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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, comencem la sessió

d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Elena

Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

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

següents proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7685/16, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions als plans

insulars de cooperació; 2. RGE núm. 8624/16, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

relativa a promoció i foment del consum de productes lactis i

de producte balear.

Abans de començar amb l’ordre del dia d’avui he

d’informar la comissió que a la proppassada sessió del dia 12

de maig de 2016, pel que fa a la Proposició no de llei RGE

núm. 4099/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures

econòmiques de compensació del cost del transport de residus

de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 21 de juliol, de residus

i de sòls contaminants, la qual es va aprovar per unanimitat,

juntament amb les esmenes presentades, així com l’esmena in

voce proposada per la Sra. Silvia Tur. Aquesta darrera esmena

que es va fer in voce, la Sra. Sílvia Tur, i després d’efectuar

diverses consultes, va decidir retirar-la i que, per tant, no

s’incorporàs al text aprovat. 

Estan d’acord? Bé, és una comunicació, tampoc no...

d’acord.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7685/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions als

plans insulars de cooperació.

D’acord. Ara a continuació passam al debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 7685/16. Per defensar-la...

(Remor de veus)

Per explicar-ho? D’acord, suspenem un moment i

explicarem això.

(Pausa)

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 7685/16, per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Tadeo, per un temps

de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Presentam en aquesta Comissió d’Economia una proposició no

de llei que va en la línia d’altres mesures que hem presentat

aquí en aquest parlament, sigui a plenari o sigui a les distintes

comissions, per tal que es continuïn, podríem dir, reactivant

tots els sectors productius i en resumits comptes l’economia de

les Illes Balears.

La crisi del 2007, lògicament, sabem que va..., que es va

iniciar el 2007, va afectar tots els sectors productius i un dels

que va afectar en més gran mesura va ser el de la construcció,

on hi va haver gran nombre de persones que varen anar a l’atur

i probablement el sector on, inicialment, més aturats va

traslladar a les llistes de l’atur. Açò era a causa de dues coses:

lògicament, per una banda, la falta d’inversió pública i també,

lògicament, la privada.

A partir d’aquí en altres propostes que també hem presentat,

siguin PNL o, ja ho hem dit també a interpelAlacions, mocions,

etc., creiem que l’economia de Balears com més diversificada

estigui creiem que és millor i a partir d’aquí crec que hem de

fer una feina, el Govern ha de fer una feina amb tots els sectors

productius per anar cap aquí, i més en el món en què estam on

hi ha les dificultats i incerteses d’una economia

internacionalitzada i globalitzada.

El sector de la construcció està clar, i es diu per experts o

per tècnics, que difícilment podrà arribar a absorbir tot aquell

nombre d’aturats que es va generar a l’inici d’aquesta difícil

situació econòmica que hem patit, i una de les coses que s’han

de fer i crec que els governs fan no tan sols aquí, sinó per tot és

reorientar amb els processos dins..., per exemple aquí, a

Balears, dins el SOIB doncs aquests treballadors cap a altres

sectors productius i creiem que és una cosa encertada.

Per altra banda, però, el que s’ha de fer també és intentar

impulsar, -com deia abans- per tenir aquesta economia

diversificada, no tan sols el sector turístic, el comerç, la

indústria, etc., sinó també el sector de la construcció. Crec que

també és per a tots..., podríem dir que tothom té clar a dia

d’avui que no es pot arribar ni s’arribarà a situacions on

l’economia estigui basada en el sector de la construcció, crec

que açò a més..., crec que tots compartiríem que no és

recomanable, i sí és cert que -crec que amb molt bon criteri- el

mateix sector de la construcció demana que es pugui reorientar

també cap a la rehabilitació i a les reformes, i no tan sols cap a

l’obra nova. Açò seria un tema molt concret i en podríem parlar

molt, que no és el que avui tampoc, no crec que interessi.

A partir d’aquí creiem que hi ha un paper fonamental per

part de les administracions quant a l’obra pública, torn repetir,

hi ha el vessant de l’obra..., perdó, de la inversió pública i hi ha

el vessant de la inversió privada, i un altre vessant que és la

inversió pública.

Els ajuntaments i els consells insulars també tenen una

situació més folgada, com té també el consell..., perdó, el

Govern balear, quan dic folgada, dic més folgada, no vull dir

que sigui folgada en el sentit literal de la paraula, dic que la

situació ha canviat, que es paguen els proveïdors, el Govern

balear, no en el termini gaire legal probablement, però en

terminis molt més breus, que hi ha els recursos per tornar fer

unes determinades inversions que ja es fan, però creiem que, a

més, se’n generen de noves, i per què? Perquè hi ha, en el cas

del Govern balear, un increment de la recaptació tributària,

com hi ha hagut dins el 2015, increments de dos dígits, dit açò

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607685
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pel mateix govern a través del seu informe de conjuntura

econòmica, i també dit pel mateix govern que es pot treure del

pressupost per a inversions noves o despeses noves com pugui

ser la facultat de medecina, que va dir el conseller en aquell

moment de Presidència a un plenari, per mor de les baixes que

hi havia de les licitacions d’obra.

És cert que els consells insulars tenen una nova llei de

finançament amb la qual cosa han tingut més ingressos, però

creiem que a més també és important anar recuperant, com diu

moltes vegades el mateix Govern de les Illes Balears, aquelles

coses que s’havien anat perdent, no?

Els ajuntaments..., perdó els consells insulars solen tenir uns

plans de cooperació, en el cas de Menorca és el PIC, Pla

Insular de Cooperació, en altres bandes és el Pla d’obres i

serveis, a l’Ajuntament de Formentera, perquè vaig parlar amb

la diputada de Formentera, crec que era una cosa distinta, però

aquests plans de cooperació que, per exemple, en el cas de

Menorca mai no havien desaparegut, tenien l’aportació

inicialment del Govern estatal i també del Govern balear.

En els anys, crec que 2007, 2008 el Govern estatal va

deixar de fer aquesta aportació a causa de la situació econòmica

i posteriorment, crec que l’any 2010, no ho record gairebé, però

el 2010-2011, el 2011 el Govern balear ja no va fer pressupost,

per la qual cosa tampoc no hi va ser, ho va deixar de fer el

Govern balear.

A partir d’aquí, com que creiem que la situació ha canviat,

i sense voler... o, millor dit, sense posar una quantia

determinada cap a aquest pla, sí que ens sembla interessant, per

allò que el Govern pugui repartir entre les quatre illes, als

quatre consells insulars que a la vegada fan aquests plans de

cooperació d’obres i serveis amb els distints ajuntaments, una

quantia hi torni aportar. Crec que dins el 2016, de la manera

com es troba el Govern, que té recursos per a determinades

coses que no tenia pressupostades, ho podria, ho podria...

també ho podria fer ja d’establir una partida, deixant oberta la

partida perquè no pugui ser un tema purament o que es pugui

tancar purament demagògic, no, un tema, idò, obert.

A partir d’aquí també un segon punt, perquè com també açò

fa referència al sector de la construcció i va sortir no fa gaire,

de fet, dues setmanes, tres setmanes, dient que hi havia

empreses d’aquest sector, del sector de la construcció, que

tenien dificultats i fins i tot passaven pena per a la seva

continuïtat, per falta de pagament o retard de pagament per part

del Govern de les Illes Balears. Per açò posam un segon punt,

que és d’obligat compliment, però crec que val la pena reiterar-

ho davant açò que va sortir en els mitjans de comunicació per

part d’aquesta patronal, que és demanar el compliment en els

terminis de pagament a proveïdors establerts per llei.

A partir d’aquí també els diré que en ares que es pugui

aprovar aquesta proposta per unanimitat o que pogués sortir, el

segon punt crec que és de lògica demanar una cosa que és per

llei, per tant, no hi entr en aquest sentit, però el primer punt que

no marca quantia, però sí que marca dins l’any 2016 establir

una quantitat dins els pressuposts, sí ho deix obert que

l’interessant, i és un missatge que don als diputats en aquesta

primera intervenció, l’interessant és que en anys propers hi

pugui haver recuperar aquesta aportació per part dels consells

que vengui del Govern balear. Ho dic perquè queda obert

també en aquest sentit a qualsevol proposta, perquè a una

xerrada el passat dimarts, idò, hi va haver un comentari en

aquest sentit. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Diputat Sr.

Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam totalment a

favor d’estimular l’economia i precisament pensam que és una

de les coses que no s’ha fet fins ara, s’ha apostat per retallades,

per no donar ajudes perquè la gent tengui doblers i pugui gastar

i augmenti la recaptació d’imposts. Pensam que les polítiques

econòmiques expansives són essencials per sortir de la crisi, no

perquè una minoria surti de la crisi beneficiada i una majoria en

una situació molt pitjor, però pensam que precisament el sector

de la construcció és el que va ajudar a fomentar la bombolla

immobiliària i a generar una situació insostenible en un

moment donat que ha provocat moltíssim d’atur i moltíssim

sofriment per a moltíssimes famílies. Pensam que una política

de reformes, de posar pegats no ajudaria en aquest sentit. 

Sí que creim que solucions integrals i interconnectades

podrien ajudar a palAliar la situació greu que vivim. Per això,

per exemple, defensam el proper dimarts una proposició no de

llei a favor d’una transició energètica a les nostres illes. Perquè

pensam que si aprofitam tota la gent que treballava a la

construcció en fer una sèrie de reformes en edificis, tant públics

com privats, i si apostam per energies renovables, a la vegada

donam treball a moltíssima gent i, a més, fem una obligació des

que hem signat els acords de París. Pensam que hem de ser una

comunitat autònoma pionera en aquest sentit, no només des de

l’Estat s’ha de fer l’esforç per a una transició energètica, sinó

que ho hem de fer també des d’aquí.

Per això, això que proposa el Partit Popular no ens sembla

una solució al problema. Els plans de cooperació insulars, les

aportacions que es feien abans, varen desaparèixer des de 2011,

en la passada legislatura, fins i tot ajudes que estaven

assignades en el 2010 no es varen arribar a pagar mai. Per això,

pensam que demanar ara això, idò, jo crec que no té molt de

sentit. 

És veritat que es fan inversions que a nosaltres no ens

agraden, i es parla també a l’exposició de motius com és la

facultat de medicina, i pensam que això s’hauria d’utilitzar per

a altres coses, però pensam que posar pegats no és la solució.

Per això votarem en contra de la proposició no de llei.

En tot cas, esper que tots els grups parlamentaris arribem a

un acord en com ho hem de fer per crear llocs de feina en

aquesta comunitat i per ajudar la gent. Jo crec que la transició

energètica és una bona solució en aquest sentit i esper que tots

els partits se sumin a aquesta proposta. Res més.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, nosaltres també de qualque manera dins un

poquet el que ha dit el Sr. Saura, pensam que aquest

enfocament que ha fet el Partit Popular només del sector de la

construcció enfocat a una millora econòmica, però bé que

aquesta millora econòmica al final encara no s’ha traslladat al

conjunt de la societat a un nivell que crec que seria òptim o que

seria almanco digne i necessari, creiem que no és el moment

ara fomentar aquest tipus d’inversions públiques sense coses

concretes, perquè aquí, bé, hi ha una espècie de... és un apartat

que no es refereix a res concret ni a cap, diguem, tipus

d’infraestructura necessària que pugui ser per als ajuntaments

ni a cap tipus de cosa concreta. Nosaltres amb això hi estam en

desacord.

De totes maneres, perquè creiem que l’increment de

l’ocupació no ha de ser enfocada només al sector de la

construcció, a retornar aquells treballadors que varen estar

expulsats per aquesta gran bombolla i que en aquests moments,

vull dir, tornar a crear un altra bombolla fictícia, encara que tal

vegada seria a molta petita escala perquè dubt molt que el

volum fos el mateix que s’havia fet abans, però de crear aquest

efecte crida que es va crear també en altres èpoques amb grans

infraestructures d’aquests tipus.

Creiem que, a part d’això, com que la competència és dels

consells insulars, com bé ha explicat el Sr. Tadeo, i jo crec que

els consells insulars en aquest moment fan una feina molt

encertada amb els ajuntaments, fan tot el possible per crear

aquests plans de cooperació i amb els ajuntaments de forma,

vull dir, crec que ferma, estic segura que fins i tot, no ho sé, es

plantegen que fins i tot superàvits que abans el Partit Popular

dedicava al deute, idò, ara si no és necessari, si no és una

exigència del Sr. Montoro, també es puguin dedicar també a

donar suport als ajuntaments. Vull dir, que crec que també s’ha

canviat una mica aquesta visió política que no només hem

d’anar a complir, si bé és necessari també, idò, encaminar si és

possible fomentar aquest tipus de plans de cohesió. 

Crec que els consells insulars estan pendents, a més, crec

que també plantejam fins i tot noves ajudes, que no només són

enfocades al tema de la construcció sinó una mica més ampli,

com temes energètics, com temes, diguem, de millora de

reducció de consum d’aigua, és a dir, mesures que de vegades

no són infraestructures físiques pròpiament dites o no solament

en infraestructures sinó complementades amb un objectiu

comú, diguem, de reducció de residus, de reducció de consum

energètic, etc.

Per tant, nosaltres així, com a idea general que s’ha

plantejat amb aquesta proposició no de llei pel Partit Popular,

no li podem donar suport perquè creiem que és un altre brindis,

una mica, així al sol, de fomentar i donar unes expectatives de

qualsevol manera, diguem, a un sector que crec que també s’ha

de reorientar i també, idò bé, ha de... si s’ha de consolidar i ha

de créixer en aquesta comunitat autònoma també ha de créixer

d’una forma sostenible i amb unes, diguem, dedicades a coses

i a temes que realment siguin sostenibles i no només a fer

inversions així materials.

Per tant... I respecte del segon punt, també estam

convençuts que el Govern està fent una feina molt important

també per ajustar-se als terminis de proveïdors i per tant no

estam d’acord, diguem, que es contempli aquesta frase que no

posi en perill la continuïtat de les empreses com una taca en la

feina que nosaltres valoram positivament en temes de

morositat, i per tant tampoc no hi podem votar a favor així com

està redactat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari

donarà suport a aquesta iniciativa. Entenem que és una

iniciativa ben intencionada per fomentar l’ocupació i que

incideix a un dels sectors que més ha patit l’atur i la crisi, que

és el sector de la construcció. Jo crec que intentar negar això

em pareix absurd. És evident que les Illes Balears tenien dos

sectors molt potents, un era el turístic, que es manté gràcies a

Déu i que va a més i que nosaltres, d’això, ens en congratulam,

i un altre sector que era el de la construcció, que ha minvat

molt i que a més pens que tots els representants en aquesta

comissió consideram que és un sector que no pot tornar a les

xifres d’ocupació i d’activitat que tenia en un moment

determinat per un tema territorial i ambiental. Per tant és

evident que hi ha tota una sèrie de treballadors que s’han de

reorientar i s’han de resituar, i per tant aquesta és la pretensió,

entenc, de la iniciativa, que és intentar fomentar això.

A més la iniciativa insta el Govern a pagar en termini els

seus proveïdors, la qual cosa sempre està bé. Tot sabem que hi

ha certes dificultats, tampoc no pensam que sigui especialment

greu la situació en aquests moments, i crec que el portaveu del

Partit Popular així ho ha vengut a reconèixer, però no està de

més emfasitzar i accentuar que això s’ha de continuar fent i que

s’ha de ser especialment escrupolós en aquesta qüestió.

Per tant des d’aquests dos punts de vista ens pareix una

iniciativa correcta i per això li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps

de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, nosaltres votarem

en contra de la seva proposició no de llei, bàsicament perquè

tenim tres objeccions que ara passaré a explicar-li.
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En primer lloc, dintre del que podríem dir capítol

pressupost. Nosaltres ja hem dit moltes vegades a les

comissions permanents del Parlament que no ens sembla

correcte voler corregir via PNL el que s’ha aprovat a través de

l’instrument que pertoca, que és la Llei de pressupostos.

Aleshores la Llei de pressupostos estableix quines són les

partides, quines són les prioritats, i de fet en moltes ocasions he

utilitzat aquest argument per oposar-me a PNL en què es

proposa una modificació pressupostària. És entrar per la porta

de darrere. També he de dir que vostè aquí diu “habilitar una

partida”; clar, no diu l’import, però m’imagino que no serà d’1

euro; per tant retorno a aquest argument.

A més a més també m’ha sobtat molt el seu plantejament

tan optimista que les arques de la comunitat autònoma estan tan

bé, quan a l’últim ple, als darrers plens, fins i tot ens han arribat

a dir que aquest pressupost no es complirà perquè és fictici,

perquè estan inflats els ingressos i estan menystingudes les

despeses. Aleshores no puc entendre que d’una banda ens

diguin que aquest pressupost no es pot complir perquè s’han

inflat ingressos i s’han disminuït despeses, i ara ens vengui a dir

aquí, amb l’excusa d’un suposat superàvit pressupostari, que el

destinem a finalitats que no estan previstes en el pressupost.

