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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, benvinguts al nou
període de sessions, esper que hagin passat bones vacances
d'estiu. I si els sembla bé començam la sessió d'avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeix alguna substitució.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

 Sí, presidenta, Ares Fernández substitueix Jordi Marí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Virgínia Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L'ordre del dia de la sessió d'avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2743 i 2774/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2743/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
pagesia al límit.

 Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
2743/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a pagesia al límit. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan
Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats, esper que tothom
hagi pogut gaudir d'un bon estiu i que arribem descansats i amb
les piles carregades per afrontar aquest final de legislatura.

Aquesta proposta, aquesta proposició no de llei, com veieu,
es va presentar a principi d’any, dins el mes de març, i ja fa
unes quantes vegades que en aquesta comissió discutim
proposicions no de llei que van en la línia d'aquesta, són
propostes del sector que arriben a aquest Parlament, en aquest
cas de la mà de MÉS per Mallorca. Parlam de reivindicacions
plantejades totes elles al Govern de l'Estat, aquestes van
dirigides a equilibrar el mercat de tal manera que no hi pugui
haver ni abusos ni competències deslleials, a modificar la
normativa fiscal per tal que s’adeqüi a la realitat de la majoria
d'explotacions agràries i, sobretot, a facilitar el relleu
generacional, la incorporació de joves i fer rendible una
activitat imprescindible com és la producció d’aliments.

Al primer punt, del que ja hem parlat aquí en una altra
proposició no de llei, es tracta de legislar per tal de fer possible
un mercat amb preus justs, transparents i equitatius. És cert que
es va modificar la Llei de cadena alimentària, però també és
cert que no el suficient, altres estats de la Unió Europea tenen
eines millors i més eficaces. És per això que fem aquests
plantejaments. 

Al segon punt demanam modificar la normativa fiscal,
social i econòmica per tal que s’adeqüi a la realitat de la
majoria d'explotacions agràries. Hem de pensar que no parlam
de modificacions puntuals fetes a l'engròs per a la producció

d'aliments i, en aquest cas, per les explotacions de les Illes
Balears. Crec que és important remarcar això, no parlam de
baixar imposts ni de fer modificacions a l'engròs, parlam de
l'especificitat que suposa la producció, en aquest cas la
producció d'aliments. 

Al tercer es demana la modificació del Pla estratègic de la
PAC de l'Estat espanyol. És import, és imprescindible protegir
la pagesia professional, assegurar la viabilitat i la resiliència de
la pagesia professional. El teixit productiu i els sectors socials
del món rural han de ser la prioritat a l'hora d'implementar la
nova PAC. Per això, totes les qüestions que es plantegen en
aquest punt.

Al quart punt es demana una cosa que sembla tan lògica
com és la reciprocitat normativa a l’hora de poder entrar
aliments a la Unió Europea; és a dir, per produir aliments a la
Unió Europea s'han de complir tota una sèrie de normatives i
s'han de fer servir tota una sèrie de productes, cosa amb la qual
estam absolutament d'acord perquè hem d'avançar sempre cap
a una producció d'aliments de cada vegada més neta i verda,
però que de països tercers puguin entrar aliments a la Unió
Europea, produïts en condicions que no són les mateixes que
les de la Unió Europea, així ja no hi estam d'acord, ja que es
poden produir i es produeixen casos de competència deslleial
amb els mateixos productors europeus. I hem de tenir en
compte també que sempre qui entra producte a la Unió
Europea, qui importa, qui entra producte a la Unió Europea no
són petits productors, no són empreses familiars, són
normalment grans multinacionals.

 I el cinquè punt és més conjuntural del moment que es
registra la proposició no de llei, que era un moment on cereals
i pinsos havien patit una pujada desorbitada i inassumible per
als productors, però, com que la cosa segueix més o manco
igual, mantenim el punt i creiem que és important la implicació
de l'Estat, en aquest cas en connivència, en col·laboració tant
amb el sector com amb les comunitats autònomes. 

Esperam, perquè, a més, ja dic, és una reivindicació del
sector, que sigui acollida pels grups bé i que pugui ser aprovada
la proposta. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular,
en torn de fixació de posicions, té la paraula la Sra. Assumpció
Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades, bon dia. Efectivament, Sr. Mas, la situació del camp
a Balears i les perspectives dels pagesos cada dia, cada dia
empitjoren, amb tancament d'explotacions, sacrifici de caps de
bestiar, caiguda de l'activitat, de manera que el relleu
generacional i la incorporació de joves agricultors cada vegada
es fa més i més difícil. I tot açò succeeix perquè les
explotacions agrícoles i ramaderes no tenen rendibilitat i no
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generen unes rendes suficients per poder viure amb dignitat.
N’hem parlat ja diverses vegades. 

La renda dels pagesos és inferior en un 50% a la dels
agricultors de la península, per la insularitat i els baixos preus.
El problema del camp es resumeix en què els preus no cobren
pels seus productes, que no cobreixen els costs i, a més, tots els
costs s'han encarit al llarg d'aquest any 2022 per la inflació. 

Miri, Sr. Mas, amb aquesta proposició no de llei entenc que
MÉS per Mallorca fa una esmena a la totalitat a la gestió de la
Conselleria d'Agricultura. I vostè demana un conjunt de
mesures amb les quals estam totalment d'acord i mesures que
ja hem demanat des del Partit Popular, per exemple, tot el que
fa referència a l’incompliment de la Llei de cadena alimentària,
que fa inviable la producció de llet tant a Mallorca com a
Menorca. Miri, darrerament, ara, a Menorca acabam de patir el
tancament de la planta envasadora Menorca Llet, amb unes
conseqüències que encara a dia d'avui desconeixem, però que
bé, bé, no hi pinta gens. 

