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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Sió Pons del
Grup Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. MAS I TUGORES:

Presidenta, la proposició no de llei que presentam..., bé, jo
defensaré la proposició no de llei presentada pel PP i la que
presentam conjuntament els grups del Govern la defensarà
Joana Aina Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas, perfecte. Per tant, una vegada establert
això, els he de comentar que avui mateix, a les 09.18 minuts,
s’ha rebut un escrit per part del Grup Parlamentari Mixt, escrit
RGE núm. 9811/20, pel qual comuniquen que la Sra. Patricia
Font no podia assistir via telemàtica aquí i que el Sr. Castells
la substituiria. El Sr. Castells ha sol·licitat que la substitució
de la Sra. Font fos via telemàtica, i en un escrit d’avui, el RGE
núm. 9904/20 , de 25 de juny, d’avui mateix, a les 11.32
minuts, ha fet un altre escrit, ha tornat presentar un altre escrit
perquè traslladàssim la Comissió d’Economia a la Sala de
Plens ja que està prevista per dur a terme el seguiment
telemàticament. 

Per tant, segons un acord de Mesa i de Junta de Portaveus,
de dia 19 de juny del 2020, en el qual es va acordar que a partir
del dia 21 de juny de 2020 l’activitat parlamentària quedarà
subjecta al que disposa el Reglament del Parlament de les Illes
Balears en els mateixos termes que abans de la declaració de
l’estat d’alarma, amb les mesures sanitàries i  higièniques
adoptades per les autoritats sanitàries. Per tant, arran
d’aplicació d’aquest acord, no és aplicable l’article 49 del
Reglament que preveu les sessions de comissions a través de
videoconferències. Per tant, el Grup Mixt avui no intervindrà
en aquesta comissió per mor del que he comentat ara. 

Per tant, si el Sr. Lletrat vol fer qualque comentari
respecte d’això?

Per tant, atès aquests comentaris, aquesta situació que
se’ns ha plantejat, començam la sessió.

L’ordre del dia d’avui és el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 3412/20 i RGE núm. 4181/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3412/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3412/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera.

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bon dia a tots.
Encantada de ser aquí present una altra vegada i veure cares en
directe, no per pantalla. 

En primer lloc, dir que aquesta PNL, aquesta moció la vaig
presentar, com poden veure, el febrer, o  sigui, ja fa temps,
sembla que no té vigència, però sí, encara la té. Jo sé que
aquest estiu serà un estiu una miqueta atípic, però com que el
que demanam aquí és un conveni a la llarga i que servirà en
principi per a tots els estius o quan faci falta, llavors,
continuaré perquè crec que continua vigent el que es demana.

El primer que m’agradaria explicar és una miqueta en què
consisteix la inspecció  de pesca i la Direcció General de
Pesca i quins són els seus objectius, perquè crec que són els
grans desconeguts de la majoria de la gent. La majoria de la
gent pensa que ser inspector de pesca és basa a pujar-te a un
barquet, anar a veure els quatre que pesquen els seus raons o
els seus molls, els seu serrans i ja està, perquè molta gent
m’ho diu, “sí, sí, vosotros paseáis y ¡hala!...! Llavors, nada
más lejos de la realidad. Fa ja molts d’anys, jo he estat 25
anys d’inspectora de pesca, crec que puc parlar amb tot el que
m’ha passat i amb tot el que sé de les dificultats que tenim per
fer feina. 

La Dirección General de Pesca realmente consta de dos
departamentos bien diferenciados, uno es el de Recursos
Marinos, y otro, que es Ordenación Pesquera, son dos
direcciones generales, dos direcciones diferentes y cada
una va a lo suyo. Recursos Marinos comprende la pesca
recreativa, el marisqueo, la acuicultura, la protección y
conservación de recursos vivos. Por otro lado, tenemos la
Ordenación Pesquera, que esta es la que se encarga de la
regulación del sector pesquero profesional, de la
comercialización, promoción, conservación, manipulación,
etc., de los productos pesqueros. Es decir, también la
trazabilidad, la investigación y el desarrollo tecnológico y
más cosas que, la verdad, con el tiempo que tengo no me
puedo extender.

La verdad, después de marcar las líneas quiero explicar
un poco la realidad. La inspección de pesca realmente no
sólo inspecciona a los pescadores recreativos sino también
se inspecciona a profesionales, tanto locales como de fuera

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009811
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que, por ejemplo, en las Pitiusas tenemos muchas
embarcaciones que vienen profesionales de fuera como son
los nanseros, los palangreros, sino que además también se
debe inspeccionar y controlar todo el producto pesquero
que se comercialice; es decir, se hacen inspecciones en
lonjas, en cofradías, en embarcaciones profesionales de
pesca, en pescaderías, en mercados, en las mercancías que
llegan a través del transporte marítimo y aéreo, en
restaurantes para poder detectar la pesca furtiva, también
se colabora en el desarrollo de varios estudios y además
también se apoya en el control de reservas marinas y áreas
naturales que tenemos. Intentamos apoyarnos en todo. Hay
muchas más cosas, pero es que no hay tiempo para poder
explicar.

También quería explicaros realmente cómo está el tema.
A fecha de hoy los inspectores con los que cuenta Baleares
son: en Menorca hay dos; en Mallorca, cinco, uno creo que
está de baja; en Ibiza, dos; y en Formentera, dos, a tiempo
parcial, porque son inspectores de más cosas, con lo cual es
un poco... Los de Mallorca pertenecen al Govern balear,
¿vale?, e l resto son inspectores que pertenecen a los
diferentes consells.

