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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Sí, president, Margaret Mercadal substitueix Tania Marí.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Maria Salom.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?, d’acord, gràcies.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 7774/15 i 9583/15.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7774/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a suport a l'artesania i mesures de

foment dels nostres artesans.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

7774/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, relativa a suport a l’artesania i mesures de

foment dels nostres artesans.

Per a la defensa té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià i Ques,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra iniciativa és evident

que va a afavorir i a instar que les administracions públiques

facin una política activa a favor dels nostres artesans i de

l’artesania en general. Entenem que l’artesania, a banda de ser

una activitat econòmica, també és una activitat que té elements,

que té un vessant artístic i que té un vessant de tradició cultural,

i per tant entenem que és un deure de les administracions

públiques la seva defensa i promoció.

És evident que vivim en un món global, és evident que en

aquest món global l’estandardització s’imposa, sobretot a

través de la publicitat i de la potència econòmica de

determinats productors i de determinades empreses, però és

evident que també hi ha aquest món de l’artesania que necessita

un suport. Per tant la nostra iniciativa simplement el que intenta

és instar Govern, consells i ajuntaments a implicar-se en

aquesta activitat, i estableix algunes línies d’actuació, com és

el tema que existeixi aquesta coordinació entre totes les

administracions, que a les fires i als mercats se singularitzi

l’oferta dels artesans amb una senyalització i amb una

informació, que en el cas de la capital de les Illes Balears

s’habiliti un espai, un edifici públic, on els nostres artesans

puguin dur a terme l’exposició dels seus productes i la venda

d’aquests mateixos productes, i que s’editin distintius

identificatius i es facilitin als artesans aquests distintius per fer-

los més visibles en el mercat i perquè tothom pugui acostar-s’hi

sabent un poc on són i què fan, i quina categoria tenen

reconeguda per uns documents administratius.

Això molt simplement és la nostra iniciativa. Sabem que

s’han presentat diverses esmenes, algunes de les quals no

podem acceptar perquè entenem que desvirtuen un poc la

nostra proposta, que al final, encara que siguin esmenes a favor

de l’artesania, són massa genèriques; nosaltres voldríem alguna

concreció. En aquest sentit, la proposta del PSOE, tot i que ja

deim que podria estar en sintonia, però l’entenem massa

generalista i a més no inclou els ajuntaments, i entenem que els

ajuntaments tenen un paper molt important perquè són els

organitzadors de les fires i dels mercats, al final. Per tant parlar

d’artesania sense fer esment als ajuntaments entenem que no

tendria molt de sentit.

L’esmena de MÉS per Mallorca en tot cas la podríem

transaccionar, no tant perquè es debati a la Comissió

interinsular d’artesania sinó perquè es tengui en compte,

s’escolti aquesta comissió, però no només es debati dins

aquesta comissió sinó que es prenguin les iniciatives escoltant

aquesta comissió. Per tant si el grup proposant de l’esmena ens

accepta aquesta transacció podríem arribar a un acord.

I en relació amb les quatre esmenes presentades per MÉS

per Menorca, el que fan és plantejar altres problemàtiques de

l’artesania i estam d’acord amb les quatre; per tant les

acceptaríem totes quatre, les de MÉS per Menorca.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. S’ha presentat l’esmena RGE núm. 1449/16 per

part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Per a la defensa

d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sra. Aina Campomar per

un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Com ha dit el Sr. Melià, que ha proposat aquesta

iniciativa, creim important donar suport a l’artesania i a aquest

foment dels nostres artesans. Per tant ja s’ha vist a la nostra

esmena que estam a favor de la proposta perquè creim que

s’han de millorar fins i tot les condicions. Sabem que tant els

consells insulars com els ajuntaments, sobretot els consells

insulars, hi fan feina, però tal vegada sí que és necessari donar-

li un impuls i sobretot també aquest impuls a la coordinació,

que jo entenem que és una mica el fons d’aquesta proposta.

Per tant per la nostra banda només hem de dir que acceptam

la transacció que ha proposat el Sr. Melià de la nostra esmena

perquè es pugui aprovar, per tant hi estam d’acord, i també li

volem donar les gràcies en aquest sentit.

Gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507774
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601449
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. S’han presentat quatre esmenes,

RGE núm. 1515, 1516, 1517 i 1518/16, per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca.

Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble. Sr.

Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup també

volem agrair al grup d’El Pi la iniciativa, perquè creiem que

l’artesania, tot i que és un sector que té una importància

econòmica modesta, és important per uns elements d’identitat

cultural i de conservació de tradicions i d’oficis i de formes de

fer que només els artesans poden garantir que es mantinguin, i

per tant de fet la mateixa Constitució ja, em sembla que és en

el seu article 130, ja diu que l’artesania ha de ser objecte

d’especial protecció per part dels poders públics, i per tant per

tots aquests elements però també, encara que sigui modest, pel

pes econòmic que té, perquè és una xarxa de petites empreses

que fa que moltes famílies de les nostres illes puguin viure

d’aquests oficis tradicionals, per tant doncs també com a poders

públics hem de donar-hi suport.

Per tant hem d’agrair aquesta iniciativa i dir que, tal com

deia el Sr. Melià, nosaltres toquem altres problemàtiques, però

hem intentat mantenir una mica la filosofia de la proposició no

de llei, que era d’alguna manera la problemàtica de la

comercialització i de la sortida d’aquest producte. Aleshores

hem volgut posar sobre la taula algunes altres problemàtiques

que en aquests moments hi ha, connectades amb això. Doncs

aquí d’una banda hi ha la problemàtica actual que sabem que es

dóna al Consell de Menorca, i no sabem si es dóna a altres

consells, quant a la concessió i renovació de cartes de mestre

artesà. Com sabem la carta d’artesà i la carta de mestre artesà

no habiliten per a l’exercici de la professió sinó que es

configuren d’alguna manera com una garantia de qualitat del

producte; per això creiem que és un tema que està íntimament

lligat als canals de comercialització. Aleshores en aquests

moments, a causa dels dubtes que genera la interpretació del

decret que va aprovar el Govern l’any 2014, concretament el...

el Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els

principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà,

és un decret del Govern que de fet regula una matèria que és

competència dels consells insulars. 

En aquest sentit el Govern té una competència de

desenvolupament reglamentari per establir unes bases

homogènies per a les diferents illes. Però en aquest cas, tot i

que de forma molt puntual, el decret es va superposar al

desenvolupament reglamentari que havien fet alguns consells

insulars per a tota la matèria de la concessió de les cartes

artesanes; concretament el capítol II del decret, que parla de les

condicions sobre obtenció de les cartes i que no té caràcter

supletori, com altres capítols del decret ja es preveu

especialment que tinguin, doncs fa una sèrie de consideracions

sobre els requisits per obtenir les cartes i la forma d’acreditació

d’aquests requisits que són contradictòries amb els reglaments

que hi ha en alguns consells insulars, reglaments que, repetesc,

han estat dictats en desenvolupament de les competències

executives que l’Estatut d’Autonomia dóna als consells insulars

en matèria d’artesania. Aleshores això genera uns dubtes en la

interpretació que fan que en aquests moments, almenys a

Menorca, estigui paralitzada la concessió i la renovació de

cartes artesanes. Per açò volíem aprofitar perquè s’instés el

Govern a revisar aquest decret per resoldre aquest problema,

que és una qüestió que en aquests moments preocupa els

artesans de Menorca.

En segon lloc, la nostra segona esmena, com que estem

d’acord amb la transacció a què han arribat els grups de MÉS

per Mallorca i El Pi en el sentit que evidentment nosaltres com

a Parlament podem instar les altres administracions a fer les

coses de la forma que creiem que les haurien de fer, però

evidentment això s’entén amb total respecte a les seves

competències. En aquest sentit nosaltres -sabem que és

perfectament una competència de caràcter local- no volíem

deixar per alt l’oportunitat d’almenys expressar l’opinió del

Parlament en el sentit que, clar, l’artesania no és una simple

activitat econòmica que es pot dur a terme a qualsevol lloc,

sinó que és una activitat, la venda d’artesania, la venda

d’articles d’artesania, que pel seu caràcter creiem que és

mereixedora que la ubicació on es produeix aquesta venda no

estigui únicament vinculada a la comoditat d’altres sectors, com

per exemple pot ser el sector turístic, sinó que per la

importància del sector i per aquesta importància, podem dir-ne

etnològica o cultural que té, és important doncs que es pugui

dur a terme a llocs emblemàtics que permetin que aquesta

artesania que es ven allà sigui posada en valor, i que a la

vegada també la venda dels productes artesans posi en valor

aquests espais emblemàtics.