També estam d'acord amb la modificació del Pla estratègic
de la PAC, i vull aprofitar per reiterar que a dia d'avui
desconeixem encara com afectarà la nova política agrària
comunitària a Balears, és una autèntica incògnita, perquè a la
compensació dels costs d'insularitat, que tant diu la consellera,
Sra. de la Concha, que està per veure encara i quantificar, li
hem de restar la supressió de les ajudes associades a la
producció integrada i no sabem quantes hectàrees es veuran
afectades de les Illes Balears. 

El debat d'aquesta proposició no de llei ja l’hem viscut en
aquesta comissió, dia 20 de maig de l'any passat vam aprovar
una PNL, suport a la pagesia davant la crisi de la COVID, que
van presentar vostès; el novembre, també del 20, va ser
aprovada una PNL de suport als pagesos de Balears, PNL del
Partit Popular. I, miri, durant aquesta legislatura 2019-2022
hem patit un enfonsament del PIB del sector agrari de Balears.
Per tant, les mesures que avui es proposen a aquesta PNL
arriben tard, Sr. Mas, i açò sí que el meu grup ho lamenta. 

Nosaltres li donarem suport, però creiem que tenia
l’oportunitat de presentar-les el 2019, com vam fer des del
Partit Popular i vam reclamar aquest pla estratègic per a la
ramaderia, que avui, sincerament li dic, el Govern de la Sra.
Armengol o no ho ha sabut o encara no ha tingut temps de
redactar-ho a dia d'avui. I açò sí que ho lamentam i ens sap
greu. Però, com que compartim plenament els punts d'aquesta
proposició no de llei, li donarem suport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Alejandro Sanz, Alejandro López,
perdó.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Me haré cantante un día.

(Algunes rialles)

Gracias, presidenta. No me voy a extender demasiado, yo
creo que la PNL en cuestión sí que va en línea de lo que ha
defendido la Conselleria de Agricultura de Baleares, de hecho
los debates que tenemos siempre van en estas líneas.

El primer punto obviamente se votará a favor, creo que
siempre estamos diciendo que lo que hay que conseguir es que
los precios sean más justos y sobre todo equitativos en la
pagesia, no nos parece correcto que ellos incluso tengan a
veces que vender muy por debajo de lo que realmente les
cuesta y que después los precios se ven reflejados muchísimo
más de lo que les han pagado. De hecho, la Ley de cadena
alimentaria va por ese camino y creemos que es la única
solución, garantizar que la pagesia sí que tenga unos salarios
que sean dignos y sobre todo que no tengan que trabajar
siempre a pérdidas y dependiendo de las ayudas.

Luego en el segundo punto, que también vamos a votarlo a
favor, es evidente que si la pagesia en sí siempre está
atravesando un bache, ahora mismo, con la inflación que hay,
con los problemas, incluso en el tema del cereal con la guerra
en Ucrania, está todavía mucho peor. Entonces, todo lo que sea
ayudarles, en este caso con una batería de aplicaciones en
normativa fiscal, creemos que es positivo para el sector, sobre
todo porque un sector que, vuelvo a repetirlo, si no recibe
ayudas, en general, no tiene beneficios, lo cual sí que nos tiene
que llevar a reflexionar ¿cómo puede ser que estemos viendo
ahora a nivel europeo lo importante que es no depender de
según qué partes externas, que el producto local es lo que hay
que potenciar, y a mí la reflexión es cómo puede ser que
precisamente quien da de comer... o sea, quien recoge la
materia prima para que luego se pueda vender en los
supermercados, cómo puede ser que no tengan salarios dignos,
cuando realmente es un negocio y un tema comercial muy, muy
importante? O sea, todos vamos a comer, con lo cual se trata de
legislar, como se está intentando con la Ley de cadena
alimentaria, y encontrar otras funciones para que no vayan a
pérdidas.

Es evidente que cada vez hay que fortalecer más el producto
local y sobre todo nuestra pagesia y nuestro campo porque ante
cualquier inclemencia lo que vemos es subida de precios, lo
que vemos es que no se puede realmente obtener ese alimento
o esa materia prima si no tienes una soberanía en cuanto a la
autosuficiencia en el territorio, por lo tanto, el punto 2 también.

Y en el 3 sí que le haré una petición al proponente, al Sr.
Mas de MÉS per Mallorca, donde pone “modificar” sí que
pediríamos que pusiera al menos “adaptar”, y explico el
porqué: la PAC ya está negociada, presentada por parte del
Estado, si ahora mismo se quisiera modificar sería reiniciarlo,
y nosotros creemos que lo que se ha conseguido es una mejora
muy importante para Baleares, de hecho, y lo contesto a la
diputada que me ha precedido, la consellera vino y explicó por
completo todo lo que se había negociado, los tramos que iban
a aumentar y cómo, a pesar de lo que se que sí que se ha dicho,
aún así sí que aumentaba el dinero que van a recibir los payeses
en la nueva PAC.
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Entonces, creemos que no sería bueno para Baleares
volverla a tumbar y volverla a presentar, con lo cual más bien
un “adaptar” o ver cómo lo pueden hacer sin que tengan que
reiniciar el proceso. Si se acepta esta pequeña modificación se
podría votar a favor, si no tendremos que votar en contra,
porque a lo mejor supone un perjuicio para la pagesia de
Baleares, aunque entendemos que la motivación es adecuada. 

En ese sentido, simplemente decir que el resto de puntos
vamos a votarlos a favor. Creo que la intención del grupo que
propone la PNL va muy en línea con el trabajo que se está
haciendo en la consellería y creemos que toca fortalecer el
campo y conseguir que la pagesia no venda pérdidas y sobre
todo que se vea fortalecida. 