Hoy en día con el volumen de pescadores no sólo
recreativos sino también profesionales, con toda la oferta
gastronómica que tenemos, restaurantes, mercados, yo les
preguntaría: ¿creen ustedes que con este número de
inspectores es posible controlar, hacer un buen control? Ya
os lo digo, yo os puedo asegurar que no. Espero que
ustedes también piensen lo mismo, somos los grandes un
poco olvidados, mucho hablar de producto local y luego no
nos dan los medios para poder ejercer nuestro trabajo
como debería ser.

Otro tema importante es que, según la Ley 8/99, de 12
de abril, está claro que las competencias del Govern en
cuanto a pesca, las competencias de ordenación pesquera,
no se pueden transferir a los consells , con lo cual este
trabajo correspondería hacerlo al Govern balear, es decir,
a los cinco inspectores de Mallorca, cuatro actualmente, y
que normalmente no se les ve nunca por Ibiza ni por
Formentera ni por Menorca. Esto es lo que yo sé y es una
realidad. 

Entonces, todo este trabajo que deberían hacer ellos,
que sería todo el transporte de mercancías, mercados,
inspecciones a bordo de las especies pesqueras, lonjas,
restaurantes..., esto debería ser realizado por parte del
Govern. En este sentido, es cuando quiero reclamar este
apoyo por parte de los señores diputados porque es muy
importante que se llegue a un sistema, a un convenio o a
alguna manera de que los consells puedan, aunque sea
temporalmente, a través de un pequeño convenio contratar
a una persona que apoye a estos servicios de inspección en
las islas menores, que creo que sería  muy importante...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, ha d’anar acabant.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

... -vale-, de cara sobre todo a la época estival.

Yo, sinceramente, les he intentado explicar por encima,
porque es un tema muy largo a explicar si me pusiera con...,
y les pido el apoyo porque creo que es importante de
verdad apoyar a los servicios de inspección de las islas
menores que están haciendo un trabajo que correspondería
a los inspectores del Govern y que no se está haciendo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Sra. Diputada del Partido Popular,
Virginia, es que no me gusta ser muy..., tan formal, por un
tema profesional es evidente que usted debe ser la diputada
con más conocimiento tanto a nivel exacto como extenso en
materia de inspección de pesca de esta comisión, y creo que
eso es una realidad, y agradezco además mucho el ímpetu que
está poniendo en poner en el centro del debate algo tan
importante como la pesca que, además, creo que hasta ahora
no se estaba acostumbrado a que se hablase tanto y lo puso
encima de la mesa. Con lo cual, en ese sentido agradecerle. 

La PNL en cuestión pone de manifiesto o, mejor dicho,
explica perfectamente las cuestiones tanto competenciales y
también las dificultades que se están teniendo para dar
respuesta a las necesidades de la gente. Hasta aquí, siendo
objetivos, vamos a estar de acuerdo; igual en lo que acaba de
comentar, que no hay suficientes inspectores, por completo.

Donde discrepamos puede ser en la forma de encontrar la
solución, es donde podemos encontrar la discrepancia. En su
PNL deja claro que las competencias de ordenación son del
Govern, eso es algo objetivo, lo acaba de comentar, y que
además uno de los principales problemas es que el Cuerpo de
Inspectores del Govern resulta completamente insuficiente
para poder dar servicio en materia de ordenación pesquera en
todas las islas; esto es algo objetivo que no se le puede negar
en ningún momento. Como bien sabemos todos, y esto es algo
que cualquier persona o cualquier partido de gobierno lo sabe,
los temas competenciales entre consell y Govern es un asunto
extremadamente delicado, nada ágil de solucionar, no es ágil
de solucionar, y donde cada institución además quiere
conservar sus competencias o asegurar que en caso de que
haya traslados, traspasos, perdón, sean con los recursos
suficientes, y esto ocurre da igual el nivel institucional,
cuando es de Gobierno a autonomías pasa exactamente igual.
Es algo muy complejo y extenso y son negociaciones muy
largas, muchas reuniones de por medio, y los puntos de vista
de cada institución encima de la mesa.
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Por eso en nuestro caso creemos que la solución más ágil
sería solicitar al Govern que dote económicamente de plazas
de inspectores que se estimen necesarias, quiero decir que
solucionen el problema de raíz, que es la falta de inspección
en si, para poder llevar a cabo todos los servicios en  materia
de ordenación pesquera en todo el territorio de Baleares, ya
que las competencias es un asunto muy delicado.

Lo hablamos con los socios, tanto el Partido Socialista
como MÉS, fuimos a presentar una enmienda, pero por tema
de que justamente ayer ara fiesta la realizo in voce; si se tiene
en consideración, bien; si no... bueno, pues es un poco más
delicado. La enmienda sería que “el Parlament de las Illes
Balears insta al Govern de las Illes Balears a dotar
económicamente de tantas plazas de inspecciones como sea
necesario, para llevar a término las tareas y las funciones para
prestar en materia de inspección y ordenación pesquera -que
las competencias son del Gobierno de Baleares, que usted ya
sabe- a todo el territorio de las Islas Baleares, teniendo en
cuenta las necesidades de cada isla en materia de inspección
pesquera que trasladen a los consells insulares tanto la
Dirección General de Pesca como el Govern en si.” Luego
pasaré el texto, te lo pasaré para ver si se acepta o no.

¿Qué pretendemos con eso? Que se vaya a la raíz, que es
que no hay inspectores; pues que el Govern dote de plazas de
inspectores. ¿Por qué? Porque un convenio creo que es la
solución como más larga en tema competencial y va ser más
complejo.

En cuanto a la exposición de motivos, como ya le he
comentado, completamente de acuerdo en lo que dice. En
cuanto al problema de fondo, completamente de acuerdo. Sólo
es el cómo se aborda, nosotros creemos que hay que aumentar
inspectores; no viene de ahora, en la anterior legislatura
también dijimos una y otra vez que hay que aumentar más
inspectores, tanto en pesca como en cualquier otra materia.

