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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública i per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretària
anomenarà els diputats i les diputades que respondran “sí”,
“no”, o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3282/20 i la RGE núm.
8676/20.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 3282/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, relativa a
garantir la continuïtat dels serveis de l’escorxador de
Palma.

Pel que fa a proposició no de llei RGE núm. 3282/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, pel procediment d’urgència, relativa a garantir la
continuïtat dels serveis de l’escorxador de Palma, el grup
proposant, mitjançant l’escrit RGE núm. 9431/20, retira
l’esmentada proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8676/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a repartiment dels fons
per al s programes agrí coles, ramaders i de
desenvolupament rural.

Per tant, començam pel debat de la proposició no de llei
RGE núm. 8676/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a repartiment
dels fons per als programes agrícoles, ramaders i  de
desenvolupament rural.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. La setmana passada vàrem denunciar el retard que
acumula el pagament de les subvencions del Pla de
Desenvolupament Rural, del PDR, perquè la Conselleria
d’Agricultura encara no ha pagat les ajudes corresponents al

2018 i al 2019 i, a més a més, ha tancat amb 50 dies
d’antelació la convocatòria d’enguany. Lamentablement, els
partits d’esquerres es van negar a aprovar-ho i a dia d’avui el
sector segueix sense cobrar.

Avui hem de denunciar la discriminació i el maltractament
que pateix el sector agrícola i ramader de Balears per part del
Govern de Pedro Sánchez, però també per la manca de
reivindicació i la nul·la capacitat de gestió que demostra la
Conselleria d’Agricultura a l’hora de defensar els interessos
dels nostres pagesos i els nostres ramaders, pel poc pes
polític que té.

Tal com explicam a l’exposició de motius, el Consell de
Ministres va aprovar dia 19 de maig la distribució de 130
milions d’euros entre  les comunitats autònomes per als
programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural. Idò
bé, les Balears només rebran 1.600.000 euros dels 130
milions, o sigui, únicament un trist i inacceptable 1,26% del
total que distribueix el Ministeri d’Agricultura, una quantitat
totalment insuficient que no té en compte l’esforç que fan els
pagesos i les seves famílies per mantenir l’agricultura i la
ramaderia a les nostres illes. Unes aportacions que no es
corresponen amb la greu situació del camp, que ja ho sabem,
és un sector estratègic per als partits d’esquerres, però a
l’hora de la veritat no paguen les ajudes, tanquen
convocatòries i  tampoc no volen exigir res al Govern
d’Espanya. Segurament perquè és del seu mateix color polític
i per açò no s’atreveixen a aixecar la veu ni a protestar.

Però no ho veuen igual els pagesos, que no se senten
representats per aquest Govern i voldrien una conselleria molt
més eficaç que els defensi i que lluiti per ells, però que no ho
fa. L’altre dia un pagès em deia: manco teories, manco
anuncis, manco política de sobirania alimentària i molta més
contundència.

Idò, des del Grup Parlamentari Popular, manifestam el
nostre total desacord amb aquesta distribució, que, com he dit,
perjudica al sector primari. Per tot açò reclamam uns altres
criteris de repartiment que siguin més beneficiosos per a les
nostres illes. La consellera, Sra. De la Concha, ha de fer sentir
la seva veu en defensa del camp a la Conferència Sectorial
d’Agricultura, actuar amb molta més fermesa i exigir. En cas
contrari, no ens tenen en compte i tornarem quedar els darrers
en el repartiment.

