per al llarg termini.

I quant al tema de la mobilitat, Sr. Conseller, jo sé que a
vostè totes les necessitats que tenim com a illes les trasllada
al Govern de l’Estat, perquè per això..., bé, és la seva feina i no
s’han de perdre de vista els beneficis i les necessitats de les
nostres Illes.

I simplement això és el que volia reiterar, per si a qualcú
no li havia quedat clar que no hem de tenir la memòria curta i
no hem d’oblidar tot el que hem viscut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, del que havíem interpel·lat en
l’anterior intervenció, que li he dit que m’expliqués si el
Govern balear o des del consistori balear s’havien fet
iniciatives de seguretat en els aeroports , jo  li deia que
nosaltres tenim la sensació, des de fora, que qui du la
iniciativa és el Govern canari i que nosaltres anem a remolc
del que diuen ells o del que ens diuen els ministres de l’Estat.

I això ho dic, precisament, perquè fa dos dies vàrem veure
una notícia en premsa que deia que “el primer vuelo libre de
coronavirus del mundo viajará entre Madrid y Canarias”,
i, a més, és un vol que està patrocinat o gestionat amb
l’Organització Mundial del Turisme i l’Associació de
Transport Aeri. És clar, és vera que, llegint la notícia, aquest
vol diuen que serà el mes de juliol, però ja és un anunci..., bé,
per tant, (...), jo li puc enviar la notícia, però són iniciatives
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que des del Govern canari no aturen de fer i que els posen en
primera línia d’innovació i de cara a donar propostes de
COVID free, de destí segur, que nosaltres no fem.

I ara un altre tema, ha comentat també vostè abans que
durant les darreres setmanes s’havia gestionat la repatriació de
ciutadans de les Illes Balears a les nostres illes. Bé, encara en
queden, supòs que ho sap i que n’és conscient, encara queden
prou ciutadans de les Illes Balears que demanen tornar a les
nostres Illes que no poden accedir a vols, per problemes
econòmics o per problemes de connectivitat en els països on
són actualment, precisament, coneixem casos a Colòmbia. I
nosaltres, des del nostre grup parlamentari doncs ja hem
presentat iniciatives per veure si tots aquests ciutadans de les
Illes Balears poden tornar. Si sap d’alguna notícia sobre aquest
tema, doncs també agrairíem si ens la pot donar.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, crec que no me n’ha
contestada ni una, però també l’he advertit o he dit que,
evidentment, són qüestions que en moltes difícilment vostè
pot donar una resposta exacta.

Des de MÉS per Mallorca, la nostra principal preocupació
és que les mesures tant de confinament com de
desconfinament, qualsevol mesura, vengui avalada amb criteris
d’experts, amb criteris  científics, amb criteris sanitaris,
principalment, o ponderada i equilibrada amb altres interessos.
El Sr. Melià abans ho ha dit, ha ponderat, deu ser per allò, és
a dir, que des de MÉS per Mallorca la qüestió de la salut, el
dret a la salut és un dret que està per sobre del de la circulació,
però, dins aquesta desescalada, s’han d’anar ponderant. Però,
evidentment, s’han de ponderar amb uns criteris ben aval·lats
i ben fermats des del punt de vista sanitari, i no per pressions
de sectors o lobbies concrets.

I aquí crec que, des de MÉS per Mallorca, hem estat prou
coherents i hem defensat la línia de l’estat d’alarma, fins i tot
en les pròrrogues, fins i tot quan se’ns ha interpel·lat si un
grup sobiranista, com nosaltres, estava d’acord amb aquesta
situació d’estat d’alarma, i la contestació és molt clara: aquí
no s’ha de mirar l’estat d’alarma des d’una òptica sobiranista,
s’ha de mirar l’estat d’alarma des d’una altra òptica i és
important. I això no lleva que MÉS per Mallorca no hagi estat
crític, perquè hi ha moltes decisions que creiem que s’han de
prendre des de la cogovernança o de la cogestió, com en
vulguin dir, i així no ho hem manifestat, i així el Govern de les
Illes Balears ho ha reclamat. I també hem criticat mesures
perquè creiem que un comandament únic també ha de
comprendre que la realitat territorial que l’envolta no és
simètrica, no és exactament igual, la configuració territorial
dels distints territoris de l’estat espanyol és distinta, és

distinta, és distinta, nosaltres en aquest cas som unes illes,
això és distint que a la península; és distint en clima; és distint
en configuració poblacional, i aquestes mesures o aquests
aspectes s’han de tenir en compte.

Així i tot, creiem que el comandament únic, com si les
Illes Balears fossin un estat independent, com que si som dins
l’Estat s’ha d’aplicar, hi ha d’haver un comandament únic, amb
una visió asimètrica, perquè evidentment els experts en
confinament, aquells  que ens deien que el confinament era
necessari abans que s’apliqués deien que el confinament no
era simètric, no era simètric, era asimètric. Itàlia va ser el país
on es va experimentar aquesta asimetria en el confinament i va
donar bons resultats.

I aquí creiem que l’Estat ha fallat en una qüestió clau, que
amb el comandament únic ha de ser clar, ha de ser consistent,
a les Illes Balears tots coneixem que la Delegació del Govern
va advertir els ajuntaments, d’una manera simpàtica i per carta,
que un possible incompliment podia dur una intervenció per
part de l’Estat d’aquell municipi, això és una carta que es va
trametre des de la Delegació del Govern amb tota la simpatia,
però amb l’advertiment clar, davant petits incompliments que
s’han produït per part d’ajuntaments.

En canvi, de la desobediència expressa d’aquest
comandament únic, com, per exemple, per part de la
Comunitat de Madrid, del Govern de Madrid, posant en risc la
seva ciutadania, posant en risc tota la ciutadania de l’Estat, ha
estat un escàndol, un escàndol, la permissivitat amb la festa
que es va muntar per clausurar l’IFEMA, l’Hospital d’IFEMA;
la permissivitat davant manifestacions o  concentracions no
autoritzades, on no es respecta absolutament cap mesura de
seguretat; davant declaracions com les que vàrem sentir la
setmana, i la diputada d’Unides Podem, la Sra. Esperança Sans,
ja hi ha fet referència, en què es demanava a les forces de
l’Estat no acomplir les instruccions del Govern.

Jo sé que avui vostè no em pot respondre això, però també
hi ha una altra, diguéssim, desobediència més que
incompliment, perquè, evidentment, els petits incompliments
que es produïen les primeres setmanes són uns i després de
conèixer tothom l’estat d’alarma té un altre greuge, que és la
desobediència, per part de segons quines aerolínies o segons
quins vols que no han respectat les distàncies de seguretat. Jo
sí, Sr. Marc Pons, Sr. Conseller, em vull reafirmar en aquesta
pregunta que li he fet abans, si el Govern de les Illes Balears,
a part de presentar la queixa, que ens consta, si té qualque tipus
d’informació respecte de si l’Estat ha obert expedient en
aquest a l’aerolínia concreta, al vol de Palma-Eivissa, o si hi
ha qualque anunci de sanció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Miren, cuando ustedes salen aquí
a rebatirnos a los de VOX demuestran cada vez, me refiero a
los señores de Podemos y de MÉS, su sectarismo. 

Sra. Sans, vaya demócratas están ustedes hechos, señores
de Podemos, cuando les molesta que la gente de forma
espontánea salga a protestar a la calle, que es lo que está
pasando de forma espontánea, a lo mejor es que no se ha
enterado de que en esas caceroladas espontáneas, no
convocadas por ningún partido, sino espontáneas, están
muchos miembros del personal sanitario al que su gobierno
les ha dejado completamente abandonados. O a lo mejor
también hay usuarios de residencias de personas mayores,
personas mayores que han dejado absolutamente abandonadas
y cuyo máximo responsable es casualmente Pablo Iglesias.
Están ahí manifestándose, pero no les gusta que se
manifiesten, porque ese es el concepto de democracia, sólo
se manifiestan si va bien conforme a lo que dicen sus
postulados. Si es gente que protesta, gente que lo ha pasado
mal, gente que ha sido abandonada, eso lo tienen que criticar. 

Es igual que el señor de MÉS, el Sr. Ferrà, vuelve hacer
referencia a estas concentraciones espontáneas y incluso cita
nombres muy curiosos. A usted le molesta mucho o le
preocupa que en IFEMA se contagie, pero no ha dicho nada de
los homenajes de los etarras, que estaban todos juntos, así se
ve que no se contagia. Las caceroladas para usted contagian,
pero en el funeral de Anguita se ve que no se contagia nadie.
Es algo curioso esta dinámica de contagio selectivo.

Mire, Sr. Pons, usted aunque venga aquí pareciendo que
hace una homilía, como si de un obispo se tratara, se ha
quedado a gusto al decir que nosotros venimos aquí a destruir.
Pues mire, nada más alejado de la realidad. Desde que se
inició esta crisis nosotros hemos presentado hasta 115
propuestas, de las cuales la inmensa mayoría han sido
tumbadas por su gobierno, por los partidos que apoyan a su
gobierno. Muchas medidas, por cierto, que después han
incluido en un decreto ley, lo digo por el Sr. Borràs, si alguien
ha visto la luz en estos aspectos han sido ustedes, que han
pasado una semana de tumbar medidas que nosotros
proponíamos para reactivar la economía, a incluir algunas de
ellas en el decreto ley, después han incluido otras
barbaridades claro, lo llevan en el ADN, pero fíjese aquí en los
cambios y las incoherencias en una semana para otra. A lo
mejor han sido ustedes que han visto la luz en esos aspectos.

Sr. Pons, decía que no hay normativas claras en los
aeropuertos. Mire, dígale al Sr. Sánchez que hable con el
Sebastian Kurz, primer ministro canciller de Austria, que ellos
están aplicando normativas claras en los aeropuertos ya hace
semanas. No nos venga aquí con la excusa de que aquí nadie
sabía absolutamente nada, ha vuelvo a salir y ha vuelto  a
decirlo. Desde el 30 de enero lo sabían, lo sabían todos los
países europeos, se decretó la emergencia sanitaria
internacional por la OMS y por la Unión Europea, y ustedes no
hicieron hasta el 13 y el 14 de marzo para aplicar su agenda
política, ha sido el Gobierno de España.

Y además me hace gracia, y sale aquí no responde a casi
nada, pero sí le preocupa mucho que nosotros, esta vez sí,
convoquemos una manifestación el próximo sábado 23, que no
sé si se ha enterado que es en coche, en vehículo, lo digo por
el riesgo de contagio, que se va en coche y es una
manifestación autorizada por Delegación del Gobierno. Es que
aún no han podido acabar con ese derecho también, están en
una agenda donde van quitándonos derechos y libertades
progresivamente, pero el derecho a manifestarse, ¡fíjese
usted!, aún nos lo conceden. Y el próximo 23 de mayo, a las
12 del mediodía, nos vamos a manifestar en las capitales de
provincia de cada isla, con vehículo, manteniendo todas las
condiciones de seguridad y todos los requisitos de seguridad,
a usted no le preocupe tanto. 

Eso es ser demócrata, pero a usted le molesta también que
salgamos a manifestar nuestros derechos y es que el tic
totalitario de la izquierda y de un PSOE instalado en la
extrema izquierda, demuestra con intervenciones como la
suya, lo que realmente les preocupa.

Veo que no les preocupa es el canon de los puertos, que
van a mantenerlo al 100%, eso se ve que está muy bien. Y yo,
perdone que le diga, usted personalmente ha dicho que la
relación con el Ministerio de Transportes es muy fluida, pero
menos mal que he salido yo a decirle que habían aprobado una
orden ministerial, porque es tan fluida su relación que ni se
habían enterado. A mí que me expliquen el Sr. Ábalos y usted
si hablan o no hablan, yo creo que no hablan, porque realmente
ahora seguramente ya ha vuelto a cambiar el BOE, pero vamos,
es normal. Así que no venga a hablarnos de buena sintonía,
porque no tenía ni idea de la orden ministerial. 

Y me parece una barbaridad lo de las embarcaciones de
recreo extranjeras, porque aunque amarren en cualquier
puerto, es mucho más fácil establecer controles a estas
embarcaciones de recreo. Utilicen los millones que están
utilizando para cosas que no sirven para nada en hacer los
controles oportunos.

Mire, termino, Sr. Presidente. Sr. Borràs, nosotros
siempre hemos dicho que la intervención del Estado es
adecuada en situaciones excepcionales y el Estado debe
intervenir allí donde el libre mercado no llega para que las
personas que peor lo pasen, lo pasen menos mal. Lo hemos
dicho siempre, de hecho nosotros en este estado de alarma
hemos dicho por activa y por pasiva que si a los trabajadores
se les obligaba a parar de trabajar, que el Estado asumiera las
nóminas de ellos y lo mismo que dijimos que se ayudara a los
autónomos, pagándoles la media de la facturación de los
últimos 3 meses, esas eran ayudas directas. A esos les han
dejado ustedes tirados y abandonados, o sea, nosotros somos
los que pensamos por la gente que realmente lo pasa mal,
ustedes no. 

O sea, nosotros sí que estamos de acuerdo en estas
situaciones, por eso sinceramente cuando viene aquí usted a
hacer broma, pues mire, cuando viene aquí a hacer broma y a
decir, que estamos ante un gobierno en Madrid de Boris
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Ayuso, pues mire, yo prefiero un Gobierno de Boris Ayuso,
que un gobierno de los picapiedra, con Pedro y Pablo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. La veritat és que m’ha preocupat que hi
hagi persones de residències d’ancians manifestant-se pels
carrers, pensava que hi havia un cert control d’aquests centres,
almanco als públics hi és, per evitar evidentment que aquestes
persones que són d’alt risc, es puguin contagiar de les
malalties. 

Però clar, “cada día hay atropellos y no por eso
prohibes los coches”. “¿Quién es la DGT para decir cuánto
puedo beber?”. Ayuso, Aznar, ...

(Se sent una veu de fons que diu: “¡Viva el vino!”)

Viva el vino!, perquè clar, confonem les coses, confonem
la llibertat... Açò és molt antic, com els “hilillos de
plastilina”, també és molt antic davant d’una emergència
dramàtica “hilillos de plastilina”. Imaginem què hauria
succeït si el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Espanya
parlen que res ..., “sólo es una gripe”, com va dir algun
president del Partit Popular. Imaginem.

Però clar, a vostès no els preocupa l’estat d’alarma, els
preocupa que hi hagi Estat, que hi hagi poder públic, que hi
hagi Govern, que hi hagi intervenció pública...

(Alguns aplaudiments)

Açò és el que els preocupa perquè si no, “¿quién me dice
a mí cuántas copas puedo beber?”. I les manifestacions,
legals evidentment, tothom té tot el dret a manifestar-se. Jo
confés que m’he manifestat il·legalment, contra Franco, m’he
manifestat il·legalment. Ara, des que hi ha democràcia m’he
manifestat legalment, i és cert que cada vegada hi ha més gent
en aquestes manifestacions, primer han hagut de trobar la
cuina de ca seva, i després quan han trobat la cuina de ca seva
han hagut de trobar les cassoles per poder sortir, perquè clar,
no sabien ni on era la cuina...

(Remor de veus)

Sí, a vostè  li farà molta gràcia, però la gent que s’està
manifestant és la gent que no suporta que li diguin que ha de
renunciar per al bé de tothom a determinades actuacions. I a
mi tampoc no m’agrada haver de renunciar a determinats
comportaments, però per al bé de tothom hi renunciam i si es
manifesten legalment que es manifestin tant com vulguin. Per
cert, ara que ha disminuït la contaminació, vindrà VOX a
incrementar la contaminació fent caravanes de cotxes. Està bé.

Recobrar la connectivitat és imprescindible per a la nostra
comunitat, però mantenir la seguretat també és imprescindible
per a la nostra comunitat. Per tant, s’ha de fer amb seny i s’ha
de fer amb senderi, s’ha de fer amb mirament.

Comandament únic, evidentment s’ha de fer escoltant les
comunitats autònomes, cercant la màxima cogovernança, fent
el màxim... evidentment les situacions de desescalada són
situacions distintes i s’ha de respectar la situació de cada
comunitat.

Ara, està clara una cosa: val més un comandament únic que
un pensament únic.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per finalitzar el debat en torn de
contrarèplica té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, intentaré donar un poc de resposta a les
noves aportacions, a algun comentari més que ha sortit,
m’abstindré en qualsevol cas en alguna qüestió que donava per
resposta, però no hi ha cap inconvenient a tornar-la plantejar.

Tenim una situació de quarantena per a qualsevol persona
que arriba des de l’estranger, d’acord?, i evidentment aquest
d’entrada no és un plantejament que nosaltres com a Govern
de les Illes Balears haguem demanat i que ens genera més d’un
dubte i ho hem dit públicament, no ara, eh? I creim a més a
més en certa manera que açò va lligat a la inexistència d’una
normativa en l’àmbit europeu que deixi molt clar i molt
regulat amb quines condicions hi pot haver connectivitat aèria. 

Per açò és tan important i per açò jo feia aquesta crida del
que representa la necessitat de saber i de tenir una normativa
a nivell d’Europa que reguli amb quines condicions es pot
volar o no. I per açò la millor opció, unes opcions que
entenem que han d’acompanyar aquesta normativa europea és
la idea dels corredors segurs en aquells territoris on estiguem
amb igualtat de situacions i de condicions.

I açò jo entenia que donava resposta al plantejament de
Còrsega, d’acord?, de qualsevol indret de qualsevol banda
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tothom haurà de fer aquest nivell d’imposició, des de Balears
no és suficient perquè és el país d’origen, és la regió d’origen
que marca realment en certa manera una discrecionalitat a la
qual nosaltres no podem arribar i que per açò és tan important
que hi hagi un plantejament que ja hi hauria de ser i encara no
hi és.

Què entenc jo? Primer que la quarantena és en època
d’estat d’alarma i que tant just hi vagi havent acords que
permetin i que garanteixin aquests corredors segurs, aquesta
quarantena desapareix. Per açò és tan important la reunió a què
jo feia referència, d’aquests deu països on entre Alemanya,
Àustria i on hi ha Espanya estan definint aquests corredors
segurs. 

Quan aquests acords bilaterals hi siguin en nivells de
situació de pandèmia equivalents aleshores ja desapareix, ja
decau directament aquesta situació de quarantena. Crec que he
donat una resposta al plantejament que entenc que el Sr.
Castells em demanava. 

A partir d’aquí açò entra en negociació d’autoritat sanitària
en l’àmbit estatal on nosaltres des d’aquí el que prenem és que
AENA en el moment en què hi sigui, sigui el primer a
col·locar-ho, a instal·lar-ho, controls de temperatura, ha
d’acabar.... aquest és el plantejament i com estam coordinant
des de la part del Govern.

Entre illes, aquí ja començam a veure iniciatives
empresarials que no per contracte, per compte i risc ja prenen
decisions. Ho ha fet Air Nostrum. Ja no es contracte. Air
Nostrum ha decidit de motu proprio posar aquestes
connexions. Balearia en principi la previsió és que faci el
mateix entre illes. 

Aquí començam a incrementar i a posar a disposició places
que el que fan és reduir nivells d’ocupació perquè com més
oferta hi ha menor és el nivell d’ocupació i que permeten
precisament aquesta mobilitat, autoritzada per Espanya?, sí, és
clar que sí. Estem nosaltres en fases similars? Sí estam així,
dins d’aquesta pròpia província aquesta mobilitat hi ha de
poder ser. 

Tenim encara certeses..., açò són treballs que estam fent
i que haurem de veure com acaben evolucionant, d’acord?,
però el que és clar és que es van posant a mesura que anam
desescalant, s’estan posant cada vegada, s’estan incrementant...
aquesta part d’oferta i jo crec que açò és important.

A la vegada, ho torn a dir, el Govern de les Illes Balears ha
aprovat per decret llei i serà validat d’aquí molt poc temps per
aquesta cambra una reducció de taxes portuàries i ha demanat
al Govern d’Espanya -ha demanat al Govern d’Espanya- en
reunió de sectorial, on hi havia el ministre amb els diferents
consellers, i ha traslladat també al president de Puertos del
Estado y de AENA la importància de reduir taxes precisament
per reduir despeses fixes a companyies navilieres i aèries que
estan passant pel pitjor moment possible. 

Nosaltres n’hem de ser conscients, la connectivitat depèn
del bon funcionament d’aquestes companyies privades. I aquí
hi ha un joc que necessàriament l’hem de saber entendre i on
el Govern va donar exemple i va dir: “nosaltres en estat
d’alarma no cobram taxes -no cobram taxes- i quan hagi passat
l’estat d’alarma durant tot l’any 2020 les taxes seran d’un
50%” i hem demanat al Govern d’Espanya tant per part
d’AENA com per part de... i aquí hi ha una discrepància, en
aquesta no hi ha hagut encara una resposta positiva, però el
plantejament del Govern és en aquest aspecte molt clar.

No he entès..., és a dir, ni gestionam, i ho dic ara com a
conseller, aquesta crisi com una competició amb Canàries per
veure qui arriba primer, d’acord o no, no ho gestionam des de
la competència, sinó des de la cooperació i m’agradaria..., ho
dic perquè ara faré alguns esments a açò perquè vostè exposa,
em treuen una nota de premsa on es diu que el mes de juliol hi
haurà un..., nosaltres aquí esperam que abans del mes de juliol
puguem començar a veure o a principi, molt a principi de
juliol perquè vostè deia 21 de juliol, crec que abans..., molt a
prin... ja estiguem veient aquí alguna part d’algunes d’aquestes
connexions que estan funcionant. Podríem fer una nota, eh?,
tal vegada... sortiria i  des de Canàries dirien: “miri, els de
Balears ja tenen...”, per tant, siguem prudents a l’hora de rebre
les notícies.

Però si vol li posaré alguns exemples, també del que pugui
suposar la lectura de Canàries de cap aquí. Som l’única
comunitat autònoma amb més d’un aeroport en què tots els
aeroports que hi ha se’ls permet vols internacionals. Canàries
són set illes a les quals hi deu haver cinc o sis aeroports i com
a màxim en tenen dos. 

Balears els té tots tres i és un plantejament i una petició
expressa que vàrem fer com a Govern de les Illes i on vàrem
dir: “escolti, els nivells de seguretat que nosaltres tenim, per
control de temperatura, etc., així com estam funcionant avalen
que tinguem capacitat de poder rebre”, després els motius
seran sempre els justificats, però de poder rebre. Canàries no
ho té. Canàries té en tot cas les illes capitalines que ells diuen
que són les que permeten aquesta connexió de vol
internacional, però cap més, eh?, cap més... 