Sí que es verdad que aquí se ha hecho mucho esfuerzo en
que los jóvenes se acerquen al campo, que sí que hay un relevo
generacional, es uno de los ejes fundamentales de la
conselleria, pero hay algo evidente que siempre decimos: hasta
que no sea algo rentable no va a ser realmente atractivo. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, nosotros estamos de acuerdo
con que la situación de la pagesia empeora día a día y creemos
que, entre otros factores de responsabilidad, deben contarse con
la gestión llevada a cabo por las dos últimas consellerias con
responsabilidad en este tema de agricultura.

O sea, encontramos un poco extraño que los miembros de
un pacte de govern que tienen unos puntos que nos presentaron
en sus acuerdos de Bellver, se quejen, digamos, a sí mismos de
su propia gestión. Lamentablemente, digo, pues esto, como
ustedes tuvieron la gestión en la legislatura anterior y la tienen
en ésta gobiernen, gobiernen y, además, vemos que tienen los
criterios acertados.

Probablemente hay algunos desacuerdos, eso sí, o sea la
frase final de esta proposición no de ley sobre que la verdadera
misión de la actividad agrícola es la producción de alimentos,
tal vez se desdice con las declaraciones de la Sra. Mae de la
Concha cuando ella nos planteaba que a la responsabilidad
sobre el paisaje, el cuidado del territorio, las obligaciones, que
parece tiene una serie de obligaciones a las que esta
proposición parece contrarias y considera que burocratizan al
campo.

Esta proposición parece responsabilizar de esta
burocratización del campo solo a la Unión Europea, pero
recordemos que nuestras consellerías, nuestro propio gobierno
también burocratiza el campo y también hace exactamente lo
que plantea esta proposición: impone unas obligaciones sin
contrapartidas ni ayudas económicas para llevaflas a cabo.

Es verdad que del campo esperamos cuestiones como la
resolución de género, una cuestión como de recambio
generacional, unas cuestiones de cuidado del paisaje, de
responsabilidad ante el territorio y tal, que no son -como dice
sabiamente esta proposición- la verdadera actividad de la
agricultura, que es llevar a cabo la producción de alimentos. 

Así que, recordando que ustedes, en sus propuestas de
Bellver, en sus acuerdos en el punto 51..., -perdón, en el punto
150- nos decían que reclamaran... “Reclamaremos que se haga
efectivo un régimen especial agrario para Baleares de modo
que la política agraria común compense los costes de
insularidad de los productores e incremente los recursos
dedicados a la agricultura balear”, magnífica propuesta que
deberían estar llevando a cabo como gobierno, entendemos,
¿no?

En el 145: “Mejoraremos la eficiencia de las oficinas
comarcales de agricultura y las acercaremos a la payesía. Los
payeses volverán a recibir asesoramiento técnico y adaptaremos
los horarios de las oficinas a sus necesidades”, perfectamente
como medidas en contra de la creciente burocratización. 

Nos preguntamos por qué no las aplican, porque nos
parecen bienvenidas todas estas medidas; o sea, la bajada de
impuestos, el recortar IVA, lo que pasa es que me preocupa en
esta comisión: ¿vamos a ir presenciando cómo solicitamos la
bajada del IVA, tema por tema? ¿No parece ya mejor que
vayamos a un planteamiento en conjunto?

Pero vuelvo a encontrar ciertas contradicciones
conceptuales, porque la Sra. Diputada Joana Aina Campomar
nos recordaba, y ante una propuesta de bajada de impuestos
que planteaba yo, la tremenda necesidad, y decía que esto de
bajar los impuestos era una propuesta repetitiva de la
derechona, que se ve... no..., digo, y que no, que es malísimo,
que eso no sirve para nada y, sin embargo, aquí se solicita.

Y les digo: ahora se lo solicitamos a los piensos, a los
gasóleos y al tema agrícola, vamos a ver, por cierto, en pesca
cómo se solicita también una bajada de IVA en esto. Vamos a
ir viendo cómo..., estamos viendo cómo se plantea también
sobre productos de primera necesidad como freno a la
inflación, ¿Por que no discutimos el IVA?

Porque si no, además, al final yo acabaré yendo a una
ferretería y diciendo: el anzuelo lo compró con un 4% porque
es para una actividad pesquera; la tuerca la compro a un 10%
porque la quiero para un panel solar, y no va a haber nadie que
entienda de qué factura estamos hablando. Así que
pongámonos de acuerdo con un IVA generalizado, hagamos
una propuesta de un IVA generalizado.

Nosotros, eso sí, en las propuestas de resolución derivadas
del debate de política general, estamos muy agradecidos de una
que se nos aceptó en que decíamos que “el Parlamento insta al
Gobierno a adquirir un compromiso con la producción del
sector primario de la comunidad balear mediante la
investigación y desarrollo sobre nuestra auténtica capacidad
productiva, y las fórmulas rentables y sostenibles de
distribución y comercialización”, viendo en esas líneas y ya
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diciendo que eso, que para nosotros se reconocen un montón de
problemas que venimos denunciando....

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, perdoni, ha d’anar acabant.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Sí?... Sí, termino, era mi frase final...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot acabar, dic que ha d’anar acabant...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Era... era... tenía...

(Se sent una veu de fons que diu: “Tot l’estiu preparant
(...)”)

... tenía como un encanto, una subida final que me ha
desmoronado, Sra. Presidenta,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot acabar. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

... pero espero que mi discurso haya sido entendido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vint segons per acabar, li concedesc vint segons per
acabar.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias..., gracias, Sra. Presidenta, he acabado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nos encontramos ante una propuesta
que parece una carta a los Reyes Magos más que algo
realizable, teniendo en cuenta quienes son los que nos están
gobernando en estos precisos momentos.