Per tant, proposam que la conselleria redacti un informe
econòmic sobre els sobrecosts que suporta el sector agrícola
i ramader, per quantificar i per exigir al Govern del PSOE i
Podemos un increment de les aportacions, perquè avui encara
no disposam del règim especial agrari, perquè cal tenir en
compte que encara falta per distribuir el 36% del Pla de
Desenvolupament Rural 2014-2020, que té una dotació total
de 848 milions d’euros per a aquest període a Espanya.
Aprofitem idò l’oportunitat per poder obtenir una major
dotació d’aquest 36%.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003282
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009431
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008676
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. A ver, bueno el tono de la oposición
es el que es normal en su rol. En el punto 1 vamos a estar a
favor, pero porque es que ya lo dijo la consellera también en
la comparecencia, fue muy clara, la forma con la que se hace
el reparto, los parámetros para repartirlo, que sólo están
midiéndose por un tema territorial, son los mismos para todo
el periodo del PDR y además no contemplan factores como la
insularidad. Y la consellera dijo que ya estaba en acuerdos y en
negociaciones con el ministerio para que el próximo periodo
21-27 sí se contemplen estos parámetros. Claro que estamos
a favor del punto 1, pero es que ya lo dijo la consellera, que se
estaba trabajando en esa linea.

En el 2 sí que vamos a votar en contra, pero por una simple
hecho de realidad, si en lugar de poner “periodo 14-20"
pusiera “21-27" tendría sentido, pero es que ya ha acabado, son
los mismos criterios que ocurrieron desde el 2014, los
mismos criterios, con lo cual al final ya los remanentes del
último año, ponerse a pelear, lo que hay que conseguir es que
el nuevo, el que entra, el 21-27 sí contemple esos criterios y
se está trabajando en ello y por lo que parece van avanzando
bastante y, sobre todo, se está viendo el sobrecoste con datos
objetivos y reales y enseñándoselo al ministerio y están
comprendiendo que el hecho insular sale mucho más caro que
ser muchísimo menos competitivos. Pero es una cuestión
de..., ¿para qué luchamos? Evidentemente para que en el
próximo periodo se incorporen estos criterios.

En el punto 3 sí que vamos a estar a favor, claro que sí, y
hay que ser conscientes de todo el gasto insular y, como he
comentado, los datos actualizados y el sobrecoste, que
actualmente sí que se cita en más de 38 millones de euros de
sobrecoste, por un informe (...) en el punto 4, es donde están
trabajando para conseguirlo, no sólo el tema del régimen
especial agrario para Baleares, sino también para que se
entienda lo que supone la insularidad. ¿Que el gobierno tiene
un color o otro? El trabajo se  tiene que hacer igual, en eso
vamos a estar de acuerdo, con lo cual a favor.

En el punto 4, sin embargo, nuestro voto será negativo, en
contra, pero no porque no estemos a favor, es que ya se ha
hecho el informe, de hecho se repartió; de hecho hay un
informe que te dice exactamente cuánto sobrecoste  tienes
más de fertilizante, de combustible, etc., la consellera lo dio,
pero es que, además, nos invitó a todos los diputados de esta
comisión, cuando explicaron ese plan de sobrecoste de
insularidad, y estaban invitados los del Partido Popular y había
incluso algunos grupos que no tuvieron el informe y la
consellera, s i mal no recuerdo, en su comparecencia, se lo
otorgó. Y en ese informe pone exactamente el sobrecoste de
cada ítem que le supone a un agricultor, ganadero, por la
insularidad. Con lo cual votaremos en contra pero porque ya

está hecho, no por otra cosa y son los datos que además se
están negociando con el ministerio. Simplemente tenerlo
claro.

Con e punto 4, claro  que estaremos a favor, sin ningún
problema, de hecho se está trabajando perfectamente en esa
línea de cara al período 21-27, como he comentado. Yo
comprendo que, y es normal, la oposición tiene que hacer el
rol, intenta cierto desgaste, es normal, se comprende, pero
también hay que entender que estamos a final del período 14-
20, que además el 14 pilló una gran parte de gestión también
del Partido Popular, lo digo para que seamos conscientes; y
los parámetros, por desgracia, son los que han aplicado. Pues
claro que tenemos que conseguir que tengan en cuenta el
hecho insular, y en eso se está y se está luchando y se está
avanzando, por lo que parece, y como mínimo ya lo tenemos
cuantificado, que ya es muchísimo más de lo que había hasta
ahora.