I, per últim, la tercera esmena, perquè la primera i la quarta

van en la línia del que he dit de modificar el Decret 41/2014, la

quarta perquè és el punt que afegim i a la tercera, per donar-li

coherència, també proposam afegir un punt al preàmbul, com

deia a la tercera introduíem la idea, que també és important,

que els artesans acreditats a Balears puguin tenir preferència en

els espais que els ajuntaments o altres organismes, quan

organitzen una fira, dediquen als artesans en general. En

aquests moments ens trobem que hi ha alguns artesans que se

n’estan anant a altres comunitats autònomes a obtenir la seva

carta perquè els requisits que s’exigeixen a Balears són més alts

que a altres comunitats autònomes. Aleshores en aquest sentit

creiem que hem de ser coherents amb la major o menor

exigència que donem als nostres artesans, i si en aquest cas som

més exigents, que això també es noti en el fet que tenguin una

preferència a l’hora de poder vendre el seu producte. I després

també per un tema de coherència comercial, i és que allò lògic

és que en els mercats artesans de Balears es vengui artesania

balear; l’altra no tenim per què rebutjar-la, però sí que ens

sembla lògic que els artesans que treballen a Balears, que tenen

la seva activitat a Balears i que estan fent artesania balear

tinguin una preferència en aquestes fires.

Aquesta és la justificació de les nostres esmenes.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601515
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601516
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601517
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601518
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. S’ha presentat una esmena,

RGE núm. 1531/16, per part del Grup Parlamentari Socialista.

Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sra.

Elena Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí. Nosaltres aquesta esmena, que té raó, Sr. Melià, que ens

havíem oblidat de posar els ajuntaments, el que ens genera

problemes..., l’hem feta perquè ens genera problemes perquè

està trepitjant competències municipals i de conselleries. Són

els consells i els ajuntaments que tenen les competències en...,

estan transferides les competències des del Govern cap a les

administracions de conselleria i municipis, i ens sap greu -he

parlat amb el consell i he parlat amb algun ajuntament- i..., no

ho sé, no sé si és molt elegant o molt adequat dir als

ajuntaments i als consells el que han de fer, on han de colAlocar

els artesans. Jo crec que els regidors i els consellers ja tenen

cura d’això. Està molt bé que nosaltres ens preocupem i està

molt bé que nosaltres treballem en aquest sentit, però dir al

regidor del poble i al consell com han de fer la seva feina des

del Parlament..., no ho sé. Després vaig parlar amb la

conselleria també i em deia que, clar, això no són competències

que el Govern pot fer, pot dir que el Parlament l’ha instat o li

ha dit això, però el Govern no pot dir tampoc a un ajuntament

on ha de colAlocar els artesans. Jo crec que els regidors, o els

ajuntaments i els consells, es preocupen pels artesans, i són

sobretot ells els que els cuiden i els que promocionen els seus

productes en tots els mercats.

La proposta nostra, la iniciativa aquesta d’esmena era per

això, i que tot això es parli conjuntament, entre tots, que no

sigui el Govern el que digui com hem de fer les coses quan els

van transferir les competències, sinó que sigui entre tots,

Govern, ajuntament i consell, dintre de la Comissió d’artesania

balear, que diguin... Allí es decideixen totes les coses. La nostra

esmena anava per aquí, per un tema sobretot de no trepitjar

competències.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Torn de fixació de posicions.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

benvinguda sigui aquesta proposició no de llei que va a donar

suport als artesans, a l’artesania de les Illes Balears. Crec que

al cap i a la fi, i essent el darrer que tenc el torn d’aquest primer

torn de paraules, crec que tots al final estam d’acord a poder

fomentar i ajudar i afavorir els artesans de les Illes Balears. 

Cert és que la proposta és genèrica, perquè s’ha dit aquí que

no podem anar a dir potser el que han de fer els que tenen

realment les competències, és cert, però bé, jo crec que és una

proposta, una proposició no de llei que al final diu, entre altres

coses, mesures a implementar com..., i posa un exemple, amb

la qual cosa és positiu. Aquí on veig la problemàtica és el que

ja s’ha comentat, que cada consell i ajuntament té la

competència al respecte, m’imagín que cada una de les Illes

deu tenir el seu funcionament distint, i sempre ha passat, o és

la meva experiència, que hi ha ajuntaments que mantenen una

major relació per aquests temes que amb un ajuntament...,

perdó, un ajuntament amb el consell insular determinat.

M’imagín que cada illa i cada consell insular i ajuntaments de

cada una de les Illes deuen tenir o poden tenir una problemàtica

diferent. A partir d’aquí benvinguda sigui aquesta iniciativa,

encara que crec que a més deixa enlaire el que és vertaderament

important, perquè es demana a totes les institucions o se’ls insta

a coordinar, però si no es posés un element, qui coordina o com

es fa, difícilment existirà aquesta coordinació. 