Crec que haurien d’afinar el discurs i tenir un relat coherent

respecte d’aquests temes.

El segon element d’objecció és el fet que vostè justifiqui

aquesta mesura en la necessitat de donar aire al sector de la

construcció, i això em preocupa, perquè crec que precisament

és un sector que podem fer moltes coses, té una problemàtica,

però crec que precisament el que no podem fer amb ni un euro

públic és incentivar aquest sector, i això per un motiu que

també a vegades he utilitzat quan m’he referit al fet que vostès

demanen més implicació amb el sector del turisme, que jo dic

que invertir en tots els sectors que fan la nostra economia

menys competitiva i més dependent, a més a més amb una

estructura de salaris baixos i baixa qualificació professional,

com són el turisme i la construcció -el mateix que vaig dir fa

unes setmanes respecte del turisme ho dic avui respecte de la

construcció-, això no és neutre. Els recursos són limitats i tenim

obligació de prioritzar, i hem de prioritzar en aquells sectors

econòmics que realment ens permetin evolucionar cap a un

canvi de model econòmic. Per a mi dedicar 1 euro a la

construcció..., perquè hem de fomentar la construcció, amb

això no vull que no haguem de construir per prestar els serveis

públics que hem de fer, però, és a dir, dedicar-lo a la

construcció per donar aire al sector, quan vol dir que aquest

euro l’estarem detraient d’altres sectors econòmics que crec

que són més interessants per al futur de la nostra comunitat

autònoma, no hi podem estar d’acord.

I jo aquí veig una certa síndrome d’Estocolm perquè, clar,

resulta que tothom està d’acord que hem de diversificar la

nostra economia; en això, hi estam d’acord tots, però després

sempre ens vénen a proposar, sobretot en matèria turística, avui

també en matèria de construcció, amb l’excusa que vivim

d’això. Bé, és clar, però escolti, és que això és un cercle viciós;

si perquè vivim d’això hem de continuar fomentant aquests

sectors al final mai no deixarem de poder viure d’això, que és

el que crec que ens hauríem de proposar. I, repeteixo,

evidentment que hem de construir; nosaltres per prestar els

nostres serveis d’educació, de sanitat, de nova economia,

d’energia, evidentment que hem de construir. Doncs aquesta és

la manera com la nostra comunitat autònoma potenciarà el

sector de la construcció, fent allò que sigui necessari per

aconseguir altres finalitats, però mai no ha de ser una finalitat

en ella mateixa. I aquí m’ha vingut al cap el tristament cèlebre

Plan E, que va ser un malbaratament de recursos bestial, que va

consistir simplement a malbaratar recursos, perquè com que

resulta que és un país, malauradament Espanya, un país maleït

que vivia de la construcció, es va decidir tirar per la finestra

tots els superàvits que teníem per construir el que fos, i vam

veure les coses més absurdes per tota la geografia espanyola.

Per tant, evidentment, com deia la Sra. Campomar, en aquest

cas seria micro Plan E, però, bé, una mica crec que aquesta

experiència ens ha de servir de lliçó.

Per altra banda entenc l’argument que vostè ha utilitzat i

que també ha utilitzat el Sr. Melià de donar feina. Clar, aquest

sector ha generat molt d’atur, hem de donar feina, però no hem

d’oblidar -i aquí torno amb la crítica que faig a tenir una

economia excessivament dependent de sectors com el turisme

o la construcció, que són intensius en l’ús de mà d’obra no

qualificada- la relació de causa efecte que tenen aquests

sectors, perquè, clar, donarem feina potser a gent gran que s’ha

quedat sense feina i en tindrà, però estarem perpetuant l’efecte

crida de feina de baixa qualificació també per a gent jove. És

a dir, tampoc no tenim cap garantia que això servirà per ocupar

gent en l’etapa final de la seva vida professional, i en canvi

podem estar perpetuant una lacra de la nostra comunitat

autònoma, que són els índexs altíssims d’abandonament

escolar. I en això no estic agafant el nap per..., el rave -perdó-

per les fulles -m’he equivocat d’hortalissa-, no l’estic agafant

per les fulles sinó que això està demostrat, la relació de causa

efecte entre una economia excessivament dependent d’aquests

sectors. Això el Sr. Company, com que ja sap que jo dels temes

agrícoles sóc llec, sort que el tinc aquí per això, perquè em

corregeixi en aquests temes.

(Rialles)

Perdoni, continuu. Aleshores, bé, com els deia no estic

agafant amb pinces -ho direm així- l’argument, sinó que està

clarament demostrada la relació causa efecte.

I l’últim element, l’últim element pel qual hi estam en

contra, és perquè vostè suggereix una forma d’elecció de

prioritats en la despesa pública molt sorprenent, en el sentit que

és allò de disparen primero, averigüen después; posem els

diners i després ja veurem per a què els feim servir. A veure, no

tinc cap dubte que els municipis, els consells insulars, estudien

a què dediquen els seus plans d’obres i serveis, però no per

això nosaltres els hem de donar suport acríticament, perquè

aquestes administracions tenen unes competències, potser que

tinguin unes prioritats, i nosaltres com a administració

autonòmica en podem tenir unes altres. És a dir, aquí hi ha

d’haver un judici de necessitat d’aquesta despesa pública i crec

que això el procediment que ha de seguir és l’invers del que

vostè proposa, que és que si hi ha unes necessitats que tenen els

municipis i acudeixen als consells insulars perquè els ajudin a

fer-ho, si ho necessiten ja vindran a demanar a la comunitat

autònoma que els ajudem. Si no correm el risc que de cop i

volta tinguin sobre la taula uns diners i tal vegada no tinguin ni
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tan sols planificat ni previst a què els han de destinar, la qual

cosa em semblaria un despropòsit.

Per tots aquests aspectes que espero que entengui votarem

en contra..., que entengui en el sentit que els comprengui, no

tenc cap mena de dubte que els ha entès, si és que he estat

capaç d’explicar-me, però per tots aquests motius que deia, que

espero que comprengui, votarem en contra de la proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

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

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també veiem

aquesta proposició no de llei ben intencionada, el que passa és

que, jo particularment, el primer punt em sembla, més enllà

d’això d’habilitar una partida pressupostària a mig pressupost,

a pesar que, efectivament, hi ha precedents de partides que

s’han hagut d’habilitar, amb aquesta inconcreció, és a dir, sense

saber exactament quants doblers han de ser i sobretot on han

d’anar a parar i per què han de ser unes determinades quantitats

aquí o allà, em sembla que és una manera excessivament vaga

de plantejar una cosa d’aquest tipus, i que, al final qualsevol

partida, ho és en relació amb uns determinats objectius i

sobretot, en la mesura en què deixa d’estar a una altra banda

d’aquest mateix pressupost. I des d’aquest punt de vista crec

que no podem plantejar una cosa així.

Pel que fa al segon punt, sí que evidentment hi estem

d’acord, jo crec que no s’hi pot estar, com és natural, en

desacord.

Per tant, en el primer punt, si hi pot haver una votació

separada, jo m’abstendria. I en el segon votaria a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, President. Respecte aquesta proposició no de llei,

el nostre grup veu un plantejament general en el qual en

algunes qüestions hi podríem coincidir, com és en reactivar tots

els sectors productius. Nosaltres diem tots els sectors

productius i no sols els de la construcció, però també diferim

totalment amb les mesures que al final proposa en aquesta

proposició no de llei, que no veiem que vagin relacionades amb

aquesta qüestió.

A més, que veiem que és una proposició no de llei

incoherent, és a dir, nosaltres entenem que ara el Partit Popular

planteja mesures d’inversió pública, quan ho ha criticat

durament tota l’anterior legislatura, no només criticat, sinó que

hi ha dedicant una inversió minúscula a tot el capítol

d’inversions. Això per una part.

Ens sembla incoherent aquesta proposició no de llei, perquè

l’anterior Govern del Sr. Bauzá va suprimir precisament, ara ja

parlam concretament, aquestes partides que es destinaven als

plans d’obres i serveis dels consells insulars, evident, aquestes

retallades també varen arribar a aquestes partides. De tal

manera que fins i tot a l’any 2011 no varen arribar les que ja

estaven compromeses de l’any 2010 i que ja molts dels

ajuntaments tenien adjudicades, causant un perjudici immens

precisament als ajuntaments.

Jo crec que això és una falta de rigor, per no dir una altra

cosa, que ara el Partit Popular ens demani just el contrari del

que va fer l’anterior legislatura. Però és que ara, a més, la

situació ha canviat dràsticament, no és la mateixa, tant pel que

fa a la sensibilitat del Govern de les Illes Balears, com a la

pròpia sensibilitat i la gestió dels consells insulars, que no té res

a veure amb les polítiques que duia abans el Sr. Bauzá en el

Govern de les Illes Balears, ni dels governs insulars del Partit

Popular als ajuntaments.