Y a partir de ahí vamos a ver cómo evoluciona el tema, y
siempre en todo lo que sea la defensa del sector de aquí, de
Baleares, no vamos a tener..., vamos a coincidir y vamos a
lucharlo. Ahora, según que rol pues a veces es complicado
compartir puntos, sobre todo el enfoque, vamos a enfocarnos
hacia el futuro, y ya está.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sra. Presidenta, señores diputados, buenos
días. Vamos a ver, si, es evidente, o sea, vemos muy razonable
la petición de esta iniciativa porque es evidente que los 130...,
casi 131 millones dispuestos para el reparto por el Consejo de
Ministros, de 19 de mayo, entre las 17 autonomías darían a
7,7 millones por autonomía. O sea, nosotros quedarnos en
unos 650 es quedarnos muy, muy bajo, es decir, el reparto está
en torno al 5,8 por autonomía y nosotros estamos en el 96.

Esto es muy probablemente de todas maneras relacionable
con que nuestra participación en el PIB autonómico sea del
0,59. Es evidentemente el tipo de datos que están
planteándose desde el ministerio, nuestra poca aportación a la
agricultura y ganadería nacional. Ahora bien, es evidente que
a pesar de esta poca aportación lo importantísimo aquí el
factor que no se está teniendo en cuenta y que es vital es el de
la insularidad, el de la insularidad, que insisto  con aquello,
perdonen que sea tan pesado con lo de los ultraperiféricos,
pero es que las islas del Egeo están consideradas como un
territorio especial, y tienen un cuidado y una atención
especial, igual que Canarias, es que nosotros estamos en una
situación la verdad muy falsa, porque tenemos todos los
costes de la insularidad y ninguna de las ventajas, somos un
territorio especialmente dañado, vamos, sin que esto tenga
ninguna lógica.
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Con que este tipo de peticiones creo que viene
perfectamente, sitúa perfectamente el cómo tenemos que
hablar y cómo tenemos que dirigirnos a los Ministerios de
Agricultura y a las diversas autoridades del sector. 

Así que nosotros estamos de acuerdo en el punto 1, en
manifestar este desacuerdo con la distribución evidentemente
injusta, que, si bien pretenden dejar nuestra aportación al
esfuerzo agrícola general, no quieren tener en cuenta en
absoluto nuestros hechos y especificidades.

En el punto 2, de revisar dentro de los criterios de
distribución de programas agrícolas y ganaderos sobre todo el
incremento con especial atención al PDR, no podemos estar
más de acuerdo. Lo que teníamos precisamente anotado que
ya esto era más para tener en cuenta en el período 21-27, en
el próximo sexenio, pero bien, hagámoslo en el intercalado
porque, además, como vemos, nos quedarán cosas por cumplir
de este sexenio que está terminando, 14-20.

Ahora, en cuanto al punto tercero, mostrarse en
desacuerdo con los criterios y manifestar compensación, la
necesidad de compensación de insularidad, pues
completamente de acuerdo.

En el informe de sobrecostes, y a pesar de las
declaraciones del anterior diputado, creo que lo
verdaderamente importante, aparte de la redacción del informe
y que esté redactado en la agricultura y la ganadería en un
punto de inflexión y ya contenga esos datos, lo
verdaderamente importante aquí es la finalidad que persigue,
es para cuantificar, pero también para exigir un incremento de
las aportaciones. Así que puede entenderse que no es sólo
tener el informe y tener los datos, s ino crear un informe
específico con los datos necesarios para explicar nuestra
situación. Con lo que nosotros sí que lo votaremos a favor,
entendiendo que la clave está en este nexo i), es tanto
cuantificar como exigir un incremento.

En cuanto al punto 5, del acuerdo para la aprobación de
dotación presupuestaria, pues también completamente de
acuerdo.

Así que nosotros sí que nos mostraremos favorables a todo
los puntos de su petición, Sra. Pons, que consideramos muy
acertada.