Però reiter que ho hem de veure crec que en positiu, es fa

esment a algun problema, com ha explicat el portaveu de MÉS

per Menorca, que sí que és cert, que existeix i que s’ha d’aclarir

o almenys que no existeixi aquesta inseguretat que hi ha en

aquest tema, però a partir d’aquí també s’ha de recalcar el que

dèiem un poc, que els ajuntaments i els consells són els que

tenen les seves competències i són els que han, dins aquest

àmbit insular, de dirimir aquelles coses que siguin bones per

continuar afavorint l’artesania i els artesans de cada una de les

Illes i de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per

un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Evidentment nosaltres estam d’acord a

donar tot el suport que faci falta a l’artesania de les nostres

illes. Pensam, com ha dit el portaveu d’El Pi, que en un món

globalitzat tots els esforços són pocs i tot el que facem és

important per donar una empenta a aquest sector. 

Estam d’acord en general que s’han de coordinar aquestes

polítiques entre els ajuntaments, els consells i el Govern; també

amb les esmenes que fan referència al fet que hi hagi una zona

singularitzada, senyalitzada als diferents mercats per marcar

aquesta diferència i perquè els productes artesans puguin tenir

la mateixa competitivitat que la resta de productes. Entenem

que el punt b), l’edifici que es demana a Palma, és una línia que

ja s’està fent; pensam que si és una manera de dir “està bé això

que estau fent” idò està bé; en tot cas crec que s’ha d’instar a

fer coses que no estiguin en camí.

Sobre els distintius identificadors i editar material explicatiu

ens pareix bé, perquè a vegades no es distingeixen els

productes als mercats, els artesans dels que no ho són. I

respecte de les esmenes de MÉS per Menorca, si es tracta de

recordar als ajuntaments que els espais emblemàtics per posar

mercats, idò, bé, jo crec que com diu la portaveu del Partit

Socialista això ja ho deuen saber, però bé, no sobra recordar-

ho.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601531
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Després, sobre la modificació urgent nosaltres entenem que,

això, ho haurien de demanar els consells, si els consells no han

demanat que es modifiqui de forma urgent aquest decret, idò

entenem que el Parlament no ha de dir això, no?, no ha de

proposar això.

Quant a les preferències de la possessió de les cartes

artesanes a les fires, entenem que és una proposta totalment

raonable.

Dit això, crec que sí que s’han de respectar les diferents

competències, però el sentit d’una proposició no de llei que

insta el Govern balear, els consells i els ajuntaments a

coordinar-se i a posar-se d’acord en aquest sentit, idò no hi

hauria cap problema.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un

temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Bé, nosaltres també estam d’acord amb aquesta proposta, no fa

falta dir-ho, crec. L’únic que jo voldria afegir-hi... per exemple,

respecte del punt a), la senyalització i la singularització en

l’espai, és que estaria bé tenir en compte també probablement

qüestions més de màrqueting, que és en el fons el que realment

funciona en aquest cas, per exemple que aquest espai fos un

espai extrem per un costat o un altre d’un mercat i no un espai

enmig, no?, segurament perquè és molt més fàcil d’identificar

també que no pas mesclat, diguem, amb la resta del mercat.

De la mateixa manera el darrera punt, crec que és bo que

efectivament hi hagi una marca i que la marca no sigui

diversificada, és a dir, perquè al final també per qüestions de

màrqueting això sempre resulta molt més efectiu que no pas

quan aquesta..., en fi, quan hi ha diferents variants d’una

mateixa marca.

Respecte del punt b), en fi, que s’habiliti un edifici o un

espai, si, com diu el diputat Saura, això ja es fa, doncs

beníssim, magnífic perquè certament a Palma l’espai on hi ha

el mercat, aquest mercat és un espai bastant poc presentable, si

em permeten dir-ho en paraules..., en aquest moment.

Per tant, en general també..., respecte de l’esmena de MÉS

per Menorca també, ja que el diputat Melià ha dit que feia

comptes incorporar-les, només demanaria una precisió al

portaveu de MÉS per Menorca, quan parla a l’esmena RGE

núm. 1518, del caràcter complementari i supletori, entenc que

és disjuntiu, és a dir, o complementari o supletori, ho dic per

una qüestió... des del meu desconeixement, en aquest cas del

decret, ja que no el tinc present en aquest moment, però vull dir

que supòs que deu ser en un cas o en un altre i si no, si m’ho

pot explicar i aclarir li ho agrairé.

Fora d’això, res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara procedeix la suspensió de la sessió

durant uns minuts per poder aclarir allò de les esmenes, per

aclarir les esmenes que s’accepten, on van i on no van i com ho

acabem... dos minuts... les transaccions aquestes...