N’hi ha prou a recordar que en el pressupost d’enguany, del

2016, aquest que ara diem que voldrien modificar, aquest

mateix que ja tenim ara, aprovat pels partits que donen suport

al Govern, augmenta les aportacions als consells insulars i, a

més, és una aportació no condicionada, ni finalista, que jo vull

posar en valor perquè em sembla molt important, perquè cada

consell, exercint la seva pròpia autonomia política, destini

recursos econòmics a les actuacions i programes que cada

institució insular vol fer. Jo crec que aquesta és una qüestió

molt important i és un augment qualitatiu i quantitatiu. A més,

reconeix, és una forma de reconèixer l’autonomia, la potestat

insular davant aquesta tutela administrativa, el germà gran, el

papà Govern de les Illes Balears.

D’aquesta manera, l’aportació per a l’any 2016, veig que no

ho han repassat massa, els consells han augmentat en un 10%

la seva aportació al de Mallorca, un 13,3% al de Menorca, un

13,5% al d’Eivissa i un 10,5% al Consell de Formentera. En

total reben més de 300 milions d’euros per transferències

corrents del Govern de les Illes Balears, recursos no finalistes

que, per suposat, respectant la seva autonomia política, els dóna

aquesta capacitat per fer aquelles inversions que ells pensen

que són importants per a cada una de les illes, que cada una és

distinta. Per cert, també el Partit Popular va deixar de pagar les

bestretes l’any 2012 i en el 2015 va pagar únicament 2 milions

d’euros, d’un total pendent de 146 milions d’euros. I no vàrem

veure cap diputat del Partit Popular que vengués aquí dient-nos

que féssim una espècie d’esmena rara amb una PNL, per afegir-

hi doblers. Estava tothom d’acord amb aquesta espècie d’espoli

als consells insulars.

Crec que queda clar amb el Govern de la presidenta

Armengol i de tots els grups dels acords pel canvi, aquesta

situació financera dels consells ha canviat, com aquesta gestió

pròpia dels consells insulars, ha canviat dràsticament respecte

dels anys negres del Sr. Bauzá. Les xifres crec que són prou

eloqüents. 
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Com exemple, dir-los que el Consell de Menorca té

convocatòries d’ajuts per a cooperació amb els municipis, a

càrrec del seu propi pressupost. I jo crec que això és una

notícia bona, perquè té prou múscul financer, parl ara del

Consell de Menorca, però podríem parlar d’un altre també, per

dur a terme aquelles inversions, aquells ajuts, aquelles

qüestions, aquells programes que l’illa necessiti. I també puc

parlar del Consell de Mallorca, que per primera vegada en tota

la història del consell, l’equip del govern d’esquerres, fa

inversions financerament sostenibles, amb recursos propis.

Tornam tenir aquest múscul financer de 20 milions d’euros,

que, juntament amb unes 15 milions d’altres administracions,

sumen 35.950.000 euros d’inversió. La major quantitat que mai

el Consell de Mallorca ha pogut destinar als ajuntaments. Amb

les polítiques, vull tornar insistir, financerament sostenibles que

això suposarà també una millora per a tots els ajuntaments.

Per tot això, és evident que nosaltres votarem que no al punt

número 1. I pel que fa al punt número 2 de la proposició no de

llei, m’ha vengut al cap una mica la paraula alarmisme,

alarmisme demagògic. El retard que ara tenen amb el pagament

als proveïdors és el pràcticament el mateix que el del 2015 i no

ens conformam, no ens sembla bé, volem que es millori; però

sabem, perquè així ens ho ha manifestat i ho hem constatat, que

el Govern fa feina perquè cada vegada aquests dies siguin més

baixos. No ens conformam, insistim, amb aquest retard que hi

ha, voldríem que es pagués com més aviat millor, per suposat

acomplint la normativa i si podíem escurçar els terminis encara

millor. Però també crec que és bo posar de manifest que

aquesta via i aquesta agilitat s’ha de fer sense desatendre

tampoc altres pagaments, com són pagar els consells quan

correspon, els ajuntaments, o altres entitats.

Per tot això, nosaltres votarem que no al punt número 1. I

al punt número 2 podríem votar que sí, si se suprimís a partir de

“perquè la morositat...” i fins el final del paràgraf.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Ara té la paraula per contradiccions el

grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir abans de tot que sí que

eliminam, perquè no està feta amb cap mala intenció, “perquè

la morositat del Govern no posi en perill la continuïtat

d’aquestes empreses”. El punt 2 quedaria com demanava la

portaveu del Grup Socialista. Faltaria més! Perquè ja dic, no hi

havia cap intencionalitat de dir o no dir, senzillament reflectia

el que... i tampoc no és cap alarmisme demagògic, sinó que

intentava reflectir el que deia la Patronal de la construcció fa un

parell de setmanes.

A partir d’aquí, començaré per la portaveu socialista, que

ens diu que som incoherents. Escolti, cada mandat, cada

legislatura té les circumstàncies que té econòmiques per a un

Govern, a partir d’aquí jo supòs que el Govern intenta fer tot el

que pot en matèria per reactivar l’economia. 

També li diré, aniré un poc ràpid perquè, si no, no tindré

temps en cinc minuts, també li diré que va ser el segon pacte el

que va deixar d’aportar als plans insulars de cooperació, als

plans insulars d’obres i serveis i en aquest sentit en els casos

del consell, almenys del Consell de Menorca, d’altres no ho sé,

sí que varen cobrar la part que els tocava del 2010. També

m’estranya que la portaveu socialista digui que avui els consells

tenen un major finançament i a més el poden destinar a tot allò

que vulguin quan ells estan en contra del perquè el tenen, que

és en contra de la Llei de finançament que es va aprovar en el

seu moment, és gràcies a açò que, a través d’aquesta llei, els

consells insulars participen dels majors ingressos que tengui el

Govern balear que tenen aquests majors ingressos, a mi  ja em

sembla bé que vegi bé la Llei de finançament que ha millorat el

finançament dels consells insulars. El tema de les bestretes que

atribueix a l’anterior equip de govern és la major maquinació

pressupostària que jo he vist per part d’un govern d’una

comunitat autònoma o d’aquesta comunitat autònoma que

s’hagi fet mai, perquè va ser açò, una maquinació

pressupostària que encara està pendent, que aquest govern

encara també la té i que serà difícil d’esmenar.

A partir d’aquí quan em parla d’inversions, que hi ha

consells que fan inversions financerament sostenibles, és que

açò és per llei avui dia, és que és per llei precisament per una

llei, la llei anomenada llei Montoro del Partit Popular.

A partir d’aquí vull tornar reiterar que presentàvem una

moció en sentit constructiu, com molt bé ha dit el representant

d’El Pi i el Govern de les Illes Balears amb els grups

parlamentaris que li donen suport al final a allò a què es

dediquen és a destruir i a no construir, a derogar la Llei

turística, a derogar la Llei del sòl, a derogar... o part d’aquestes

lleis, part de la Llei agrària i no construir, amb la qual cosa el

que feim és no mirar cap al futur.

Dir que aquesta PNL va enfocada únicament cap al sector

de la construcció d’obra nova i a crear bombolla immobiliària,

no és així, ho diu la mateixa PNL en l’exposició de motius:

reorientar cap a la rehabilitació, reformes, etc., és que fins i tot

diré al Sr. Saura que..., perquè curiosament tenc aquí la

Proposició no de llei en matèria de transició energètica,

l’autoconsum i l’eficiència energètica que duen la setmana que

ve a plenari, que açò precisament entra, podria entrar al punt 3

quan demana “instar el Govern de les Illes Balears a dur a

terme un pla de transició energètica que doti de partida

pressupostària edificis públics i privats”, aquí, açò per exemple

hi entra, és una mesura sostenible i és ajudar el sector, per

exemple, a rehabilitació o millora dels habitatges en temes

energètics, és a dir, de futur i en aquest sentit anava aquesta

proposta.

Al Sr. Castells també li diré, igual que un poc a la portaveu

de MÉS per Mallorca, que en aquest sentit de dir que ho

enfocam a la construcció i passam... no, i a més és que vostès

donen suport a açò, la setmana passada el conseller de Territori

va ser a l’Ajuntament de Maó i va donar 1 milió per a

rehabilitació de façanes, 1 milió per a construcció, per a

construcció, per a rehabilitació que és el mateix a què enfocam

aquesta PNL.
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I després ja només un aclariment, crec que perdem

oportunitats perquè torn reiterar que aquí el que veim és que el

Govern va desfent i no va construint, i no només parlo ara de

la construcció sinó en un sentit metafòric, per generar llocs de

feina que generin economia.