Gracias. Sra. Presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, gràcies, diputades, diputats . Bé,
nosaltres, en general, estam d’acord amb aquesta proposta, a
més la veiem una proposta feta segurament en el moment
oportú ja que es discuteix el proper període de PDR, però amb

algunes coses hi tenim alguns matisos, per tant, demanam
votació separada si és possible.

Està clar que s’han de modificar els criteris de distribució,
és a dir, el que no poden fer és seguir com fins ara, que és una
autèntica vergonya. Està clar que s’ha d’ajudar amb els costs
d’insularitat. De fet, si algú ha defensat que s’ha d’ajudar amb
els costs d’insularitat, sobretot a l’agricultura, ha estat MÉS
per Mallorca, i aquí, ara, vull recordar una intervenció feta fa
poc temps en el Senat per part del senador Vidal, que
recordava a la ministra d’Hisenda allò tan simple que ens
explicava Coco a Barrio Sésamo, cerca-lejos -és a dir-, y muy
lejos.

Des de l’Estat i des de la Comissió Europea es té molt clar
què són les regions ultraperifèriques perquè están muy lejos,
però no es té clar quina és la situació..., o no es vol tenir clar
quina és la situació  de les illes que som a la mediterrània,
perquè només estam enfora, només estam lejos. I això mai no
s’ha tengut en compte per part ni del Govern de l’Estat ni de la
Comissió Europea.

I és evident que patim un greuge molt important. Allò que
el Sr. Méndez ens recorda a cada comissió de les illes
ultraperifèriques, aquesta divisió entre illes ultraperifèriques
i només illes ens perjudica, ens ha perjudicat històricament i
ens segueix perjudicant. I fins que el Govern del nostre Estat
no s’adoni d’això no arribarem a resoldre-ho, perquè qui arriba
a la Comissió Europea són els governs dels estats.

Per tant, sigui quin sigui el color polític de l’Estat mai no
ha tengut en compte aquest fet, i és una cosa que és
imprescindible.

En el segon punt, crec que si volem donar un mà de veres
des del Parlament al Govern de les Illes Balears en la
negociació del proper període de PDR hem de canviar 2014-
2020 per 2021-2027, i aquí sí que pegarem una empenta al
Govern de la comunitat autònoma, i l’ajudarem, li donarem una
mà en la negociació del proper PDR perquè tot el Parlament
de les Illes Balears es mostrarà clar i contundent que s’han de
canviar els criteris. 

I el que no diu la proposició no de llei, i crec que és
important també posar-ho damunt la taula, és el vergonyós que
són els tants pe cents de distribució d’així com es fan les
aportacions. Això és vergonyós realment! En aquest període
2014-2020 l’Estat espanyol aporta entre un 6 i un 7% dels
doblers del PDR, la comunitat autònoma un 52 i la Unió
Europea un 42. Això és vergonyós realment!, i això és el que
s’ha de posar damunt la taula, el menyspreu constant de l’Estat
espanyol cap a les Illes Balears. Aquesta és la qüestió real i és
el que s’ha de posar damunt la taula, i aquí és on hem de pegar
una empenta forta al Govern de les Illes Balears des del
Parlament i ajudar-lo que el tant per cent que posa l’Estat deixi
de ser una vergonya i sigui un tant per cent real del que
realment necessita el sector pagès de les Illes Balears.
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Per això, nosaltres donarem suport pràcticament a tots els
punts d’aquesta proposició no de llei, però sí que li fem la
reflexió aquesta del segon punt al Grup Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actual Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros siempre hemos dicho, lo
hemos dicho ya varias veces, que tenemos una Consejería de
Agricultura que es la consejería de los grandes titulares y que
al final lo que nos vende es humo más que acción. Están
haciendo más por el sector primario los consejos insulares,
están haciendo más que el propio gobierno balear, lo vemos en
la prensa, lo vemos en los resultados y vemos que ellos están
consiguiendo más presencia del sector primario que el
Gobierno balear.