Además, se evidencia que la Consejería de Agricultura
dirigida por el gobierno de izquierdas en los últimos siete años
ha fracasado en sus políticas, puesto que el campo sigue
agonizando y cada vez va a peor.

Esta propuesta se dirige al Estado, pero evita dirigirse al
Gobierno de Baleares, donde precisamente MES sí que tiene
capacidad de decisión efectiva, puesto que MES está apoyando
al gobierno autonómico, además de tener una responsabilidad
solidaria en todas las decisiones que adopta el gobierno
autonómico por parte de los consejeros que se sientan en el
Consejo de Gobierno de la Sra. Armengol y que pertenecen a
la formación política MES, que es la que presenta esta
iniciativa.

El problema real y principal ahora mismo de la subida del
campo es la subida de los costes de producción. Mientras
sigamos aplicando las medidas globalistas de la secta climática
seguiremos sin ser soberanos energéticamente y nuestra
economía agonizará en manos de los caprichos de las potencias
extranjeras que quieran hundirnos económicamente. 

Todos los sectores, y especialmente el primario, que hace
tiempo que agoniza, se ven influenciados por esta política
internacional equivocada que llevamos aplicando desde hace
décadas por parte de todos los partidos que han gobernado y
también por las élites que gobiernan en Bruselas, en la Unión
Europea. 

Dicho esto, evidentemente, nosotros no tenemos nada en
contra de estas medidas que se están proponiendo,
evidentemente es la línea en la que nosotros queremos avanzar,
creemos que es necesario, simplemente quería dejar constancia
de que llama la atención de este grupo que un grupo político
que apoya al gobierno autonómico y, por tanto, tiene
corresponsabilidad en las decisiones que adopta, pues sea
consciente de que la agricultura en Baleares no solamente no ha
mejorado, sino que empeora día a día. 

Gracias, presidenta. 

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. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, benvinguts tots els
companys diputats després de l'estiu.

El nostre grup, el Grup Parlamentari El Pi votarà
favorablement aquesta proposició no de llei, jo crec que els
portaveus que m'han precedit en l'ús de la paraula han
diagnosticat perfectament la situació, un diagnòstic que, per
altra banda, ja havíem fet a comissions passades. Tots sabem
les enormes dificultats i la brutal complexitat que viu el món
primari a les Illes Balears, problemes estructurals que
arrossegam de fa molt de temps, com el tema de la insularitat,
però, bé, també problemes que s'han comentat aquí, de
posicions de domini; el paper dels grans operadors comercials
escanyant els productors; la competència deslleial, i això lliga
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amb aquestes condicions de producció diferents de la Unió
Europea i dels productes que vénen de fora de la Unió Europea;
i ara encariment dels costs produït per la inflació. Això està
diagnosticat i crec que és prou indiscutible. 

Diria, al contrari del que ha manifestat la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que més que una esmena a la totalitat a
la Conselleria d'Agricultura és una esmena a la totalitat a l'Estat
i a la política agrària de l'Estat. Però, bé, ja està bé que si vostès
de MÉS, evidentment pot tenir una certa lògica que facin una
esmena a la totalitat, el que no té tanta lògica és que el partit o
els partits que donen suport i que es troben al Govern de l'Estat
votin a favor de la seva proposta, però bé, nosaltres no
entrarem en la coherència de cada grup. 

En tot cas, el que nosaltres constatam és que aquesta és una
iniciativa que té tres potes  essencials: una primera pota seria
una millora de la regulació jurídica normativa per donar més
protecció i ser més favorable al fet pagès, això seria una
primera pota.

Una segona pota seria establir més ajudes, més suports
institucionals a la producció agrària.

I una tercera pota seria la fiscalitat, i seria una reducció
tributària a l'activitat agrària.

Tres potes amb les quals estam plenament d'acord i per això
li donarem suport, ara bé, permeti’m que li digui que no deixa
de sorprendre que per als pagesos sigui molt bo reduir imposts
per lluitar contra la crisi i a molts de sectors vostè els neguin
aquesta mateixa reflexió i aquesta mateixa idea, perquè resulta
que per a uns és absolutament desbaratat reduir-los els imposts,
com s’ha reclamat aquí en altres àmbits, per resulta que per als
pagesos sí que és una cosa molt bona. Bé, jo crec que això,
aquesta contradicció se l’haurien de fer mirar perquè,
evidentment, la política fiscal, encara que vostès als pagesos sí,
però als altres no, és un instrument evidentment de política
econòmica, i de vegades la moderació fiscal pot ajudar, com
vostès mateixos plantegen aquí, que l’activitat agafi oxigen i
vagi endavant. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Benvinguts a aquest
nou període de sessions. 

I m'agradaria dir que estava sorprès per un canvi, però la
veritat és que estic no sorprès, perquè no n’hi ha hagut canvis,
continuem amb les sectes climàtiques, continuem amb què tal
vegada hem de llegir bé les propostes perquè es parla del
Govern de l'Estat, no del Govern autonòmic, i només s’ha de
mirar “el Parlament insta el Govern de l'Estat”, punt 1, “El
Parlament al Govern de l'Estat”, el punt 2, “El Parlament insta
el Govern de l'Estat”, punt 3, “El Parlament insta el Govern de

l'Estat”, punt 4, i “El Parlament insta el Govern de l'Estat”, punt
5, cinc punts i els cinc diuen el mateix, però parlem com que sí
és qüestió de conselleries.

Tot i això, crec que és important parlar de la cronologia
també d'aquesta qüestió, perquè la PNL es va presentar el dia
18 de març del 2022 i uns dies després la consellera va
comparèixer al Parlament de les Illes Balears per explicar la
nova PAC. Aquesta proposta es va presentar amb una
mancança d'informació sobre la nova PAC que després va ser
d'explicada, aquesta nova PAC sí que parlava d'un increment
important de les ajudes als pagesos per cada hectàrea, unes
ajudes importants per a la integració també de la dona, com
dels joves, dins el camp, també que és necessari.