Al portaveu de Ciudadanos, senzillament li vull dir que

quan diu que és magre de continguts és perquè els plans

insulars de cooperació se solen fer a cadascuna de les illes, a

cada consell insular, i estableixen unes bases a què s’ha de

dedicar, però açò és un tema que jo intent quan faig una

proposta deixar-la oberta en aquest sentit i que després es pugui

tancar, però anava en aquest sentit. 

De totes maneres, li agraesc l’abstenció al primer punt com

havia dit, el vot favorable al segon punt i el vot favorable als

dos punts per part del Grup Parlamentari El Pi.

Reiter que sí que eliminam, ho dic per a tots els grups

parlamentaris, només hi havia fet esment el grup socialista, del

segon punt a partir de quan diu “perquè la morositat del Govern

balear no posi en perill la continuïtat d’aquestes empreses”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem a la votació, entenc que farem

votació separada, d’acord?

Vots a favor del punt 1? 5.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

Punt 2.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la PNL, el punt 2, relativa

a aportacions als plans insulars.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8624/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a promoció i foment del consum de

productes lactis i producte balear.

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 8624/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr.

Diputat d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sr. Melià, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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

simple i per tant s’explica molt ràpidament. És una iniciativa

que intenta donar suport a un sector que ho està passant molt

malament, ja fa molts d’anys que ho està passant malament,

aquest no és només per la crisi, de molt abans ho està passant

molt malament, és el sector dels lactis, el sector ramader de les

Illes Balears i concretament ja dic de les vaques i dels lactis.

Nosaltres sabem que fa molt d’anys, com deia, que aquest

sector està minvant a les Illes Balears, que s’estan reduint les

vaqueries que hi ha a les Illes Balears. Sabem que aquesta

situació encara s’ha agreujat com a conseqüència de la crisi,

com a conseqüència dels costos d’insularitat, com a

conseqüència de la sequera i, per tant, hi ha tota una sèrie de

factors que encara estan empitjorant la situació d’un sector que

-ja dic- està molt malmenat.

Per tant, més enllà de donar-li suport, presentam algunes

iniciatives a realitzar per part dels poders públics de les Illes

Balears per intentar que aquest suport sigui més efectiu i tengui

alguna conseqüència positiva per a aquest sector.

La primera proposta que feim és un poc de conscienciació,

és evident que hi ha una lliure competència en tots els

productes i també en aquests productes de la llei i és evident

que hi ha una gran compra de llet per part dels consumidors de

les Illes Balears, però moltíssima d’aquesta llei és produïda

fora de les Illes Balears i per tant, no es compra la de les Illes

Balears. Per tant, volem conscienciar el consumidor que és

important que hi hagi un cert compromís amb el productor

local, amb el pagès local, amb el ramader local i per tant,

intentar avançar en aquesta conscienciació colAlectiva que seria

interessant de, a través de la compra diària, donar suport als

nostres pagesos. Aquest és el primer punt.

El segon punt és que el Govern de les Illes Balears a través

dels menjadors escolars, a través de les residències de la gent

gran, a través dels hospitals també és un gran consumidor

d’aquests productes i per tant, també pot donar exemple i donar

llum i comprometre’s a intentar trobar les fórmules legals, això

pot tenir alguna dificultat per a la contractació, però... trobar les

fórmules legals per aconseguir que en allò que és

responsabilitat seva directament, en aquests menjadors que són

responsabilitat seva sí que es doni suport al producte local i es

consumeixi el producte local.

I en tercer lloc la proposta cerca que el Govern interactuï

per trobar acords amb els hotelers, que són un possible gran

consumidor d’aquests productes, perquè incorporin la llet

produïda en les Illes Balears als seus establiments.

Posteriorment a la data de presentació de la nostra

proposició no de llei sabem que el Govern de les Illes Balears

va firmar un acord amb els hotelers o amb la federació hotelera

un poc en el sentit que nosaltres plantejam, entenem que aquest

punt que nosaltres plantejam no ha quedat complit amb aquest

acord, pensam que el nostre punt és més ampli i va més enllà,

donam la benvinguda a aquesta primera passa en aquest sentit,

però -ja dic- és una primera passa i pensam que hem de ser

molt més ambiciosos del que s’ha fet i basta veure les queixes

que hi ha hagut per part del sector ramader en relació amb

aquest acord per veure que és insuficient i que s’han de fer

moltes més coses.

Dit això, també sabem que s’han presentat tota una sèrie

d’esmenes per part d’altres grups parlamentaris, vull dir que les

acceptam totes menys la 9643; la 9643 del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca no l’acceptaríem perquè vol reduir i vol

llevar ambició al nostre plantejament i restringir on hi hauria

una certa obligació o un cert compromís dels poders públics de
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les Illes Balears d’incentivar i consumir el producte local, i

només diu menjadors escolars i llevar les residències o els

hospitals, i no hi estam d’acord. Volem que hi hagi un

compromís molt més ferm.

Per tant, en aquest sentit no acceptaríem aquesta esmena. Ja

dic, les altres sí que les acceptaríem i les incorporaríem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. S’han presentat dues esmenes RGE núm.

9641 i 9642/16, per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula el

Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. També agrair al Sr. Melià

d’El Pi que hagi presentat aquesta iniciativa perquè realment és

necessària i la importància especialment a l’illa de Menorca la

importància del sector lleter, idò, encara és més important que

en el conjunt de les Illes. Per tant, la trobam molt encertada i li

agraïm la iniciativa.

Nosaltres l’únic que hem volgut fer és fer èmfasi en un

parell de temes que la proposició apuntava i els hem volgut

concretar per intentar anar una mica més endavant. Un d’ells

és, com deia el Sr. Melià, delicat i per això explicaré el perquè

del redactat que li hem donat, que és el d’afavorir que en els

establiments on es dóna menjar dependents de forma directa o

indirecta del Govern balear s’aconsegueixi que els aliments

amb què s’elaboren aquests menús siguin, nosaltres aquí hem

dit, de proximitat i, per tant, també, doncs, produïts a les Illes.

No ho hem volgut restringir al sector lacti perquè, de fet, la

mateixa proposició no de llei ja parlava del sector lacti i

producte balear perquè, bé, perquè realment, és a dir, és

probable que en aquests menús, doncs bé, la llet tengui pot ser

poca presència. Per això, crèiem que era bo ampliar-ho al

producte balear. 

Nosaltres aquí hem volgut més enllà i concretar que en els

plecs de condicions dels contractes amb proveïdors de serveis

de cuina i menjador pensam que alguns es fan de forma directa,

com per exemple poden ser els dels hospitals, però altres, els

dels menjadors escolars, més aviat se solen fer de forma

indirecta perquè són les associacions de pares i... bé, alguns es

fan de forma directa, però en molts de casos es fan a través de

les associacions de pares i mares. Per tant, aquí hi ha d’haver

una flexibilitat perquè les relacions jurídiques amb els

prestadors d’aquests serveis poden ser diferents.

A nosaltres aquí el que ens interessa és que el Govern faci

les gestions oportunes perquè en cada una d’aquestes relacions

el criteri del menú fet en base a productes alimentaris de

proximitat sigui un criteri favorable. Jo interpret que quan el Sr.

Melià deia que aquest tema és complex supòs que és pel mateix

motiu pel que jo el vaig veure complex quan vaig redactat

aquesta esmena, i és que això pot ser interpretat com una

vulneració del respecte de la lliure competència per part dels

poders públics. 

Per això, vaig afegir aquest final de “... com una mesura de

foment de la qualitat alimentària al medi ambient i a l’estalvi

energètic”, perquè si bé és veritat que els poders públics no

poden interferir, excepte en aquells casos que estan previst als

mecanismes de lliure competència, sí que és veritat que com a

poders públics hem d’afavorir una sèrie de valors que van

associats al producte de proximitat. 

Per tant, aquí no es tracta tant d’establir barreres a

productes de fora sinó de posar en valor els beneficis que

aporta el producte local en diverses valors que són -diguem-

objecte de protecció per la nostra normativa, tant estatal com

fins i tot europea. Per tant, creim que són aquests valors els que

justificarien com a sinònim de qualitat, donar punts, per

exemple, poder valorar els menús que presenta un prestador de

serveis de menjador, donar punts en la mesura que incorpori en

els seus menús el producte de proximitat. 