El Gobierno balear habla mucho de producto local, de
ayuda al sector, pero en realidad le está dando la espalda y no
está luchando por lo que el sector merece en Baleares. Creo
que están más preocupados de vendernos ese humo, de
vendernos esos titulares, de las grandes frases, de hablar de
soberanía alimentaria y de estas cosas, de observatorio de
precios, pero es que al final no por tener una dirección general
que se llame soberanía alimentaria vamos a conseguir tener
más presencia del sector primario en la economía y no por
crear un observatorio de precios vamos a conseguir que los
precios sean más justos. 

Por tanto, a mi me gustaría que la conserjería se pusiera
las pilas y empezara a trabajar de verdad, si no, no sirve para
nada, simplemente para consumir recursos del Gobierno
balear que caen en saco roto porque no sirve para nada.

Por tanto, creo, me pregunto si la nueva PAC..., si van a
negociar la insularidad en la nueva PAC igual de mal que como
lo están gestionando hasta ahora. En ese caso creo que este
gobierno va a acabar..., pues no sé, enterrando al sector.

Y, Sr. Mas, si usted considera que el Estado tiene que tener
más porcentaje de participación, tal vez deberíamos
plantearnos si las competencias deberían ser estatales o
autonómicas. Claro, evidentemente, no podemos pedir tener
las competencias y luego querer que sea el Estado..., porque
para algo tenemos aquí las transferencias en base a las
competencias que tenemos. 

Entonces, evidentemente, si no nos salen las cuentas -si no
nos salen las cuentas, si no nos salen las cuentas- lo que hay
que plantearse es si nos sale rentable tener aquí las
competencias o si deberían ser competencia estatal, pero las
dos cosas son..., es una incongruencia.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En fin, nosotros votaremos a favor de esta proposición
porque creemos que hay que apoyar al sector primario y
estamos a favor de todos los puntos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Crec que
s’han explicat bé les necessitats que té el sector en aquesta
proposició no de llei. Desgraciadament, de vegades es
defensen els interessos de boqueta més que amb accions i els
pagesos i els agricultors i els ramaders necessiten aquestes
ajudes de les quals estan pendents perquè, com tots sabem, no
passen, i des de fa estona, molt bons moments si no tenen
aquestes ajudes.

Crec que els paràmetres que, desgraciadament, sempre i en
molts de casos es marquen des del Govern son injusts per a
les nostres illes, tant el tema dels paràmetres com els criteris
-com també s’ha comentat- de distribució i això suposa un
cost molt més elevat al fet d’aquesta insularitat que suposa
estar a les Illes.

Per tant, crec que és coherent la proposta que s’incrementi
la distribució cap a Balears.

Al punt 2 s’ha fet referència que estaria bé poder parlar del
PDR del 2021-2027 i jo hi estic d’acord, però també pens que
si hi ha qualque tipus de romanent ja estaria bé que des de
l’Estat pogués venir cap a aquí i que es lluitàs perquè així fos.
Per tant, no ho veuríem malament.

Al punt 4 m’agradaria que la portaveu del Grup
Parlamentari Popular especificàs si és així com ha dit el
portaveu de Podem o si és com ha dit el portaveu de
Ciutadans, el tema de l’informe, perquè... jo no era a la
compareixença i, la veritat, no en tenc constància, i segons
com fos, m’abstindria, però si no hi votarem a favor, perquè
pensam que tot el que es defensi davant Madrid el sobrecost
que suposa romandre a les Balears crec que és important que
es redacti.