Tot i això, també parla aquesta proposta que ja hi havia una
crisi d'una guerra provocada per Rússia, la invasió a Ucraïna,
que no se n'ha parlat gaire, però que sí que és una qüestió que
podem parlar de la crisi climàtica i podem parlar que fa milers
d'anys que els governs, els partits que governen no ho fan bé,
però tenim una situació actual que afecta més encara el camp,
i aquesta proposta el que vol és justament revertir aquestes
situacions puntuals. Podem fer demagògies o podem tractar
d'ajudar el camp, que és del que es tracta. 

També s'ha parlat que si el camp és o no paisatge o
producció d'aliments, no són elements excloents, al revés, són
elements que justament ajudaran a conservar el camp pels dos
vessants, a Formentera ho tenim ben clar, conservar el camp és
un atractiu turístic, a més d'una producció de quilòmetre zero,
com estableix la nova llei turística. Estam molt contents que
molts grups que no van donar suport a la Llei turística estiguin
d'acord que millori la producció per poder tenir productes de
quilòmetre zero necessaris per a la producció d'aliments i per
a la conservació del camp.

Sí que és cert que, pel que..., totalment d'acord amb el que
ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Podem respecte que
una modificació de la PAC, que és del 2023 al 2027, podria fer
justament que aquestes ajudes no arribassin, i sí són
necessàries, crec que va quedar clar a la compareixença de la
consellera com ara mateix que és necessari. Llavors, aquesta
petita modificació, si és acceptada, es podria votar a favor
aquest punt per part del meu grup, i la resta de punts,
òbviament, es votaran a favor perquè és necessari un impuls al
camp d'aquesta manera.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Està clar que l'encariment
generalitzat de combustibles i matèria prima agrària és un
problema per al sector primari, i també està clar que
històricament aquest sector ja jugava amb un marge de
beneficis molt reduït i que en els últims mesos també ha hagut
de patir la sequera. 
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Per al Grup Parlamentari Socialista és una prioritat dotar el
mercat de mesures encaminades a la consecució d'uns preus
justs, transparents i equitatius per a la pagesia, així com
l'aplicació d'una política fiscal al servei de la política
econòmica i que compleixi amb els eixos rectors que marca la
Llei general tributària, com ara el principi de justícia i igualtat. 

Com apuntava el Sr. Mas, les mesures que es reclamen són
rebaixes impositives no generalitzades, i diria jo que s'haurien
de circumscriure a les Illes Balears. La política fiscal també
s'ha d'utilitzar per resoldre problemes puntuals i circumscrits a
fenòmens extraordinaris immediats. I aquesta és la virtut de
l'IVA, que és un impost no periòdic, instantani i que permet
l'adaptació a la realitat de les coses sense ajornaments. 

Des del Govern balear, i també des del Govern estatal, es
treballen propostes col·lectives per tractar de trobar les millors
mesures pal·liatives amb una atenció especial als sectors
estratègics i especialment afectats per la crisi, tant el sector
primari com el transport. Així, ja s'han consolidat un grapat
d’iniciatives amb l'única finalitat d'alleujar la càrrega que
suposa la pujada de preus, però hem de seguir lluitant per
aquest sector estratègic i aconseguir el mateix tractament del
que gaudeixen les regions ultraperifèriques. 

L'objectiu prioritari ha de ser la creació d'un règim fiscal
que posi el mercat balear i, més concretament, el mercat
primari al nivell d'igualtat d'oportunitats que el mercat
continental.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa presentada per
MÉS per Mallorca perquè, encara que es fan molts d'esforços
en ajudar el sector primari balear, és necessari continuar
treballant intensament per millorar la seva situació. Votarem a
favor, així, de tots els punts de la PNL i també donarem suport
al tercer punt si s'aprova la modificació anunciada pel Sr.
López, perquè a la pagesia de les Illes Balears no li convé que
es demanin modificacions del Pla estratègic nacional de la nova
PAC, quan som el territori de l'Estat més beneficiat en tots els
paràmetres, segons la darrera negociació, i no sabem com
podria sortir si s'ajornés la seva aplicació i es tornés a negociar
de nou, la qual cosa podria provocar un retard en les ajudes.

Recordem que el sector primari ja es considera estratègic i
que necessita certeses i esperances i que la nova PAC ja entrarà
en vigor aviat, concretament dia 1 de gener de l'any 2023.

El reconeixement i la compensació de la insularitat amb la
nova PAC serà una realitat amb el reconeixement especial i la
creació d'una regió específica socioeconòmica per a les
Balears. 

Amb l'actual PAC les Balears estan diluïdes amb fins vuit
regions agroclimàtiques; en canvi, l’establiment d'una regió
específica implicarà que el valor mitjà regional sigui un 50%
superior a les Balears que l'import mitjà nacional. Això suposa,
evidentment, una millora de tots els indicadors de la nova PAC
per als agricultors i ramaders de totes les Illes. 

Per tant, com dèiem, donarem suport a aquesta iniciativa
presentada per MÉS per Mallorca, perquè ve a resoldre els
problemes puntuals ara mateix de pujades de preus per mor de

determinades circumstàncies que coneixem tots i que posarà el
mercat primari al nivell que es mereix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Ara per contradiccions i per part del
grup proposant té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. He de dir que..., ho ha dit el Sr. Melià,
no hi ha cap punt dirigit al Govern de les Illes Balears, ho dic
pels grups que ho han plantejat, i no hi ha cap punt dirigit al
Govern de les Illes Balears perquè -com he dit- és el recull de
les reivindicacions de les organitzacions agràries fetes en el seu
moment, el mes de març d'enguany, dirigides a l'Estat espanyol,
i no hi ha cap punt dirigit al Govern de les Illes Balears perquè
no hi ha cap d'aquestes qüestions que pugui resoldre el Govern
de les Illes Balears. 