Lo he de tenido que realizar in voce por no poder ayer
presentarlo en Registro.

Nada más. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos no ha assistit ningú d’aquest grup, per tant no
podran fer ús de la paraula.

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Ho hem dit altres vegades, que el
sector pesquer és el gran oblidat, el gran desconegut del
sector primari. Ho hem dit altres vegades a altres debats, i
entenem que és així, i com li ha dit el Sr. López és vostè la
diputada que de pesca, en tots els aspectes, segurament en sap

més, alguns de nosaltres, res, anar a tirar la canyeta a les
roques un pic cada any, és a dir, no..., no en som experts.

I és cert tot el que ha dit, és a dir, hi ha una manca
important en aquest cas d’inspectors per poder garantir que
allò que arriba tant als restaurants com a les peixateries és
propi d’aquí i acompleix tota la normativa, que, normativa sí
que n’hi ha, quant a etiquetatge i quant a moltes altres coses,
normativa sí que n’hi ha, i molta. 

Per això, nosaltres entenem que el plantejament de la
proposició és bo, és correcte, i sí que li demanaríem que
tengués en compte l’esmena in voce que li planteja el Grup de
Podemos, i, si  vol, en podem parlar en el recés, en cas que
cregui oportú fer-ne, però crec que és un tema que, més enllà
de fer una proposta o una altra, hem de cercar la manera de
solucionar-lo.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a todos. Nosotros no
podemos estar de acuerdo con esta iniciativa porque somos un
grupo que si nos caracterizamos por algo es porque queremos
ser muy escrupulosos con todo el tema competencial, el
reparto competencial de las materias que gestionan los
poderes públicos.

Creemos que si llevamos adelante esta iniciativa, al final
incidimos en lo que acaba derivando en las famosas
duplicidades, triplicidades que tenemos en multitud de
materias. También creemos que si los consejos insulares no
son capaces con sus recursos de poder llevar a cabo este
servicio lo que deben hacer es devolver este servicio al
Gobierno balear, y no seguir avanzando en algo que no está
bien dotado económicamente, según ha expuesto la diputada
proponente de la iniciativa.

Por tanto, sí que estamos más de acuerdo con la enmienda
in voce que ha presentado el Grupo Podemos, que sería atajar
el problema de raíz, desde el órgano, que sí que tiene las
competencias, en este caso es el Gobierno balear, y, por tanto,
vamos a esperar a posicionarnos hasta saber si el grupo
proponente acepta o no acepta esta enmienda y en qué
términos la acepta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que el debat està
prou clarificat. Aquí, més enllà de la preocupació compartida
que manifesta el grup proposant, al final hi ha com detallam i
com concretam la solució, i, efectivament, no sembla que
aquesta que recull la seva proposició no de llei sigui la millor
fórmula, jurídicament crec que no ho és clarament. Una altra
cosa és que ho pogués ser provisionalment i transitòriament,
ho pogués ser; per què? Perquè tampoc proveir places és tan
fàcil ni tan ràpid. 

Per tant, nosaltres li votaríem a favor amb el benentès que
això és una solució transitòria mentre es fan les coses bé, que
és treure aquestes places, proveir-les, fer el procés selectiu,
i que, efectivament, es cobreixin, però també entenem la seva
preocupació i que vol qualque solució, diguem, d’una manera
més ràpida. Per tant, des d’aquest punt de vista podem
entendre la seva proposta, tot i que evidentment a llarg termini
no és el millor camí, però qualque cosa s’ha de fer perquè si
no resulta que no avançam ni una passa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
com ja he comentat, no podran intervenir pels motius que he
exposat inicialment.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots. Jo crec que seré una
mica reiteratiu perquè aquest tema pens que ha quedat una
mica clar. Des del Grup Socialista estam totalment d’acord
amb l’anàlisi de la situació que ha presentat el grup proposant;
a més, la diputada també estam d’acord que té un coneixement
propi de la situació, i, res, certament els recursos dedicats a
la inspecció són insuficients, tant en ordenació pesquera com
en recursos marins i , per tant, és clar que faria falta trobar
solució a aquest problema.

Més encara si tenim en compte que el sector pesquer de
les Balears té un elevat nivell de sostenibilitat, crec que en
presumim..., tal vegada no en presumim prou però en podem
presumir, bàsicament derivat de la gestió de l’esforç pesquer
que es fa, derivat de les onze reserves pesqueres que tenim a
les Illes, que cada any aporten millors resultats, però, clar, és
cert que tota aquesta feina queda coixa si no tenim un sistema
d’inspecció suficient i correcte i adequat.

Simplement ens sumam novament a l’esmena que ha
presentat el diputat del Grup de Podemos, en la manera..., per
modificar, diguéssim, o proposar de modificar la manera amb
la qual ens adreçam a aquest problema. Feim constar
l’excepcionalitat de l’esmena in voce, que no serveixi de
precedent però, bé, derivat d’algunes qüestions i del dia festiu

d’ahir... pregam que sigui admesa per, repetesc novament, fer-
la constar o adreçar el problema a través de la dotació
econòmica de tantes d’inspecció com facin falta.

I això seria... Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ara té la paraula per contradiccions la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies. Sobretot vull agrair el to positiu que han
tingut tots els diputats cap a aquesta PNL que per a mi és molt
important. 