No, amb Fuerteventura?, amb Lanzarote?, amb...? No, no hi
són. No estan oberts als vols internacionals. Per tant..., li pos
un exemple, eh?, i jo no vull..., n’hi puc posar un altre, el que
va ser l’ordre de tancament de ports i aeroports es va fer
primer a Balears abans que a Canàries. Canàries va venir dos
dies després. Pot mirar l’ordre.  

Pot mirar el BOE i el veurà, ho dic perquè... vàrem fer
bona feina i també ser qui, però no.... no, no.... tampoc no ens
dedicam... aquí l’important és que mentre nosaltres fèiem
feina compartíem aquesta feina amb ells i no és açò cap
problema, al contrari, aquesta idea també un poc de lleialtat
entre comunitats autònomes i de poder-nos ajudar entre
nosaltres, vaja, és que crec que és el que la gent realment ens
demana. Estic convençut que és el que la gent realment ens
demana i en aquest sentit seguirem fent feina. 
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I en algunes coses si a Canàries fan una passa cap endavant
i tenen una idea bona i l’executen i a nosaltres ens pot venir bé
no tenim en cap cas cap tipus d’inconvenient a fer-ho possible.
Ho dic perquè també entengui amb quin marc nosaltres ens
movem.

En la part dels nivells d’ocupació, perquè efectivament hi
ha hagut algunes preguntes que també ens hem deixat, dels
vols. Està traslladat per escrit, em consta fins i tot que la
Guàrdia Civil, no ho tenc ara aquí devora, ho tenc, però sé que
hi va haver alçament d’acta perquè hi va haver alguna denúncia
fins i tot de passatgers, per tant la Guàrdia Civil va posar..., va
alçar acta, però segur que hi ha qualque tipus de tràmit, no sé
en aquests moments en quin punt es troba, però el que és clar
és que hi ha hagut un incompliment. Per tant, aquí devora el
Govern d’Espanya deu procedir. Demanaré aquesta informació
i no tenc cap inconvenient a traslladar-la-hi.

Sí en tot cas crec que torn a fer també una reflexió -i ja
vaig acabant, eh?-, que és la d’entendre que com que la
normativa europea permet vols al cent per cent d’ocupació, a
partir de la setmana que ve anirem veient com les companyies
van volant, nosaltres no tenim capacitat de poder limitar açò;
serem molt estrictes, que l’ús de les mascaretes, la
desinfecció que s’ha de fer, tota aquella part que hi sigui, però
entram cap a una dinàmica que no és ben bé la compartida per
part d’aquest govern, però que en el moment que Europa va
determinant determinades regles del joc a nosaltres no ens
queda més remei, en aquest cas to t i  no compartir-les, que
tenir-les present i  demanarem i seguirem reivindicant la
màxima seguretat.

En els propers dies s’aniran prenent noves decisions, en
els propers dies veurem nous..., a mesura que avancem
tendrem capacitat també de plantejar noves propostes. Estam
molt atents, des de la Direcció de Ports i d’Aeroports, com
deia abans, molt en contacte amb altres comunitats autònomes
que es troben en una situació molt similar a la nostra, intentam
mantenir el màxim contacte amb el Govern d’Espanya,
intentam mantenir el màxim contacte amb companyies aèries
i amb navilieres. 

Jo aquí vull posar en valor, perquè hi hem passat molt per
sobre, però a la part de les navilieres quan se’ls va dir que no
podien transportar passatge, però que era imprescindible que
les mercaderies a les vuit del matí a tots els supermercats, tots
els productes frescos hi fossin, ells s’han mantingut, han
mantingut les seves rutes. Açò els ha suposat pèrdues, ben
segur, en més d’un cas. Jo crec que aquí hi ha qüestions
d’aquestes que val, i vull aprofitar des d’aquest faristol per
posar també en valor el que representen els compromisos amb
aquesta regió, que sense ells a nosaltres ens hauria suposat
vertaders problemes. Aquí hi ha un gran treball darrere de
coordinació , de moltes reunions i d’intentar resoldre cada
cosa. 

Cada port és diferent, no s’assembla per a res el port
d’Eivissa amb el de Ciutadella, on tot entra per Eivissa i a
Menorca té dos ports que té entrades diferents. No s’assembla
per a res l’aeroport de Palma, amb 30 milions de passatgers,

amb la magnitud que té, amb el de Menorca que tot just quan
va..., quan està..., són quatre, no? Són escales, dimensions que
també demanen gestions moltes vegades molt singularitzades.
Crec que amb totes aquestes dificultats així i tot hem anat fent
camí i feim camí. 

Preocupats hi estam, faltaria més, però no serà per
nosaltres que dediquem els esforços que facin falta perquè
aquesta desescalada es produeixi de manera correcta, així ho
farem, i sempre, ho dic i ho tornaré a repetir les vegades que
faci falta, a partir dels criteris que a nosaltres ens marquin les
autoritats sanitàries. A partir d’aquí, agrair-los moltíssim la
proposta d’aquest debat i qued a la seva disposició.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara farem una suspensió
temporal i tornam a reprendre el debat a les dues i mitja.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Reprenem la
sessió. 

III. Compareixença de la consellera d’Agricul tura,
Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, la
Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-
Mauriño, per tal de celebrar una sessió informativa sobre
la situació de l’agricultura i la ramaderia de les Illes
Balears en la nova situació de crisi derivada de la
pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 7629/20 del
Grup Parlamentari Mixt).

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a la
compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació del Govern de les Illes Balears, la Sra. Maria
Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre la situació de
l’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears en la nova
situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Començam amb intervenció de la consellera d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Senyores i senyors diputats i diputades, membres de la
Mesa, personal de la cambra, premsa, bon dia. Vull
començar..., sí, n’hi ha de premsa, són per aquí.

Vull començar i donar les gràcies una altra vegada al
sector agroalimentari i pesquer de les nostres illes per no
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defallir mai davant les dificultats, per la seva feina i ajuda
constants, i per la seva resistència. Perquè aquesta situació
ha arribat quan aquest sector ja estava al límit, com ens
varen recordar just abans des dels carrers.

El sector primario ha demostrado su capacidad para
adaptarse a situaciones de las más difíciles. Es un sector
acostumbrado desde hace muchas generaciones a afrontar las
inclemencias climáticas y la dureza de la vida en el campo y en
la mar. Esta vez han tenido una reacción rápida y han puesto en
marcha enseguida iniciativas diferentes a las habituales para
hacer llegar sus productos a las casas de la gente confinada. La
respuesta de la población debe estar a esta misma altura
eligiendo un consumo responsable a favor de nuestro producto
local. Cada vez que encargamos una de esas cestas de
productos cultivados aquí contribuimos a mantener nuestra
payesía y también a mantener nuestro paisaje; proporcionamos
a nuestras familias alimentos frescos de gran calidad,
fomentamos el empleo, la creación de nuevas empresas
agroalimentarias y la diversificación tan necesaria de nuestro
modelo productivo.

Me ha emocionado ver el espíritu de solidaridad y de
comunidad que ha surgido en las últimas semanas, ver como
la gente aplaudía a los tractores que combatían el virus y que
pasaban por los pueblos desinfectando de forma desinteresada
las calles para que el vecindario estuviera más seguro. Y es
que vamos a salir de esta, pero sólo se puede salir de una
manera, codo con codo y sin dejar a nadie atrás. 

Es nuestra responsabilidad, cuando todo esto haya pasado,
no olvidar qué sectores fueron indispensables y estratégicos
durante la pandemia: personal sanitario, de limpieza, de
residuos, de seguridad, de transporte, de información, pero
también quienes aseguraron lo único indispensable para la vida
que es la alimentación. 

Esta pandemia, además, ha desvelado grietas en el sistema.
Mientras la demanda de alimentos aumentaba desde el
principio del estado de alarma, nuestros productos
encontraban serias dificultades para situarse en el mercado. La
dependencia del canal HORECA, destinado a hoteles y
restaurantes, y la escasa presencia en las grandes superficies
resultaron ser una combinación letal. Los productos frescos
fueron los primeros perjudicados. Entre  el 14 y el 20 de
marzo nuestra conselleria centró su trabajo en realizar un
diagnóstico de la situación del sector agrario, del ganadero,
del pesquero y del alimentario. Este diagnóstico fue posible
gracias a múltiples y permanentes contactos tanto con el
sector como con el Ministerio de Agricultura, una
colaboración que continúa a día de hoy. El ministerio desde un
primer momento nos ha ido informando de los contactos
mantenidos con la Comisión Europea; nos va trasladando
borradores y reglamentos aprobados a fin de flexibilizar los
usos de la PAC y los fondos FEMP para pesca. Esto ha
permitido lanzar nuevas medidas para los sectores afectados
por esta situación tan inesperada.

La relación permanente con el sector ha sido también muy
fructífera. Cada dos semanas nos hemos reunido con las

organizaciones agrarias profesionales de todas las islas, con
la Federación de cofradías de pescadores y con la
Organización de productores Mallorcamar. También hemos
mantenido reuniones con las organizaciones que representan
a la agricultura ecológica, con el sector lácteo, con el sector
del vino, con las IGP y las DOP, con el sector hortofrutícola,
con el de las flores y plantas ornamentales o con el del ovino
y porcino. Por otra parte desde el primer momento hemos
mantenido un diálogo con las grandes superficies y con el
sector de la distribución para favorecer la entrada del producto
local o la ampliación de su cuota de presencia y de mercado
en estos espacios; conversaciones constantes también con la
FELIB para resolver dudas y apoyar instrucciones concretas
como la de los mercados locales. 

Sólo el trabajo constante y la colaboración entre
instituciones ha hecho posible resolver innumerables
problemas urgentes; por ejemplo el esfuerzo conjunto de la
Vicepresidencia, la Conselleria de Salud, la Delegación del
Gobierno y esta conselleria logró que los mercados
agroalimentarios y estacionales se pudieran mantener con
todas las garantías sanitarias y de seguridad en nuestra
comunidad, algo que quiero recalcar que sólo se consiguió en
tres comunidades autónomas. Sin embargo, y a pesar de haber
trabajado intensamente desde el principio para solucionar el
tema de los huertos de autoconsumo, o para que el sector de
flores y plantas ornamentales pudiera seguir vendiendo, no se
logró conseguir en el plazo que hubiésemos deseado. Somos
conscientes de las dificultades del Gobierno central para
coordinar tantas medidas en tantos territorios tan diversos a la
vez, entendiendo la necesidad del marco único pero
recordando la importancia de la cercanía en la gestión.

A los diez días de la declaración del estado de alarma esta
conselleria presentó ya un plan de choque; lo hizo en rueda de
prensa en un momento en el que el Parlamento estaba cerrado.
La Unión Europea permite la regulación de los mercados y la
intervención cuando los productos alimentarios bajan de los
precios mínimos establecidos; en este periodo las actuaciones
de esta conselleria se han orientado a que los productores no
se vean afectados por la distorsión del mercado. A estas
medidas hemos añadido otras de promoción de nuestros
productos y de apoyo a su comercialización. En un primer
momento identificamos los sectores que iban a entrar en
crisis muy rápidamente; se trataba sobre todo de productos
frescos, los de la pesca, la leche, y también el sector ovino.
Consideramos que había otros sectores a los que se atendería
en una segunda fase con las medidas apropiadas. Así
elaboramos el plan de choque anunciado el pasado 26 de
marzo con una previsión inicial de 1.850.000 euros.

La situación y las necesidades han ido cambiando desde
entonces y el plan se ha ido amoldando a la afectación de la
COVID sobre el sector. El resultado final es un plan de
choque con un total de más de 2.300.000 euros ya
comprometidos, a los que podrían añadirse un par de líneas
más que estamos perfilando y que pueden sumar 1.155.000
euros más, lo que nos situaría cerca de los 3.400.000 euros
finalmente. Algunas líneas ya están publicadas y el resto lo
estarán a lo largo de los próximos días. 
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Entro a detallar el plan de choque, que muchos de ustedes
ya conocerán. Los objetivos de este plan de choque son:
primero, apoyar la producción del sector agroalimentario de
las Islas y mantener el funcionamiento y la viabilidad de las
explotaciones. Segundo, garantizar el funcionamiento de la
cadena alimentaria y el correcto abastecimiento de alimentos
a través de todos y cada uno de los canales de
comercialización existentes apoyando a la capacidad para
absorber toda la producción hasta finales de junio. Y tercero,
estabilizar la situación de cada uno de los subsectores de
manera que no se produzcan caídas de precios, contracción de
la demanda o  el cierre de sectores por falta de salida
comercial. 

En cuanto a las medidas en general de este plan de choque
es importante decir varias cosas. Primero, que todas las líneas
se han definido y consultado con el sector agrario y pesquero
y en algunos casos también con la industria agroalimentaria;
que hemos integrado en un 80% las propuestas y alegaciones
recibidas; que todas las líneas tienen el mismo marco
temporal, se aplicarán con efecto retroactivo desde el día 14
de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y estarán
vigentes hasta el 30 de junio; que antes de su publicación final
en el BOIB era necesario tener claro cómo se articularían
algunas ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura o
por la Comisión Europea, que aprobó diversos reglamentos de
apoyo a sectores en crisis el pasado 30 de abril. La idea por
supuesto  es que nuestras ayudas sean complementarias y
compatibles con todas éstas para tener también la posibilidad
de recuperar fondos invertidos.

A continuación paso a detallar estas líneas. La primera, la
línea de ISBA. Se ha articulado un sistema específico para el
sector agrario y pesquero dotado con 400.000 euros de
presupuesto de nuestra conselleria que se ha habilitado dentro
de la línea general de apoyo al capital circulante que se puso
en marcha desde la Conselleria de Hacienda y que está avalada
por ISBA. Este sistema permitirá acceder a una financiación
total de 4.400.000 euros. Está dirigido a explotaciones
agrarias y ganaderas, a embarcaciones pesqueras y pequeñas
industrias agroalimentarias que necesiten algún prestamo de
liquidez no muy elevado. Serán de hasta 24.000 euros para las
embarcaciones pesqueras, de hasta 70.000 euros para
cooperativas y sociedades agrarias de transformación, las
SAT, de 50.000 euros para industrias agroalimentaris, como
pueden ser queserías, bodegas, tafonas..., y de hasta 30.000
euros para explotaciones agrarias y ganaderas. Estos
préstamos se darán sin intereses y con un plazo para su
devolución de 5 años, con 1 año de carencia. El resto de
explotaciones e industrias agroalimentarias que soliciten
préstamos por cuantías mayores entrarán en la línea general de
crédito habilitada por Hacienda. Aunque esta línea se gestiona
desde ISBA, la elaboración de cada expediente, el informe y
el estudio lo elaborará nuestra conselleria a través de
FOGAIBA.

Luego tenemos una línea de apoyo a la pesca. En el sector
pesquero les podemos ayudar de momento con 200.000 euros
de fondos propios para cubrir los costes de funcionamiento de
las lonjas, tanto la de Ibiza como la de Palma, y también para

los primeros puntos de venta de Menorca i de las Pitiusas. Es
una ayuda fundamental para mantener la estructura comercial
del sector de la pesca en el conjunto de las islas, pese a esta
situación que tenemos ahora. Para conceder estas ayudas se
comparará el volumen de ventas entre los meses de marzo a
junio de 2020 con el del mismo período del año 2019. Los
beneficiarios de esta ayuda se han establecido en base al
Decreto  22/2018, de 6 de julio, por el que se regula el
desembarque, la primera venta, la trazabilidad y el control de
los productos pesqueros en las Islas Baleares. 

Al mismo tiempo hemos trabajado con la Federación de
Cofradías de Pescadores para adecuar semanalmente los días
de faena con el objetivo de reducir la cantidad de pescado
disponible en lonjas y en puntos de primera venta. De esta
forma se garantiza la comercialización y el mantenimiento de
los precios o, como mucho, que desciendan en un 10, 15%.
Semanalmente hacemos seguimiento de la evolución de los
mercados que acordamos con la federación los días de faena
de la semana siguiente estableciendo un sistema de turnos por
puertos, pero en este momento, por ejemplo, las barcas están
trabajando con normalidad. 

Por otra parte, desde la Unión Europea y desde el
ministerio se avanza para aplicar el Reglamento Europeo
2020/560, de 23 de abril, de medidas específicas para atenuar
el impacto de la COVID-19 en el sector tanto de la pesca
como de la acuicultura. Están contempladas tres medidas
concretas. La primera, paradas temporales para las
embarcaciones que se van a establecer por medio de una
orden, y nosotros hemos solicitado que sean por días. Esto
parece que se ha aceptado. Segunda, ampliar la dotación de las
actuaciones de comercialización de las organizaciones de
productores. Aquí, en Mallorca, bueno, en Baleares la única
OP es la de Mallorca que podrá aumentar su dotación hasta el
12% del total del programa operativo de pesca. La tercera
ayuda será un apoyo al almacenamiento y la congelación de
producto. 

Para la línea de ovino, caprino y porcino y en el sector
cárnico tenemos que tener en cuenta que su dependencia del
canal de comercialización de hostelería y restauración es del
70%, por lo que ha visto caer la demanda de sus productos en
uno de los principales momentos de consumo del año además.
Ante esta situación una de nuestras prioridades ha sido la línea
de apoyo a este sector, que esta dotada con 250.000 euros de
fondos propios. Esta línea es un acuerdo a cuatro bandas entre
los productores, los mataderos, las grandes superficies y las
carnicerías y la conselleria. El apoyo a la comercialización de
estos productos era vital para poder ofrecerlos a buen precio
a los hogares a la vez que aumentar su venta. El resultado está
siendo muy positivo y, por ejemplo, en ovino se ha dado ya
salida de una media de 5.000 corderos a la semana desde las
islas a los que tenemos que sumar el cordero que hemos
logrado exportar. Entonces, por un lado como apoyo a la
comercialización y para poder mantener las rentas ganaderas,
le pagamos una cantidad fija de 6 euros por animal para todos
los corderos y cabritos que tengan un peso superior a 8 quilos
y un máximo de 14, que salgan por supuesto de las
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explotaciones ganaderas para su sacrificio en mataderos
homologados de las islas.

Por otro lado ayudamos a los operadores a cubrir los
costes de transporte, sacrific io , congelación y
almacenamiento de todo el cordero y el cabrito que salga de
las explotaciones y que ya tenga un peso superior a 14 quilos
en canal para ovino, de 10 quilos en canal para la porcella. La
subvención cubrirá 20 euros al ganadero, 5 euros por
sacrificio y 4 euros para congelación por mes. Esto por un
tiempo máximo de seis meses desde la fecha del sacrificio.

Otras dos líneas aparte son, por un lado, la de los
productores de porcella que recibirán una cantidad fija de 6
euros por animal para todas las lechonas de un peso entre 6 y 
8 quilos en canal y que salgan de explotaciones ganaderas para
el sacrificio de los mataderos homologados de las islas.

Por otro lado hay una línea de apoyo por cada ejemplar del
porc negre mallorquí destinado al sacrificio tanto si es para
carne como para sobrasada. Es una ayuda de 10 euros por
animal.

De forma paralela desde la conselleria hemos facilitado la
búsqueda de posibles compradores en la península de ganado
sacrificado en Baleares con destino mercado musulmán halal.
Por esta vía se ha alcanzado un contrato importante  que ha
permitido descongestionar la situación del mercado cárnico
en nuestras islas evitando así caídas de precios.

Y, por último, se está trabajando con el ministerio para
definir un sistema que canalice tanto las ayudas estatales a la
comercialización para explotaciones de ovino y caprino como
las europeas para el almacenaje privado de estas carnes. Se ha
hecho un primer sondeo de todo nuestro sector para saber el
interés en acogerse a esta ayuda que es de 915 euros por
tonelada por un período de seis meses. Está pensada para que
se acojan mataderos e industrias cárnicas y creemos que
puede ser un buen complemento a nuestra ayuda al
almacenamiento que también cobraran los ganaderos.

En cuanto a las líneas para el sector lácteo paso a explicar
ahora lo que hemos ido presentando como paquete lácteo.

Se trata de una serie  de medidas por un valor total de
350.000 euros para dar una respuesta a las tensiones de este
sector que está muy condicionado por la realidad insular y que
se ha visto muy afectado por la reducción de la demanda del
canal HORECA durante la COVID-19 tanto en leche líquida
UHT como en el queso Maó Menorca y en otro tipo de
productos.

Se ha llegado a un acuerdo entre todos los operadores
buscando una solución conjunta donde todos participen, y los
beneficiarios de estas ayudas serán las explotaciones
ganaderas de bovino de leche y las industrias lácteas que
procesen leche tanto propia o de otras explotaciones lecheras
o que lleven a cabo también cualquier otro proceso, desde
elaborar leche líquida, madurar queso o cualquier otro tipo de
producto lácteo.

Las ayudas se darán, según se acordó, mientras la industria
mantenga la recogida de leche habitual, es decir, mantengan
sus compromisos y también los precios establecidos en los
contratos en vigor. Así, se darán en concepto de incremento
del gasto de funcionamiento para la actividad de industrias y
operadores del sector, incrementos provocados por el
impacto de la situación generada por la COVID-19.

Por ejemplo, se cubrirá el 90% del sobrecoste por el
aumento en la cantidad de leche a procesar al tener que
absolver stocks ajenos; se cubrirá también el 80% de los
sobrecostes ocasionados por tener que incorporar nuevos
procesos industriales para hacer frente al stock almacenado y
el 80% también por el mayor coste de estos procesos.

A su vez, otorgaremos también una ayuda a la renta de los
ganaderos cuando se vean afectados por una reducción del
precio  de la leche, ayuda que será equivalente a dicha
reducción.

También tendrán ayudas las industrias lecheras que
procesen solo leche producida en su propia explotación. Estas
industrias han optado en la crisis por reducir la producción de
leche para adaptarla al mercado y esto  ha significado un
descenso de la rentabilidad. El concepto de la ayuda es
precisamente para compensar esa disminución de producción.

Dentro de este mismo paquete lácteo hemos sacado otra
línea para la retirada de vacas viejas. El objetivo de esta línea
es apoyar la reducción del potencial de producción lechera
temporalmente para que el volumen se adecue a la capacidad
del mercado. Los ganaderos todos los años suelen retirar un
porcentaje de vacas que por edad o por cualquier otro
problema han reducido su productividad y esta línea trata de
incentivar de manera especial y solo por este año esta
reducción de producción. La línea se publicará junto con la de
recría de terneras y abarcará todo 2020 a un precio por vaca
retirada de 140 euros.