EL SR. PRESIDENT:

Recomencem la sessió i ara pertoca la intervenció del grup

proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per aclarir la transacció, suposaria

que el punt -diguem- inicial de la proposició no de llei, de

l’acord quedaria: “instar el Govern, els consells insulars i els

ajuntaments a coordinar la seva política en relació amb

l’artesania a fi i efecte de donar-li suport i ajudar a la seva

dinamització i promoció, concretament es proposen les

següents mesures una vegada escoltada la Comissió Interinsular

de l’Artesania i/o de la Comissió d’Artesania de les Illes

Balears:”, dos punts i vendrien els punts.

Bé, això seria la transacció amb l’esmena de MÉS per

Mallorca.

En relació amb les esmenes de MÉS per Menorca,

simplement es tracta de canviar la numeració a), b), c), d),

s’incorporen i s’ordenen adequadament en els seus punts.

Dit això, només voldria fer un comentari de la fixació de

posicions que han fet altres grups en el sentit que el Parlament

de les Illes Balears és competent en matèria d’artesania, bé, és

competent en totes les competències de les Illes Balears i, per

tant, podríem fer una norma legal que regulàs aquesta matèria

amb els termes que està feta la proposició no de llei. Per tant,

jo tampoc no veig aquest problema competencial, a més a més,

nosaltres no diem en la nostra proposició no de llei que el

Govern obligui o digui als consells i als ajuntaments què han de

fer, nosaltres el que diem és que el Govern, els consells i els

ajuntaments es coordinin entre ells, no donam el comandament

a ningú en aquesta qüestió, simplement, i aquesta és la finalitat

bàsica de la proposició, és la coordinació, perquè el problema

és que poques coses que es fan per a l’artesania, intentem

aprofitar bé els recursos i coordinar-nos entre tots. 

Per això és una proposta oberta i el que intenta és posar

damunt la taula la problemàtica de l’artesania i la necessitat que

se li doni suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara passam a la votació de la proposició

no de llei...
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, president, m’he deixat una cosa, perdó. A l’esmena

de MÉS per Menorca, i arran del comentari que ha fet el

portaveu de Ciutadans, crec que el Sr. Castells està d’acord que

es llevi de la seva esmena RGE núm. 1518 les paraules

“complementari i”. Per tant, quedaria, “el caràcter supletori”,

no, “el caràcter complementari i supletori”, només quedaria “el

caràcter supletori” a la reglamentació.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passem a la votació de la Proposició no de llei RGE

núm. 7774/15.

Vots a favor? 

Queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9583/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la línia d’ajudes

per a acreditacions.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 9583/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

la línia d’ajudes per a acreditacions.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Margaret

Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, aquesta iniciativa ve arran

que les empreses agroalimentàries de les Illes Balears tenen...

o sigui, no és que tenguin un problema, però per tal d’evitar o

de diferenciar-se respecte... o competir respecte d’altres

empreses que són al continent, idò, una manera de fer-ho és

donar valor afegit al producte. Espanya és un dels països o un

estat membre on hi ha més denominacions de qualitat

d’Europa, més concretament les Illes Balears és la comunitat o

de les primeres comunitats que té més denominacions de

qualitat, supòs que la naturalesa de ser illes fa que haguem

conservat els nostres productes més i que no hem tengut cap...

no sé com ho hauria d’expressar, però tal vegada hem conservat

més els nostres costums, cosa que crec que podem celebrar

perquè avui en dia és difícil que succeeixi, no?

Com he dit abans, un dels problemes que tenen és que com

no podem competir les indústries... o no poden competir les

indústries agroalimentàries tal vegada amb un producte

estàndard, ho han de fer amb un valor afegit, però què passa?

Tenim el tema de la insularitat, és a dir, moltes vegades

aquestes empreses necessiten o els cost del transport és molt

elevat i no poden competir tenint un mateix producte de la

mateixa qualitat o superior respecte d’altres indrets.

Com també he comentat a la proposició no de llei, aquestes

empreses són normalment de component familiar on la majoria

de les vegades tota la familia hi està implicada, vull dir que no

parlam..., òbviament hi ha grans empreses, però la gran majoria

són petites empreses que tal vegada són dues o tres persones.