Primer, els vull dir que el primer que he de dir és que
ordenació pesquera sense recursos pesquers no fem res, o
sigui, els inspectors hem de poder fer les dues coses i s’està
fent, s’està fent i el que es fa és que els expedients van cap a
Palma, o sigui els agafa i els tramita la Direcció General de
Pesca del Govern, però no s’arriba i no s’arriba de cap manera
a tot. En aquest sentit ho tinc molt clar.

Al Sr. Melià, li vull dir que ja una vegada es va fer un
conveni durant un estiu que es va permetre agafar una persona
que ajudés. Si tu agafes una persona, encara que sigui pot ser
un guardapesca, no fa falta que sigui un inspector, però un
guardapesca sí que pot ajudar almenys a controlar amb aquest
conveni una miqueta les inspeccions a la mar que siguin
recreatives, aquest sí que pot fer la seva feina i l’inspector
dedicar-se més a ordenació pesquera. O sigui, és una manera
de treballar de vegades, però que fa falta una persona o dues
més mínim.

En aquest sentit jo podria canviar això de “conveni
econòmic” podríem posar “temporal” perquè és una solució
temporal perquè tots vostès són conscients del que costa crear
places...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de funcionària, llavors, si jo li accept la seva esmena in
voce, crec que les dues són compatibles, crec que podem
posar les dues, dir “temporalment”, “conveni econòmic
temporal” i que es posi en marxa la creació de noves places.
La creació de noves places pot durar, i vostès ho saben, quatre,
cinc, sis anys, o sigui, o això no és una cosa d’una dia per
l’altre.

Llavors, això del conveni temporal és cercar una solució
que ajudi almanco a les èpoques d’estiu intentar fer la feina els
inspectors que de veritat els pugui assegurar que no arriben, i
hi ha gent que està quasi vint hores treballant per poder dur a
terme la feina.

Jo no tenc res més a dir. Sincerament crec que és molt
important ajudar el sector de la inspecció d’una manera o altra.
Crec que puc canviar això del “conveni econòmic temporal”
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si els sembla bé, que és una manera de sortir-ne de moment,
i després accept la seva in voce, si els sembla bé, com a un
altre punt, i són dues maneres de tirar cap endavant i d’intentar
solucionar un problema greu que existeix avui en dia a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Marí. Llavors, sí que li demanaríem que ens
fes arribar la redacció final a la mesa.

Ara passam a votació de la proposició no de llei presentada
pel Partit Popular amb la incorporació de les esmenes que...
l’esmena in voce que li ha proposat el Sr. López.

Per tant, si els sembla bé passam a votar.

Vots a favor? Unanimitat.

Sra. Marí, perdoni, ens farà arribar el document?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3412/20, relativa al conveni amb els consells
insulars en matèria d’ordenació pesquera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4181/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4181/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
reconeixement i visibilització de la dona dins l’entorn rural a
les Illes Balears. Per a la seva defensa i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Avui presentem una proposta que vol destacar la
inestimable contribució de les dones rurals al sector primari
a Balears.

El Dia Internacional de les Dones Rurals va ser l’establert
per l’Assemblea General de l’ONU en la seva resolució
62/136, del 18 de desembre del 2007, i es va celebrar per
primera vegada el 15 d’octubre del 2008, en la qual es
reconeix la funció i contribució decisives de la dones rural en
la promoció del desenvolupament agrícola i rural, la millora
de la seguretat alimentària i l’eradicació de la pobresa rural.

En concret, la dona del medi rural des de l’inici de la
història va treballar per desenvolupar l’agricultura i la
ramaderia, mentre s’ocupava també d’alimentar la família i
educar els infants. Va tenir sempre molt de treball i a més les
dones rurals han estat durant molts anys pràcticament

invisibles. Per tot això volem un reconeixement de la nostra
societat per a aquest col·lectiu que entenem que és molt
merescut i així poder reconèixer els múltiples i importants
rols que les dones han tingut en el sector agrícola.

Actualment en Balears encara el percentatge de les dones
que són titulars d’explotacions agràries és molt inferior al
dels homes i la majoria dels casos es tracta d’explotacions de
reduïdes dimensions.

A nivell nacional el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació estima que més de mig milió de dones es troben
actualment a Espanya vinculades a explotacions agràries
familiars en qualitat de cònjuges, filles de titulars o d’altres,
les quals no solen cotitzar a la Seguretat Social, la qual cosa
origina un menor reflex del seu paper en l’agricultura.

Per altra banda, a Balears hi ha poques dones joves que
treballen al sector primari, la majoria d’agricultores que són
propietàries de terreny ja no són joves i són poques les dones
que entren al sector, en concret en l’actualitat a la nostra
comunitat autònoma la meitat de les dones que fan treballs en
el camp són persones majors i només el 3% són menors de 39
anys.

La combinació entre la vida familiar i professional
continua essent un dels majors impediments de les
agricultores ja que quan la campanya del producte que
elaboren es troba al seu màxim rendiment és complicat trobar
un equilibri amb la vida familiar.

En els últims tres anys s’han incorporat un total de 112
dones als treballs agrícoles a Belears, però aquestes xifres
continuen essent molt insuficients.

En aquests moments només una de cada tres explotacions
agrícoles de les Illes figura registrada a nom d’una dona i a
més són terrenys més petits, encara que també és cert que en
els últims anys s’ha detectat un major interès de la dona per
l’agricultura, tant pel treball en el camp com pel procés de
recollida i comercialització de productes, però aquesta
incorporació s’ha produït per l’interès que han mostrat moltes
dones per potenciar l’agricultura ecològica i no tant pel treball
agrícola tradicional.

S’ha d’apostar per aconseguir una profunda transformació
del món agrícola en Balears i per aconseguir també la
incorporació de la dona que continua essent una peça
fonamental de l’economia.