Por último la Unión Europea aprobó el 30 de abril tres
reglamentos específicos para apoyar el almacenamiento de
queso, mantequilla y leche en polvo. En estos momentos
estamos trabajando entre  el ministerio y las comunidades
autónomas para definir los criterios para aplicar la línea, pero
desde la conselleria se ha trabajado ya con todo el sector para
tener previsiones de las industrias respecto al volumen que
podría acogerse a esta medida.

Para el sector hortofrutícola además de aquellas líneas a
las que puedan acogerse las OPCH en función de sus
programas operativos, sacaremos también medidas por valor
de 300.000 euros para el desarrollo y puesta en marcha de una
plataforma única conjunta de venta de frutas y hortalizas en
Baleares. Esto permitirá optimizar recursos de las
explotaciones a la hora de su comercialización. Esta iniciativa
se financiaría a través del ITS y ya se está trabajando desde
SEMILLA.

Por último, dentro del plan de choque también tenemos
prevista una ampliación de la convocatoria de seguros agrarios
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de 100.000 euros y la inclusión de líneas de seguro de
caución. La ampliación está pendiente de realizarse una vez
que tengamos la valoración técnica completa de la medida y
una vez que pase la aprobación de la Mesa de seguros agrarios.

Hay otras medidas y líneas que son transversales. Lo
detallado hasta ahora forma parte de lo que es el plan de
choque en sí, y luego en paralelo y de forma complementaria
hemos ido adoptando otras medidas para apoyar a los
productores en un momento en que obviamente lo necesitan
más que nunca.

Por ejemplo en cuanto a promoción y apoyo al producto
local, estamos haciendo campañas constantes desde el primer
día, sobre todo a través de las redes sociales propias e
interactuando con las del sector. Han colaborado en esto
chefs, productores, sommeliers y otras personalidades.

Además de esto estamos elaborando los pliegos para una
gran campaña de promoción del producto local que
licitaremos en cuanto se abran los plazos, y que será por un
valor de 91.000 euros. La idea es hacer una campaña que cubra
ya lo  que es el medio plazo. Es decir, que las acciones
empezarán en agosto, abarcarán todo el período previo y
posterior a la Navidad y llegarán hasta Semana Santa de 2021
donde esperamos que la nueva temporada turística esté  ya
abierta.

Por otra parte hemos sacado una convocatoria con
400.000 euros en total para dos líneas: la primera, para la
promoción de iniciativas para cadenas cortas de
comercialización, es decir, sin intermediarios; y la segunda,
de apoyo a la creación y desarrollo de estas iniciativas que
están centradas sobre todo en los proyectos de venta a
domicilio que han puesto en marcha muchas empresas durante
la COVID.

Desde la conselleria agradecemos mucho su esfuerzo y
financiaremos gastos de diseño, de puesta en marcha, de
funcionamiento y también gastos necesarios para su
desarrollo posterior.

También hemos incorporado al mapa de comercio
electrónico del Govern a más de 50 empresas agrarias y
pesqueras que venden su producto a domicilio con el impulso
que esto les puede suponer en sus ventas en un momento
donde hay tantísimo pedido a través de internet.

Por último, la convocatoria de ayudas a la promoción de
productos locales en el mercado interno que está dotada con
455.000 euros y que se publicó el pasado 7 de marzo, es
decir, anterior al plan de choque, está siendo reorientada,
porque estas ayudas que están dirigidas a agrupaciones, a
asociaciones de productores, de OP y GP, pero cubrían
muchísimas veces asistencia a ferias, que este año por
desgracia no se van a llevar a cabo. Por eso hemos hablado ya
con el sector para que presenten expedientes adaptados a la
nueva realidad y aprovechar estos recursos para paliar los
efectos de la COVID-19 en sus empresas.

Quiero acabar mi intervención inicial hablando de dos
proyectos más que se han puesto en marcha desde nuestra
Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria.
Se trata del proyecto de compra pública de alimentos y el del
Observatorio de precios.

El plan de compra pública de alimentos es una medida que
es de sentido común. Se trata de comprar excedentes de
productos frescos que no tienen salida ahora para destinarlos
a la gente que ahora, sin embargo, no consigue llenar la nevera.
Sin embargo, las dificultades jurídicas y competenciales para
ponerlo en marcha eran muchísimas, pero nosotros desde el
principio tuvimos claro su interés y el conjunto de las
organizaciones agrarias nos lo estaba pidiendo desde la
primera reunión. Hemos trabajado mucho con los servicios
jurídicos para encontrar el encaje y finalmente lo tenemos.
Esperamos que este camino que hemos abierto ahora pueda
continuar en adelante, dada su utilidad, al mismo tiempo que
su necesidad. 

El presupuesto con el que arrancamos este plan de compra
pública es de 250.000 euros, pero hemos presentado una
ampliación dentro del plan de reactivación económica por
valor de 600.000 euros, que esperamos se pueda llevar a cabo.
La gestión de la compra por parte de nuestra conselleria se
hará a través de la empresa pública SEMILLA, en coordinación
con la Dirección General de Soberanía Alimentaria. Por su
parte la Conselleria de Afers Socials se encargará de la
gestión con las entidades, tal y como se acordó en el Consell
de Govern del pasado 24 de abril.

También en marzo, el día 24, se puso en marcha el
Observatorio de Precios y Cadena Alimentaria. Su objetivo es
valorar la horquilla que hay entre el precio en origen y el
precio de venta final al público y comprobar que el precio que
recibe el productor es justo y que el precio que paga el
consumidor es razonable. De momento, se trata de una prueba
piloto, así que aunque al principio priorizamos alimentamos
de primera necesidad, a día de hoy también estamos valorando
productos propios de las islas, tales como hortalizas, carne,
fruta y leche de producción local. En próximas fechas se irán
añadiendo nuevos productos, algunos de los cuales como el
aceite requieren de un protocolo específico por parte  del
IQUA.

El personal del Observatorio sale cada semana a tomar
nota de los precios en un total de 25 puntos de
comercialización. Estos puntos de venta incluyen grandes
superficies, mercados municipales y también tiendas de
alimentación. Además, también se recogen datos de precios
telefónicamente, en este caso en Mercapalma y de otros 7
puntos de venta de Menorca y de Ibiza. Con todos estos datos
se elabora un informe periódico, que se ha ido publicando
desde el pasado mes de marzo en la web de la conselleria.

Agradezco sinceramente la petición de comparecencia de
esta consellera en el pleno y la ocasión de explicar todas estas
lineas y el estado del plan de choque. Nosotros en la
conselleria pensábamos haber solicitado esta comparecencia
para final de junio, porque nos parecía que era un momento
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muy adecuado por muchas cuestiones, para explicarles el tema
del FEDER, para explicarles el resultado del final del plan de
choque, si todavía (...), quién se ha podido acoger, para
anunciar nuevas medidas adaptadas a la realidad que tengamos
para esas fechas, para explicarles el estado de la negociación
de la PAC, que ahora mismo está un poco detenido y también
porque pensábamos que probablemente para esas fechas habría
muchos más diputados que podrían acudir a esta
comparecencia.

Hasta aquí mi intervención inicial, quedo a su disposición
y a la de todos los grupos de la cámara para contestar a sus
preguntas y a sus dudas. Y encantada también de tomar nota de
todas las propuestas que puedan hacer.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara començam el torn
d’intervencions dels grups parlamentaris. I començarem pel
Grup Parlamentari Mixt que va ser el que va demanar la
compareixença de la consellera d’Agricultura. Per tant, té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Gràcies també, Sra. De la Concha,
Sra. Consellera, li agraeix moltíssim aquesta compareixença
i també he de confessar que ha estat un plaer escoltar-la,
perquè fins a hores d’ara al llarg d’aquesta legislatura no
havíem tengut oportunitat de conèixer d’una manera tan ampla,
tot i que no ha pogut aprofundir evidentment en tots els detalls
perquè la seva conselleria gestiona molts programes i molts
serveis, moltíssim més dels que la gent segurament es pensa,
però estic contenta que hem pogut escoltar en línies generals
quina feina ha fet la seva conselleria, especialment ara davant
d’aquesta crisi sanitària. I nosaltres trobam important poder
escoltar de veu seva quina feina estan fent, perquè quan ens
estam plantejant una situació, no només de vulnerabilitat
sanitària, sinó també molt especialment de vulnerabilitat
econòmica de la nostra comunitat, el sector primari ha de
tenir un protagonisme absolut, el sector primari ha de tenir un
protagonisme absolut, i ho recalc, perquè no pot quedar una
vegada més com un apèndix.

Miri, Sra. Consellera, quan vostè va fer la compareixença
del passat mes de novembre per explicar els trets generals del
seu programa de pressuposts de 2020, ja ens explicava de
primeres quin era el fons amb què vostès comptaven. Vostès
comptaven amb un pressupost orientatiu d’uns 34 milions
d’euros -vostè em corregirà si ho dic malament- i evidentment
no és una quantitat molt elevada, tenint en compte la
importància de la seva conselleria i tenint en compte la
quantitat immensa de serveis que en depenen. Per tant, vagi per
endavant aquesta qüestió.

I clar, a mi m’agradaria tal vegada si m’ho permet, que
vostè aprofundís en algunes qüestions que ara li plantejaré ,
perquè en termes generals entenc que vostès com la resta de
conselleries han estat fent molta feina per tractar de pal·liar
els efectes econòmics en aquest cas, sobretot d’aquesta crisi
en el sector, i ha explicat diferents programes, alguns que ja
hem posat en marxa, altres que s’hi posaran més endavant.
Però jo concretaré per facilitar-li a vostè la feina a l’hora de
la seva propera intervenció.

A mi m’agradaria que vostè expliqués, Sra. Consellera,
quines inversions deixaran de fer, si és que deixaran de fer-ne
alguna, m’explic. Fa no gaire coneixíem a través d’un mitjà de
comunicació que la conselleria tancava un programa d’ajuts o
de subvencions dos mesos abans de la seva finalització
prevista. I,per altra banda, vostès anunciaren un pla de xoc de
2.500.000 euros inicialment. Ens pot explicar si vostès han
decidit suspendre aquest pla d’ajuts, per quin motiu ho han fet.
I si han desistit també d’altres inversions que tenguessin
pendents, ja fos a través de l’ITS o a través d’altres programes
de finançament. I,per tant, concreti si han desistit d’algunes
actuacions, de quines. Crec que és important explicar-ho.

Després amb l’ITS també, suposant que vostès no hagin
decidit suspendre cap projecte dels 7 que tenien
compromesos a través d’ITS, la pregunta seria, els podran
acabar en termini o quedaran suspesos aquests programes?

Una altra qüestió seria, vostè ha parlat també de la feina,
que jo li agraesc també, de mediació amb les grans cadenes de
distribució i (...) a Balears, perquè puguin oferir major
quantitat de producte balear. I aquesta és una qüestió molt
important perquè crida l’atenció, Sra. De la Concha, que
històricament, no d’ara, crida l’atenció que qualsevol de
nosaltres quan anam a comprar a qualsevol supermercat de les
Illes Balears, ja sigui petit comerç o ja sigui gran superfície és
gairebé igual, hi hagi tan poca varietat de producte balear.
Realment costa molt trobar producte balear a Balears i jo crec
que aquesta ha de ser una lluita prioritària per part de la seva
conselleria. Si nosaltres mateixos no som capaços de tenir a
l’abast l’opció de compra d’aquests productes, com pretenem
lluitar perquè els puguem exportar. És a dir, crec que la
primera feina que hem de fer és tractar de poder fer-ne un
consum interior i facilitar que la seva exportació -entre
cometes- entre illes no encareixi aquests preus. Jo crec que
per aquí vostès tenen una oportunitat de feina molt important
i els encomanaria que ho seguissin fent i que aprofundissin en
aquesta qüestió.

Després vostè parlava també de flexibilització de la PAC.
En què consistiria la flexibilització de la PAC que vostès
demanen, en què consisteix?

A continuació una altra qüestió, que també vostè explicava
en la seva compareixença en la Comissió d’Hisenda el mes de
novembre i és que vostè deia, amb molt d’encert, hem de
treballar per a aquest règim especial agrari de Balears. En quin
punt està aquesta feina i per què pensa vostè, Sra. Consellera,
que en aquests moments segurament més que mai, contribuiria
a reforçar el paper del nostre sector primari.
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I després hi ha una altra qüestió i aquí ja ho donaria per
tancat i m’esperaria a la segona intervenció. Hi ha una qüestió
que vostè crec que no ha apuntat, però tal vegada hi estan fent
feina i per això m’interessa. Crec que més que mai, tenint en
compte que el Govern de les Illes Balears va aprovar fa dos
anys aproximadament un gran pla de Formació Professional,
amb una inversió molt important per desenvolupar-lo a totes
les illes, jo em deman, Sra. De la Concha, vostès des de la seva
conselleria i entenc que també evidentment en col·laboració
amb Treball i amb Educació, però han fet una diagnosi de quina
és la situació, de quina és l’oferta d’estudis a Balears perquè
aquelles persones que tenguin interès a formar-se i passar a
treballar després dins el sector primari ho poden fer? Creu
vostè que hi ha suficient oferta a les Illes Balears per fer
possible aquest recurs? Jo, personalment, pens que no, però
m’interessa saber què pensa vostè i si pensa que el Govern
hauria de fer feina també en aquest sentit, perquè difícilment
podem aspirar a la professionalització del sector si no fem
atractiu i proper a la gent jove poder accedir als recursos
formatius, que jo crec que són absolutament fonamentals.

I una darrera cosa també que li volia dir, en relació amb la
pesca; quan parlam de pesca pensen vostès renunciar o, millor
dit, reduir els mitjans de vigilància de la pesca que estan
compromesos ara mateix, sobretot de cara a les reserves
marines de les Illes Balears? Crec que aquesta és una qüestió
també molt important perquè no podem perdre de vista que la
protecció del nostre litoral, dels nostres hàbitats, de les
nostres reserves pesqueres no poden estar compromeses per
la crisi sanitària, perquè si retrocedim, si aquí retrocedim de
veritat que tendrem un problema que serà molt difícil de
resoldre en el futur.

I això és tot de moment, gràcies consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bones tardes diputades i diputats. Sra.
De la Concha, bones tardes, consellera d’Agricultura. Els
nostres pagesos i els nostres ramaders saben que el Partit
Popular ha estat sempre al seu costat i arran d’aquesta crisi
vull reconèixer, una vegada més, un sector que s’ha demostrat
essencial com el que més durant aquesta crisi, com vostè deia,
consellera; ens han garantit l’abast de fruita i de verdura, de
llet i de carn, de peix els pescadors, hi podria haver res més
essencial que l’alimentació dels nostres fills? Idò no només
això, els vespres els nostres pagesos, solidàriament, han
aportat, després de jornades seves de sol a sol, també els seus
tractors per desinfectar els carrers, les places i els espais
públics dels nostres pobles i de les nostres ciutats.

Consellera, parlam d’un sector tan important que
m’agradaria que s’agafi en positiu tot el que li diré. Li seré
sincer, estic convençut que vostè és la consellera que més
francament vol ajudar el sector que representa, però també li

he de dir, consellera, que també estic convençut que vostè ho
té difícil, perquè massa anys d’experiència ens duen a pensar
que el sector que vostè representa no té tanta importància per
a la presidenta com es mereixeria.

Som net de pagesos i avui venc a aportar, i, com sempre,
venc a posar el Partit Popular a disposició de l’agricultura i de
la ramaderia. Intentaré fer-li una sèrie de reflexions en positiu,
i si li faig qualque crítica, m’agradaria que se l’agafi,
consellera, com la necessitat que tot el Govern i la presidenta
se’n temin també de les necessitats i de les demandes del
sector agrícola i ramader.

Aquesta compareixença és en relació amb com haurà
afectat la crisi del coronavirus l’agricultura. Idò, consellera,
divendres passat es va publicar un decret de mesures urgents
moltes de les quals, hem de ser sincers, del Partit Popular, que
acabarà firmant la presidenta Armengol; n’estic un poc
sorprès, i crec que a vostè ja li han fet arribar qualque queixa.
Si mentrestant tots els consellers que renegaven de les
polítiques del Partit Popular han aprofitat aquest decret
precisament per recuperar les polítiques del Partit Popular
perquè es demostren bones per a la creació de llocs de feina
i també per a la recuperació econòmica, vostè, que, a més, fins
ara havia reconegut obertament, que estava oberta a recuperar
aspectes de la Llei agrària del Partit Popular i del president
Biel Company, perquè li demanaven els pagesos, perquè li
demanaven les associacions agràries, perquè té un mandat del
Parlament i perquè fins i tot té alts  càrrecs dins la seva
conselleria que estaven i crec que encara estan d’acord, la
veritat és que ens va sorprendre, quan hem revisat aquest
decret de mesures per a la recuperació econòmica, i encara no
hi trobam punts amb substància sobre agricultura i ramaderia.

La resta de consellers ho han aprofitat, miri, el conseller
de Turisme potenciarà els creuers i les ampliacions dels
hotels, tant en volum com en places, quan abans ho rebutjava,
perquè era el que volia el Partit Popular.

El conseller d’Habitatge també agafa el nostre
avantprojecte i ens en copia aspectes, quan abans, fa només
quinze dies, si n’hi parlaves semblava que veia el dimoni
cucarell.

En territori també veniu a les nostres, i ara es podran
començar les obres amb declaracions responsables.

Fins i tot el conseller de Medi Ambient, arran d’aquest
decret de mesures urgents, si ara demanes opinió als grups
ecologistes, sembla que s’ha fet del Partit Popular. O el
vicepresident Yllanes, i jo crec que també amb bon criteri, i
que és del seu partit, permetrà les marines seques per al sector
nàutic, que era una cosa que feia anys que exigia el Partit
Popular.

Em deman, consellera, on era vostè? Vostè es va adormir
una miqueta la setmana passada quan es discutia el decret de
mesures urgents, cregui que les nostres propostes que ara
incorporen suposaran llocs de feina i també recuperació
econòmica.
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Li enumeraré una sèrie d’aquestes propostes que a mi
m’agradaria que vostè s’apuntés, que pugui comentar, i si no va
ser en aquest decret de la setmana passada ho pugui incorporar
a qualque política posterior: afavorir noves activitats
complementàries de diversificació que aportin més ingressos
per als  professionals del camp, com, per exemple, els
agroturismes, els agrorefugis o l’agrocultura; permetre també,
consellera, les superfície de venda directa; aprofitar per
afavorir la creació de reserves i vedats de recursos naturals;
afavorir la gestió activa de les explotacions forestals;
permetre, consellera, la creació d’indústries de transformació
com a activitat agrària, vostè i jo sabem que sense tafones no
hi ha oliveres.

Eliminar també, consellera, l’interès general per a
activitats agrícoles a tot el sòl rústic, on s’han de dur a terme
si no és en sòl rústic les activitats agrícoles? Facilitar també
la reconstrucció de patrimoni rural ja construït. Considerar
admesos els usos agraris mitjançant la fórmula de declaració
responsable la qual, paradoxalment, a partir del decret de la
setmana passada en urbanisme i en obres sí que es podrà
emprar. O impulsar, consellera, qualsevol activitat vinculada
amb el món dels cavalls, que genera molt de valor afegit, que
atreu visitants i sobretot que suposa el conreu de centenars i
centenars de quarterades per als nostres agricultors; o anul·lar,
per exemple, conseller, la Comissió d’Exoneracions que les
entitats agràries ens fan saber que és un embut per als
projectes agrícoles els quals suposarien una forta inversió per
al sector; o rebaixar també els requisits en impacte ambiental,
com es fa, per exemple, per als parcs solars.

No ho sé, Sra. De la Concha, hi havia prou expectatives i
aquest pic no s’han complertes, el sector està una mica
decebut arran de la setmana passada, perquè ha vist que
col·lectius que abans del coronavirus no estaven tant en crisi
com el sector agrícola, que hi estava des de sempre, sí que
s’han vists beneficiats  per un decret de mesures que no ha
tengut una aplicació directa en el món de fora vila, dels
pagesos i dels ramaders.

Per altra banda, consellera, vostè va presentar dia 26 de
març un pla de xoc per enfortir el sector primari, una dotació
d’1.850.000 euros, fixava dues prioritats: injectar liquiditat i
donar suport a una línia de suport en coordinació amb ISBA.

Poques coses fins avui n’havíem sabut d’aquest pla, però sí
que hem sabut també les darreres setmanes que heu tancat la
línia d’ajudes per a inversions a explotacions agràries al PDR
i que segueixen, maldament hagueu fet molta feina, sense
resoldre’s uns 900 expedients, corresponents a l’any 2018 i
al 2019. Té disculpa, consellera, vostè té disculpa amb el
voluntarisme del Sr. Morro, li reconegut que l’autoherència,
en aquest sentit, era prou complicada.

Consellera, la instam també a aplicar ja el Pla estratègic de
suport al sector ramader que va presentar el Partit Popular. La
instam a executar ja les mesures a favor del producte local,
aprovades també per unanimitat aquí en el Parlament, dia 12 de
març. I li demanam que concreti les mesures per millorar la
competitivitat del sector que han de ser incloses dins el Pla

estratègic nacional de la nova PAC i que reivindiqui sobretot
les compensacions dels sobrecosts d’insularitat.

Sobre sobirania alimentària, crec que avui n’hem de parlar.
A mi consellera, no m’han caigut els anell a reconèixer
públicament els sabers de certs membres de la seva
conselleria, i ho mantenc avui, però crec que la Direcció
General de Sobirania Alimentària tots  e ls dies que passen
sense tancar-la es torben, no és sostenible. Si té objectius, que
en té, de lícits i fins i tot romàntics, els posi sota les ordres
d’una altra direcció general; aquesta direcció  general, igual
que per exemple l’Institut d’Energia o la Secretaria
Autonòmica de Memòria Històrica i oficines diverses només
serveixen per tirar doblers i tenir gent col·locada. Li ha donat
una oportunitat, no ha funcionat, jo li demanaria que la tanqui,
consellera.