Per tant, no fem cap esmena a la totalitat al Govern de les
Illes Balears entre altres coses perquè en formam part i estam
orgullosos de formar-ne part i de la política agrària d'aquests
darrers set anys i busques, eh?, entre altres coses perquè MÉS
per Mallorca la va gestionar durant quatre anys. Això, per una
banda.

En el cas de la PAC tampoc no parlam de Balears. Parlam
del model de pagesia europea; parlam de pagesos professionals;
parlam de tenir en compte i que la prioritat de les
administracions han de ser els pagesos professionals. No
parlam de l'especificitat que suposen les Illes Balears.

I estam d'acord amb el que ha explicat la Sra. Truyols i amb
el que va explicar la Sra. Mae de la Concha aquí el dia que va
venir a explicar-nos com afectaria les Illes Balears, i així ho
vàrem dir i ho vàrem fer, i ho vàrem fer públic.

I qui realment burocratitza moltíssim les empreses, la gestió
de les empreses agrícoles, de les explotacions agràries a tota la
Unió Europea, i afecta això moltíssim les Illes Balears pels
models d'explotacions que tenim a les Illes Balears, perquè per
una qüestió de dimensió són explotacions entre petites i
mitjanes com a molt, és la Unió Europea, és que no hi ha volta
de full. És a dir, si tu analitzes els  llibres d'explotació de
qualsevol explotació agrària de les Illes Balears i la paperassa
que maneja qualsevol explotació agrària de les Illes Balears, la
majoria de tota aquesta paperassa està vinculada a la PAC, en
això no hi ha..., és que podeu anar a qualsevol explotació
agrària i ho veureu.

Acceptam l'esmena in voce que ens planteja Podemos amb
els mateixos arguments que ens planteja Podemos.

I volem agrair, tot i les crítiques, el vot favorable de tots els
grups perquè he interpretat que tots els grups votaran a favor.
Per tant, això, moltes gràcies i confiem que arribi on hagi
d'arribar a la proposta.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Sr. Méndez, no m’ha quedat clar si vol
votació separada dels punts o si podem votar en bloc...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

No, no, no, por mí... aceptaré todos los puntos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem votar en bloc? Tots estau d’acord que votem tota la
PNL? 

Per tant, entenc, segons les intervencions dels diferents
portaveus, que es pot aprovar per assentiment, no és ver?

En conseqüència, queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei RGE núm. 2743/22, relativa a pagesia al
límit.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2774/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a la reclamació de mesures urgents per
alleujar la situació insostenible dels pescadors i armadors. 

Tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2774/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la reclamació de mesures urgents per alleujar la
situació insostenible dels pescadors i armadors. Per a la seva
defensa i per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, presidenta. Avui defensam per boca de la
nostra diputada Virginia Marí una iniciativa que vàrem entrar
el mes de març, però que encara és vigent a l'actualitat. 

Des del Grup Parlamentari Popular ja hem presentat moltes
propostes relatives a alleujar la situació crítica en què es troba
el sector pesquer de les Illes Balears. Aquesta crisi s'agreuja per
moments a causa de l'increment dels costos d'explotació del
sector. En relació amb els preus del gasoil la pujada a Balears
s'ha triplicat en només un any; si a això hi afegim les diferents
accions dutes a terme tant per part del ministeri com per la
Unió Europea en relació amb la limitació de contingents,
quotes, noves zones de veda per a la pesca d'arrossegament a
les Illes Balears i la reducció de dies de pesca que a Eivissa per
a aquest any 2022 arriba fins als 11,08%, la situació és crítica.

Ja són diversos els armadors que han decidit amarrar les
seves embarcacions pel fet que els és inassumible
econòmicament sortir a pescar.

Les conseqüències de tot això juntament amb les
conseqüències econòmiques que la guerra amb Ucraïna
provoca és l'enfonsament de la flota.

Segons els experts, les perspectives són molt negatives ja
que a tot això s’ha de sumar la possibilitat que contempla
l'Organització Mundial del Comerç d'eliminar les subvencions

que bonifiquen el gasoil, la qual cosa seria la ruïna total per a
moltes empreses, especialment per a la flota artesanal que no
podria fer front al seu elevat cost. 

Si no es reverteix l'actual estat seran moltes les famílies i la
cadena de proveïment de productes pesquers que sofriran i ho
patirà també la ciutadania en general, que acabaran
col·lapsades i que aniran progressivament desapareixent. 

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta
els següents punts i que demanam a la resta de grups polítics
que venguin a bé a votar a favor per intentar donar aquesta
empenta al sector pesquer.

Instar el Ministeri d'Agricultura i Pesca a estudiar mesures
urgents que serveixin per alleujar la situació a la deriva dels
costs d'explotació que viuen els pescadors de les illes, mesures
addicionals, com ha sol·licitat el sector, relatives a
bonificacions a les cotitzacions a la Seguretat Social; els
préstecs bonificats, la supressió de les taxes portuàries, la
reducció de l’IVA sobre el peix i marisc, o les ajudes a la
paralització temporal a causa de circumstàncies excepcionals.

Instam o instaríem també el Ministeri d'Agricultura i Pesca
a actuar amb la major celeritat i agilitat possible davant la
situació d'emergència actual i a facilitar la interacció entre el
sector pesquer, representants de la conselleria i el sector mateix
per poder evitar la interrupció al subministrament de productes
pesquers.