I al punt 5, per agilitar totes les gestions que siguin bones
perquè hi hagi un règim especial en agricultura i ramaderia a
Balears i que estigui dotat, perquè això és el més important,
que l’Estat s’adoni que s’ha de dotar així com pertoca i ha de
lluitar també davant Europa, de les necessitats  que hi ha a
Balears, nosaltres sempre hi votarem a favor.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, el fet insular -
ho sabem des de fa temps- sempre ens juga en contra quan
parlam de les aportacions de l’Estat. El dubte més que
raonable és si es fa per desconeixement, molt greu per part
d’un govern estatal, mani qui mani, o perquè no ens tenen en
consideració per ser petites. Crec que no és demanar massa
que els partits que governen l’Estat coneguin millor el
territori, no només el peninsular, s inó també els insulars.
Aquest desconeixement provoca manca de comprensió , el
rovell de l’ou de tots els conflictes.

Estam a favor de gairebé tots els punts d’aquesta proposta.
Ara bé, cal afegir que seria boníssim que aquesta postura
reivindicativa del PP per a aquestes qüestions es mantingués
sempre, no només quan es troben a l’oposició, perquè, siguem
honests, vostès també han governat, per tant, vostès també són
responsables de l’infrafinançament de les nostres illes.

Ho hem dit sempre, en les peticions i reivindicacions a
l’Estat per millorar les condicions econòmiques del nostre
territori ens trobaran sempre, perquè és una qüestió de
justícia. Ara bé, insistesc, pensin en les nostres illes també
quan governen a l’Estat, potser -i dic només potser- si
apliquessin aquestes actituds bel·ligerants i reivindicatives
tots els partits amb representació estatal, tant quan són a
l’oposició com quan governen, les coses serien diferents. Si
els  seus representants als Congrés dels Diputats tinguessin
una actitud més pedagògica de donar-nos a conèixer més enllà
del sol i platja, altre gall els cantaria. 

Per tant, evidentment els fem també responsables de la
situació d’infrafinançament perquè dol molt que en ple segle
XXI encara hi hagi aquest desconeixement i manca de
sensibilitat cap al nostre territori.

Votarem a favor dels punts primer, tercer i cinquè. Al
segon punt ens abstindrem. Tenen raó els grups del Govern
quan diuen que la distribució s’ha de tornar negociar a finals
d’any, però que bé hagués anat que a la negociació del PDR
2014-2020 s’hagués tingut aquesta actitud reivindicativa.

Per cert, no va ser el Sr. Company qui el va negociar i en
va quedar satisfet?

Ens abstenim perquè consideram que hem de repensar el
model de sector que volem, però també li he de dir, Sra. Pons,
que crec que..., no ho sé, que estaria bé que potser tengués en
compte la reflexió del Sr. Mas en aquest punt, i si realment vol
fer una proposta que ajudi a millorar canviï el període 2021-
2027 i d’aquesta manera tindria el nostre suport.

Pel que fa al quart punt, hi votarem en contra, perquè, com
ja hem dit, i han explicat els altres portaveus, l’informe sobre

costs que val la insularitat ja està fet amb la qual cosa no té
sentit que es demani una cosa ja feta, a no ser que faci un
aclariment a la consulta que li ha fet la Sra. Sureda i ens faci
reflexionar.

Per tant, perquè no tenguin dubtes, perquè no hi hagi
dubtes, a favor del primer punt, del tercer punt i del cinquè
punt; abstenció al segon punt; i en contra del tercer punt. Però,
és clar, li dic, Sra. Pons, voldria escoltar també la seva rèplica
per aclarir-me una mica més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, nosaltres també demanem votació separada.

Quant al primer punt, sí, votarem a favor d’aquest punt
perquè s’han de tenir més en compte factors com el de la
insularitat, com ja tothom ha comentat, no tant criteris com el
d’extensió de cultius, que sempre... idò perjudica territoris
com els de Balears que tenen moltes de les estructures
familiars i més petites amb el repartiment tant de fons com de
programes. A més d’aquest greuge també -com repetesc
constantment- el factor de la insularitat -com hem dit- també
suposen sobrecosts a les Illes de 38 milions anuals i que no
ens deixen competir amb igualtat de condicions al mercat i
que fins ara doncs mai no han estat compensats. O sigui, al
primer punt votaríem a favor.