Aquesta és la primera mesura i l’agraeix al Sr. Melià que

l’hagi acceptada. L’altra, respecte de... una mica, aquí hem

intentat dues coses, era posar-la al final, però d’una banda tot

i que vostè, Sr. Melià, ha parlat del sector ramader jo em llegia

la proposició no de llei i vaig veure molt ben reflectit el sector

industrial, el sector industrial lleter, però precisament pens que

es trobava a faltar el paper del sector ramader i això pel motiu

que,  com vostè sap perfectament, els preus de la llet estan

establerts a nivell internacional, els preus de referència, i això

suposa un greu perjudici per als nostres productors primaris de

llet perquè els costos de producció de la llet a les Illes, per

motius de la insularitat i de la doble insularitat, són molt més

elevats que al continent. Per tant, aquest és un element que

precisament el que dificulta és poder competir en igualtat de

condicions. Clar, si nosaltres afavorim que el producte que surt

de la indústria lletera es distribueixi, per exemple, a través del

sector hoteler, però no garantim que als ramaders se’ls

satisfacin els seus costos de producció ens estam enfrontant a

un problema insoluble perquè al final el que no hi haurà serà

oferta, oferta de llet produïda a les Illes Balears perquè

simplement als ramaders els deixarà de sortir-los a compte

subministrar aquest producte primari a la indústria.

És un tema encara més difícil que l’altre, ja ho sé, però per

això nosaltres creim que més que un acord puntual, que és el

que semblava que proposava en el seu tercer punt de la

proposició no de llei, el que dèiem era establir un marc de

diàleg i de colAlaboració permanent on hi hagués el sector

ramader, el sector industrial lleter i el sector hoteler per tal

d’afavorir acords que han de permetre, per exemple, algunes

coses com que els envasats siguin els adequats i la forma de

distribució sigui l’adequada, perquè ens podem trobar que

realment la indústria lletera balear, per exemple, precisament

perquè com no és capaç de vendre els seus productes al sector

hoteler, resulti que no els estan envasant tampoc d’una forma

que sigui adequada, estic parlant sobretot de volums, si feim

tetra brik d’un litre i prou, doncs, difícilment podrem colAlocar

aquest producte en el sector hoteler i fins i tot en els altres

sector que comentàvem dels menjadors dels serveis públics.

D’altra banda, aquest marc, és a dir, hauria de poder servir

perquè, bé, si el sector, si l’administració incentiva el sector

hoteler perquè compri la llet al sector industrial i gràcies a això

el sector industrial ven més llet, home, hauríem de trobar la
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manera que això es faci a canvi que el sector lleter pugui pagar

un preu que cobreixi almenys els costos de producció.

Evidentment, tot aquest és un tema molt complex

tècnicament que no podem abordar des d’aquesta taula i, per

això, proposàvem que es creés aquest marc de diàleg i

colAlaboració que permeti aconseguir aquest cercle virtuós que

permeti que els ramaders puguin viure de la seva feina i la

indústria lletera també. Això és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. S’ha presentat l’esmena RGE

núm. 9643/16, per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca. Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula

l’Hble. Sra. Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, aquest tema, la veritat és que hem debatut

aquest tema també en el Ple en diverses ocasions i bé, és clar

que el tema de la ramaderia, diguem, el que és (...) ja fa molts

anys, més de deu anys, que té, diguem, una... va disminuint la

seva trajectòria, però per processos, aquests processos de

globalització i aquests processos de concentració industrial que

es donen a tot arreu. Per tant, les que sobreviuen són les

instalAlacions més competitives, no ens hem d’enganyar.

Finalment, és veritat que aquí també el fet que s’eliminassin

en el 2015 les quotes lleteres i també, bé, que entenem que hi

ha hagut també un augment d’aquesta producció de llet, ha fet

també que enguany s’hagi amb més visibilitat aquest accés de

producció que s’ha produït a les nostres illes. També és cert

que el tema de la sequera ha posat damunt la taula també altres

mancances que té el sector de la ramaderia, per tant, és un tema

que està damunt la taula.

En qualsevol cas, creim que la millora d’aquest sector, com

ja hem dit en altres ocasions, no només ha de ser en base a la

promoció, que és el que hi ha avui en aquesta proposició no de

llei en aquest moment damunt la taula, sinó que també aquest

esforç del qual en parlam tant, però a tots, perquè crec que hem

parlat un poc també a l’altra proposició no de llei, la de

diversificació del model econòmic per fer més competitives tot

tipus d’instalAlacions o tot tipus de sectors productius, també

s’ha de millorar en productes, s’ha de fer innovació i també

s’ha de treballar en recerca. Crec que també en aquest camp,

com ha dit, s’ha de fer feina en aquest àmbit. 

És veritat que la promoció del producte local és important,

i nosaltres sempre estam d’acord i sempre ho hem defensat, per

tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei. Vull dir,

en el primer punt evidentment sabem que el Govern balear està

molt pendent d’aquest tema i que està enfocant per incentivar

aquest consum de llet, amb totes les tasques, per tant, nosaltres

li donarem també suport, perquè també creim que és una

mesura positiva i necessària educativa. I no només en el tema

de la llet, perquè jo crec que això es pot ampliar a altres

productes, fer una cosa més àmplia, però bé, és evident que en

aquest també de la llet i hem d’estar d’acord.

En el segon punt, bé, com ja s’ha dit, com hem dit en altres

debats, el tema..., de formar similar el tema del projecte de llet

a les escoles ja s’ha començat a definir i a posar en marxa, en

el 2017 estarà en marxa. Per tant, és clar que ja és una feina que

ja té una planificació i, per tant, es durà a terme. I nosaltres

quan hem presentat l’esmena, no era tampoc com ha dit el Sr.

Melià, amb una intenció de reduir, l’ambició d’aquesta

incentivació, sinó perquè és ver que tal vegada als hospitals i a

les residències les coses s’han de fer no només amb un tema de

promoció, sinó també s’han d’estudiar viabilitats i altres

mesures. 

Crec que amb les esmenes que s’han presentat de MÉS per

Menorca, en aquest sentit ja es fa incís en el tema de plec de

condicions, perquè la majoria d’aquests llocs tenen

subcontractada o tenen en règim de concessió la part de donar

menjar o la part d’alimentació creim que... Però bé, encara que

no hagi acceptat la seva esmena, com que estam d’acord en el

fons i en allò que és la proposició no de llei, hi donarem suport.

En el punt tres, també una mica el mateix. Aquest acord

amb els hotelers, que bé, que s’ha parlat de què tal vegada era

insuficient. Bé, tal vegada és insuficient, però és una passa i jo

crec que fins ara no s’havia donada. Jo crec que la qüestió és la

(...), no és una qüestió de ser poc ambiciosos, com es diu, sinó

és que fins ara no hi havia hagut aquesta ambició. Jo crec que

l’important és començar i jo estic segura que el Govern balear

té el màxim d’ambició possible en aquest aspecte i que

intentarà també arribar a acords, fins i tot més ambiciosos que

aquest. 

Per tant, és evident que nosaltres sí que donam suport a

aquest punt, perquè estam convençuts que és la intenció

d’aquest govern du a terme diguem aquest..., no només amb

aquest producte, perquè ja he dit que aquí ens estam limitant a

la llet, jo crec que es pot extrapolar a molts altres productes

locals, perquè és ver que ara tenim damunt la taula aquest

sector perquè sembla que està mediàticament, pel tema de la

sequera i d’altres qüestions, per un tema d’excedent, sobre la

taula, però creim que també s’ha de fer amb altres productes

locals i estic convençuda que aquesta és la intenció.

També creim que el Govern no només es vol limitar a crear

acords amb les cadenes hoteleres, sinó també està treballant en

acords amb cadenes d’alimentació, que aquesta (...) de cadenes

d’alimentació, que això també és una part molt important

perquè aquests intermediaris, aquests que realment són els que

compren la llet de fora perquè a vegades els petits comerços,

els petits comerços que al final és allà on anam a comprar els

consumidors de peu, els consumidors residents, fins i tot els

turistes que ens visiten perquè van als supermercats que tenen

devora, bé idò, aquests petits comerços el que compren és allò

que tenen més a l’abast d’allò que els ofereixen aquestes grans

cadenes alimentàries que subministren i que són les que

realment duen aquests productes a gran escala des de la

península. Per tant, treballar amb aquesta associació, jo crec

que és un poc aquesta intenció que té el Govern a veure de

fomentar a través d’aquestes associacions aquests productes

locals, creim que és positiu i creim que va en consonància amb

la proposició no de llei d’avui. I per tant, nosaltres també hi

donarem suport.
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Respecte altres esmenes que (...), la nostra posició és estar

d’acord amb les esmenes que ha presentat també MÉS per

Menorca i també les del Partit Socialista, en el sentit que creim

important no centralitzar-nos només en parlar de llet, sinó de

consum lacti, perquè fins i tot avui en dia a moltes famílies no

es consumeix llet, però es consumeixen productes lactis,

iogurts, altres tipus de productes i, en canvi, hi ha molta gent

que no consumeix llet per qüestions de vegades... Per tant, seria

important, creim aquest canvi de parlar d’aquest sector. És

important fins i tot que també des d’aquest parlament ens facem

a la idea de què hem de pensar en producte lacti no només de

llet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. S’han presentat tres esmenes RGE

núm. 9644, 9645 i 9646/16 per part del Grup Parlamentari

Socialista. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes gràcies, Sra.