I instam el Ministeri d'Agricultura i Pesca a defensar davant
l’OMC i la Unió Europea a la vigència de les actuals
subvencions en la compra del combustible imprescindible
perquè la flota pesquera es mantengui operativa.

És una proposició no de llei totalment constructiva i per
defensar el sector pesquer deman el vot a favor de la resta de
grups polítics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Estamos ante una PNL que, como
evidentemente ha dicho el Sr. Sagreras, es constructiva. La Sra.
Marí, que es la diputada que la redactó, es una persona que por
su profesión tiene unos conocimientos de pesca bastante
mayores que los que seguramente tengamos la mayoría de
diputados aquí presentes y en general suele hacer un mapa de
la situación correcto. 

Votaremos a favor -ya lo adelanto- de los tres puntos, pero
sí quiero puntualizar alguno porque debido al tiempo que hace
que se presentó hay cosas que se están haciendo ya.
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Votaremos a favor porque hay algunos puntos además que
se hacen.

Respecto al primero, ya existe una reducción y una
supresión de tasas portuarias o bonificaciones a sus
cotizaciones. Ahora bien, entendemos, igual que en la anterior
PNL, que, debido a la situación que se está pasando, lo que hay
que hacer es conseguir paliar o aligerar la situación de costes
que tienen las explotaciones. Es lo mismo que hemos dicho, de
hecho el sector primario lo está pasando mal y cuando suben
los..., cualquier tipo de costo de origen lo que hay que hacer es
intentar paliar o solventar esa situación. 

En cuanto al segundo punto, que también vamos a votar a
favor, no supone ningún problema, pero en general no ha
habido un corte de suministros, solo de forma puntual unos
cuantos días, pero creemos que es correcto el punto como está
planteado. Por tanto, se votará a favor. 

En cuanto al tercero, como a veces ha habido polémica en
esta comisión, lo voy a decir muy claro, lo vamos a votar a
favor. De hecho, siempre hemos estado a favor de esa parte,
tanto en nuestro caso como otros partidos que damos apoyo al
Gobierno, pero es que se están manteniendo ya, quiero decir,
no se ha dejado de dar subvenciones a combustibles en el
sector pesquero. De hecho, ahora, con el tema de la guerra de
Ucrania, incluso se ha fortalecido. Entiendo que cuando se
presentó la PNL tenía sentido, sigue teniendo sentido, de hecho
hay cosas que se aplican, y por eso mismo votaremos a favor de
los tres puntos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Jesús Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Estas medidas urgentes para
aliviar la situació insostenible de los pescadores y armadores,
como la misma proposición afirma, no son nuevas, o sea, ya se
han presentado por parte precisamente del mismo grupo
muchas propuestas desde este grupo, que, por cierto, siempre
han sido aceptadas y siempre nos han encontrado además
ustedes favorables porque creemos que conocen bien la
situación y tienen bien detectados los problemas inherentes a
ella.

En este caso los costes de explotación y la burocracia, al
parecer Leviatán es una hidra con varias cabezas y estas dos
como ven son reconocibles también de la proposición anterior
y este mismo monstruo marino, que en este caso como es de
pesca pues es más acertado, no es tanto un dragón como un
monstruo marino; este leviatán en los dos casos, como ven, son
recurrentes las cuestiones de que los costes de explotación que
tendrán su subsiguiente arreglo gracias a impuestos y eso en las
propuestas como la burocracia y la burocracia impuesta por
Europa parecen ser los dos grandes..., las dos cabezas más
reconocibles o más próximas de esta hidra sobre la población
y su explotación de recursos.

Es verdad que esta limitación de contingentes, de cuotas, de
nuevas zonas de veda, esta reducción en los días de faena, en
que se comenta además especialmente en Ibiza, pero que afecta
a todas las islas, conlleva un absurdo, en el que insistimos, y es
que unas islas del Mediterráneo no se autoabastezcan de sus
necesidades de pescado, del pescado necesario para su
alimentación, que de hecho tengan un tanto por ciento de su
producción..., el tanto por ciento de su producción en cuanto al
consumo resulte ridículo, resulte como entre una sexta y una
quinta parte, que nos lleva además a preguntarnos primero de
dónde proviene el pescado que consumimos en las Islas, porque
verdaderamente es un misterio sorprendente; y segundo, cómo
es que el salmón ha llegado a ser el producto estrella o el
producto más ofrecido de nuestra..., lo más ofertado
precisamente por nuestro sector de la restauración, siendo el
salmón un pescado, como ustedes saben perfectamente, extraño
a nuestro entorno, ¿no? Así que, con un bonito color, ...

(Rialles de l'intervinent)

... no, a mí me gusta mucho. Bien.

Ahora, nos solicitan desde el Grupo Parlamentario Popular
que estudiemos medidas, en el primer punto, fiscales-
económicas. Les insisto en lo que les insistía antes del IVA,
¿vamos a ir punto por punto, nos programamos estos siete
meses que nos quedan una revisión total de las actividades para
ver el IVA adecuado a cada uno de ellas? Como se ha
manifestado en algún momento, como ha manifestado el Sr.
Melià, resulta que en unas cosas sí y en otras cosas no, según
uno tenga sus preferencias, digamos, o sus campos de acciones
políticas en unos sectores o en otros, así que más vale que nos
dejemos de hacer proposiciones y nos hagamos un listado de
todos los productos y vamos discutiendo, ¿el IVA de éste
cuánto se adecua? Mira, éste 16, éste 12. Tenemos un abanico
entre el 4 y el 21 la mar de interesante, si tenemos alguna
posibilidad de proponer a quien sea el responsable de estos
temas nuestras sugerencias. 