La formació pot ser un element fonamental perquè la dona
s’incorpori al món agrícola. La tecnologia digital i els avanços
de la recerca que poden suggerir canvis en les dades de les
collites seran elements que hauran de ser dominats per la gent
jove que decideixi apostar per aquest camp. A més, cal
aprofitar-se també dels coneixements que tenen les persones
majors que han dedicat tota la seva vida a explotar la terra.

Amb la nostra iniciativa cerquem polítiques que encaminin
l’apoderament de les dones que viuen en el món rural i que
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sigui atractiu també per a la joventut. Per això demanem el seu
vot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per la seva defensa i per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejando López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. A lo largo de la historia en muchas
ocasiones ha habido mujeres desempeñando trabajos clave en
muchísimas áreas tanto en medicina com en física, por poner
un ejemplo, incluso cuando hubo la carrera espacial en la
NASA que, era un eje fundamental para Estados Unidos, hubo
papeles de mujeres muy importantes para desempeñar esta
carrera, pero, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre? Que, por
temas sociales, el papel o la imagen de la mujer como
profesional siempre ha sido tapado o ensombrecido igual que
el de cualquier persona que no cumpliese con el estándar
social de su época, o sea, el hombre blanco heterosexual, que
se decía un “hombre de bien” en la época. 

Podríamos hablar de muchos elementos por los que es
muy necesario poner en valor la imagen de la mujer en todas
las materias, de como incluso a día de hoy en pleno 2020 se
debe seguir trabajando para conseguir una igualdad, sin que el
hecho de que haber nacido hombre o mujer sea un fator que
pueda afectar a la hora de tener un perjuicio o un beneficio en
el reconocimiento tanto laboral como social, pero para
centrarnos mejor en esta PNL, ya que si ampliamos demasiado
el debate podría ser muy extenso y de muchísimas materias,
me quiero centrar más en la intencionalidad y el contexto de
por qué se presenta esta PNL.

Todos sabemos que el sector primario en Baleares pasa
por un momento delicado no solo por lo que siempre solemos
hablar aquí, que es por tema de subvenciones o la viabilidad
del sector, también por lo que podríamos llamar, y alguna vez
lo hemos comentado en esa comisión, el traspaso
generacional dentro de la profesión, quiere decir que sea una
profesión atractiva para que los jóvenes y las jóvenes se
interesen. Y, como todos sabemos, por un tema humano, la
gente se siente más atraída o menos dependiendo de algunos
factores que entre ellos puede ser el reconocimiento y el
prestigio en una profesión. Es un factor que el ser humano
suele tener en cuenta.

No se trata solo de reconocer la gran labor que muchas
mujeres han realizado y siguen realizando en el sector. Se
trata, por un lado, de poner en valor todo el trabajo realizado,
el reconocimiento que la mujer ha contribuido y sigue
contribuyendo en el papel esencial dentro del mundo rural,
haciendo más visible el papel que las mujeres han
desempeñado y desempeñan dentro del sector primario; pero,
por otro lado, también se quiere conseguir que al visibilizar y
reconocer el papel de la mujer dentro del sector, pueda ser un

estímulo que sirva o impulse el acercamiento al sector de las
nuevas generaciones, tanto de mujeres como de hombres, para
que sientan que el papel y el trabajo en el sector primario es
un papel dignificado, reconocido y válido como profesión.

Así pues, esta PNL tiene doble sentido, uno que tiene que
ver con el hacer justicia reconociendo una tarea que en
muchos casos ha pasado desapercibida y, por otro lado, lo que
intenta es acercar y dar impulso al sector dentro de las nuevas
generaciones, que alguna vez lo hemos comentado aquí y es un
problema al que nos vamos a enfrentar a medio plazo dentro
del sector primario y que creemos muy importante.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per a la seva defensa té la paraula la Sra. Joana
Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, jo crec que els companys ho han dit, la dona
dins el món rural ha tingut un paper essencial històricament,
però majoritàriament invisible al cap i a la fi i poc reconegut
socialment. De fet, també en aquest sector es reconeix la poca
visibilitat de la dona que hi ha en molts altres sectors, també
considerats predominantment d’homes, podríem posar el cas
de l’hostaleria que a la nostra comunitat autònoma sempre que
no s’han fet visibles a través de les kellys, a través de les
reclamacions, semblava que era un sector sobretot format per
homes.

Però bé, nosaltres també creiem que, per primera, vegada
la Llei agrària que es va aprovar la legislatura passada tenia en
compte aquest fet i va fer la primera passa en instar
l’aprovació d’un pla d’igualtat de la dona en el sector agrari,
que és el que s’ha de dur a terme properament. I nosaltres
creiem que amb aquesta proposició no de llei l’objectiu
precisament és aquest que han dit, reconèixer per fer visible
aquesta tasca, però amb una mirada de futur i d’aportació a la
societat balear, perquè històricament en les famílies pageses
la dona ha estat el pal de paller, l’eix central tant de les
famílies com de les explotacions agràries, sempre fent la part
menys visible i més necessària de les feines dins l’explotació
i de la casa.

Per això, com s’ha dit, en el 95 l’ONU va proclamar el 15
d’octubre el Dia Internacional de la Dona Rural, un dia abans
del Dia Mundial de l’Alimentació, pel paper clau que té
aquesta en la producció dels aliments a tot el món.

En el cas de les Illes Balears, primer foren les
organitzacions agràries que varen reconèixer aquesta tasca feta
per les dones pageses en el nostre  país i des de fa anys la
conselleria, cada 15 d’octubre, la conselleria que té
competències en agricultura, cada dia 15 d’octubre reconeix
aquesta tasca feta. Però, és vera i coincidim que reconèixer i
fer més visible el paper de les dones en el món rural té  la

 



388 ECONOMIA / Núm. 22 / 25 de juny de 2020 

finalitat de ser un estímul per a les noves propostes i un
impuls a les noves generacions de dones per treballar dins el
món rural de les nostres illes.