Campomar, per defensar les meves esmenes...

(Remor de veus i rialles)

Evidentment les ha defensades bé, perquè el sentit que he

expressat a les esmenes, és el mateix que ella ha comentat. Bé,

estam d’acord, compartim que la cabana ramadera ja du una

trajectòria descendent des de fa més de deu anys i no tan sols

per les circumstàncies que s’expressen a la proposició, a

l’exposició de motius, el tema de la crisi, el tema d’insularitat,

el pagament dels ajuts, el canvi dels hàbits de consum, ... hi ha

altres motius que fan que aquesta trajectòria sigui descendent

i aquestes circumstàncies van lligades als processos de

concentració de la producció i també dinàmiques associades i

pròpies de la globalització, una globalització dictada per les

multinacionals i pels grans grups d’influència en tots els sectors

i aquest, com no podia ser d’una altra manera, també està

afectat per aquesta dinàmica globalitzadora.

Per tant, sobreviuen les zones ramaderes més competitives

i aquelles que no ho són han d’abandonar l’activitat. Per tant,

aquí reivindicam un règim especial per a les Balears, perquè

facin competitiva la nostra activitat industrial i que se’n pugui

beneficiar també el sector lacti.

També dir que a l’exposició de motius, fan referència a què

la producció de llet de vaca a les Illes Balears ha baixat; i és

cert que va baixar en els darrers anys, però enguany tenim un

problema d’excés de llet, perquè des d’abril de 2015

s’eliminaren les quotes lleteres i aquesta producció ha tornat

augmentar entre un 7 i un 8%. Per tant, aquest ha estat un dels

principals motius que ha provocat problemes a la sortida de la

llet al mercat. Per tant, el problema que tenim enguany és d'un

excés de llet i no d'una manca. Les dades de la conselleria que

ens han passat indiquen que a les Illes Balears es produeixen 69

milions de litres per any de llet, dels quals una gran part va a

formatge. AGAMA recull al voltant d’11,5 milions de litres de

llet cada any, dels quals ara mateix calculen que els en sobren

uns 2,5 milions a l’any. La resta de compradors de llet a

Mallorca i a Menorca, Coinga, Prilac i formatgeries, continuen

comprant tota la producció. Per tant, aquest és un dels

problemes que té en aquests moments el sector i que ens han

transmès les dades de la conselleria.

Ja si passam als punts de la proposició, cal dir que en el

primer punt, que parla d’elaborar un Pla de conscienciació del

consumidor, per tal d’incentivar el consum de la llet produïda

a les Illes Balears, hem presentat una esmena per canviar "llet

produïda" per "lactis produïts", entenent que els derivats de la

llet són productes que arriben també al mercat en forma de

iogurt, en forma de formatge i en forma de mantega, que són

productes existents i que no s’ha de limitar només a la llet.

Vull dir també aquí que per incentivar la conscienciació del

consumidor, tenim una Direcció General de Consum que està

treballant i que des de fa temps ja treballa per al consum

responsable, i això vol dir consum local, consum de productes

locals i ho està fent a través del servei de formació, impulsant

programes dirigits a alumnat a través del seu concurs

Consumópolis per canviar els hàbits de consum irresponsable;

irresponsable vol dir dur productes de fora que contaminen, que

consumeixen energia, que fan malbé el medi ambient, i per tant

això és un consum irresponsable. El consum responsable que

està treballant i que està impulsant la conselleria ve amb

l’objectiu de consumir productes locals perquè els productes

locals són respectuosos amb el que ja he dit, amb el medi

ambient i amb el consum energètic. Per tant no s'ha de

desaprofitar aquest recurs que tenim formatiu dels consumidors

quant a la promoció del producte local.

La Sra. Campomar ja ha fet referència al programa de fruita

a les escoles, que també intenta no tan sols que es consumeixin

productes locals saludables sinó també provocar els canvis de

consum d’alimentació d’un alumnat que veim com

perillosament s’allunya del consum saludable a través de

productes elaborats, de productes precuinats, de productes que

el que tendeixen és a incidir en una pitjor salut. I també ho ha

dit, l’any que ve es posarà en marxa un programa similar a

aquest de fruita a les escoles que el que aconseguir o que el que

intentarà aconseguir és que la llet s’incorpori també al consum

de les escoles.

Quant al segon punt, diu incentivar el consum de llet

produïda a les Illes Balears a través de menjadors escolars,

residències de gent major, hospitals, etc. Hem fet una esmena

per canviar també el sentit de llet per producte lacti, i també he

de dir que nosaltres hi estam d’acord perquè, tot i que

incentivar és un terme inconcret, almanco esperem que suposi

que es revisin els processos de contractació i es pugui

comprovar com estan reflectits els aliments d’origen local. Per

tant és un punt que compromet el Govern i ho consideram

positiu. 

I el tercer punt de la proposició insta el Govern a cercar

acords amb els hotelers per tal que incorporin la llet

produïda..., i aquí afegiríem una esmena in voce per ser

coherent i manifestar que llet produïda, no, sinó productes

lactis. I l’esmena presentada va més enllà de les acords amb els

hotelers, sinó que incorpora també les cadenes de distribució
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alimentària i altres colAlectius. També s’ha referit abans que

aquest govern i la conselleria estan actuant per promocionar,

per incentivar el consum, per difondre la compra de productes

lactis a través de convenis, un firmat amb la Federació

empresarial hotelera de Mallorca, i també amb l’Associació de

cadenes d’alimentació de les Illes Balears ACAIB, per tal de

dur a terme programes de promoció, de compra i de consum

dels productes lactis. 

Per tant nosaltres estam d’acord amb el sentit d’aquesta

proposició no de llei, consideram que hem de donar suport a un

sector que ens ajuda a..., no ens ajuda, però ens presenta uns

productes que són molt necessaris per a la salut, però que

també és un sector que contribueix d’una manera molt gran a

mantenir el paisatge i l’agricultura i la ramaderia d’aquestes

illes, i per tant la seva contribució ha de tenir un suport

específic d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Company

per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres ja li he de dir abans

que el que farem serà donar suport a tot el que sigui..., o

pràcticament a quasi tot el que s’ha comentat. Només faltaria

això, no cercarem cap excusa enrevessada, com a vegades es fa

en aquest parlament, per rebutjar una PNL que no sigui nostra;

tot al contrari, és a dir, perdrem tot el temps necessari per

cercar ajudar els diferents sectors, i en aquest cas més que més.

Ho dic perquè no fa molt encara es varen cercar mil excuses

enrevessades per no donar suport a una proposició no de llei

que anava en aquest sentit.

Jo sí tenc una cosa, potser, a dir al Sr. Melià, però que amb

la correcció que es fa després crec que queda bastant millor; és

una falta potser fins i tot de concreció de la proposició no de

llei presentada, però que després, com que vostè ha dit que

acceptava les esmenes presentades pel Sr. Castells, crec que el

Sr. Castells ha estat molt més concret i va en línia del que he dit

algunes vegades i del que diu la mateixa llei agrària, que he

tengut interès que quedàs a més constància en aquest

parlament. Jo no entraré a parlar del perquè el sector ha anat

caient -no ha caigut els deu darrers anys, ve de molt més

enrere-, no entraré a parlar d’això i concretarem un poc i així

en aqueixes hores tothom acabarem abans. En certa manera no

aniré a cercar raves al Sr. Castells per agafar-lo ni per les

branques ni per enlloc, ni per les fulles; senzillament deixarem

el rave tranquil i ens centrarem en allò que interessa.