Una manera de competir amb valor afegit i a la vegada

diversificar la producció d’aquella empresa agroalimentària és

mitjançant l’exportació, però què passa? Que cada vegada més

els països, ja siguin de la Unió Europa o tercers països,

exigeixen algun sistema o esquema internacional. A dia d’avui

qui més demana als països són BRC i l’IFS en temes

d’indústria agroalimentària. Us explicaré un petit... per

exemple, si tu no tens, si tu vols exportar el teu producte a

Anglaterra si no tens el BRC no pots entrar, pots tenir l’IFS,

pots tenir qualsevol ISO, el 9000 o el 12000 o el 16000, però

si no tens aquest requisit no pots entrar.

Per tant, crec que cada vegada més és una manera que

aquests països posin, entre cometes, una petita trava perquè els

seus... o sigui, perquè no tenguin producte o que no entrin

productes de fora. És totalment legítim, però crec que, bé, una

manera d’incentivar les indústries agroalimentàries i de

fomentar i de generar riquesa a la comunitat, de crear llocs de

feina, és una manera la implantació d’aquestes certificacions.

Us posaré un exemple d’un preu mitjà, o sigui, tu, per obtenir

aquest tipus d’acreditacions o certificacions el preu mitjà d’una

empresa, que açò depèn de la seva producció, de moltes

variables, però un preu mitjà només d’implantació és de 25.000

euros.

També hem d’afegir que quan ve aquest auditor s’han

d’afegir les millores que es necessiten per tu aconseguir aquesta

acreditació, perquè tal vegada aquell auditor et diu no, és que

has de modificar la sala de despiece o has de fer una sèrie de

millores perquè, si no, no obtens aquest certificat. 

I com he citat abans, si s’aconsegueix aquesta acreditació o

certificació, s’han de fer una sèrie de verificacions amb

analítiques, amb documentació, amb la qual cosa l’empresa

agroalimentària necessita contractar personal qualificat per dur

a terme aquestes tasques a l’empresa. Per tant, s’augmenta, en

aquest cas crec, amb personal qualificat, ja que Balears no es

caracteritza per tenir persones, bé persones, que la mà d’obra

no sol ser... bé..., -no, no, no, no, que no vull que

malinterpreteu-, no, però vull dir que a les Illes Balears, doncs,

costa trobar personal qualificat en segons quins... posicions

concretes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -no, bono, jo només ho..-, però crec que és una ferma

aposta per fomentar els productes nostres i en aquest cas, idò,

és una ferma aposta per la qualitat i la riquesa de la comunitat

autònoma.

Per acabar, només volia afegir que arran d’aquesta

proposició no de llei he rebut una sèrie de solAlicituds de suport,

que vull que consti en acta, de diferents entitats i associacions

i que ara les llegiré: “Comunicarte que, desde la Comisión de

Comercio, Alimentación y Agricultura de CAEB, damos

nuestro apoyo a dicha iniciativa.”

“En nom del president del Consell Regulador Provisional

de l’IGP d’Ametlles, Sr. Joan Morell, donam el nostre suport

a aquesta iniciativa, la qual ens sembla molt positiva.”

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509583
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I finalment, “José Luís Rosas, president del Consell

Regulador de Denominació d’Origen Binissalem, i en

representació d’aquesta entitat, manifesta el suport a la

proposició no de llei proposada per la diputada Sra. Margaret

Mercadal en relació amb crear una línia d’ajudes per a

certificacions de les empreses agroalimentàries de les Illes

Balears. I perquè així consti als efectes oportuns.”

Vull dir, queda ben clar que, en aquest cas, les indústries

agroalimentàries doncs donen suport i la veritat és que

m’agradaria que tingués el suport de tots els grups

parlamentaris aquí presents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Torn de fixació de posicions

de major a menor, tret del grup del president de Govern, que

intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps de

deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Bé, com en el tema de l’artesania, crec que

és molt important el tema de les denominacions d’origen, el que

passa és que les proposicions no de llei que es presenten per

part del Partit Popular pareixen una mena de seguiment al

Govern, “confirmam que el Govern està fent això”, perquè ja

va passar amb la Cambra de Comerç de Menorca, que es

demanava una ajuda econòmica i un suport a nivell polític,

quan ja havia succeït això. I en el cas que vulguin fer un

seguiment, la proposició no de llei hauria de dir: “s’insta que hi

hagi tres línies d’ajudes específiques i que són les que ja estan

posades en marxa”.

Entenem que pel tema de l’exportació, perquè les empreses

siguin competitives i perquè puguin estar en un esquema

internacional cada vegada més globalitzat, són molt importants

les denominacions d’origen i tots els esforços que faci el

Govern per donar ajudes. Però entenem que hi ha tres línies

d’ajudes en aquest sentit per a les empreses agroalimentàries.