I quant a pesca, el sector estava en crisi abans del
coronavirus, ara encara està pitjor; les pèrdues en els
confraries o a les llotges arriben al 70%, i vostè fins al dia
d’avui havia anunciat una partida que encara no ha aprovat
d’ajudes de 200.000 euros. M’agradaria consellera que en
tornar pujar aquí dalt, ens contesti: en quins criteris s’han
basat per establir els torns de pesca que han afectat el sector
de les arts menors, que és el més dèbil, un sector massa
afectat perquè depèn en gran mesura de la restauració, que no
ha pogut obrir durant la crisi del coronavirus; quines mesures
econòmiques i socials té pensades per a ells, consellera?

I vaig acabant, amb un missatge conciliador, consellera, per
ventura la dormida amb el decret es pot explicar amb la
urgència, o nocturnitat fins i tot amb la qual s’ha fet, o fins i
tot amb certa falta d’experiència, però es faci valer; vostè té
més diputats que MÉS, s’ha de fer valer, ha d’empènyer fort
per al sector, és un sector honest, humil i que van tots a la una.
El seu sector ja estava en crisi abans del coronavirus, lluiti per
a ells, si ho fa ens tendrà al seu costat amb això.

No ens podem permetre el luxe de badar, prepari el seu
decret complet, exclusiu per al sector; exigeixi partides
econòmiques a la consellera d’Hisenda abans que li prenguin
la resta de consellers. I a mort amb els pagesos, consellera,
ens tendria al seu costat!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, por todas las
explicaciones que ha dado en su intervención y sobre todo
gracias por el enorme trabajo que estáis realizando desde la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación; es evidente
el esfuerzo que se ha realizado desde el inicio de la legislatura
y, en especial, es esfuerzo extra de estos últimos meses, un
esfuerzo que bien merece la pena, teniendo en cuenta el
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contexto actual. Y es que justamente el sector ya pasaba
dificultades antes de esta crisis, ahora, por desgracia, tiene
todavía más complicado el futuro y por eso mismo creemos
que merece la pena este esfuerzo.

Y siendo un sector vital y estratégico para nuestras islas,
nuestro deber es intentar mejorar la situación y sobre todo
encaminarlo hacia...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... y sobre todo encaminarlo hacia que sea uno de los pilares
dentro de la diversificación de nuestro modelo productivo
que, por desgracia, esta crisis nos ha dejado bien claro que es
muy necesario y urge que esta diversificación del modelo
productivo, hacia otro no tan dependiente del turismo, sea
cuanto antes.

En momentos tan difíciles, como bien nos ha comentado,
de su conselleria, se ha puesto en marcha un plan de choque,
un plan de choque que era y es muy necesario para afrontar las
dificultades tanto inmediatas como en el medio plazo. Pero
debido a que en este escenario tan incierto cualquier tipo de
medida debe ser continuamente revisada y adaptada, es por eso
que nos alegramos de que ese plan de choque, que contaba con
un presupuesto inicial de 1,8 millones de euros, y que
finalmente, como nos ha comentado, llega a 2,3 millones de
euros, se vaya a nutrir con otras medidas alcanzando
finalmente una cifra aproximada de 3,4 millones de euros. En
este sentido, queremos agradecerle, y sabemos que en esta
situación todo esfuerzo es poco, pero nos alegramos y le
animamos a que siga esforzándose como está haciendo hasta
ahora.

Necesitamos que el sector primario sea estratégico, parte
fundamental de la reactivación económica de nuestras islas y
un elemento fundamental hacia un nuevo modelo económico,
más diversificado, más sostenible , más respetuoso con
nuestro territorio, paisaje y medio ambiente; un modelo que,
además, apueste por producir nuestros propios productos, en
especial los alimentarios. Y en este sentido, debemos dar las
gracias como grupo parlamentario por haber sido valiente
desde el principio y haber puesto en el centro del debate
público y político el significado y la importancia de la
soberanía alimentaria, algo aún más importante en un
territorio insular como el nuestro, aunque muchos grupos
políticos no lo comprendan.

El producto local ahora mismo está en valor y necesita que
la gente se conciencie y conozca la importancia de priorizar
la compra del producto local sobre otros productos. Por eso,
si ya desde su conselleria se había hecho un buen trabajo en
promoción e intentar que el producto local sea más accesible
a la gente, la decisión de invertir en una campaña publicitaria
y específica para la promoción de producto local, con más de
90.000 euros de inversión, nos parece muy acertada; sobre

todo en un momento en el que es muy necesario que la gente
esté concienciada respecto a la importancia que tiene
consumir producto de aquí, de nuestras islas.

Frente a una situación de incerteza a causa de una
pandemia, como la causada con el coronavirus, que es la que
estamos padeciendo actualmente, es muy importante trasladar
a la ciudadanía sensación de seguridad y de certezas, sobre
todo a quienes más lo necesitan, es por eso que nos gustaría
que explicase con más detalles la medida de la compra pública
de alimentos, que, aunque sea de sentido común, como bien ha
comentado antes y que hasta ahora no se había hecho nunca,
nos parece vital que en estos momentos, donde mucha gente
va a tener muchos problemas económicos serios, sí que hay
iniciativas como la de la compra pública de alimentos, que se
ha puesto en marcha desde su conselleria.

Por lo tanto, nos podría indicar qué es lo  que se tiene
previsto dentro del programa hasta ahora y cómo lo han
recibido las entidades con las que se ha contactado.

Por otra parte, respecto al plan de choque, nos gustaría que
nos explicase un poco más el criterio empleado a la hora de
elaborarlo y los pasos que se han seguido hasta conseguir
aumentar su dotación económica inicial hasta la que ya he
comentado, y, sobre todo, si podría trasladarnos cómo se
valoró este plan de choque desde el Ministerio de Agricultura
en comparación con otros territorios que hayan elaborado
algún plan de choque similar.

Y ya para acabar, sí que me gustaría volver a remarcar que
la necesidad del sector primario sea una prioridad y un sector
estratégico dentro de Baleares. Puede que los diferentes
grupos parlamentarios discrepemos en el cómo, pero creo que
todos somos conscientes de lo necesario que es este sector
para nuestras islas, tanto a la hora de diversificar nuestro
modelo productivo, como por otros valores, como es la
conservación del territorio, el paisaje, y sin olvidar la gran
importancia que tiene no depender tanto de productos del
exterior.

Y en este punto, en el que creo que la mayoría de grupos
coincidimos, en la importancia que tiene el sector para
nuestras islas, es en el que creo que deberíamos trabajar todos
para conseguir impulsarlo y que a medio y largo plazo se
consiga que la relevancia que realmente se merece la tenga,
porque tanto lo merece el sector como lo merecen los
ciudadanos de las islas.

Consellera, enhorabuena por el gran trabajo que ha hecho
hasta ahora, creemos que está ayudando al sector, creemos
que va a seguir ayudando mucho al sector primario en nuestras
islas, esperamos que siga esforzándose como hasta ahora.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes, señores. Sra.
Concha, muchísimas gracias, repasaremos su intervención con
la atención a los detalles que merece con todos estos detalles
de por quilo y en canal, o sea creo que ha sido usted
extraordinariamente precisa, cosa que le agradecemos. Y
realmente pues sí que parece verdad esto de que las grandes
crisis humanas o humanitarias producen grandes resultados en
cuanto a la creatividad y la iniciativa humana, y así como saben
ustedes, las sardinas, las latas de sardinas son hijas de las (...)
napoleónicas, o (...) es hijo de las incursiones de los aids
aéreos alemanes sobre Inglaterra, durante la batalla de la
misma.

Bien, estábamos antes de la crisis precisamente a caballo
entre dos informes, el informe de la agricultura balear en
peligro de extinción, que afirmaba entre otras cosas, con datos
tan interesantes como que insistía más en funcionarios que en
payeses, y estábamos cambiando precisamente, nos
encontrábamos en la casa de postas, precisamente, Sra. De la
Concha, llegando la agricultura a un punto de inflexión, o sea,
salíamos del peligro de extinción y suponemos que el punto
de inflexión solo podía ser en la otra dirección, esperemos
que es en la que sea.

Yo sé que se me volverá a regañar, como me suele suceder
en las comisiones, y se me volverá a recordar..., y además me
lo merezco, ¿eh?, porque se me regaña por mi torpeza, o sea,
por mi incapacidad para entender los tropos, las metáforas y...,
el "me gusta verlos pintarse de azul y grana y volar sobre el
cielo azul, brillar súbitamente y quebrarse".

Yo entiendo poco de poesía, como ven y como demuestro
continuamente, y entonces no tengo esta sutileza que se tiene
tanto por parte de los oradores de esta cámara como por sus
receptores, que unos se llenan la boca y otros se extasían
diciéndose..., floreándose con planes de choque... -perdonen,
es que no recuerdo ahora mismo las metáforas- los planes de
choque, la movilización de recursos -ese ya es fabuloso- y la
nueva normalidad; en fin, hasta..., vamos hasta la
diversificación; yo entiendo que la diversificación también
debe ser una metáfora. 

En cualquier caso hay una pequeña ventaja que tenemos y
que podemos disfrutar todos con esta pequeña carencia mía de
esta sensibilidad, y es que como no entiendo la metáfora me
tengo que poner a ver qué hay detrás, de qué estamos hablando
de verdad. Entonces en este plan de choque..., ¿qué es un plan
de choque?, pues una agrupación, una amalgama realizada con
cierta premura en una mesa, entre varios colaboradores, una
especie de brain storming, para que me entiendan ustedes,
donde se traen unas medidas que estaban a medio concluir,
otras que estaban en vías de desarrollo, otras que se habían
prometido, se juntan todas burlando todo plazo previsto o

predecible, y convirtiéndolo por tanto, todas ellas medidas y
juntas, en ineficaces. 

La movilización de los recursos ya sí que es el grandísimo
tropo, ¡esto es maravilloso!, esto es un hallazgo. Se ponen los
recursos, porque ustedes saben que movilizar es poner en
movimiento, poner en actividad, así que se cogen los recursos
y se movilizan, de aquí para allá y de allá para acá...

(Rialles de l'intervinent)

... porque aparecer en una mesa, llegar realmente a las
personas a las que se destinan, eso no se llama movilización
de recursos ni entra dentro de este campo, esto no es una
movilización de recursos; una movilización es que se dicen...,
una movilización lo entenderemos perfectamente: aquí
simplemente se movilizan, se reúnen unos con otros, los
seguros con las ayudas, las subvenciones con los incentivos
fiscales, los apoyos al circulante con los avales..., las chuzas
con las merinas, dicho en términos agrícolas para que nos
entendamos, y pasan todos ellos a constituir unos fondos
lamentablemente fantasmales, que por lo visto están en alguna
parte y servirán para lo que sea que hayan de servir.

Nos falta entonces, por ello, nos faltaba, lo que nos hace
falta, y creo que usted lo ha hecho estupendamente, es un
análisis, o sea, nos sobran todas estas metáforas, que no estoy
diciendo que usted las haya utilizado, estoy hablando sobre la
política general de este país, entiéndame, Sra. Consellera, no
hay ninguna relación directa con el asunto, estoy hablando un
poco del mundo en el que vivimos, que también es interesante
hablar de él y conocerlo. Así que en esta situación lo que les
hace falta es un análisis muy claro de exactamente qué nos
está pasando y cuáles son las consecuencias inmediatas, y
creo, y estoy -y por eso hacía esta referencia a las latas de
sardinas- creo que su conselleria, digo, a las iniciativas, a la
prontitud con que se responde, creo que su iniciativa da un
salto cualitativo muy importante  en el análisis de las
situaciones. Lo hacía bastante peor, era más víctima, digamos,
de las recetas o de las..., sí, de las recetas de libro, estaba
hablando más de ello, y me parece que esta crisis la ha puesto
a usted muy en la realidad y además me ha parecido que
enfocaba muy bien los asuntos, y permítame felicitarle desde
nuestros criterios políticos, que como usted sabe son otros y
diferentes de los suyos.

En cualquier caso yo no lo haré el montón de preguntas,
demasiadas preguntas, porque creo que es justo la labor que
tiene que hacer su conselleria, o sea, ¿se han podido llevar a
cabo todas las tareas estacionales durante esta temporada?, ¿se
ha mejorado la canalización y la distribución del producto
agrícola?, ¿al contrario, se ha empeorado?, ¿ha habido más
proximidad con los mercados aprovechando que no llegase
otro? Los cientos de preguntas estas son digamos los datos
que usted va a necesitar para entregarnos un informe con lo
que hacía usted muy bien hablándonos de que a finales de
junio, tiene usted toda la razón, hay que reconocerle que es
mucho más acertado, que a finales de junio hubiéramos tenido
esta comparecencia, no la hemos pedido nosotros. Le
hubiéramos dado sin lugar a dudas este periodo de gracia, que
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dice usted hasta finales de julio, y hubiéramos hablado
entonces perfectamente sobre la situación con gran alegría
por nuestra parte. Nos parece precipitado porque creemos que
usted precisamente ahora lo que tiene que estar es en la
recuperación de los datos.

Bien. Este tipo de datos los vamos a necesitar para analizar
una situación que todos reconocemos complicada y difícil,
una situación en la que recordemos que el punto de partida era
que los tractores estaban sirviendo como elemento
demostrativo o de manifestación, han pasado por el
intermedio encomiástico de ser los desinfectadores en
nuestros pueblos y localidades y municipios, y entonces
tenemos que ver a dónde vamos y cuál es el siguiente paso
para nuestros tractores, y creemos que por ahora usted lo va
enfocando bien.

Ahora bien, yo recuerdo que uno de los sitios donde me
informé de cómo era la situación agrícola balear, y que
contenía datos tan interesantes como la recopilación y el
análisis, todo junto, de la insularidad y la doble insularidad, la
lejanía, el abastecimiento, el clima, el relieve, la accesibilidad
del agua y la pobreza del manto..., no era freático, lo sabrá
usted mejor que yo, el nombre que se da a nuestros suelos,
porque es precisamente en su proposición no de ley,
presentada el 23 de octubre del 18, creo recordar, en el
Congreso de los Diputados...

Perdón. Ah!, vale; bueno, hay una proposición de ley a
nombre de María Pía Jacoba... Sí, hay una de 23 de octubre de
2018.

(Remor de veus)

Vale, sí. No, no, pues la verdad, un magnífico análisis, sí,
del suport a la pagesia balear; lo mismo el título le recuerda
algo. Sí, ya supongo que su... Sí. Digo que esto era
especialmente interesante porque hacía un análisis muy bueno
de cuál era la situación balear frente a la agricultura. Y no sólo
eso -que empiezo a ir muy corto  de tiempo-, marcaba
perfectamente el camino que hay que seguir después, y el
camino que hay que seguir después evidentemente es el de...,
¿cómo se llama esto de los periféricos?, o sea, todos estos
problemas nuestros en Europa.

Europa está loca por ayudar, Europa en la declaración de
Cork, “Por un mundo rural sostenible”, en la segunda, en la de
por un campo en el que se pueda vivir -perdone, no lo
recuerdo exactamente, la segunda, la 2.0, la de 2016, no la de
1996- Europa viene a decir c laramente, si uno lo lee con
atención, que el problema que tienen ellos es que han de ser
muy restrictivos porque han de defender el medio ambiente,
han de defender las sostenibilidad, han de defender un montón
de grandes conceptos que nos animan a todos, pero que son
muy conscientes de que un señor que planta patatas en
Moravia y un señor que recoge aceitunas en Sicilia viven en
dos mundos completamente distintos, así que lo ruegan es
muchísima información por nuestra parte, y abren un montón
de programas como el LEADER, el FEADER, el FOGAIBA,
(...), que además es de aplicación precisamente en estos

territorios insulares y esto, pide mucho trabajo por nuestra
parte, tenemos que hacer nosotros las propuestas, tenemos
que habernos puesto de acuerdo previamente aquí de qué
queremos hacer, tenemos que formularlo nosotros, tenemos
que pedirlo nosotros, pero están muy dispuestos a atendernos,
y esto sí, tienen unos programas de Solvay que es que casi no
me atrevo a traducir, porque (...), que tienen el problema de
que son en inglés, es una pena que no se puedan disfrutar en
español, pero vamos, son claros y meridianos. El 91% de la
agricultura, de los payeses y la gente que trabaja en el campo
en España considera demasiado complicado a lo europeo
porque está muy mediatizado por sus propias
administraciones, frente a un 50% y tantos que pasa en
Europa; o sea, el 91 de aquí ve a nuestras propias instituciones
como un problema para el acceso a eso.

Ahora deberíamos estar facilitándolo porque Baleares fue
castigada o bendecida con el turismo, no lo sabemos por la
(...) europea, cada uno tenemos una opinión distinta, para unos
fue bendecida, para otros fue castigada, pero hemos
conseguido ser con 1.271.000 personas la tercera fuerza
tributaria de este país, nosotros, que somos poquísimos, muy
por delante de autonomías con 8 y 10 millones de personas,
señores. En este momento en que no hay turismo, no por
ninguna falta ni carencia nuestra sino porque no existe el
turismo en este momento, Europa nos tiene que ayudar, y la
agricultura, el primario, tiene que ser uno de los grandes
motores para la consecución de esa ayuda, y además debemos
aprovechar este momento para ponernos en marcha y
diversificar, como apuntaba el querido y estimado diputado de
Podemos, Sr. Alejandro Martín, y perdóneme, Sr. Presidente,
que creo que me he excedido y emocionado. Perdóneme.

Gracias, señores. Buenas tardes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

Gràcies, president. Consellers, conselleres, diputades,
diputats. Sempre és difícil parlar rere vostè, Sr. Méndez, ens
ho posa difícil. Jo no som tan estudiós com vostè, jo venc del
món de la pagesia, de posar els peus enmig dels terrosos i dins
el fang. 

Sr. Sagreras, només una puntualització, la principal funció
de pageses i pagesos és la producció d’aliments, no són ni els
serveis ni la construcció. Ho dic per allò dels massatges no
terapèutics de la primera llei Company, de la primera versió
llei Company. Ho dic per això, teniu-ho en compte.

(Alguns aplaudiments)

Producció d’aliments. Producció d’aliments, principal
feina de la pagesia. 
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Bé, abans de res, a part de la introducció amb el Sr.
Sagreras i el seu piloteig als constructors, volia fer un
reconeixement a totes les pageses i els pagesos que posant els
seus tractors, eines i hores han desinfectat de forma voluntària
els  carrers dels pobles i ciutats de les Illes. Aquí es veu la
vocació de servei a la comunitat que té el sector agrari. 

És difícil no recórrer a tòpics a l’hora de parlar, de
descriure com han reaccionat els diferents sectors econòmics
i els seus professionals davant de la crisi primer sanitària i ara
econòmica. Vostè és consellera de tot el sector primari en el
seu conjunt, agricultura i  pesca, el sector del qual vostè és
responsable sempre ha estat essencial, és a dir, no han deixat
de fer feina, no han deixat de produir aliments, que és la seva
principal funció, i de pescar per abastir la població. Però clar,
això també genera problemes, entre altres coses l’agricultura
i la ramaderia treballen amb éssers vius i els animals que no es
comercialitzen segueixen menjant i les plantes les han de
seguir, les que estan sembrades segueixen el seu procés
natural, i les despeses, en aquest cas, són les mateixes, tant si
tenim entrades com si no, necessitam la mateixa mà d’obra i
tenim les mateixes despeses. Pagesos i ramaders no podrem
aturar l’activitat ni baixar la persiana. 

En el moment del confinament la situació va ser tota la
hostaleria aturada sine die, Pasqua a poques setmanes amb el
que això suposa per al sector ramader, l’hortalissa per abastir
la temporada turística pràcticament sembrada o amb la planta
a punt d’arribar als horts. Per tant, ens trobàrem en una
situació molt delicada. Davant d’aquesta dificultat el sector va
reaccionar amb agilitat, eficàcia i autoorganització. Crec que
s’ha de posar en valor aquesta reacció que va tenir el sector
automàticament: servei a domicili, paneres conjuntes,
exportació d’animals cap a la península, etc.

La principal funció, com deia, del sector, la producció
d’aliments, i el proveïment de la població va ser complit amb
escreix per pageses i pagesos. De fet, el sector va obrir un
canal de comercialització molt interessant, ja existia, però
estava en estat embrionari, i ara de cop, amb una empenta de
dues setmanes, ha crescut i ha quedat com un sector, una via
de comercialització oberta, com deia, molt interessant. 

Per això, consellera, seria bo que es fes feina
conjuntament amb el sector per a la seva consolidació, perquè
no quedi en un somni de tres o quatres setmanes o de dos
mesos. És important que les explotacions del país es puguin
beneficiar d’aquest sistema i pugui passar a ser una de les
seves principals fonts d’ingressos; cooperació, digitalització,
modernització de transport, etc. És a dir, hi ha molt de camí a
córrer, podem arribar molt enfora en aquest aspecte. Per tant,
la seva conselleria hi juga un paper clau. 

Una altra cosa que va fer el sector pel seu compte des del
primer moment va ser la promoció de producte. Des del minut
zero i amb molta imaginació i aprofitant les xarxes socials les
organitzacions agràries, sobretot Unió de Pagesos de
Mallorca en aquest cas, va engegar campanyes de promoció de
producte local, n’han fet diverses, totes elles amb bastant
repercussió, “queda’t a casa que nosaltres conram per tu”,

darrerament varen fer un vídeo per promocionar el vi de
Mallorca, etc. 

En aquest cas també hem de donar les gràcies a totes les
persones del món de la cultura, del periodisme o la
gastronomia que a canvi de res prestaren la seva imatge, veu i
sabers, tot per donar una mà, no només al producte o als
professionals i a les empreses sinó al país. Una vegada més les
lluites compartides, els compromisos compartits ajuden a
sortir de les dificultats. 

Per això, consellera, és imprescindible que agafi el
testimoni ara ja de les organitzacions agràries i que el Govern
faci una campanya de promoció del producte entre la població
local, una campanya que duri en el temps de producte local,
però no una campanya qualsevol, tots els euros públics els
hem de gastar amb cura, parlin amb el sector, mirin quins són
els productes amb més dificultat de comercialització  en el
mercat local, negociïn amb plataformes de comercialització,
amb grans superfícies per tal que posin als seus lineals el
producte d’aquí. Això no val doblers, això du feina, hores i
esforç, però doblers no en val. 

Val la pena en aquests moments recordar l’estudi fet per
part d’Unió de Pagesos de Mallorca que ens diu que el
producte local en els lineals de les grans superfícies no arriba
al 20%. Girem la truita, agafem la dada en positiu, hi ha molt
de camí a córrer, hi ha molta feina a fer, donem una mà al
sector en aquest camí. Ha arribat el moment, crec, de l’impuls
real i en fets de polítiques actives de sobirania alimentària.
Crec que és el moment, és el moment, canviem el paradigma,
facem de la necessitat virtut i mostrem al mercat interior, al
consumidor local allò que té just quan surt de casa seva.
Mostrem-los-ho, segur que funcionarà. 