Com he dit abans, seria bo que totes les administracions,
igual que s’impliquen en altres dies internacionals, també
s’impliquessin en aquest dia 15 d’octubre. Per això també va
encaminada una mica aquesta proposició no de llei. La
conselleria enguany ha de presentar aquest pla d’igualtat dins
el sector agrari, per això creiem necessari que es doni suport
econòmic a aquest pla i la implicació de tots per fer visible
aquest paper de la dona pagesa a les Illes Balears.

Per tant, creiem que aquesta proposició no de llei té una
mirada de futur, en el sentit que insta totes les institucions,
des del Govern, consells insulars i ajuntaments, a fer accions
precisament conjuntes, o no conjuntes, però coincidint amb la
celebració d’aquest dia internacional per fer visible aquest
paper, de passat, de reconeixement de la tasca feta, però també
d’engrescar cap al futur. I aquest..., com he dit, assegurar
aquest suport econòmic a aquestes primeres mesures d’aquest
pla d’igualtat del sector primari, que consideram des de MÉS
per Mallorca molt important, i que també aquest estudi, com
diu la nostra proposició no de llei, que hi hagi aquest estudi
sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la dona pagesa a les
Illes Balears en els últims anys, amb la finalitat de conèixer i
comprendre aquest col·lectiu essencial, però que per a MÉS
per Mallorca és molt important també el que diu al final, que
a la vegada en aquest estudi es consideri, es tengui en compte
i es valorin les oportunitats i l’impacte d’aconseguir una plena
igualtat de la dona en aquest sector primari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara en torn de fixació i per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies presidenta. Bé, jo vull començar dient que
estam ben d’acord amb l’objecte final i  la filosofia que
entenem que pretén aprovar aquesta proposta. També he de dir
que he escoltat amb deteniment els grups proposants i estam
d’acord amb la immensa majoria, a part que poguéssim entrar
en qualque contradicció petita, amb la immensa majoria dels
arguments, sobretot de Podem i del Partit Socialista.

Vull reconèixer també el detall que va tenir la diputada del
PSOE, la Sra. Helena Benlloch, que es va posar en contacte
amb nosaltres precisament abans d’entrar formalment en el
debat a la sala de comissions, que jo crec que precisament és
una cosa que hauríem de fer més els diputats, perquè és el
moment on si hi ha qualque cosa amb la qual no estam d’acord,
es pugui ser constructiu, i això encara no m’havia passat
d’ençà que som aquí. Per tant, vull reconèixer aquest detall.

S’han dit moltes coses i com que estam d’acord amb
moltes, jo no les repetiré, crec que és un tema de sentit comú,

en el que hem de fer pinya tots els grups i que si hi ha detalls
que no, parlant ens entendríem.

He de dir que jo vénc d’un entorn i d’un poble tal vegada
dels més agrícoles i pagesos per antonomàsia i he de dir que
jo, contràriament, no he notat mai d’una manera molt
important, o de fet, jo no he notat mai aquesta invisibilitat en
el nostre entorn, en el nostre poble i aquesta desigualtat. Us
diré més, jo del lloc d’on procedesc sempre he notat una
igualtat entre l’home i la dona pagesos i unes ganes de donar
visibilitat a la dona en el meu municipi. Molts dels
homenatges que s’han fet en el món rural els darrers anys han
estat cap a la dona i això ho volia posar en coneixement dels
diputats.

La proposta va en dos sentits, un, en fer l’homenatge a la
dona rural, hi estam d’acord; i l’altra, encara més important, en
fer feina de cara a la incorporació de la dona al món rural, un
homenatge a les dones fins ara el primer punt, i el segon,
intentar la incorporació de les dones. En un moment en què no
només hi ha problemes perquè s’incorporin les dones, sinó
que ja tenim dificultats perquè els joves homes també vulguin
accedir per les seves dificultats i sobretot per la difícil manera
de vida i els ingressos que tenen els joves. Però també estam
d’acord amb el punt i amb la filosofia.

Respecte del que us deia abans, jo crec que els homes i les
dones s’han repartit bé les feines dins el món rural i he de dir
que, com us deia abans, perquè tal vegada a altres llocs és
diferent, fins i tot les dones han dut el cap endavant de les
famílies pageses, han estat tal vegada les que han pensat i les
que han estat essencials, importantíssimes.

I res més, estam ben d’acord, atesa la temàtica de la
proposta, acab també amb l’homenatge del Partit Popular a
totes les dones rurals, però ja que m’ha tocat a mi dur el debat
d’aquesta proposta i si m’ho permeteu, e l meu homenatge
particular a una dona rural, pagesa, campanera, que representa
els valors de la gent del nostre camp, una dona senzilla, humil
i feinera, que amb menys de 10 anys ja anava a vendre a plaça
en els mercats a fora poble, amb el gènere damunt el carro i la
bístia, que no ha aturat de fer feina tota la vida i que ara amb
més de 90 anys només l’ha aturada un parell de setmanes
aquesta crisi del coronavius, però que ara ja torna anar a fora
vila i a l’hort cada dia, la meva padrina Francisca, madó
Francisca “Xeremiera”.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros como el diputado que
nos ha precedido, no podemos dejar de compartir la buena
disposición que a una PNL, a la que evidentemente acompaña
el sentido común. Sin embargo tenemos unas reservas
cultural, etnográficas, digamos, porque tampoco es que
queramos participar en una ceremonia, porque un poco la
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colonización cultural de todos los territorios mentales acaba
llevando a uno a..., acaba conduciendo a unos sitios
relativamente extravagantes.