I això ja fomenta la diversificació del nostre teixit productiu.

Pensam que quan es posa en pràctica també el nou Pla

d’indústria, s’haurà de tenir en compte tot això i pensam que es

treballa ja en aquesta línia.

I per acabar només dir que..., no sé si he entès bé, que a les

Illes Balears no hi ha mà d’obra qualificada. Crec que pot ser

un accident, però bé, sí que n’hi ha. 

Ja està gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé per al nostre grup és cert que, per la nostra part,

sempre estam d’acord en donar suport a tot el que siguin

productes que es produeixin aquí. El que passa és que en

aquesta proposició entenem, primer, que ja hi ha línies en

marxa per ajudar a posicionar les primeres marques i als

consells reguladors. I a més, creim que a l’exposició de motius

es parla molt de petites empreses, es parla molt d’empreses

agroalimentàries, però en realitat a l’acord que proposa el Partit

Popular en cap moment, diguem, no condiciona aquests ajuts,

primer que siguin petites i mitjanes empreses, o empreses

familiars, com s’ha volgut donar a entendre a l’exposició; que

realment aquests productes siguin vinculats a matèries

primeres, o a productes que es facin en base a productes que

venguin..., vinculació a l’origen del producte que sigui de

Balears. Creim que si no és així, si només parlam de marques

o de qualitat en genèric, són competències que s’haurien de

regular des ..., vull dir, s’haurien de mirar d'ajuts des

d’indústria, que també poden afectar no només les empreses

agroalimentàries, sinó també altre tipus d’empreses, o també

comerç, el tema de comercialització de productes. 

I per tant, per la nostra banda dir per aquestes qüestions que

hem dit, creim que en aquests moments ja hi ha ajudes, estic

segura que el Govern intentarà que aquestes ajudes s’ampliïn

en aquest cas si és per a productes que es facin amb productes

d’aquí i, a més, es vulgui millorar la seva qualitat i la seva

exportació, hi farà feina per ampliar aquestes ajudes que ja es

troben en marxa. I sobretot per aquesta forma genèrica que té

aquesta proposició, creim que realment no es correspon amb el

que hauria de ser una proposta d’aquest tipus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per

un temps de deu minuts. Ah, no hi és!

Idò, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres en molts dels

àmbits sempre hem dit que cal apostar per l’excelAlència i per

la qualitat i per això, per aquest motiu, veiem amb simpatia i

veiem fonamentada la pretensió o proposta que ens fa el Partit

Popular.

D’altra banda, com diu la portaveu de MÉS per Mallorca,

existeixen línies de subvenció que van molt en aquesta línia,

potser no tan específicament per obtenir aquestes certificacions,

però sí que farien possible que projectes d’aquest tipus s’hi

acollissin.

Com que també, en general, som poc inclinats a aprovar

coses que ja fa el Govern, però, per altra banda, veiem que és

bo impulsar-ho, el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de

deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres des de

Ciutadans veim amb bons ulls la proposta que fa el Partit

Popular, creim que és una línia adequada en la conjuntura

actual i tot i reconèixer que hi pot haver evidentment d’altres,

en aquest moment, per part del Govern, estratègies de venda o

de difusió dels productes, creim que no està gens malament

poder centralitzar això amb una proposta que tingui aquesta

capacitat de centrar exactament un cas particular, com és tot

aquest que es presenta aquí.

I des d’aquest punt de vista votarem a favor del que proposa

la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Elena Baquero,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. No

s’estranyi, Sra. Mercadal, estam una mica farts que demani el

que ja es fa. Què fa, agafa el diari, veu que el conseller Vicenç

Vidal ha fet tot això i vostè ho demana? Què no em sents el que

dic?

Totes aquestes coses que ens explica, que s’havien de fer i

que les empreses agroalimentàries fa molts anys que les han de

fer, fa molts d’anys que necessiten ajuda. Quan vostè

governava, anava a veure la CAEB i li demanava suport per les

coses que feia? O anava a veure PIME, o anava a veure qui

sigui, anava a veure aquesta gent? O els ha anat a veure ara que

és a l’oposició?

Per altra part, el comentari que ha fet que a les Illes Balears

no hi ha gent preparada per desenvolupar aquestes feines tan

importants, ha estat un accident, el mateix accident que va tenir

l’altre dia el Sr. Juli Fuster i que, en el ple del dimarts, el Sr.