Quant al segon punt, votaríem en contra d’aquest punt
perquè creiem que tècnicament ja no és factible canviar
criteris pel període que acabarà en uns pocs mesos, el que s’ha
de fer és aconseguir aquests canvis de criteris que són molt
necessaris i molt més beneficiosos per a Balears, esperem
que ho siguin, idò ja treballam per al proper període PDR
2021-2027. En aquest segon punt hi votaríem en contra.

En el cas del tercer punt, doncs sí, és evident que la
insularitat i els sobrecosts que patim, com ja he dit, han
provocat que el desenvolupament d’aquest sector, el sector
primari de les illes, no ha estat com a la resta d’Espanya. És
cert que (...),

(Mal funcionament del so)

... s’ha treballat molt en millorar aquesta situació, però no és
suficient. Votarem a favor d’aquest punt per poder fer encara
més incidència en la propera Conferència Sectorial
d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

Quant al quart punt. Bé, recordem que el passat 11 de març
la conselleria va presentar davant els mitjans de comunicació
el document titulat L’agricultura i la ramaderia en un punt
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d’inflexió, com també s’ha comentat per part d’alguns diputats
(...),

(Mal funcionament del so)

... el Ministeri d’Agricultura amb l’objectiu que la (...)

(Mal funcionament del so)

... els sobrecosts de la insularitat ascendeixen a 38 milions
d’euros anuals per al sector agrari i ramader balear. Per tant,
votarem en contra, perquè ja es va fer anteriorment el que es
demana en concret a aquest punt de la PNL.

Quant al darrer punt, el cinquè punt, bé, la iniciativa de
l’executiu balear de crear un règim especial per al sector
primari, ha estat present des de l’inici d’aquesta legislatura, i
la conselleria treballa amb el ministeri perquè es pugui
incloure dins el Pla estratègic nacional que Espanya ha de
presentar a Europa. Votarem a favor d’aquest cinquè punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per tant, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair
als grups que han anunciat el seu vot a favor en aquesta
proposició no de llei que des del Partit Popular presentam
amb la finalitat d’obtenir més recursos per al sector primari.

Quant al punt número 2, hi ha hagut diversos diputats que
ho han esmentat, no tenc cap inconvenient en afegir-hi “2021-
2027". Ara bé, vull dir-li al Sr. López: ho faran? Ho
reclamaran? Jo esper que sí, esper que sí perquè si no me
n’encarregaré jo, li puc assegurar, de recordar-los! Per tant, en
el punt 2 afegiríem també “2021-2027".

Al Sr. Mas, jo he dit que les aportacions eren totalment
inacceptables, per açò hi coincidim, hi estam totalment
d’acord.

I a la Sra. Sureda, li he de dir que en el punt quart és en el
sentit d’exigir, tal com ha dit el representant de Ciudadanos.

A la Sra. Font, que ha esmentat el Sr. Company, miri, li he
de dir que el Sr. Company va aconseguir afegir-hi 13,5 milions
d’euros. Per tant, crec que es va actuar d’una manera molt
correcta.

Però, miri, la Conselleria d’Agricultura gestiona, tot i que
amb uns plantejaments i uns criteris que el Partit Popular no
comparteix, un pressupost totalment insuficient per atendre
totes les grans demandes i necessitats del camp. Per aquest
motiu, i conscients que som una comunitat molt mal
finançada, hem de veure compensats els costs d’insularitat, la

conselleria s’ha d’espavilar. És cert que el REB va ser aprovat
el febrer de l’any passat pel Govern de Pedro Sánchez, però a
dia d’avui no té cap eficàcia, ni tampoc les mesures fiscals que
tampoc encara no han entrat en vigor.