Entonces, se nos está pidiendo aquí, primero, el
reconocimiento de un hecho objetivo, da toda la impresión.
Cualquier manual que consulten ustedes sobre la revolución
neolítica, primera de nuestras revoluciones conocidas, explica
que cuando la humanidad se dedicaba a lo de la caza y la
recolecta en el hombre cazador y recolectador el paso a la
agricultura sobre todo lo dieron las mujeres, por el tipo de
actividad más relacionado el de recolector. Entonces la
emperatriz Irene, como saben ustedes, fue la más grande
terrateniente de sus tiempos. Doña Perfecta de Galdós maneja
perfectamente el mundo rural, no sólo en lo activo sino en lo
conceptual, incluso una especie de dominio político
ideológico. No sé, Pomona y Perséfone, las diosas de la
agricultura, son diosas de la agricultura mientras que parece
que Marte, dios de la guerra, que precisamente le tomaba
mucho el pelo, ¿no?, Venus, pero vamos, eso es un detalle
poco importante; quiero decir que el papel de la mujer en la
agricultura parece tremendamente necesario que lo
reconozcamos nosotros porque no está suficientemente
reconocido en la historia de la humanidad.

Hace como cien años, eso sí, el hombre se libró de la
agricultura como castigo, digo como de aquello que había
salido del jardín del Edén y tenía que ganarse pues desde que
empezaron los tractores y tal, en lugar de cien personas para
segar un campo pasó a una. Pero todos nosotros podemos
recordar y venerar el recuerdo, además, como ha hecho
estupendamente, que, por cierto, además, tengo pruebas
documentales de la actividad de la abuela del Sr. Sagreras,
porque apareció en Uep! Com anam?, especialmente
simpática y divertida, la presencia de la mujer en el mundo
rural pues es una evidencia absoluta.

Entonces, no sé, no tengo tan claro dónde se realiza esta
invisibilidad, pero si ustedes la ven y la consideran necesaria
ya decimos que nosotros de principio sólo que..., por eso
hablo un poco de colonización cultural de nuestras cabezas, de
nuestras mentes y nuestros corazones. Yo no veo que la mujer
a lo largo de la historia tenga un papel invisible en la
agricultura, no veo que se la haya marginado ni postergado
especialmente, pero si consideran ustedes necesario esto, y
además pensando en el futuro y en cómo rejuvenecemos
además otras cuestiones por las que estamos tan imbuidos e
interesados en cómo recuperamos la juventud en estas cosas
y tal, pues, perfectamente.

Ahora, de las dos PNL, como le había comentado ya a la
Sra. Benlloch, mi único problema es que en el punto segundo,
pero no de las dos PNL, de los dos puntos, en el punto
segundo cuando usted dice que: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport
pressupostari a les mesures del primer pla  d’igualtat al
sector primari que es presentarà enguany i a elaborar...”,
no creemos que..., le habíamos hecho la petición de eliminar
la palabra “pressupostari” en tanto en cuanto este plan, al que
se nos pide que demos suport, se presentará. Entonces, sin

saber ni la cantidad ni exactamente en qué consiste el plan, nos
parecía tomar un compromiso. Entonces, estamos de acuerdo
en que el Parlament “donarà suport”, pero no pongamos el
“pressupostari”, “donarà suport a les mesures...”, pero no
entramos en..., no nos pillamos digamos los dedos
previamente.

Y con esto yo he explicado todo lo que tenía que explicar. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señores diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Entiendo que esta iniciativa,
entendemos todos que esta iniciativa pretende ensalzar a la
mujer en el sector primario, pero yo me pregunto, ¿qué hay de
los otros sectores, hacemos un homenaje a las mujeres
trabajadores por sectores? Entonces, podríamos hacer un
homenaje casi cada cinco minutos, ¿no?, podríamos hacer un
homenaje a las mujeres médicos, a las mujeres enfermeras, a
las mujeres abogadas, a las mujeres auxiliares administrativas,
a las mujeres barrenderas, a las mujeres peluqueras... en fin,
no tendríamos..., yo me pregunto dónde estaría el límite de
todo esto.

Y también me pregunto cuánto dinero público pretenden
destinar a este asunto. ¿Son conscientes de la situación
económica que estamos viviendo? Lo digo porque yo sé, y
todos sabemos, la creciente desafección política que existe en
la ciudadanía, o sea, hoy en día es que lo de ser político es lo
peor visto que hay, claro, te ven como a alguien pues que está
ahí, que tiene un sueldo y no acaban de entender al final en qué
se traduce nuestra labor para mejorar la vida de la gente. Y
este tipo de iniciativas es lo que yo pretendo evitar porque
pretendo hacer iniciativas más realistas y que incidan
realmente en la vida de la gente. 

Creo que si queremos mejorar la calidad de vida de las
mujeres en el campo, y ya de paso también de la ciudad y del
resto de ciudadanos, sean mujeres o sean hombres,
deberíamos hacer iniciativas que incidan realmente en ello,
iniciativas por ejemplo de bajadas de impuestos que dejen de
ahogar a los ciudadanos, de flexibilización de la
administración pública, eliminar trabas burocráticas que
permitan a la gente realizar sus proyectos de una forma ágil y
que no se eternicen en una maraña burocrática que les impide
al final pues llevar a cabo su proyecto. 

Entonces, ¿qué van a conseguir, me pregunto yo, qué van
a conseguir las mujeres del campo con esta iniciativa? Los que
van a conseguir algo en todo caso serán los adjudicatarios de
los contratos menores para organizar los eventos, los de la
imprenta a la que contraten para dar publicidad, la cadena de
radio que emita la cuña publicitaria y el político de turno que
se haga la foto, que precisamente es lo que está siendo
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criticado cada vez más por los ciudadanos, y más en los
tiempos que corren con la enorme crisis económica y social
en la que estamos ya inmersos. 