A dia d’avui la cosa està més tranquil·la, però seguim amb
les dificultats i els problemes, tot això hi segueix sent. Tenim
sectors que amb major o menor mesura depenien, depenen de
l’hostaleria i el turisme, parlam bàsicament d’hortalissa a
l’estiu, ramaderia, oli i vi. Sabem que tant amb hortalissa com
amb ramaderia s’està fent feina, és de lloar la feina que es fa
conjuntament amb serveis socials de compra pública de
producte i repartiment als ajuntaments que s’han apuntat al
programa, que a més sabem que funciona i funciona bé. 

Ara bé, quant a l’oli i e l vi també sabem que se li ha
sol·licitat per part del sector la creació de les meses tant de
l’oli com del vi. Li demanam que posi en marxa aquestes
meses no només per sortir d’aquesta crisi sinó per, d’una
forma conjunta entre administració i sector, posar en marxa,
marcar les estratègies conjuntes d’ara en endavant, perquè no
li càpiga cap dubte que d’ara en endavant els reptes són molt
importants, i no parlam només de la crisi.

Per altra banda, consellera, ja no podem esperar més, hem
de resoldre el tema del sistema especial per a l’agricultura de
les Illes Balears. Gràcies a vostè, com ha dit el Sr. Méndez, es
va aprovar la proposició no de llei aquesta el novembre de
2018, s’insta l’Estat a fer això, pressionin l’Estat, pressionin
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l’Estat perquè és imprescindible. És de justícia, ja no podem
esperar més, hem de resoldre aquest tema. 

I ja per acabar, i tornant al principi de la intervenció, el
nostre agraïment immens a pageses i pagesos per la feinada
feta en bé de la comunitat aquests darrers mesos. Han tornat
a demostrar que són un col·lectiu compromès. Sra.
Consellera, facem un esforç, canviem el paradigma, el sector
i les seves persones bé ho mereixen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bien, usted nos ha dicho, Sra.
Consejera, buenas tardes, nos ha dicho que el pasado 26 de
marzo presentó su plan de choque, nosotros al día siguiente,
justo después de que usted lo anunciara, ya presentamos una
proposición no de ley en este Parlamento balear porque
veíamos que era del todo insuficiente el plan de choque que
ustedes nos habían anunciado. En esta PNL pedíamos impulsar
una serie de medidas que creemos que hubiesen sido muy
necesarias y muy oportunas, entre ellas pues aparte de
aumentar el presupuesto de 1 ,8 millones, que por supuesto
queda insuficiente como usted misma ha reconocido, ya no
sólo 1,8, usted ha hablado ahora de 3,5 si no he entendido mal,
en el que están ya. Nosotros decíamos que como mínimo
tendrían que partir de 4 millones, más o menos se van
acercando, supongo que al final incluso a lo mejor se acaban
pasando. Pero lo cierto es que si ustedes eliminan la partida de
publicidad institucional y eliminan lo que se gastan en salarios
de personas de libre designación, digitalizadas en esa
Dirección General de Soberanía Alimentaria, con eso más su
1.800.000 ya tendría esos 4 millones necesarios para salvar al
sector o para ayudarles.

A parte de esa PNL, que por supuesto no ha salido
adelante, con los votos en contra de todos los grupos que le
dan apoyo a usted en el Gobierno balear, además nosotros le
enviamos una carta para informarle de esta iniciativa porque
sabíamos que se demoraría su debate en este parlamento por
el estado de alarma, y en esa carta incidíamos en una de las
medidas, las medidas de la PNL era bueno, a parte de aumentar
ese presupuesto, considerábamos que había que dar incentivos
económicos a las grandes superficies y PIME que adquieran
productos agroalimentarios de origen balear acreditados; crear
un sello distintivo de calidad -Baleares quilómetro 0- para
incentivar esa compra por parte de los consumidores de
producto balear; también establecer beneficios fiscales y
ayudas directas para empresas de congelación, veo que usted
ya ha dicho algo de esto, para la creación de nuevas
instalaciones de almacenamiento o congelación; ayudas
directas al transporte de los productos agropecuarios y

pesqueros a otros puntos de España, mientras que se deciden
de una vez a negociar un Régimen Especial Balear justo para
estas islas, pero mientras que eso llega, en esta situación de
emergencia creemos que el Gobierno balear debería poner
todos los recursos posibles para intentar paliar esta
insularidad; y, por supuesto, agilizar la tramitación de todos
los expedientes que están registrados en el FOGAIBA. 

Pues evidentemente esta PNL no salió adelante, en aquella
carta además nosotros incidíamos en esta creación de la marca
producto balear, quilómetro 0, una marca que fuera propiedad
del Gobierno balear, gestionada y auditada por el ejecutivo y
compatible por supuesto con otros distintivos como las
denominaciones de origen, la indicación geográfica protegida,
la producción integrada. ¿El propósito? Pues que el
consumidor identifique de forma clara y fiable los productos
del sector primario producidos en las islas o manufacturados
con producto certificado en origen balear. 

Dicha marca debería ir acompañada de una intensa campaña
publicitaria en medios y en los espacios de venta para
concienciar a los ciudadanos de la importancia de consumir
nuestros productos. El objetivo principal no es otro que dar
salida a la producción huérfana de la hostelería en los
circuitos comerciales para mantener la actividad primaria. No
se trata como algunos pretenden imponer, de una medida para
conseguir una autarquía alimentaria ni de vetar la importación
de productos, la producción propia y la importada deben
convivir, pueden convivir y deben hacerlo. Así lo demanda el
propio consumidor. La producción propia y la importada -
como digo- pueden convivir y se trata de dar una oportunidad
a los payeses, pescadores, ganaderos y familias del campo y
de la mar, los grandes olvidados cuando se trata de legislar y
establecer planes económicos de futuro, como así se
demuestra con el reciente  Decreto Ley 8/2020, de 13 de
mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para impulsar la
actividad económica en Baleares, donde una vez más el gran
olvidado es el sector primario.

Bien, pues a mí me gustaría preguntarle, Sra. Consejera,
por qué se han negado a promover una marca de quilómetro 0
de producto balear, para que el comprador pueda distinguir
entre producto no balear y el balear, como propusimos
nosotros en esta Comisión de Agricultura y como le
solicitamos por carta, como le he dicho hace ahora un mes y
medio. No me salga con que ya tenemos denominaciones de
origen o indicaciones geográficas protegidas, se trata de que
el consumidor pueda diferenciar de forma sencilla lo que se
ha producido, y muy importante, procesado en Baleares de lo
que no. 

Además de eso, vemos que continua usted con una
Dirección General de Soberanía Alimentaria que no sirve para
nada. ¿Qué ha hecho durante este periodo? Yo sigo yendo a
comprar a mi supermercado habitual y no veo apenas producto
mallorquín. ¿Dónde está la soberanía alimentaria que tanto
predica? Yo creo que podríamos cambiar el nombre y llamarlo
soberbia alimentaria, más que soberanía alimentaria. Cuando
las asociaciones de agricultores se sientan con ustedes, la
única conclusión que sale es que hay que hacer otra reunión.
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Así llegarán hasta final de legislatura y no harán nada,
reuniones, reuniones y más reuniones, usted misma nos lo ha
contado aquí en su primera intervención. ¿Cuáles son los
resultados de esas reuniones? ¿Qué han conseguido? 

Sin que sirva de precedente, sus socios de MÉS, que ahora
veo que se han ausentado, precisamente han conseguido con
menos diputados y en menor tiempo, con menos presupuesto
y sin tener las competencias, han conseguido poner en marcha
una campaña de consumo de producto de Mallorca y ustedes
aún se están mirando en el espejo de esa soberbia alimentaria,
a ver si dejan morir o matan al sector primario. Por cierto, ¿es
verdad que les han enviado un requerimiento al departamento
de promoción y cooperación local del Consell de Mallorca,
diciéndoles que no se metan en asuntos de agricultura? Me
gustaría que me lo aclarase.

También me gustaría que me comentase otra cuestión,
¿qué opina la Sra. De la Concha de las palabras de la Sra.
Yolanda Díaz, tras enviar a la Inspección de Trabajo en busca
de esclavitud en los campos? ¿Cree que hay esclavitud en los
campos de Baleares? Lo que pasa es que la Sra. Yolanda Díaz
debería enviarles a ustedes la Inspección de Trabajo porque
ustedes tienen esclavizados a todos los agricultores que han
ejecutado las inversiones y no han cobrados las subvenciones
por estas inversiones de los planes de desarrollo rural. 

Su conselleria está empezando a revisar los expedientes
del primer semestre de 2018. Estamos en 2020, el sector
primario es fundamental para la reactivación de la economía
local. A ustedes que tanto se les llena la boca de despoblación
y las desigualdades entre  las ciudades y las zonas rurales,
paguen de una vez, agilicen la aprobación de los expedientes
y todo irá mucho mejor, pero lo único que saben hacer es dar
vueltas al problema, como los círculos concéntricos de
Podemos. Tiene un equipo que sólo se reúne, y me dirá que
todos son o han sido agricultores, y es verdad, el Sr. Torrens
es conocedor del campo, al igual que el Sr. Morro, pero ¿sabe
ese dicho que reza que “reunión de pastores, oveja muerta”?,
pues la oveja es el sector primario de Baleares.

Otra nefasta gestión, las lineas para inversiones en
explotaciones agrarias, INEA. Se suelen cerrar a finales de
junio, pero ante el aluvión de inversiones presentadas por la
bajada de rentabilidad de las explotaciones, ustedes han
decidido cerrar esa ayuda el 11 de mayo y no el 30 de junio
como estaba previsto. Están aprobando subvenciones a cargo
del presupuesto de 2023. ¿Por qué no ponen una linea de
confirming con algun banco para agilizar los pagos o es que no
pueden porque ustedes son de Podemos y los bancos para
ustedes son malos? ¿Es mejor que el sector primario muera y
así no habrá que pagarles lo que dice la ley que nosotros
mismos hemos aprobado?

Volviendo al tema de la soberanía alimentaria, ¿me puede
decir cuándo se producen berenjenas, pimientos, tomates,
patatas, cebollas en Baleares? ¿Cuánto tiempo tarda en gestar
una cerda o una oveja? Mire, cuando se inició el estado de
alarma, las explotaciones hortofructícolas y las ganaderas ya
tenían ejecutado el 80% de sus planificaciones para el año

2020. En el caso de las hortícolas, ya real en campo o
ejecutado en semilleros, en planteles y en el caso de
explotaciones ganaderas, habiendo tenido partos, para
sacrificios en Pascua y la apertura de hoteles. Este sector vive
del turismo en un 80% y la da al turismo unos campos que
están cuidados desinteresadamente para hacer más atractivas
estas islas. 

El sector primario no llega al 1% del PIB de Baleares,
pero gestiona el 90% de nuestro territorio, sí que es
importante también para la conservación del paisaje, además
de ser productor de alimentos, por supuesto que lo  es.
Ustedes enarbolan la bandera de la Agenda 2030, de la
emergencia climática, del cambio climático, etc., pero cuando
tienen en sus manos ayudar a un sector que con su actividad
ayuda a reducir concentraciones de CO2 y mantener los
ecosistemas y agrosistemas en perfecto equilibrio, no hacen
nada.  Consejos doy que para mí no tengo.

¿Quieren soberanía alimentaria? Impulse las siguientes
actuaciones, exija en las instancias europeas correspondientes
la aplicación del principio de preferencia comunitaria como
principio jurídico de alcance general y absoluto en todos
aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. 

Europa debe aplicar las defensas comerciales apropiadas
que defiendan su agricultura de modo que los precios del
campo tengan una rentabilidad digna estableciendo a los países
extracomunitarios cupos de volumen que eviten sobreoferta,
aranceles compensatorios lógicos que igualen costes de
producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas
europeas.

Exija a la Unión Europea la aplicación de unos protocolos
de control sanitario en frontera que garanticen que el producto
importado está libre de patógenos y plagas, no permitiendo
residuos de principios activos prohibidos en la Unión
Europea.

Ejecuten un seguimiento serio e independiente del
impacto en el mercado de las importaciones de terceros
países para la aplicación en tiempo de la salvaguardia prevista
en los tratados, que se deberá solicitar con tiempo suficiente
antes de la producción de daños.

Exija a la Comisión Europea la revisión urgente de los
tratados citados para negociar la extracción de aquellos
productos agrícolas que según el estudio de impacto se
demuestre que son perjudicados por la importación desde
esos terceros países.

Y en tanto se renegocian los acuerdos internacionales
inste la compensación con fondos europeos de la PAC en la
cantía en que se estime el perjuicio.

No ratifiquemos Mercosur con la actual redacción. Los
cítricos y sus transformaciones industriales deben salir del
acuerdo o aparecer como productos sensibles marcándoles
unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la
producción europea.
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Consiga -y ya termino- en las negociaciones de la nueva
PAC, una compensación por el hecho insular al sector
primario.

Bueno, tengo bastante más que decirle, pero lo voy a dejar
para el siguiente turno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ribas. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats , Sra.
Consellera, moltíssimes gràcies per aquesta compareixença,
ja sé que vostè volia comparèixer a final de juny perquè hi
hauria més coses enllestides, però en qualsevol cas ja podrà
tornar a final de juny i ens tornarà contar tot allò que ara està
mig embastat o que estigui per acabar.

Abans d’entrar en tot allò que li volia dir voldria ajudar un
segon al Sr. Méndez, el poeta del Parlamento, le voy a
acabar la frase: “Nunca perseguí la gloria ni dejar en la
memoria de los hombres mi canción, caminante no hay
camino, se hace camino al andar”.

Dit això, Sra. Consellera, e l Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes crec que avui pot estar contenta perquè
ha rebut una sèrie de floretes de diferents diputats d’aquesta
cambra, també de l’oposició, d’alguns, no de tots, però hem de
dir que nosaltres vèiem amb bons ulls la seva gestió.

Pensam que ha estat astuta, que ha estat hàbil, que s’ha
envoltat dels millors professionals del sector, d’aquells que en
saben, que en coneixen, que tenen experiència en gestió i que
a més a més ho han demostrat durant desenes i vintenes d’anys
en aquesta comunitat autònoma.

L’actuació del FOGAIBA durant aquests darrers mesos
havia estat sota el nostre parer, diguem-ho així, un exemple, li
ho dic així de clar, un exemple per a la resta de conselleries,
un ens resolutiu, un aliat en aquests moments tan difícils dels
professionals del sector primari i encara li reconeixeré més:
20 de març, 3,1 milions d’euros de la PAC, crec que els xifres
són aquestes; 27 de març, 1,3 euros del Pla de
desenvolupament rural; 10 d’abril, 2,8 milions d’euros de la
PAC, del PDR i de l’ITS; 1 de maig, 1 milió d’euros per a
inversions en explotacions agràries, però és clar la setmana
passada, és cert, vàrem tenir un gran discurs. 

Jo crec que vostè  també, vàrem tenir un gran disgust; la
decisió de tancar dos mesos abans del que estava previst el
termini per presentar subvencions per a inversions en
explotacions agràries entre els anys 2018 i 2020, que també
ha apuntat el Sr. Sagreras fa una estona, per manca de
liquiditat.

Això és inacceptable, Sra. de la Concha, crec que vostè ha
d’estar indignada amb el Govern de les Illes Balears, podem
comprendre que la caixa ha fet fallida, que cada vegada ho està
més i que estarem cada vegada pitjor, que treuen números i van
el que poden, però és clar, no es pot justificar aquesta decisió.
Vostè els ha d’estrènyer, cada vegada que senti la paraula
“diversificació” els ha d’estrènyer perquè la diversificació és
això, és aconseguir que el sector primari tengui a la fi allò que
li pertoca. 

La societat va molt malament, avançam a passes
agegantades per haver de retrocedir i això no és un pèndul, és
anar endavant per haver de tornar enrere i està clar que ho feim
amb tot. Ho haurem de fer amb la contaminació, ho haurem de
fer amb la mar. Veure aquest COVID ens ha deixat una mica de
marge perquè tot estigui més net, però és clar que la pagesia
es mereix tornar a allò que li pertoca i si no, una epidèmia, una
pandèmia com aquesta ens ha posat les coses clares.

Dit això, es va declarar el sector primari com a servei
essencial durant l’estat d’alarma, que bé, perquè era així, però
no ho recordàvem ni ho sabíem, hem estat molt prepotents
com a societat, ja no dic els governants, sinó que dic tota la
societat en general, hem donat l’esquena a allò que és
important, amb la crisi socioeconòmica que ens ofegà, que
ens ofega i que ens ofegarà. Per mor de la COVID-19 és
fonamental minvar els efectes negatius d’aquesta pandèmia i
garantir-ne la seguretat jurídica. Recordam que el CES augura
una pèrdua de 130.000 llocs de feina, per molt de decrets que
es firmin, nosaltres hem donat suport al primer que crec, Sr.
Sagreras, que quan diu que tenguin en compte la pagesia és que
crec que ve una bateria de decrets que tendran temps de parlar
de tot, perquè és clar que amb aquest serà clarament
insuficient.

Per tant, crec que tendrem, també ho diu el CES, un
retrocés de fins al 24% del PIB, hem sentit també del 30% al
2020 per a l’impacte del coronavirus.

Aquest tancament, Sra. Consellera, debilita la
diversificació econòmica. Al Grup Parlamentari El Pi hem dit
sempre que estam en desacord amb aquesta decisió. Per això
la setmana passada vàrem registrar una proposició no de llei
que sol·licitava la reobertura del termini de presentació
d’aquestes sol·lic ituds de subvencions perquè ja l’han feta,
ells han fet les inversions, i què passarà després?

El Pi exigeix que no deixin penjats els pagesos. Sé que no
és la seva intenció, li ho torn a dir, premi qui hagi de prémer.
Crec que vostè ha d’estar una mica enfadada amb els
responsables màxims de la caixa del Govern i que els paguin
les inversions que en molts de casos aquests pagesos -com
dèiem- ja han fet.

La seva conselleria acumula un excés d’expedients sense
resoldre en relació amb les ajudes europees incloses dins el
Programa de desenvolupament rural. Té previst la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació algun tipus d’actuació per
resoldre el més aviat possible els expedients pendents? Ha
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parlat d’alguns, però m’agradaria que m’ho aclarís  una mica
més perquè no ho hem acabat d’entendre.

Creim que alguns encara no han entès el paper fonamental
que l’agricultura, la ramaderia i la pesca tenen en un territori
com és el nostre. Som unes illes. És que la lògica “aplastant”
ens està donant un bany d’humilitat a tots i crec que en aquesta
cas també passa. És una obvietat que molts encara ignoren.

Amb una notícia que publicava el Diari de Mallorca dia 8
de maig va ser suficient perquè les nostres illes tremolassin
veient com es posa en risc l’abastiment de la població. Li
record que en aquesta notícia les companyies navilieres
demanaven al Ministeri de Transports que assumís la
responsabilitat d’abastiment diari dels territoris aïllats i els
compensàs econòmicament les pèrdues perquè a ells e l
manteniment del servei, vostè ho sap perfectament, durant
l’estat d’alarma no els sortia gens a compte.

La nostra comunitat sempre a la corda fluixa, o per una
cosa o per l’altra, o perquè tenim el producte interior brut o
perquè tenim el no sé què o perquè som més riscs o perquè
atamos los perros con longanizas o perquè ara estam
absolutament aïllats perquè depenem d’un mercat exterior per
un monocultiu del turisme que farà que ens recuperem després
quan al 2008 ens vàrem recuperar abans, sigui el que sigui,
sempre estam a la corda fluixa i moltes vegades menyspreats
i oblidats per aquells que han de donar la cara per nosaltres
quan toca perquè nosaltres sí que la donam quan és el moment.

Quines mesures té previstes posar en marxa la famosa
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària
en aquest sentit? Nosaltres no criticam aquesta direcció
general. No ens agrada el nom. Ja li ho vàrem dir a la primera
compareixença. Ens pareix que no és adequat, però bé, el
contingut és allò que ens importa.

En relació amb els excedents del sector primari sabem que
al Consell Insular de Mallorca s’ha aprovat una iniciativa per
incloure un mínim de producte local als contractes de
subministrament del Consell i organismes dependents. Estam
contents perquè les institucions comenci a donar exemple i no
només lliçons, però quins seran els percentatges? Si ens ho
pot dir. Serà d’aplicació immediata? Tendrà efectes als
contractes signats amb anterioritat o només afectarà els
contractes que es facin a partir d’aquell moment? Serà una
mesura permanent o només temporal? No es preocupi, tal
vegada no em podrà contestar tot avui, a final de juny tot allò
que avui no pugui ja m’ho dirà. Es farà extensiu als contractes
realitzats per altres institucions, com és el cas del Govern de
les Illes?

També ens agradaria pensar que s’aplicarà de forma
immediata i en un percentatge important. Al mateix temps
hauria de ser una mesura que perduri en el temps. Pensam que
moltes de les mesures que avui ha anunciat, aquestes ajudes
s’haurien de plantejar a llarg termini, no sé fins on arriba el
pressupost ni fins on arribarà, aquest ja serà un tema d’un altre
capítol més endavant quan sortim d’aquestes fases que ara ens
tenen la vida absolutament controlada, però és cert també que

hi ha coses que vostè ha dit avui que es podrien allargar en el
temps i una seria aquesta.

També hem sabut que la seva conselleria juntament amb la
d’Afers Socials ha impulsat la mesura relacionada amb la
compra d’excedents a pagesos i ramaders de les Illes per al
seu posterior repartiment entre els col·lectius més
desfavorits. Tenen previst mantenir aquesta mesura també? És
una de les que suggeriríem que es fes més enllà de l’estat
d’alarma o és només una mesura temporal?

Nosaltres li volem aplaudir, Sra. Consellera, aquests
400.000 euros per a la promoció de cadenes curtes de
comercialització, l’hi aplaudim molt sincerament, i també ens
agradaria que això fos una rutina dins la seva política
agroalimentària, que fos així tota la legislatura a veure si d’una
vegada per totes aprenem allò que és important.

També aquestes ajudes que van destinades, com bé ha
explicat, al desenvolupament de la venda a domicili. Nosaltres
hi hem comprat a domicili, ara diré una cosa que tal vegada
pareixerà un doi, vaig trobar un cargol dins una lletuga, feia
anys que no em passava i vaig estar molt contenta, li he posat
nom i el tenim a casa nostra viu.