En canvi, per exemple les Canàries, d’aquest repartiment
que a Balears només ens assigna 1,6 milions d’euros, Canàries
rep quasi bé 9 milions d’euros, dels quals 7,7 corresponen al
programa d’opcions específiques per a la insularitat. I què vull
dir amb açò? Que mentre no es comenci a aplicar el Règim
Especial de Balears, el Govern de la Sra. Armengol ha de saber
reclamar i ha de saber exigir en aquest cas a la Conferència
Sectorial d’Agricultura, per fer valer els drets i els interessos
dels nostres pagesos.

Si encara no rebem els recursos que ens han de venir amb
el REB, que Pedro Sánchez no ha volgut dotar ni omplir de
contingut, es fa encara més necessari que mai denunciar-ho i
cobrir els costs de les mancances, de les dificultats que pateix
el camp a les nostres illes. Repetesc, és una proposició no de
llei crítica amb la gestió de la consellera, perquè consideram
que no ha actuat amb la diligència que cal exigir-li. Però a la
vegada també aportam propostes d’acord, per aconseguir un
major percentatge en el pròxim repartiment d’aquestes ajudes,
un percentatge que ha de ser molt superior a l’inacceptable
1,26% que el Consell de Ministres va aprovar dia 19 de març.

Insistesc, la Conselleria d’Agricultura s’ha de fer valer i ha
de demostrar que té capacitat de negociació i de reclamació
davant el ministeri i davant el ministeri i  davant la resta de
comunitats autònomes.

No podem dir amén a tot i menys encara en el repartiment
que ens presenti el ministeri. Hem de plantejar uns altres
criteris, denunciar que el REB continua sent una assignatura
pendent i que aquí també, siguem ultraperifèrics o no, patim
els costs d’insularitat. 

Acceptaré, com no pot ser d’una altra manera, la votació
separada dels punts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara li volia demanar-li un aclariment,
Sra. Pons, vostè ha dit que acceptava la modificació que li han
proposat alguns grups parlamentaris al punt 2, de substituir on
posa “2014-2020" per “2021-2027". Ha dit substituir o afegir?

LA SRA. PONS I FULLANA:

No, he dit afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Afegir. Per tant, ens pot redactar com quedaria des de la
darrera frase? En especial atenció...?
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí: “... corresponents als períodes -en plural-, 2014-2020
i 2021-2027", seria afegir-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, molt bé. Per tant, si els sembla bé faríem tres
votacions, perquè..., els grups proposants de la modificació
entenen que podem posar-ho al bloc de votacions afirmatives?
Entenc.

Sí. Podem, per tant, fer dues votacions: una que inclogui
els punts 1, 2, 3 i 5, i després faríem una votació del punt 4.
Així els sembla bé, senyores i senyors diputats? Molt bé.

Per tant, ara passam a votar els punts 1, 2, 3 i 5. Entenem
que s’aprova per assentiment? Tots els portaveus hi estan
d’acord?

Molt bé, per tant, els punts 1 , 2 , 3 i 5 s’aproven per
assentiment.

I ara passam a votar el punt 4, i aquí la secretària cridaria
els membres de la comissió i faríem votació nominativa. Sra.
Presidenta.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Secretària. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Punt 4, no. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA.

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí. Sra. Virginia Marí?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Truyols. No.

7 vots en contra i 6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjat el punt 4 de la proposició no de
llei. 

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar... ah!,
perdonau, disculpin, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8676/20, relativa a repartiment del fons per als
programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural,
amb el punt 4 rebutjat.

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

Bon dia a tothom. Bon dia diputats i diputades d’Eivissa i
de Menorca. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días. Muchas gracias.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 19, de dia

3 de juny del 2020.

- A la pàg. 342, a la intervenció de la Sra. Font i Marbán, al
final, a causa de la manca de claredat del so i per congruència
amb el sentit de la votació manifestat expressament per la
diputada.

Allà on diu:

Per tot açò, i ja vaig acabant, donarem suport a aquestes
iniciatives. Gràcies.

Hi ha de dir:

Per tot açò, i ja vaig acabant, no donarem suport a aquestes
iniciatives. Gràcies.
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