Después, las medidas para la interacción entre el sector y
los representantes de las administraciones creemos que son
también básicas y vitales y la defensa de la vigencia de las
subvenciones son los tres puntos, las tres medidas urgentes que
considera el Partido Popular y cuya aquiescencia nos solicita,
así que nos encontrará francamente favorables y muy contentos
de poder mostrar nuestra disposición en ello.

Gracias, Sra. Presidenta, he terminado, ahora sí. 

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:

Sí, gràcies, gràcies, presidenta. Com l'anterior proposta
aquesta va tota, tots els punts dirigits al Govern, al Govern de
l'Estat, per una simple qüestió competencial, perquè tots els
punts afecten les competències del Govern de l'Estat. 
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Nosaltres votarem a favor de tots els punts perquè, per
exemple, es torna a parlar de reducció de segons quins imposts,
en aquest cas l’IVA, també d'aliments, també d'aliments bàsics.
Per tant, creim que anam en la mateixa línia. Està feta més o
manco al mateix temps que l'anterior proposta, l’anterior estava
registrada dia 18 de març i aquesta dia 22 de març, i va ser a un
moment en què tot va començar a pujar molt, tot. Els costos de
producció pujaven i vèiem com els ingressos no pujaven. 

Creim que és ver que és una proposta feta en positiu, és una
proposta feta a qui pertoca, que és en aquest cas el Govern de
l'Estat, el ministeri. I per això, per tant, la votarem a favor. 

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, nuestro voto es a favor de la iniciativa.

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.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També breument, perquè
donarem suport a la iniciativa, que està molt en la línia de la
que hem votat de l’anterior punt de l'ordre del dia d'aquesta
comissió. En definitiva, és una iniciativa que reclama més
diàleg entre el ministeri i el sector, més ajudes per al sector
pesquer, una fiscalitat més avantatjosa i, sobretot, que  Europa
no dificulti encara més la cosa. Per tant, nosaltres estam d'acord
amb aquestes línies d'actuació i hi votarem favorablement. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sagreras, crec que la Sra. Marí
estarà contenta de com ha  defensat aquesta proposta. Li diré el
que li diria a ella també, que és que parla d'Eivissa i podríem
parlar d'Eivissa i Formentera perquè justament l’exemple, i sé
què la Sra. Marí sí que coneix perfectament la situació de
Formentera, i els exemples que posa aquí són exactament
aplicables també a l'illa de Formentera. 

Òbviament donarem suport a aquesta proposta perquè són
necessàries les mesures que es posen només per un incís,
perquè ja és la segona vegada avui, no m'ha sorprès tampoc, Sr.
Méndez, que parla d’un IVA com tarifa plana. Crec que des del
Grup Socialista s’ha expressat moltes vegades, des dels grups
que donen suport al Govern tant autonòmic com estatal, es
parla d’actuacions puntuals en els imposts, perquè si fos
generalitzat moltes de les qüestions d'ajudes que es volen donar
no es podrien donar. Són actuacions quirúrgiques i

determinades per a moments puntuals i actuacions puntuals. És
com funciona, és la progressivitat de què es parla als tributs i
crec que és justament per això que es fan cada una de les
qüestions que és necessari. 

Res més, dir-li que li donarem suport i evidentment
l'enhorabona per la proposta, perquè és una bona proposta per
al sector pesquer. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. 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
diputades. El nostre vot també serà positiu perquè sempre hem
estat favorables cap a totes les mesures que realment són
positives per al sector pesquer, com es pot comprovar amb el
nostre sentit de vot a iniciatives que s'han presentat tant a
aquesta comissió com a plenari. 

El Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears des de
l'inici de la crisi energètica que vivim actualment han implantat
mesures de suport, especialment als sectors més afectats, com
és el sector primari, mitjançant bonificacions en el carburant i
abaixades impositives selectives per contribuir positivament al
seu desenvolupament. 

Estam a favor, evidentment, d'aquesta proposta, de fet
votarem a favor dels tres punts, però s’ha de dir que moltes
d'aquestes mesures ja fa molt de temps que estan en marxa. Hi
ha préstecs bonificats i avalats pel Govern de les Illes Balears
des de la crisi de la COVID-19; s'han bonificat taxes portuàries
des del 26 d'abril de 2021 per al sector pesquer; hi ha ajudes a
la paralització temporal que també estan en marxa i, de fet, és
una de les vies de compensació de les restriccions dictades per
la Unió Europea en el Pla multianual, especialment respecte de
la pesca d'arrossegament. 

El segon punt el votarem a favor, però volem manifestar
que el ministeri, la conselleria i el sector han estat en contacte
continu, treballant coordinadament per evitar situacions de
manca de subministrament.

Respecte del tercer punt, evidentment el votarem a favor.
Les actuals subvencions són una iniciativa del govern actual i,
per tant, evidentment també, defensarem la seva vigència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Ara per contradiccions i per part del
grup proposant té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Jo crec que quan estam d'acord en tot
o en quasi tot no sobra gens que no discutim. Per tant, el que
vull fer és agrair-vos a tots el vot favorable i agrair-vos les
aportacions o les petites discrepàncies que heu explicat en
relació amb la proposició no de llei, que heu he explicat que ja
s’estaven duent a terme, l'explicació de les quals pot ser en el
temps que ha passat des del dia en què la vàrem registrar fins
al moment en què l’hem discutit, però crec que això no té mica
d'importància. 

Per tant, vull donar-vos les gràcies per les aportacions i pel
vot a favor de tots els grups. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Després d'escoltar totes les
intervencions dels diferents grups parlamentaris entenc que
queda aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE
núm. 2774/22, relativa a reclamació de mesures urgents per
alleujar la situació insostenible de pescadors i armadors.

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

Bon dia a tothom.
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