Dit això, el Grup Parlamentari El Pi ha proposat en
nombroses ocasions la redacció i la dotació econòmica d’un
gran pla per salvar el sector primari de les Illes Balears, han
d’aprofitar les sinergies positives sorgides, com és aquesta
bella iniciativa de tot el que sigui la cadena curta d’alimentació
o com li vulguem dir, i hem d’invertir per evitar la seva
desaparició. 

Per acabar, també ens agradaria demanar-li quines novetats
té respecte de la negociació de la nova PAC, també se n’ha
parlat aquí, que s’ha vist afectada com tot per la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. Tendrà en compte la
compensació dels efectes derivats de la insularitat? És un gran
moment, és una gran ocasió perquè això sigui així. 

En aquest sentit, qualque cosa a dir als nostres productors
sobre el desenvolupament del règim especial de les Illes
Balears o de la normativa europea? Fins on seran exigents?
Fins on? Perquè Madrid moltes vegades ens mata i ens remata.
Ja li vaig dir a la presidenta en el seu moment.

Per tant, la convidaria a fer aquesta darrera reflexió  -ja
acab, president-, que allò urgent no ens faci oblidar allò
important, que l’urgent no ens faci oblidar allò que és
important. Tenim problemes estructurals, se n’ha parlat aquí,
ara la COVID és un tema puntual, però estàvem a la vora,
estàvem gairebé morts en el sector primari de les Illes. Jo sé
que vostè ho treballa i ho lluita, però encara ens hi hem
d’esforçar. Nosaltres ens sumam a aquest gran esforç perquè
pensam que és imprescindible: baixos preus, competència
deslleial, productes extracomunitaris...

En qualsevol cas, la crisi sanitària ens ha fet mal, però no
és l’únic que ens ha fet mal a aquesta comunitat autònoma.
Creim que la societat ha demostrat una comprensió i una
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paciència infinita i el sector que vostè dirigeix i representa
encara més. Així que, li agrairíem força i energia, bons
aliments i que posem fil a l’agulla perquè aquestes mesures
siguin més enllà d’una COVID-19.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Jo després de
les persones que m’han precedit, persones molt erudites,
persones molt expertes en el món de l’agricultura, expertes
reals i expertes de llibres, jo no sé si estaré a l’alçada de les
circumstàncies, a l’alçada que es mereix el sector primari de
les nostres illes, però bé, intentaré estar més o manco a un
nivell mínim d’exigència, d’exigència que aquest sector es
mereix.

Bé, jo no som ni pagesa, ni ramadera ni pescadora, no som,
també per una part sí que som néta, com el Sr. Sagreras, de
pagesos. No he tengut la sort de poder dedicar-me a un sector
per a mi molt respectable, molt important i molt necessari per
a tothom com el sector de la pagesia, com el Sr. Mas, però sí
que som d’un poble pagès, de Sant Joan, un poble del centre de
Mallorca que és un poble agrícola per excel·lència, molt bon
productor de cereals, d’hortalisses i fruita, molt bona fruita i
molt bona hortalissa, i això fa que valori més els productes de
la nostra terra. Ho valor perquè a vegades per les
circumstàncies he hagut d’anar a qualque supermercat de
devora casa nostra i no té res a veure una tomàtiga que
compres a la botiga del poble que ve directament del pagès o
al mercat que també venen directament els pagesos o una
tomàtiga que compres a un súper. El mateix passa amb la
fruita, amb els albercocs, ara que comença la temporada
d’albercocs, i amb tots aquests productes. 

Per tant, s’ha de posar en valor i és molt important posar
en valor la producció del sector primari a les nostres illes. Per
això, vull agrair a tots  els empresaris del sector ramader,
agrícola i de la pesca de les nostres illes que ens produeixen
aquest producte de màxima qualitat i ens el donen, ens el
serveixen d’un dia per l’altre. I a sobre, encara, tothom ha
posat en valor, les persones que m’heu precedit, han ajudat
aquestes persones a netejar els espais públics de la majoria
dels pobles una vegada han acabat la seva feina que han fet de
sol a sol i han fet feina de sol a sol amb l’objectiu de proveir
tota la ciutadania de les nostres illes d’aquests productes.

Durant l’estat d’alarma i de confinament la demanda
interna dels productes locals s’ha incrementat gràcies sobretot
a l’esforç dels empresaris del sector primari que han sabut
adaptar-se a les noves necessitats de demanda i a les noves
tecnologies, i hem pogut gaudir d’aquests productes sense
moure`ns de casa, uns productes que gràcies a les
organitzacions agràries que han promocionat i han posat a

l’abast de totes les persones a casa seva d’aquestes senalles de
producte fresc també han donat l’oportunitat que moltes
persones que no els coneixien, hagin pogut gaudir d’aquests
productes. A tots ells els vull agrair el compromís que han
tengut a promocionar el producte local i de quilòmetre zero.
Productes com he parlat de la verdura i l’hortalissa, però que
també vull referència a la carn, perquè durant la Setmana Santa,
crec que alguns de vostès ja ho han comentat, s’ha
promocionat molt el mè mallorquí, un mè excel·lent i he de
dir que per sort, per sort dels productors, un parell de dies
abans de Pasqua, el Dijous Sant, al mercat, ho dic com a
exemple, perquè ho vaig viure en primera persona, al mercat
de l’Olivar s’havia acabat el mè, el xot mallorquí per fer les
panades. És veritat que també ho servien a casa, totalment els
productors, totalment trossejat de la manera que t’anava millor
si així ho necessitava o ho demanava el consumidor. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista pensam que
s’ha de seguir apostant i promocionar el producte local, per
donar-lo a conèixer a tota la ciutadania i perquè els qui ho
coneixem ho puguem gaudir moltíssims d’anys. Per això,
donam suport a les campanyes que fan, que donen suport des
del Govern de les Illes Balears a les organitzacions
promotores d’aquestes iniciatives i  també donam suport a
aquesta campanya, aquest concurs que volen treure per fer una
campanya general, he entès jo, Sra. de la Concha, que volen
treure un concurs per fer una campanya promocionant el
producte local. Llavors, si ens ho vol aclarir un poquet, supòs
que encara, clar, s’estan redactant les bases d’aquest concurs,
però li agrairia que ens fes unes pinzellades sobre aquesta
campanya. 

Ara bé, també com ha remarcat la consellera, no tots els
empresaris del sector primari han pogut vendre part dels seus
productes, sobretot del sector agrícola i ramader, perquè
molts d’ells ja havien previst una quantitat de producció per a
restaurants i  el sector d’hostaleria, demandes que s’han
cancel·lat pel tancament d’aquests establiments, com ja tots
sabem. Per tant, aquests empresaris, tots els empresaris del
sector primari, però especialment aquestes persones que han
quedat amb una producció fora poder vendre, necessiten una
ajuda per tirar endavant les seves empreses i fer front a les
despeses ordinàries i estructurals que tenen per poder produir. 

Segons el darrer informe del CES la caiguda de
l’agricultura, ramaderia i pesca a conseqüència d’aquesta crisi
és d’un 3% del VAB i suposa una pèrdua de llocs de feina d’un
6,7%. Davant d’aquesta situació provocada per la COVID
subscric totalment el que diu el catedràtic d’Economia de la
Universitat Pompeu Fabra, el Sr. García Montalvo, que diu:
“ningú, absolutament ningú no té en aquests moments un
quadre de comandament òptim que ens asseguri quina és la
millor solució per poder superar la crisi de la COVID-19 amb
els menors costos econòmics, laborals i socials i en el menor
temps possible, entre altres raons perquè ningú no disposa
d’estadístiques fiables sobre la COVID-19. Cert, no se sap
quina és la millor solució per minvar els efectes d’aquesta
crisi, sobretot en la nostra economia i la nostra societat, però
sí que és cert que des del Govern de les Illes Balears s’han
pres mesures tant a curt com a mig i a llarg termini, mesures
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per ajudar tots els sectors, entre ells, com ha explicat la Sra.
De la Concha, el sector primari.

La situació que ha provocat la COVID no ha fet més que
posar en evidència un altre pic la importància del sector
primari i l’alimentació per a la nostra societat, i per tant és un
deure de totes les administracions, i especialment del Govern
de les Illes Balears, donar-li tot el suport que necessiti.

Des del Grup Parlamentari Socialista som conscients que
la situació del sector primari està sofrint molt les
conseqüències de la pandèmia, i que si se sumen als
problemes que ja tenia aquest sector anteriorment abans de la
pandèmia, s’hi han de sumar aquests. És una situació molt
complexa i per tant des del Grup Parlamentari Socialista
donam tot el nostre suport a la consellera i a tot el seu equip
per la feina que estan fent, treballant intensament per ajudar el
sector.

Per altra banda tenim una oportunitat per fomentar al
màxim la indústria agroalimentària, i que ha quedat en
evidència, com he dit ara, la seva importància en aquesta
situació de crisi.

Per tant creim que també és important apostar per
estimular la formació agrària i pesquera a la gent jove, i per
tant que s’estimuli l’interès per treballar en el sector primari.
Això és una manera també de diversificar la nostra economia,
garantir el relleu generacional i incorporar els joves en aquest
sector.

Vostè ha fet referència al pla de xoc. Jo per temps no tenc
temps d’entrar-hi, però no fa falta entrar en el detall perquè
vostè ho ha comentat perfectament. I he de dir que els
objectius que vostè ha comentat impliquen avançar tant en la
viabilitat econòmica de les explotacions com en les rendes
agràries adequades per garantir l’activitat a les persones que es
dediquen al sector primari. Per tant, tant el pla de xoc com les
mesures per donar liquiditat econòmica a les empreses per a
la seva supervivència, per fomentar l’activitat agrícola,
ramadera i pesquera donant oportunitat als empresaris
d’adaptar-se a la nova situació actual mitjançant la tecnologia
i la digitalització i que puguin introduir de manera més
eficient... que puguin produir de manera més eficient i
sostenible. Per tant això és una oportunitat que tenen els
empresaris amb aquestes línies d’ajudes que se’ls ha donat. I
també s’ha d’impulsar la competitivitat a llarg termini apostant
per innovació i la recerca d’aquest sector.

I per tant jo ara només li volia fer un prec i una pregunta.
La pregunta és que volia demanar-li si pot explicar més la línia
de crèdit extraordinari que s’avala a través de l’ISBA,
impulsada per fer front a la crisi de la COVID, si ens pot
explicar breument en què consisteix aquesta línia, si hi ha
hagut molta acceptació, si fa falta més crèdit, que segurament
mai no falta tot el crèdit que s’ha disposat. I després si fan
comptes donar ajudes a iniciatives com les que s’han duit a
terme de venda a domicili. 

I ara sí que li volia fer un prec, que és que quan retorni la
negociació de la PAC, aquesta nova PAC que s’està negociant,
que vostè ara ha dit que està aturat -ho entenc perfectament
perquè ara la prioritat és solucionar el tema de la COVID-, sí
que li demanaria que s’esforci, que lluiti per ajudar perquè
vengui el millor finançament, la millor manera d’ajudar a les
empreses de les nostres illes, empreses agràries i ramaderes
de les nostres illes, perquè també han de tenir en compte a
Europa que tenim el problema de la insularitat però també
tenim un problema de territori. A Europa estan acostumats a
negociar amb empresaris o amb estats que tenen grans
extensions de terra, de fet a la península tenen grans
extensions de terra, però les illes sí que tenim moltes petites
extensions de terra, hi ha molts de petits i mitjans productors,
empresaris productors, i que per tant creim molt important
que lluiti per una bona nova política agrària comuna.

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara correspon a la Sra. Consellera,
que ens ha manifestat que contestarà globalment a tots els
grups parlamentaris.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, al final de mi anterior intervención comenté que
nuestra idea era venir a finales de junio. Voy a venir a finales
de junio, porque no da tiempo a todo esto, de ninguna manera.
Si pongo todas las preguntas que me han planteado aquí es un
curso completo del Ministerio de Agricultura, de la PAC, etc.,
etc., con lo cual voy a contestar primero -voy a ir por orden
porque entonces hay gente que se quedará sin respuestas- los
temas que más personas han preguntado. Voy a empezar por
ahí e intentaré ser lo más clara posible.

Lo primero que quiero decir es que el tema de la
agricultura es un tema enormemente complejo, enormemente
complejo. Las ayudas de agricultura son enormemente
complejas. Entonces entiendo que muchas de sus preguntas o
intervenciones estén confundiendo líneas, confundiendo el
presupuesto de la conselleria con las ayudas que se pueden
dar; el PDR, que es el Programa de Desarrollo Rural, con las
ayudas de estado... Entiendo que lo confundan, porque es
enormemente complejo. Entonces voy a intentar ser lo más
sintética posible, y antes de empezar quiero decir que estoy
encantada de dar explicaciones. No me gustan nada las
ocultaciones ni los secretos, me gusta hablar claro, me gusta
que me hablen claro, y creo que es la única forma de avanzar.

También quiero decir que todas las personas que han
intervenido de una forma u otra, todas, muestran un deseo de
que este primer sector salga adelante, y que con la ayuda de
todos saldrá, con lo cual sobran los sarcasmos, sobran los
presupuestos sobre lo que nosotros podemos pensar o no
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podemos pensar, sobra todo esto. Es un momento muy grave,
económicamente muy grave, socialmente muy grave, y cuando
hay una vía de agua en un barco es despreciable la gente que
aprovecha para hacer un motín o para robar lo que hay en los
camarotes. Cuando hay una vía de agua todo el mundo tiene
que sacar agua, y por mi parte todo el mundo, bienvenido,
carezco de ese tipo de prejuicio, ¿vale?

Entonces, a ver, también quiero recordar que llevamos a
penas diez meses en la conselleria y que llevamos dos meses
de COVID, también. 

Empiezo por los presupuestos. Alguien, creo que fue Silvia
Tur en su primera intervención, dijo: “¿cómo es que si tiene un
presupuesto de 34 millones, luego entonces de dónde sacan el
dinero?”; los 34 millones es el presupuesto de la conselleria,
pero desde FOGAIBA se maneja el PDR; el PDR son..., lo
digo de memoria, creo que son 152 millones en este periodo,
de los cuales quedan 9 millones teniendo en cuenta que
quedan seis meses de este periodo; las ayudas de la PAC son
en periodos de seis, siete años, y tienes unos fondos; ahora
estamos al final de este periodo y quedan unos 9 millones de
euros. Estos 9 millones nuestra intención es destinarlos de
una forma diversificada, fundamentalmente pensando en los
jóvenes pero también en otras ayudas. Los fondos y los
números tampoco son estáticos, porque una línea de ayuda de
repente puede pasar que alguien renuncie a ella, que la había
presentado, o que finalmente no la justifique adecuadamente,
y de repente tengas un pequeño remanente en una línea que
puedes poner en otra, y no tiene nada que ver con el
batiburrillo que hubo gente que planteó aquí, como que esto es
un lío de subvención, no, no es ningún lío y además está
absolutamente fiscalizado por parte de Europa y las cuentas se
miran con los puntos y las comas.

Me han preguntado varias personas sobre el asunto de los
expedientes que no están resueltos aún o los que se han
resuelto, y por el asunto de lo que voy a llamar para resumir,
INEAS, que es esta línea que se ha cerrado recientemente, la
llamaremos INEAS, para todos. Bueno, los expedientes que
teníamos cuando llegamos el 1 de julio, del PDR, diré PDR
todo el tiempo para ver si (...) el Programa de Desarrollo
Rural, de PDR había algo más de 6.000 expedientes
pendientes, y de ayudas de Estado había un poco más de 4.000;
es decir, en conjunto había 10.160 expedientes pendientes.

Hay gente que se echará las manos a la cabeza, pero es que
hay un número grande de expedientes que siempre están
pendientes porque siempre entran otros, van entrando, es una
rueda, sería una desgracia que no hubiera ninguno pendiente,
querría decir que nadie ha acudido a solicitarlos. Pues había
10.160; en estos meses hemos resuelto  de esos 10.160 el
70%, exactamente el 70%, con lo cual quedan pendientes
3.000 ciento y algo, ¿vale? Pero, claro, han entrado de nuevos,
han entrado 1.600 y pico que se acumulan a éstos y esto es una
rueda que es así constantemente.

Los pagos realizados en la conselleria desde que hemos
llegado, desde el 1 de julio, son algo más de 31 millones de
euros. Como comprenderán, si esto tuviéramos que pagarlo

con el presupuesto de la conselleria ya no tendríamos
presupuesto, ¿me explico? Esto es el dinero del PDR y el
dinero de las ayudas de Estado que nosotros gestionamos en
diferentes ayudas.

Luego, si quieren más cifras, en la segunda parte , me
dicen. En cuanto a esta ayuda concreta que se ha cerrado, las
INEAS, bueno, las INEAS es una parte, es una línea de ayudas,
una línea de ayuda para explotaciones agrarias que es muy
potente y que es muy solicitada porque te vale para un montón
de cosas, para maquinaria, para arreglar pues una cuadra, que
tengas por ejemplo para poner sistemas de nuevos de
producción, para sistemas nuevos de regadío, tiene unas
aplicaciones muy amplias y es una línea muy potente. Y
cuando empezó este período de la PAC esa línea tenía
adjudicada creo que 28,5 millones, creo recordar que eran
28,5 millones de euros.

De repente en el período anterior de la PAC no se había
gastado todo el dinero y eso a los gestores les preocupó,
¿cómo es que no hemos gastado todo el dinero?, no puede ser,
en el siguiente período hay que gastar; con lo cual se pusieron
condiciones que facilitó que mucha gente pidiera, mucha más
gente de lo habitual, pidiera ayudas. Había 28,5 millones y
luego se aumentó, se metieron más fondos porque había
muchas peticiones, a 31,5 millones, creo que eran; y luego se
subió a 40, y finalmente a 44,5 millones. Es decir, una línea
que estaba pensada para 28,5 millones acaba siendo de 44,5
millones, creo que nadie puede decir que esta línea la hemos
despreciado. Y el total supone el 30% del conjunto del
programa.

Entonces, no se puede meter más dinero ahí, de ninguna
manera, no se puede meter más dinero ahí, esta vez. Entonces,
¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha habido tantas
peticiones...? Pues porque se había hecho un sistema que, por
supuesto, en el momento en que se estableció era bien
intencionado y se consideraba que era un buen sistema, que se
abría la línea de ayuda al principio, con cierta cantidad, y se
dejaba abierta todo el tiempo, iban entrando, iban entrando,
iban entrando. Y como al principio del programa hay fondos,
porque se van agotando, pues a todo el mundo que la pedía se
le iba dando, porque había fondos..., bueno, quitando unos que
no cumplen los requisitos, etc. ¿Qué pasó? Que se creó una
sensación general, que no tiene ni pies ni cabeza, de que
cualquier persona que la pidiera la iba a obtener, cuando esto
de ninguna manera, para empezar hay concurrencia, es
obligatoria la concurrencia, no se puede plantear ninguna línea
de ayudas sin concurrencia, y luego hay cuestiones de
presupuesto y hay mil cuestiones. Pero la idea que había es
que en cuanto la pidas puedes ya pedir un préstamo o lo que
sea porque te lo van a conceder.

A nosotros nos tocaba abrir esa línea ahora para 2020, y
estábamos a punto de terminar todos los expedientes de 2018,
además es una línea que tienes que acabar todos los de un año,
y resuelves y comienzas a pagar, funciona así por reglamento.
Pues estábamos a punto y ya nos faltaba una de 2018, venga,
vamos a abrir la de 2020, la abrimos y justo acabaron de hacer
las cuentas de 2018 y nos dimos cuenta que es que no
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quedaban recursos para todas las demandas que estaban
registradas y presentadas y en estudio, y cerramos
inmediatamente la línea.

Entonces, no sé si me he explicado, no solamente no se le
ha quitado nada a nadie, sino que de 28,5 millones pasamos a
44,5 millones. ¿Qué el sistema no funciona así? Es obvio.
¿Qué es un error? Es obvio. Estoy segura de que no es un error
malintencionado por parte de nadie, se hizo así en un
momento que a lo mejor funcionaba, ahora, con el volumen de
peticiones que hay no funciona. Nosotros al llegar ya no
podíamos cambiar ninguno de estos sistemas porque quedaba
tan poco tiempo para terminar el PDR, pero ahora con el
nuevo PDR estudiaremos un sistema mucho más ágil, que
abras la línea de ayuda durante menos meses, tres meses, lo
resuelvas en tres meses, pagues, veas qué dinero te queda,
vuelves a abrir y así sucesivamente.

En cualquier caso, tengo que decir primero que nos
estamos reuniendo, como siempre, con las organizaciones
agrarias que conocen este asunto y que estamos viendo la
mejor manera de resolverlo en esta ocasión, en este caso, y
que lo que vamos a intentar es que el corte que se haga de
concurrencia permita que los que son profesionales, los que
son agricultores profesionales consigan esta ayuda, como
criterio principal. Vamos a ver cómo se hace, porque luego
los criterios de concurrencia ya nos los hemos encontrado
también escritos, que, de nuevo se pueden redactar de una
manera diferente.

Bueno, este tema lo dejo porque no me dará tiempo para
más, espero que sea claro, pero estoy dispuesta a cualquier
otra clarificación.

Otro tema que ha salido recurrentemente es el tema de la
promoción. Es cierto que tenemos 91.000 euros para hacer
una campaña publicitaria concreta, que ya expliqué que
empezaría en agosto y que llegaría hasta la primavera del año
siguiente, porque nos parece lo  adecuado, pero no es que
solamente tengamos eso para promoción, todo el dinero que
le damos a las cadenas cortas es para promoción, pero
optamos por promocionar, por pagar lo que ellos consideran
que es eficaz y necesario. Todas las campañas que hacen desde
las cadenas cortas, de venta a domicilio, de (...) para eso
tenemos, les damos unos 400.000 euros para eso, y eso
también es promoción.

Y además tenemos otra línea de promoción, que es la que
se utiliza para ferias habitualmente y que se va a tener que
volver a estudiar, porque para ferias no va a ser, pero alguien
me preguntó la flexibilización de la PAC nos permite ahora
hacer ese tipo de cambios, y dicen, mira, en vez de pagar que
iba a ser, pues va a ser para otra cosa, y allí hay 455.000 euros.