Es curioso también que haya grupos que no ven que la
mujer en el campo tenga problemas de visibilidad y que en
cambio sí que vayan a apoyar esta iniciativa. Nosotros somos
más coherentes y, en cuanto al primer punto, por supuesto, no
lo apoyamos, por todo lo que acabo de decir. Y el segundo
punto, pues, siguiendo el argumentario del Sr. Méndez,
tampoco entiendo muy bien este “suport presupostari” a qué
se está refiriendo, y por la indefinición tampoco nos podemos
permitir apoyar esta iniciativa ahora. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. 

Evidentment, com passa sovint, no és un cas excepcional,
moltes vegades les proposicions no de llei podríem dir que
són molt genèriques, fins i tot excessivament genèriques, si
ho volguéssim dir així, però és que és un poc la seva funció, és
un instrument més de declaració d’intencions, de fixació de
grans corrents i directrius de gestió pública, i no és un
instrument per a una concreció tan clara i tan detallada com es
veu que alguns grups reclamen.

Per tant, dins aquest context, que és en el que estam, al
final és una proposició que aposta per potenciar un sector
estratègic a les Illes Balears, que és en teoria el sector
primari, i aposta per donar continuïtat a les explotacions, que
si ja és molt difícil que hi hagi continuïtat a les explotacions,
en general encara és més difícil que aquesta continuïtat sigui
protagonitzada per dones. Per tant, e l que pretén aquesta
iniciativa, en definitiva, és això, i crec que des d’aquest punt de
vista, tot i la seva generalitat, hi estam plenament d’acord.

Aquí es fa un reconeixement, en fem milers; quantes
iniciatives no hem votat aquí de reconeixement a diverses
coses, començant, les més recents, per les policies, el
personal sanitari, etc.? Tampoc no els ha servit de molt,
segurament s’haguessin estimat més una productivitat que un
reconeixement del Parlament, però, bé, això és el que hi ha.

I el segon punt... -és talment així, és clar, del que no val
doblers es pot donar molt, els doblers, en canvi tenen aquest
defecte, que són finits.

I el segon punt al final és una potenciació, i evidentment
crec que tots consideram que l’agricultura s’hauria de
potenciar, així ho diu la Llei agrària, i especialment s’hauria de
potenciar la presència de la dona dins l’agricultura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara, tal com he dit a l’inici de la sessió,
per part del Grup Parlamentari Mixt no podrà intervenir cap
representant.

Per tant, passam la paraula per contradiccions, i té la
paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot volia agrair
totes les intervencions de tots els grups parlamentaris, i en
especial el suport i el vot favorable a aquesta iniciativa, que
realment és una acció  més per visibilitzar el treball de les
dones en el medi rural, per garantir que les dones accedeixin
en igualtat de condicions a llocs de responsabilitats als òrgans
directius i de decisió i a les entitats que conformen el teixit
del sector agroalimentari del medi rural. Així pensem que
vindran noves oportunitats laborals per a aquest col·lectiu.

S’accepta l’esmena in voce de Ciudadanos.

I, bé, només per acabar, també volia comentar que a la
negociació  de la PAC de cara a l’horitzó del 2027, és
important impulsar l’objectiu de visibilitzar i millorar la
situació de les dones en el medi rural perquè puguin ser
partícips i protagonistes plenes del desenvolupament rural.
Les dones són un dels pilars de la nostra societat, com s’ha dit
per tots els grups polítics, que ha contribuït molt al sector
primari a Balears, i amb aquesta iniciativa es vol fer més
visible aquesta circumstància per a les generacions presents
i futures.

Per tant reitero l’agraïment, molt, al suport rebut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, vol fer ús de la paraula, Sr. López?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No, simplemente quiero agradecer el apoyo y la muestra
de una gran visión a medio plazo de casi todos los grupos
parlamentarios.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, la Sra. Capllonch.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Campomar, disculpi.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. No, gràcies a tots els grups que hi donen suport,
i més que res des de MÉS per Mallorca ens reafirmam que la
lluita per la igualtat tant en el sector agrari com en altres
sectors és a base d’una discriminació positiva, és a base de
visibilitzar aquestes discrepàncies i a base de visibilitzar
aquestes diferències que malauradament s’han donat i encara
es continuen donant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara hi ha algun grup que s’oposi a la incorporació
de l’esmena in voce a la proposició no de llei? 

Sí, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, es que me gustaría saber cómo queda redactado el
segundo punto, porque, según como quede, también me
gustaría pedir votación separada de los puntos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, jo li..., segons el que ha comentat, si ho vol llegir la
Sra. Benlloch, així quedarà més clar, llevant, eliminant la
paraula “pressupostari”, he entès jo.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Queda exactament..., només llevam la paraula
“pressupostari”.

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir, entenc que seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport a
les mesures del primer pla d’igualtat al sector primari”;
després tot segueix igual. Sí?

Demana, per tant votació separada. Molt bé, perfecte.

Per tant, si els sembla bé, passam a votar el primer punt de
la proposició no de llei.

Vots a favor?

El primer punt, votam.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són: 11 vots a favor i 1 vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant queda aprovat el primer punt.

Ara passam a votar el segon punt de la proposició no de
llei, amb l’esmena in voce incorporada, per tant eliminant la
paraula “pressupostari” del segon punt. Passam a votar.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4181/20, relativa al reconeixement i la
visibilització de la dona dins l’entorn rural de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió. Bon dia
a tothom.
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