Company, crec que li farà una pregunta, a veure si els pagesos

saben parlar castellà. Ara nosaltres què li hem de preguntar a la

diputada, li ho podem preguntar, no? Bé, nosaltres no ho

podem preguntar perquè no tenim torn de paraula. Però aquests

accidents es donen i és de mal gust que t’ho retreguin i tanta

suspicàcia. Sí, depèn de l’elegància i del gust de cadascú.

Bé, quant a les ajudes que demana la diputada, jo també

penso com la Sra. Campomar que és molt..., a les empreses

agroalimentàries, a quines? No sé, crec que hauria de ser una

cosa més concreta. De totes maneres la conselleria ara mateix

té tres línies d’ajudes destinades a les marques de qualitat: 2 a

PDR i una ajuda CAIB destinada a sufragar les despeses de

manteniment dels consells reguladors. Aquestes ajudes ja hi

són. A quasi totes se’ls ha proporcionat un local on instalAlar-se,

sense fer front a les seves despeses.

Suposo..., jo no sé molt bé de què parla aquí, perquè, com

dic, crec que és prou poc concret, però si del que parla és de

sufragar certificacions com de Global (...), les de Mercadona,

o altres certificacions privades, no crec que sigui feina de la

conselleria, cada empresa té la seva estratègia i són marques

que tampoc no tenen a veure amb el territori.

Per altra part, per deixar-la tranquilAla i que vostè sàpiga

que l’administració realment fa el que toca, pel consell..., vostè

és menorquina i jo també, i des del Consell Insular de Menorca

em passaven ahir tota la promoció i tots els diners que

s’inverteixen en aquest tema, aquest any en el Consell Insular

de Menorca s’han pressupostat 360.000 euros per a ajuts al

teixit empresarial de Menorca, que és un 80% més de l’exercici

anterior, o sigui que pot estar vostè molt tranquilAla.

Apart d’aquests 360.000 euros, 90.000 euros per donar

suport a les empreses transformadores de formatge Maó

Menorca; 80.000 euros per al Consell Regulador de

Denominació d’Origen de Formatge Maó Menorca, per

potenciar la introducció del formatge al mercat i millorar la

rendibilitat d’aquest producte de qualitat reconeguda; 150.000

euros en ajuts a les cooperatives agràries i de consum; 12.000

euros per al foment de productes d’agricultura ecològica;

50.000 euros per donar suport a les confraries de pescadors en

promoció i primera venda; 80.000 euros per a la difusió i

realització de campanyes de divulgació del producte

agroalimentari, i 90.000 euros, per acabar, en convenis amb

ajuntaments per a la dinamització comercial i promoció

d’aquest producte local a través de fires i mercats.

Poden estar vostès tranquilAlíssims que aquest govern i els

consells ajuden realment a la promoció de totes aquestes

empreses, sobretot de les empreses que fan producte de

Menorca, de les altres ja hem dit que no és cosa de la

conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup

proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc volia aclarir

unes quantes coses perquè sembla que... en el tema de la mà

qualificada, no ho he dit òbviament per dir que a Balears no hi

ha mà qualificada, és clar que n’hi ha, però segons quin tipus de

treballadors és més difícil i açò passa per tot, vull dir, no...

òbviament no ho pens, que no hi hagi mà qualificada, és clar

que n’hi ha.

Segon punt, ja ho sé que existeixen tres línies d’ajudes, però

jo el que deman és una cosa més específica, i si jo ho he deixat

obert és perquè també deix obert que el Govern si ho vol posar

dins una d’aquestes línies, però que a l’actualitat no hi és, o

sigui, ja ho sé, per açò ho he deixat obert.
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I després, que em parlin que els productes han de ser d’aquí,

si jo ja dic a la meva proposició no de llei que tenen marques

de qualitat, ja sigui denominacions d’origen o IGP, per si no ho

sabien açò ja vol dir que el producte ha de ser originari de les

Illes Balears, però és que... és perquè tal vegada vostè no sap

el concepte de denominació d’origen o IGP...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...bé, però ja s’entén.

La qüestió, estic..., moltes gràcies per la major part dels

grups parlamentaris. Lament que la Sra. Baquero, per part del

Grup Socialista, digui el que ha dit. A més, ha anomenat una

sèrie d’ajudes que va impulsar el Consell Insular de Menorca

a la passada legislatura, i em sembla que... bé, no es preocupi,

ja... ja veurem què en pensen les indústries agroalimentàries

que el Partit Socialista hi voti en aquesta iniciativa.

Moltes gràcies a la resta de grups que m’heu donat suport

i ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem ara a la votació de la Proposició no

de llei RGE núm. 9583/15.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm....

(Remor de veus)

... rebutjada, rebutjada, perdó.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 9583/15.

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