El Consell de Mallorca ha hecho una campaña de producto
local, y yo lo celebro, yo lo celebro, ellos tienen dinero para
eso y no tienen toda esta gestión de 200.000 ayudas que
tenemos nosotros, me parece fantástico que la hayan sacado
y, de hecho, pronto tendremos una reunión con ellos porque
se trata de no repetir, de si buscamos algún eslogan común, se

trata de que lo que se haga repercuta lo más posible. Y vamos
a dejar de pelearnos por las medallas, que las medallas suelen
ser cuando se acaba la guerra, y esta va para largo; entonces,
vamos a dejar de pelearnos por las medallas: yo ya lo dije, yo
ya una vez, todo el mundo ha hecho cosas, por supuesto que no
hemos llegado y nos hemos encontrado con cero, por
supuesto que no, y aprovechamos todo lo que podemos de
todo lo que nos encontramos y es el único camino, nosotros
solos, la conselleria sola, las personas que estamos en la
conselleria no podríamos con esto, el principal protagonista
es el sector, el primero, y luego las personas que por algún
motivo tenemos posibilidad de ayudar o de incidir o de
promocionar o de impulsar, pero en esto el protagonismo es
el sector, no nosotros. Eso en cuanto a promoción, que
también se ha pregunta mucho.

La historia de las marcas y los sellos, que también tiene
mucho que ver con la promoción, el lío administrativo,
jurídico, en la Unión Europea que supone cualquier cosa que
no permita que el libre mercado vaya por su cuenta, cosa que,
por otro lado, me choca a veces, porque hay gente que quiere
el libre mercado pero luego quiere que se favorezca lo local.
A ver, no puede ser, es que es una de las dos cosas. Entonces,
precisamente el libre mercado impide que se favorezca lo que
es de lógica, en cambio, el producto local y tienes que
buscarte 200.000 vericuetos porque si no cualquier cosa que
hagas te la van a reclamar y te la van a ganar y te la van a
tumbar, y a lo mejor encima tienes que pagar. Por supuesto,
que hay que ir muy allá para pensar que en el quilómetro cero
o en la huella de carbono o en cualquier cosa que identifique
nuestro producto como prioritario, que, si fuera fácil, ya
estaría hecho.

El quilómetro cero, dentro de todas las propuestas es de
las mejores ideas, de las mejores, porque nos valdría para
todos los pliegos de condiciones de contratos, meter el
quilómetro cero, y parece que va a ser más complicado que te
lo tumben. El quilómetro cero seguiría una tramitación
mínima de un año, no lo  tenemos descartado, hay que
estudiarlo despacio y hay que hacerlo. Ahora bien, ha habido
mil marcas, hay botellas que tienen tantas etiquetas que no
consigues saber el color de lo que hay dentro. (...) dudo que
eso les haya hecho subir de repente de ventas muchísimo, nos
ha pedido sellos de todo tipo, de una zona de una sierra, de Es
Pla de Mallorca, de Ibiza, de la costa... de..., bueno, puede que
eso tenga un recorrido y puede que eso tenga algo, pero lo que
de verdad funciona son dos cosas: una, la negociación de la
PAC, y otra, la reestructuración del sector.

El sector de la payesía, tradicionalmente, y no solo aquí,
en Asturias, de donde yo soy, o en muchísimos sitios, ha
funcionado de tú a lo mío, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, y, bueno,
cuando hay pedriza nos ayudamos, pero se acabó, se acabó; hay
que unirse, hay que unificar criterios, cuando se tira tomate en
Mallorca todo el mundo tiene que saber a qué tomate me
refiero, al tomate de ramallet, al tomate de no sé qué; de
momento estamos estudiando, y ya se está trabajando en ello,
una plataforma única que de lo que se trata es precisamente de
cara a las grandes superficies en este caso estamos probando,
de momento con el sector hortofrutícola, pero luego se hará
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con otros, que todo este sector tenga una oferta conjunta, con
lo cual pueden negociar mucho mejor con las grandes
superficies que si cada cual va por su cuenta y uno de repente
se agobia y decide reventar el mercado, por ejemplo; cosas
que han pasado, no hace falta pensar que eso va a pasar, porque
eso pasa siempre. Pues eso, por ejemplo, es muy útil.

Y luego la negociación de la PAC, la negociación de la
PAC, que varias personas han mencionado, está avanzadísima,
y tengo que decir que una de las mayores satisfacciones que
tengo desde que estoy en esta conselleria es cómo hemos
conseguido en el ministerio crear una sensibilidad hacia lo
insular, que parecía imposible; pues se ha conseguido, y ya lo
sabemos que se ha conseguido, porque, por ejemplo, ahora en
las ayudas para el vino han puesto unas cantidades que no
tienen sentido si no están pensando en sitios como Baleares,
tan pequeños, esas ayudas ni las pedíamos, porque lo mínimo
era no sé cuantos miles de litros, y nadie llegaba; pues las han
bajado a cantidades que esta vez vamos a poder acceder. Y lo
mismo con el peso, que a partir de media tonelada ya puedes
acudir a las ayudas para almacenamiento.

Y esto es un trabajo que se ha hecho cada día, cada día de
hablar con el secretario de Estado, el ministro, con secretarías
generales, Madrid, cuando vamos a charlar con ellos, un rato
al despacho, y se ha creado un estado de opinión que no había
antes. Y el trabajo de la insularidad dentro de la PAC está
avanzadísimo. Nos llevó un trabajo loco porque el ministerio
pedía, que también alguien me ha preguntado, las cifras de una
cierta manera, y las cifras que tenían de Baleares eran
absolutamente (...) unas eran así, otras era asá, unas eran
correctas, otras coincidían, otras no coincidían, hubo que
hacer un trabajazo con estadística para hacerlo; creo que este
librito lo tenéis todos, había traído uno para Silvia Tur, que sé
que no lo tiene, que nos lo ha pedido, y siento no poder
dárselo, pero se lo podemos mandar por correo, que es un
resumen de las cifras que mandamos al ministerio en su día
para defender la propuesta de insularidad dentro de la PAC. Y
lo han entendido, sabéis que ahora va a haber un reglamento
para todo el país, antes de hacía uno desde cada comunidad, y
ahora no, es un reglamento estratégico para el conjunto del
país, pero ahí va a ir incluido lo de la insularidad, y si no pasa
una desgracia que todas estas personas con las que estamos
hablando y negociando, no sé, desaparezcan, pero si no es así,
tenemos casi la certeza de que esto va a salir adelante.

Y esto sí que va a suponer un antes y un después para la
payesía, porque de repente se van a considerar esos gastos de
combustible, esos gastos de envío de tanta importancia como
exportación, de las botellas, de la sequía, hay un montón de
baremos y se van a considerar todos ellos en la nueva PAC.
Con lo cual espere que si en algún momento necesitamos
apoyos de los partidos, tanto a nivel local como los que estén
en Madrid que tengan representación, si es que es necesario
en algún momento, lo pidamos y que todo el mundo dé un paso
al frente, que hay gente que prefiere que se le mueran 100
soldados con tal de que el enemigo retroceda un centímetro.

Y hasta aquí he llegado, tengo luego otro poco de turno,
explicaré otros temas que han quedado pendientes y que me
parecía que mucha gente había preguntado.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de rèpliques
dels grups parlamentaris i començam pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

No se sent, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, ara?

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Crec que sí, sí, gràcies Sra. de la Concha, per la seva
intervenció. Efectivament, ha respost algunes qüestions
importants, d’altres han quedat pendents, supòs que ho farà
després. Crec que ha estat també enriquidor escoltar, i ho he
de dir amb franquesa, les intervencions d’alguns diputats i
diputades perquè han sortit temes molt importants sobre la
taula i pot ser això també posa de manifest que el debat polític
sobre el sector agrari i pesquer de les nostres illes i ramader
hauria d’estar més sovint present en el nostre parlament.

Dit això, m’agradaria saber, Sra. de la Concha, tornant al
seu pla de xoc, aquest pla de xoc que vostè ja avança que
segurament incrementarà el seu pressupost, perquè es veu la
necessitat que això sigui així, i jo li demanaria: tenen vostès
previst territorialitzar d’alguna manera aquestes inversions o,
en cas que no sigui així, tenen vostès previst consignar una
part d’aquest pla de xoc amb ajuts directes als consells
insulars, per ajudar-los també a desenvolupar la part de
política agrària i pesquera que dins les seves competències els
pertoqui? Aquesta seria una qüestió que jo li agrairia molt que
aclarís d’una manera molt concisa, per favor.

I després, sobre l’ampliació de formació professional, ja
sigui bàsica o d’inserció laboral, que ofereix el Govern de les
Illes Balears, han parlat vostès dins l’àmbit del Consell de
Govern, per veure si cal adaptar aquest pla de formació
professional? Jo ja li avanç que el meu punt de vista és que sí,
però esper que també vostès ho vegin així i que pensin que
caldria fer una bona revisió de l’oferta formativa a Balears.

Ja li dic, l’oferta formativa d’FP bàsica (...) són suficients
i s’adeqüen a les necessitats que tenim ara i a un futur.

Després, sobre el règim agrari i especial de les Illes
Balears jo li agrairia també, si pot, que faci qualque esment.
Vostè va donar molta importància a aquesta qüestió i la té, al
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moment que explicava com estaven les negociacions d’aquesta
nova PAC per a Balears, jo li agrairia si ens pot explicar: creu,
vull dir, és vostè optimista, pensa vostè que aquesta nova PAC
per a Balears realment ha de donar suport a la idea de fer un
règim especial agrari per a Balears, i en quin punt es troba
aquesta nova (...)

I després, ja per acabar, insisteix, crec que, i també ens
trobarà al seu costat per a totes aquestes qüestions, però
insisteix, ens agradaria saber on són les traves perquè les
cadenes de distribució i venda al públic ofereixin més
producte balear, on són aquestes traves? Perquè miri, jo a
diferència de VOX, no estic mica d’acord que el Govern hagi
de pagar de cap de les maneres aquestes empreses o aquests
punts de venda per afavorir que tenguin més oferta de producte
balear. És a dir, és una qüestió de compromís amb la
comunitat allà on estàs i amb la comunitat amb la qual t’estàs
enriquint i creixent econòmicament. Jo crec que és de sentit
comú que tant els petits venedors com els grans venedors de
Balears de la cadena alimentària, tenguin producte de Balears,
és que és normal. El que hauríem d’entendre és per quin motiu
no en tenen més i per tant, intentar veure si dins aquestes
raons i dins aquesta diagnosi hi ha accions que es puguin fer.
Però vaja, ja li dic que en cap cas no em pareix acceptable que
haguem de pagar els supermercats -i ho dic d’una manera molt
col·loquial-, que haguem de pagar als supermercats perquè
ofereixin més productes de Balears. Jo crec que això és una
política absolutament contrària al principi de racionalització
econòmica i als principis bàsics de funcionament de qualsevol
comerç.

I això seria tot, perquè bé, després hi ha la qüestió de
vigilància marina, que vostè no m’ha dit si tenen previst fer
algun tipus de retallada en aquest àmbit, jo esper que la
resposta sigui que no, però sí li agrairia, encara que sigui de
manera molt breu, que pogués respondre aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies una altra vegada, president. Gràcies, consellera,
per les seves intervencions. 

D’una manera molt breu, per començar i per al·lusions. Jo
crec, Sr. Joan Mas de MÉS, que jo he pujat aquí damunt i he
fet una intervenció totalment positiva, llevat de la discordança
que tenim amb la Direcció General de Sobirania Alimentària,
que ho he de poder dir, crec que fins i tot he fet una sèrie de
propostes, una enumeració de 10 propostes que m’agradaria
que la consellera en recollís algunes. Pareix que vostès tenen
necessitat de confrontar amb el Partit Popular, senzillament
per ser idees o aportacions que vénen del Partit Popular. 

Vostè braveja, i a mi m’agrada que hi hagi algú que vengui
del món de la pagesia, concretament vostè diu que ve del “món
dels terrossos”, amb aquesta expressió s’ha expressat. I jo
crec que vostè ja no deu tenir, de venir a fer de polític, molts
de calls a les mans, perquè pareix que vostè vol plànyer que els
pagesos tenguin altres ingressos que la simple venda dels
productes que conreen a la terra, que en aquest sentit anaven
les nostres propostes. A més, unes propostes molt raonables. 

Jo crec que ho he dit c larament, Sr. Joan Mas de MÉS,
potenciar les activitats complementàries no crec que vostè no
estigui d’acord a fomentar els agroturismes o les habitacions
perquè els pagesos puguin tenir uns ingressos
complementaris; a augmentar les superfícies de venda, és que
a mi no em cap dins el cap que vostè no pugui estar d’acord a
augmentar les superfícies de venda perquè els pagesos tenguin
una millor manera de col·locar els productes que han conreat
a les seves terres; facilitar les indústries de transformació, que
dins les parcel·les agràries allà on es conrea, es pugui fer
sense problemes precisament -i he posat l’exemple- una
tafona, és que si no, no es conrearan oliveres; o facilitar la
tramitació sense la necessitat d’interès general en tot el sòl
rústic. On s’ha de fer l’agricultura si no és en sòl rústic?

I jo vénc aquí, pujo amb total positivisme, faig aquestes
propostes i vostès em reprenen. Jo crec que això és un poc de
sectarisme i senzillament perquè ve del Partit Popular i tenen
necessitat de confrontar, ja no hi estan d’acord. 

I diu que jo estic a favor de la construcció, i evidentment
que estic a favor de la construcció i del turisme, perquè genera
activitat econòmica i llocs de feina i ara necessitarem
recuperar la nostra economia. Però jo no som un hipòcrita, jo
pujo aquí i ho dic cara ben alta, vostès estan de boqueta en
contra de la construcció i en contra del turisme, però la
setmana passada aproven un decret que precisament el que
fomenta és la construcció i el turisme, i jo hi estic totalment
d’acord, fins i tot m’oferesc que si vostè no es vol xapar la
cara i venir a votar a favor d’aquest decret aquí en el
Parlament, surti o voti en contra, que jo li donaré suport, fins
i tot en aquest punt, Sr. Conseller.

I segueixen criticant la Llei agrària del Sr. Biel Company,
una llei que vosaltres per vici vàreu haver de canviar, quan era
l’original, era la que demanava, era la primera en la història de
les Illes Balears, amb visió de futur i precisament que va tenir
consens de totes les associacions agràries. Jo crec que ja hem
de fer una passa endavant. 

I, consellera, el punt de desacord és la Direcció General de
Sobirania Alimentària, jo crec i li he dit que té uns objectius
lícits i fins i tot romàntics, però aquestes funcions es poden
dur des d’altres departaments, no importa tirar aquests doblers
i haver de tenir aquesta gent col·locada. A més, li he de dir
així, crec que ha nascut amb cert gafe. A les Illes Balears
encara no havíem tengut mai problemes de proveïment
d’aliments. D’ençà que hi ha la Direcció General de Sobirania
Alimentària hem tengut el temporal Gloria i el coronavirus.
Mai no havíem vist els prestatges dels nostres establiments
sense els nostres productes. 
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La setmana passada va sortir una notícia que durant la crisi
del coronavirus ha augmentat un 2,8% el preu del aliments.
Aquest augment no ha suposat un benefici per als nostres
pagesos, i jo li posaré un altre exemple, jo només compr,
consumeix o bec llet de les Illes Balears i vaig a posta a un
establiment per teòricament té aquesta llet. Durant aquesta
crisi més de la meitat de pics que he anat a fer la compra, no
l’he trobada. Per tant, si la direcció general que s’ocupa només
d’aquestes coses no ha estat capaç d’aconseguir aquests
objectius, l’ha d’eliminar i que facin aquesta funció uns altres.
Ben igual que no han aconseguit, així com a altres autonomies,
que la pesca recreativa, els aficionats o els submarinistes, o
els nostres padrins que volien anar als horts d’autoconsum per
dur menjar a les seves taules hi poguessin anar fins ben entrada
la crisi del coronavirus. A altres autonomies han fet més via.
Jo crec que era una passa que havia de fer la Direcció General
de Sobirania Alimentària i no ho ha aconseguit.

Però dit això, consellera, així com vostè havia defensat
recuperar el consens entorn a diverses mesures d’una llei i ara
no l’ha ficada en aquest decret, tot el contrari que els altres
consellers que ho criticaven i ara assumiran totes aquestes
polítiques, jo crec que vostè té marge, jo crec que si ha
escoltat tots els grups polítics ha pogut palpar les sensacions
que...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, tiene que ir terminando por favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... de fer un decret les pròximes setmanes i inclogui bastants
mesures d’aquestes que són positives per als pagesos, la
ramaderia i  els agricultors de les Illes Balears. I ja li he dit
abans i li dic amb tota franquesa i crec que vostè ho sap, el
Partit Popular estarà al seu costat, ens hi trobarà en tot el que
sigui en benefici de l’agricultura de les Illes Balears.

Gràcies, consellera i perdoni, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Sagreras. Corresponde ahora el turno
de réplica al Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Tiene la
palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No haremos uso de réplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Corresponde el turno al Grupo
Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Sí, Sra. Vicepresidenta. Nuestro grupo, con la paciencia
que le caracteriza, esperará esa próxima convocatoria que nos
hace la consellera para junio. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez. Corresponde el turno de réplica al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca. Tiene la palabra el
Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. A veure, per al·lusions també...

(Remor de veus)

Mira, la brometa una vegada, la segona ja sobrava allò de
“Sr. Joan Mas de MÉS”, amb una vegada basta, la segona ja
sobrava, però al marge d’això. 

Miri, des de MÉS per Mallorca històricament,
històricament sempre hem estat a favor de la diversificació de
les entrades dels pagesos, sempre, històricament, igual que ho
estam de la diversificació de tota l’economia de les Illes
Balears. És un problema pegar de morros a la paret del
monocultiu i ara ho tocam amb les mans, és un problema. I
vostès volen, vostès pretenen amb les seves propostes, no
només que els pagesos puguin fer tafones a fora vila, o ampliar
els seus espais de comercialització o fins i tot fer un petit
escorxador, o una petita sala de desfer o una sala de
transformació de producte, ... en això estam d’acord, en això
ens hi trobaran sempre. Però el problema és quan parlam
d’urbanització descontrolada en sòl rústic o parlam que els
pagesos facin d’hotelers. Clar, però és que el problema ve
aquí, i és aquí, aquí allà on no ens hi trobaran. Però a la
diversificació de les entrades, ens hi trobaran sempre, sempre
hi hem estat, sempre. I a la diversificació de l’economia de les
Illes Balears sempre hi hem estat, sempre, al contrari de
vostès, que ens han fet pegar de morros en el monocultiu, de
morros hi hem pegat.

Sra. Sansó, e ls  productes de Sant Joan deuen ser molt
bons, però són millors els de Montuïri. Li propòs un pacte, ho
deixarem que són molt bons els del Pla de Mallorca.

VOX, és ver, és ver que també serveix la pagesia per al
paisatge, per tenir cura del paisatge i per tenir-lo bé. Ara, això
és una conseqüència intrínseca de la producció d’aliments, és
a dir, si produïm aliments tenim cura del paisatge; si aquests
aliments són rendibles tenim cura del paisatge i no només en
tenim cura sinó que el transformam, perquè els humans ens
dedicam a això, també, a transformar el paisatge, i sempre que
el transformem i en tenguem cura des de la pagesia no ens
hem de dedicar a transformar-lo d’una altra manera molt més
traumàtica per al propi paisatge. El que passa és que vostè ha
donat una dada que crec que és incorrecta, ha dit que el 90%
del territori és cuidat per part dels pagesos; és que arribarà a
resultar que a les Illes Balears no hi ha territori urbanitzat. És
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a dir, l’any 2000, quan es va fer el primer congrés agrari de les
Illes Balears, es deia que era el 80% del territori. Jo diria que
ara ja és menys, però bé, ho deixarem en el 80 que era el que
es deia l’any 2000, fa vint anys, quan es va fer el primer
congrés agrari de les Illes Balears.

I quant al FOGAIBA, si s’han acabat els doblers del PDR
i (...) és per dos motius: primer, perquè hi ha molta demanda,
això vol dir que estam davant un sector extremadament
dinàmic i extremadament inversor i modernitzador; i, segon,
perquè s’ha pagat una barbaritat de doblers, s’han pagat molts
de doblers. Per tant tan malament no ho devien fer, quan s’han
pagat tants de doblers, és a dir, o s’han acabat els doblers o es
gestionen malament, però tan malament no ho devien fer.

I una cosa molt important que crec que s’ha de dir i està bé
dir-ho en seu parlamentària: el PDR és un programa..., el PDR
és 2014-2020; quan l’anterior equip de la Conselleria
d’Agricultura va arribar a mitjan 2015 a la conselleria encara
no estava aprovat el PDR, es va aprovar el novembre del 15.
Això vol dir que l’equip del conseller Company, de
l’exconseller Company, va fer més d’un any el mè, va fer més
d’un any tard, perquè no varen trobar el PDR aprovat, el va
haver d’aprovar l’equip del conseller Vidal.

Ja per acabar vull des d’aquí donar també l’enhorabona per
la feina que s’ha fet per part del Consell de Mallorca. El
Consell de Mallorca ha fet feina a mitges amb el sector, i ara
la consellera ens diu que es coordinarà amb el Govern, i crec
que és molt important que aquesta feina de promoció de
producte local es dugui a terme de forma consensuada, de
forma coordinada amb el Govern. Ja ho he dit abans, són euros
públics i els euros públics s’han de gastar amb mesura i
esment.

El que li he dit abans, faci feina a mitges amb el sector, en
coordinació amb el sector i la resta d’administracions
públiques, també tengui en compte els ajuntaments que també
molta feina poden fer i han ajudat en aquesta crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -ara acab, presidenta- ...i, com li deia, el sector bé ho val.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn de rèplica
al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bueno, para empezar me gustaría aclarar el tema de los
incentivos económicos, que lo he introducido aquí, a los
comercios que apuesten por comercializar producto balear.
Creo que en otras ocasiones el Gobierno balear no tiene
ningún problema en subvencionar determinadas campañas o
actuaciones como por ejemplo, no sé, pagar a la gente los
rótulos en catalán, por ejemplo; o las cartas de los
restaurantes que están en catalán, se les paga, se les
subvenciona y se les da el dinero; los letreros informativos en
catalán, también no hay ningún problema en soltar dinero
público para que la gente adapte sus negocios al catalán. Pero
luego resulta que no pueden contemplar incentivos
económicos, que pueden ser beneficios o incentivos fiscales,
no digo que sea dar dinero, como ha dicho aquí algún diputado
o alguna diputada. Bueno, pues no podemos contemplar,
parece ser, impulsar el producto balear y compensar a quienes
apuesten por vender el producto balear por encima de
consideraciones de coste beneficio que les pueda reportar el
vender otro tipo de producto de otros lugares. 