Mirau, la primera versió que deia la Llei agrària, perquè va

en relació amb això, a l’article 124 deia: “Las administraciones

públicas de las Islas Baleares y su administración instrumental

elaborarán los pliegos de cláusulas administrativas para la

contratación de suministros de productos agrarios y

agroalimentarios valorando la calidad diferenciada y los

efectos positivos medioambientales de la producción agraria

local”. Madrid ens ho va tomar, va dir que això ens obria un

punt d’inconstitucionalitat, aquí, i vàrem acabar negociant amb

Madrid; i què diu a dia d’avui la Llei agrària?, article 24: “Las

administraciones públicas de las Illes Balears y su

administración instrumental valorarán en la contratación

pública de suministros de productos agrarios y

agroalimentarios, de acuerdo con la legislación del Estado,

directivas comunitarias... -tal- ...entre otros aspectos los

sociales, los medioambientales y los de calidad diferenciada”.

Punt 2: “Sin perjuicio de la aplicación directa del apartado

anterior, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, mediante

decreto, podrá regular las condiciones y los requisitos de la

valoración de las circunstancias señaladas para la

contratación de los suministros de los productos agrarios y

agroalimentarios”. Pràcticament, el que ens diu el Sr. Castells

a les seves esmenes. 

Per tant jo ja els dic que estic totalment alineat amb el que

ha dit el Sr. Melià de donar suport a totes les esmenes, i també

alineat amb la que creim que no s’ha de donar suport,

senzillament, i no ho entenc, per què des de MÉS per Mallorca

s’intenta restringir aquí, és que no ho entenc, quan ha estat

sempre un grup polític que en aquest cas ha empès molt més.

Per tant nosaltres no donarem suport tampoc la de MÉS per

Mallorca, però sí que sense cap dubte donam suport a les dues

de MÉS per Menorca. Només, en tot cas, l’esmena 9641 de

MÉS per Menorca parla de productes molt en general; potser,

i és una aportació in voce que faig però que tampoc no passa

res si no la voleu acceptar, hi afegiria: “I en aquest cas

especialment en productes lactis”, per allò que aquí parla

molt..., potser parla més de raves que de llet; aleshores “i

especialment en productes lactis”, però, si no, nosaltres donam

suport totalment a aqueixes dues esmenes, tant la que va al punt

3, que engloba el 2 i el 3, com al punt 5.

Al punt 5 només tenc també un dubte, que almenys vull que

quedi constància escrita que quan parlam de prendre mesures

per anar a controlar un preu, un determinat preu, el Tribunal de

la Competència és suquí, i ja tenim experiències molt negatives

amb això. Crec que s’ha d’estar alerta, però sí que sense cap

dubte dir que es traslladin dins la cadena de valor cap al sector

productor els beneficis que hi pugui haver dins la cadena

alimentària, això també ja ho diu la Llei de cadena alimentària

que es va fer a Madrid. Estic totalment d’acord a fer-la arriba

a baix el màxim possible. 

I per acabar he de dir que, bé, les esmenes del PSOE em

semblen també assenyades quant al fet que en lloc de parlar

només de llet produïda que parlem de productes lactis de les

Illes Balears em pareix correcte, i afegir... no només el sector

hoteler, afegir cadenes de distribució i altres colAlectius també

em pareix del tot correcte.

I acab fent només un comentari que també ha fet el Sr.

Melià, i és que efectivament el sector ramader es molesta, i

darrerament s’ha molestat, es molesta quan veu que es fan

paperots, quan veu que es firmen convenis que no serveixen per

a res, i com que el sector ramader els darrers trenta anys ha

assistit moltes vegades a això es rebota. Per tant crec que hem

d’anar a la màxima concreció perquè no está el horno para

bollos, és a dir, és un subsector ramader que ho està passant
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molt, però que molt malament i que tota ajuda que li donem no

sé tan sols si serà suficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres pensam que això és

una bona iniciativa i que tot el que facem per beneficiar el

producte local, el producte lacti i altres productes d’aquí,

d’aquesta terra, idò benvingut sigui.

Pel que es refereix als menjadors, crec que és molt

important apostar per productes d’aquí, no sé si heu menjat a

un menjador d’un colAlegi, però bé, jo menjava al meu colAlegi

públic i el menjar el duia Eurest, que és una empresa que fa

menjar per a avions i el menjar per a avions normalment no és

que sigui molt bo, vull dir que la qualitat d’aquest menjar està

prou en qüestió. Crec que seria hora d’apostar perquè els

productes que s’utilitzen en llocs públics en general tenguin una

qualitat i que estiguin fets aquí a la nostra terra, perquè això

seria apostar per la indústria pròpia, pels ramaders i pels

agricultors, i tot el que facem en aquest sentit crec que estarà

bé. Per això ens agraden també les esmenes que s’han presentat

sobre els plecs de condicions perquè els productes siguin de

proximitat.

Volia proposar una esmena in voce que va un poc en aquest

sentit, no m’ha donat temps a presentar esmena... a registrar-la

al registre, però volia que, si ho teniu en consideració, que es

pugui tenir en compte. Nosaltres el que proposaríem és dir que

“El Parlament insti el Govern de les Illes Balears a estudiar la

possibilitat de crear circuits entre escoles de cuina, productors

locals i menjadors escolars.”

Crec que això seria una bona solució, no només per als

productors locals que veurien que es compra el seu producte a

les escoles de cuina, sinó que aquestes escoles de cuina després

podrien cuinar menús també per a menjadors escolars, això

faria que els menjadors escolars no necessàriament hagin

d’anar a una empresa a comprar un producte que potser no

sigui de tanta qualitat i que no beneficia massa els productors

locals i crec que es crearia un circuit.

L’esmena que proposam és estudiar-ne la possibilitat i per

això crec que no hi ha d’haver problema perquè s’accepti. No

és una ocurrència, és una cosa que ja estava pensada, però que

no em va donar temps a registrar. Pens que així els productors

locals podrien vendre més el seu producte, els menjadors

escolars tendrien un servei més barat i això també milloraria la

qualitat del menjar que es dóna als menjadors escolars.

Pens que totes aquestes iniciatives que facem per recuperar

una indústria que ha estat maltractada durant els darrers any,

idò crec que hem de fer tots els esforços perquè hem perdut un

50% de la indústria en aquesta terra en els darrers anys i crec

que sense un política pública que promogui aquests circuïts,

que promogui el consum de productes locals, poc podrem fer

perquè, es diu a la mateixa exposició de motius de la proposició

no de llei, hi havia 311 explotacions lleteres fa vint anys i ara

només n’hi ha 25.

Crec que per això és una bona idea que s’aposti per una

conscienciació perquè la gent consumeixi llet produïda a les

Illes Balears i que també s’utilitzin els menjadors escolars.

I també el punt 3, que els hotelers colAlaborin amb aquesta

tasca perquè crec que és part de la democràcia que els sectors

privats també colAlaborin amb el Govern i no a l’inrevés, o sigui

que puguem fer política pública i que tots al final puguem

sortir-ne beneficiats.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Seré ben breu, bé, en gran part

perquè els arguments s’han exposat també realment al llarg de

la legislatura, al plenari hem parlat molts pics de la importància

que té el sector primari i la necessitat de protegir-lo, el fet que

dins aquest sector primari específicament el sector ramader és

un sector també que està en aquest moment patint, i per tant

qualsevol mesura de foment, qualsevol mesura que vagi a favor

de la potenciació d’aquest sector serà bona, serà bona per al

sector mateix des del punt de vista productiu, serà bona,

evidentment, des del punt de vista paisatgístic, i serà bona fins

i tot des del punt de vista turístic, com a una última, diguem,

peça d’aquesta anella, no?

Les tres idees bàsiques de la proposició no de llei, la

conscienciació, la incentivació i finalment els acords, la

concertació d’acords són totes... diguem, ben justificades, els

canvis que s’hi han pogut fer també i, per tant, des d’aquest

punts de vista res més hi he d’afegir, sinó reiterar que votarem

a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup

proposant si vol la suspensió. No?

Idò, un cop recomençada, la intervenció del grup proposant

per fixar posicions i assenyalar si accepta les esmenes, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Vull donar les gràcies als grups

pel seu suport i dir que acceptam l’esmena in voce del PSOE al

punt 3, allò dels “productes lactis” en lloc de “llet”, i dir que

també acceptam l’esmena in voce de Podem. 
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EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació. És votació única perquè s’admeten

totes les esmenes.

Per tant, vots a favor? Idò, vots a favor de tot, de tot això.

Unanimitat. Hi ha unanimitat. 

(Se sent de fons el Sr. Company i Bauzá que diu:

“m’imagín que s’havia de demanar, perdó, bé, és igual”)

En conseqüència queda aprovada la Proposició de llei RGE

núm. 8624/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a la promoció i foment

del consum de productes lactis i de producte balear.

No havent-hi cap assumpte més a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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