Pues entonces yo creo que es un error, es un error
plantearse que eso pueda ser algo injusto o que no se puede
hacer, cuando tradicionalmente se lleva haciendo desde el
inicio de la comunidad autónoma, que se están
subvencionando determinadas actuaciones cuando al gobierno
políticamente le interesa. Tal vez es que me empiezo a
plantear que a este gobierno no le interesa el sector primario
porque si no, no lo entiendo. Si tenemos ahora un decreto de
medidas económicas que no menciona para nada al sector
primario, además resulta que ustedes no pueden contemplar
según qué medidas porque les parecen injustas aunque
benefician al sector primario, pues, en fin, entonces es un
poco incongruente con lo de la soberanía alimentaria, que al
final, no sé...

También están de acuerdo, por ejemplo, otro ejemplo, en
subvencionar a asociaciones privadas para la promoción del
producto balear, pero no en compensar a los comerciantes que
apuesten por el producto balear. Pues miren, es necesario
ahora más que nunca ese impulso, y es evidente que si no
luchamos y apostamos decididamente por este impulso pues
seguiremos sin poder comprar producto balear porque
simplemente no lo estamos encontrando en los lineales de los
supermercados y resto de comercios, que es donde compra la
inmensa mayoría de la población de Baleares.

Y volviendo a las preguntas que le hacía, no se puede
producir de todo en Baleares todo el año; vuelvo al tema de la
soberanía alimentaria. Háganse a la idea: somos deficitarios
en cuanto a producción; para mantener a una población de 1,1
millones de habitantes y 1 millón de habitantes más de
población flotante, perdón, en temporada de verano, que son
unos seis meses, a todo el sector le  faltará ese millón de
bocas que llenaban nuestros hoteles y restaurantes. ¿Cree que
con una compra pública de alimentos para dar a ONG o a
comedores sociales será suficiente? ¿No sería mejor hacer
campañas promocionales de un sello distintivo claro  y
concreto para que se adhiriesen todos los establecimientos,
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desde pequeños colmados hasta grandes superficies, para
poder dar salida a todos los productos del sector?

¿Con cuantas grandes, medianas superficies y pequeños
colmados se ha reunido? Yo se lo digo: creo que con nadie, y
si se ha reunido la conclusión habrá sido que hay que hacer
otra reunión, que si no pues no lo entiendo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Corresponde ahora el turno de
réplica al Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, seré molt breu.
Són moltes les preguntes que se li han formulat, efectivament,
ja ens ha dit que de moment hi ha coses que no pot contestar.
Parlant d’ajudes li hem reconegut que vostès han anat traient
la feina; no sé si hi ha hagut qualque discriminació velada entre
algun dels partits que ara governen i governaven la passada
legislatura, si es feia o es donava molt i ara es dóna manco, o
que s’han acabat els doblers. No sé..., no he acabat d’entendre
molt bé el que ha volgut dir, si era que se’n donava molt i ara
se’n dóna poc, que s’ha acabat. En qualsevol cas és cert també
que hi ha gent que fa dos anys que espera, per exemple, per
comprar-se un tractor, com vostè sap, i ara de cop ja no
tendran doblers.

No sabem si això pot crear, que pensam que sí, una certa
inseguretat jurídica, el fet que no sàpiguen molt bé a què es
poden atendre pel que fa a les ajudes. Entenem que no bastin
els doblers, la veritat és aquesta. Les inversions del sector,
com dèiem, són molt costoses. Aplaudim que es prioritzin els
professionals, els pagesos professionals. I també pensam que
la millor promoció -ja s’ha dit aquí- és que quan arribam a un
lloc a comprar hi hagi producte local. Sap que som còmodes,
som una societat còmoda i que té poc temps, i ens agrada anar
allà on sigui, o en general agrada anar allà on sigui, i allà on ho
compram tot absolutament. S’ha acabat l’època d’anar a la
carnisseria, a la fruiteria, aquí, allà i allà deçà per anar a
comprar cosa per cosa aquell producte de proximitat. Tal
vegada ens ho han de posar fàcil o ho hem de posar fàcil a la
ciutadania perquè ho trobem.

En quin punt es troben, per tant, les negociacions amb les
grans superfícies establertes a Balears perquè incloguin un
lineal de producte local als seus establiments? És cert que
podrien tenir el gest. Tenim entès, segons dades que ens ha
facilitat Unió de Pagesos, que entre un 10 i un 20% de les
hortalisses que venen les grans superfícies s’han cultivat a les
nostres illes. Hi ha qualque negociació, canvi que la
conselleria faci alguna cosa per fomentar això més enllà de la
promoció? Ens agradaria que d’alguna manera es pogués
incentivar perquè -com deia- som una societat que va ràpid,
que frissa i que fa la compra ràpid i a vegades una vegada a la
setmana i allà mateix.

També m’agradaria que..., bé, em pareix bé que es tengui
aquesta sensibilitat, vostè ha dit “de lo que estoy más
contenta es de la sensibilidad hacia los territorios
insulares”, és cert que ara produccions més petites puguin
tenir algun benefici, que es tengui en compte el concepte
insular també pel que fa a aquesta producció i a aquestes
ajudes.

Llavors hi ha un altre tema, vostè ja ha dit que és molt
complex, hi ha ajudes que vénen d’aquí, ajudes d’allà, coses
que subvenciona el Govern, coses que vénen d’Europa...,
productes que han de ser subvencionats al cent per cent, los
plátanos de Canarias, el transport de mercaderies, quan ens
passarà a nosaltres una cosa així? 

És a dir, quan ens passarà que el nostre  transport de
mercaderies tengui alguna vegada una mica d’ajuda més enllà
del que tenim?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, idò, ara m’ho contarà amb detall perquè és un tema que
ens rebenta. Nosaltres som molt solidaris amb els canaris i
ens agraden els plàtans, però és clar, a nosaltres també se’ns
queda una mica cara de beneits quan veim que no podem
accedir a moltes de les coses i no hi arribam.

Estic totalment d’acord amb la Sra. Tur pel que fa a la
formació professional, se li ha de donar un impuls i això va
directament relacionat amb el relleu generacional. És un altre
dels grans problemes que tenim, o sigui hi va haver un..., ara
no, ara sembla que tal vegada podem aprofitar l’onada, aquesta
onada de bona fama, de bon producte que ha donat la pagesia
en relació amb aquests productes locals que nosaltres
consumim. Tal vegada ho podem aprofitar, perquè fa uns anys
ningú no volia ser pagès, si estic guanyant una doblerada en el
turisme i a més vaig per enmig i tenc vida social i em relacion,
per què he de seguir esclau a una terra que a vegades dóna i a
vegades no?

Per tant, relleu generacional i també formació
professional. Pensam que és el moment d’engrescar i fins
aquí, perquè crec que li hem fet moltes preguntes entre tots i
el temps no dóna.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Correspon ara el torn de rèplica
al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Només intervindré per agrair
a la Sra. Consellera les explicacions que ens ha donat a la
primera i a la segona intervenció i per estendre la mà al pacte
que ha comentat el Sr. Mas de dir que és veritat que al Pla de
Mallorca, no només és Sant Joan que Sant Joan... molt més,
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però no només a tot el Pla de Mallorca es produeix molt bé i
a més hi ha molt bona gent.

Gràcies a tothom.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Idò ara passam al torn de
contrarèplica de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pla de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, vamos a ello. 

Queda claro que hay mucho interés con el tema y que tiene
que haber más ocasiones de intercambiar ideas, proyectos,
etc. Desde luego es imposible que conteste a todo, ya aviso,
es imposible. Teniendo en cuenta, si no le parece mal a nadie,
que la Sra. Tur es la que ha pedido la comparecencia voy a
darle en esta segunda réplica un poco de prioridad a sus
preguntas, también contestaré a otras, pero voy a darle
prioridad.

En cuanto a los porcentajes por islas, que además puede
interesar a otra gente también, los porcentajes por islas en el
plan de choque, no lo hemos pensado así, o sea, no hemos
dicho “esta cantidad va a ser aquí o  va a ser allí”, sino que
según las demandas después se establecerá un porcentaje.
Viendo otras líneas de ayuda lo que es habitual normalmente
Mallorca se lleva el 45% más o menos, Menorca un 30%,
32%, 35% teniendo en cuenta que en Menorca hay muchísimo
producto lácteo por ejemplo, y luego las Pitiusas 20%, 25%,
esas son las oscilaciones habituales y creemos que en este
caso también lo será.

En Formentera a parte del plan de choque, antes, pocas
semanas antes habíamos ido de visita porque tenían
muchísimos problemas con la salinidad de la balsa de riego y
estaban muy preocupados con esto, y ya les habíamos
prometido que les mandaríamos 94.000 euros para la balsa de
riego y está firmado de hace un par de días. O sea, esto está.

En cuanto a la formación profesional, es un tema que
precisamente me interesa muy, muy especialmente,
muchísimos. Hemos visitado un par de centros para ver lo que
estaban haciendo, cómo iba, y estábamos pensando hacer
actividades concretas con ellos cuando pasó lo de la COVID,
y para mí me parece que sería una gran idea abrir más líneas,
no solamente de agricultura y ganadería, también de paisaje,
que ya existe alguna, de ganadería, de investigación
relacionada con el primer sector... Creo que tiene muchísimas
posibilidades, muchísimo potencial, que como decía la Sra.
Pons tiene muchísimo que ver con el relevo generacional, que

a su vez tiene que ver el relevo generacional con el mundo
digital, la venta por internet, y se ha notado muchísimo en los
jóvenes ganaderos, que hay un par de agrupaciones -se ha
notado muchísimo- que enseguida se movieron con lo de las
cestas... O sea que todo eso tiene mucho que ver y eso es el
futuro. Sin relevo generacional esto ya está.

En cuanto a la trabas que tiene el producto local son
múltiples, son múltiples y están motivadas fundamentalmente
por el sistema económico en el que vivimos, que unos lo
aplaudirán y otros no. Yo no, ya aviso, ¿vale? Las grandes
superficies son grandes empresas. El otro día un señor de una
gran empresa me decía: “Usted como es de Podemos a lo
mejor tiene algo contra las grandes empresas”, que son estas
suposiciones que constantemente hacen sobre lo que uno
piensa; y yo le dije: “No, no, no, en absoluto tengo nada contra
las grandes empresas. Yo tengo algo contra las empresas que
maltratan a sus trabajadores, que no pagan los impuestos aquí
y que destrozan el territorio”; las demás me parecen genial,
todas me parecen genial. Pero las grandes superficies tiene su
sistema económico, que dentro del sistema en el que estamos
se basa en obtener el mayor beneficio posible, y el mayor
beneficio posible en el ejercicio contable; nunca se cuenta el
beneficio global de bienestar de la población, de felicidad del
conjunto, de respeto al medio ambiente..., no, en el ejercicio
contable. Si uno mira así el beneficio efectivamente para ellos
es mucho mejor hacer compras centralizadas en donde puedan
encontrar el producto más barato, y es como lo hacen. 

Hemos tenido múltiples reuniones que han acabado en
compromisos, que es lo que debe ser una buena reunión, y la
verdad es que les tengo que agradecer muchísimo a todas...,
han venido todas las grandes superficies, todas, y les tengo que
agradecer muchísimo porque sé lo complicado que es para un
gerente, para un director de una gran superficie tener que
llamar a la central a decir “oye, eso como comprábamos la
berenjena -que es ahora la temporada-, la berenjena, lo vamos
a hacer de otra manera porque es que en mi isla, en mi tierra,
estamos en graves problemas y los voy a apoyar”, y lo han
hecho varios. 

También tengo que decir que en las estadísticas estas que
salen sobre el producto local a veces están mal hechas, no por
mala intención sino porque esa gran superficie no tiene bien
identificado el producto, no lo tiene situado en un sitio a
parte, no lo tiene... En todo esto estamos trabajando en ello.
Son un montón de cosas, estamos en la COVID, seríamos
Mary Poppins si hubiéramos sacado ya todos los paraguas de
aquel bolso. Eso irá saliendo poco a poco.

Entonces el tema del producto local es tal, tal cosa de
sentido común que parece increíble que se haya hecho de esta
manera, que alguien decía antes. Lo lógico, la lógica de las
cosas sería: los productores locales que cubran las
necesidades locales, no en su totalidad, porque por ejemplo
plátanos no tenemos, que cubran todo lo que puedan las
necesidades locales, y cuando tengamos avalancha de gente
extra, que en nuestro caso es con el turismo, importamos. Eso
sería la lógica de las cosas. Resulta que se ha hecho al revés,
se ha hecho que las grandes superficies se han hecho con el

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 29 / 19 de maig de 2020 2011

mercado, nos traen producto de fuera, nos traen producto de
fuera constantemente, y cuando llega la avalancha tiramos de
producto local, con lo cual los productores locales sirven sus
productos en un 70% a HORECA, que es el canal que sirve a
la restauración y a los hoteles.

Ahora ha pasado lo que ha pasado. ¿Quién se queda sin...,
sin?, ¿quién se queda sin?, el local, y el otro no, porque el otro
si nos exportaba a nosotros de repente le  puede exportar a
otro país, con lo cual carece por completo de lógica, pero en
el asiento contable aquello cuadra. Pero con la vida, que es lo
único importante, no cuadra. ¿Vale?

Alguien dijo antes, siento a veces que se me escapa un
poco la risa porque no es falta de respeto, es que a veces es
chistoso. Alguien dijo que si no pagábamos los gastos a la
Dirección General de Soberanía Alimentaria que entonces
podíamos subir los 4 millones que faltaban para no me
acuerdo qué cosa. ¡Madre mía!, pero vamos a ver, pero ¿qué
nivel de sueldazo es este? 

La Dirección General de Soberanía Alimentaria, nosotros
insistimos mucho porque nos parecía un tema crucial, pero
tenemos la fuerza que tenemos, tenemos la presencia que
tenemos políticamente y obtuvimos lo que obtuvimos,
dijimos, no importa porque vamos a ir haciendo camino y la
vamos a ir ampliando. De momento lo que tenemos es una
directora general de Soberanía Alimentaria que como su
sueldo es público lo pueden mirar y pueden mirar cuánto
dinero cobra. Esta dirección general lo que necesita son tres
servicios: uno de compra pública, otro de promoción de
producto local y otro de vigilancia de la cadena alimentaria. 

¿Qué trabajo estamos haciendo? Pues ella lo que ha hecho,
y tiene un mérito enorme, es identificar en cada dirección
general de nuestra conselleria y en SEMILLA y en FOGAIBA
todo lo que podría aislar para ser un trabajo conjunto. Y aquí
aludía el Sr. Sagreras al decreto ley, el decreto ley de
agilización una de las cosas que dice para agilizar es justo eso
que nosotros ya lo hemos hecho, hace meses que lo estamos
haciendo, que es que funcionarios de diferentes
departamentos puedan de repente moverse para tareas
concretas. De ahí salió, por ejemplo, el observatorio de
precios. El observatorio de precios es una cosa que ya existía,
por cierto de la época del Sr. Company, para que cada uno
tenga sus flores, que si antes decía que nos mandaban flores,
también algún crisantemo, también algún crisantemo cayó.
Vale. 

El observatorio de precios era una cosa que había dos
personas allí  que simplemente recogían unos datos y los
mandaban a la prensa sin más. Pues hemos aprovechado eso
que ya existía primero para en el primer momento de la
pandemia vigilar que no cayeran los precios de una forma loca
y luego, ahora, precisamente para el producto local. Y se está
haciendo ese trabajo. Todo el trabajo de acudir a ferias, que
acudimos a la de HORECA como conselleria y también a la
del día de las Islas Baleares y teníamos previsto el Salón
Gourmets, Alimentaria y el Salón del Vino, que obviamente no

hemos podido ir, todo ese trabajo la Dirección General de
Soberanía Alimentaria. 

Todo el trabajo de conseguir que las visitas que se hacen
a las escuelas con los niños se dupliquen, se dupliquen en el
poco tiempo que llevamos, recuerdo que la directora general
empezó en setiembre, ¿vale?, lo ha conseguido la Dirección
General de Soberanía Alimentaria. Antes, me parece que fue
la Sra. Pons, no estoy segura, habló de algo que a mí me
importa muchísimo, no, no, fue la Sra. Sansó, que dijo, yo no
soy payesa, pero sí de familia y vengo de un pueblo del Pla.
¡Madre mía!, ¿qué sera de nosotros el día que ninguno de los
gobernantes sepa lo que es un campo de cereal, sepa lo que es
un tordo, sepa lo que es un algarrobo?, ¿qué catástrofe será
esa?, ¿qué importante es que los niños sepan como sabe un
tomate? Pues ese trabajo  lo está haciendo Soberanía
Alimentaria. 

Hicimos una campaña de publicidad antes de la COVID por
Navidad de producto local que funcionó genial en los
mercados y dentro de la COVID hicimos la campaña del
cordero de las panadas que funcionó estupendamente y
conseguimos que las grandes superficies vendieran lo que no
habían hecho nunca, el cordero troceado a particulares a un
precio inferior al que fue en la Semana Santa del año pasado.
Eso lo hizo Soberanía Alimentaria. Y cuando se acabe la
COVID hará muchas cosas más. Ahora, si preferimos por
marcarnos un punto eliminar eso, que es tan prometedor,
porque con ese dinero no sé qué vamos a hacer, ¡madre mía,
de verdad!

Luego, la industria. La industria agroalimentaria tiene
futuro, ¿cómo es que en unas islas no tenemos ni una sola
conservera, ni una, ¡mira tú!, ni una, ni un sitio para envasar las
cosas, ni producimos el vidrio donde metemos los productos,
qué este  ir y venir de barcos con cosas. Todo eso tiene un
futuro inmenso pero hay que creérselo y el plan de choque nos
empeñamos que fuera muy rápido y estuvimos trabajando
aquellos 10 días sin parar para poder sacarlo por dos cosas,
primero porque teníamos ya tan claro lo que necesitaba el
sector, porque el sector efectivamente ya venía de la ruina,
con lo cual ya habíamos estado pensando elaborando mucho
y también con el trabajo para la PAC, lo teníamos todo muy
estructurado en la cabeza.

Y segundo, porque una cosa importantísima en el mundo
de los negocios, en general y del dinero en general y de la
economía en general, es la confianza y la esperanza y si tu
como productor te están diciendo vas a tener esta linea de
apoyo, tira que te vamos a apoyar. Alguien por cierto, creo que
fue, o no sé quien, dijo que la pesca que cómo era que les
íbamos a dar un dinero, pero si ya está publicado, esta linea ya
está publicada, esta linea ya está activa, que alguien dijo como
que no lo estaba.

Bien, todo esto ya lo he dicho. Tengo que decir que antes
de la COVID, somos sólo 1.000.100 personas, esto es muy
pequeño, somos muy poca gente, cómo es que entre todos no
somos capaces de sacar esto adelante, ¿cómo es? ¿Cómo es
que antes de la COVID en una comunidad rica, oficialmente
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rica, que por eso no nos mandan más dinero de Madrid, porque
en el promedio aquel sale que somos ricos porque hay unos
cuantos muy ricos, pero luego no se miden otros baremos.
¿Cómo es que no se mide la pobreza infantil, porque a lo
mejor nos sube al 25, al 30?, ¿cómo es que no se miden otras
cosas? Entonces antes de la COVID ya teníamos problemas,
vienen cuántos millones, es una cifra que baila, 10, 15, 18
millones, 16 millones de turistas, ¿cuántos millones de
turistas tienen que venir para que no tengamos pobres
infantiles, para que vivamos todos bien, para que haya pleno
empleo, para que los hoteles sean bonitos? Nadie tiene nada
contra los hoteles, cuando vamos a otro sitio  a todos nos
encanta ir a un hotel bonito y llamo bonito a bueno, la bondad
y la belleza que son cosas tan parecidas y la reconoce uno a
simple vista. 

¿Cómo es que tenemos que tener todo esto lleno de
cemento? ¿Cómo es que tenemos que tener más vehículos que
en ningún sitio de Europa per cápita? ¿Cómo es que en este
tiempo de confinamiento han empezado a salir los pájaros?
No, no, tal cual, por la carretera, un faisán cruzando el otro
día, cazando los aguiluchos en la carretera. Esto lo veo yo
cuando voy a casa todos los días, antes no lo veía. Esto nos va
a hacer pensar o no, o veremos a lo otro. Y luego, alguien ha
aludido varias veces al Gloria. El Gloria nos está avisando,
habrá otros Gloria, como van por orden alfabético nos vamos
a ver el abecedario entero. Eso va a pasar, ya lo sabemos que
va a pasar, vamos a pensar en ello o no, o vamos a esperar a
que todo (...). ¿Y eso tiene que ver con el sector primario?,
muchísimo, muchísimo, primero porque gestiona el territorio.
Segundo porque nos da de comer, no de todo, no pasa nada si
unos días no comemos plátanos, pero comida tiene que haber.
Tercero, porque tiene tanto que ver con el ciclo del agua, con
el modelo económico, cómo es que no podemos encontrar...,
no hace falta que encontramos algo que nos ponga encima de
la mesa, no sé cuantos miles de empleos, puede ser una cosa,
otra cosa. Aquí había industrias, ¿dónde están?, ¿por qué se
fueron a producir a Paquistán o a Bangladesh? Porque salía en
la cuenta de resultados, pero los resultados es otra cosa, los
resultados es la vida, es la relación que tenemos unos con
otros, es la belleza del territorio, es el bienestar de las
personas y creo que en eso podemos estar todos o
prácticamente todos de acuerdo.

Entonces, en esta conselleria que teníamos unos planes
muy concretos, nos ha pasado como en todas las demás, nos
ha cogido la COVID, pero a lo mejor es una oportunidad. A lo
mejor la gente que ha estado dos meses en su casa pensando,
también ha pensado cosas que yo estoy diciendo aquí ahora,
porque los seres humanos nos parecemos tanto unos a otros,
tanto, y nuestras necesidades son tan pequeñas y tan curiosas,
porque resulta que se ha hundido la economía porque hemos
pasado a consumir sólo lo que realmente necesitamos, y a mí
eso me da que pensar, mucho.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Donam per finalitzada la sessió i, com que no hi ha més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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