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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem ja la sessió d’avui,
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha cap substitució? Idò l’ordre del dia d’avui
consisteix en el debat i la votació, com vostès saben, de tres
proposicions no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1394/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de gestió de
l'art d'encerclament a les Illes Balears.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 1394/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
relativa al pla de gestió de l’art de l’encerclament a les Illes
Balears, intervé l’Hble. Diputada Sra. Isabel Oliver, per un
temps màxim, com sap, de deu minuts. Té la paraula, Sra.
Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. Amb aquesta
proposició no de llei, de pla de gestió de l’art d’encerclament de
les Illes Balears, realment el que pretenem és donar un
protagonisme, assegurar una supervivència a aquesta art que
està en unes hores..., no vull dir jo baixes, però no en les millors
hores que ha tengut al llarg dels anys. 

Ho explica aquí aquesta proposició no de llei. Aquesta flota
d’encerclament de les Illes Balears es concentra gairebé tota,
tota, en el port de Palma. És petitona, hi ha ara vuit
embarcacions; jo record que potser faci 15 o 20 anys era una
flota d’uns 25..., com a mínim 20 o 25 vaixells, és una flota que
al llarg dels anys, a poc a poc, ha anat disminuint, i té unes
particularitats molts específiques a les Illes Balears, que té dues
descàrregues. Així i tot aquesta classificació classifica aquesta
art d’encerclament dins pesca d’arts menors, tot i que en molts
de casos també el posen dins arts majors. El tema de la
classificació d’arts menors i arts majors en segons quines arts és
una mica complicat; ara bé, aquí està com a art major. Però deia
jo que empra en molts de casos llums i es pot considerar també
una art menor de tipus artesanal, com és el cas d’aquí, de Palma.
Per lluny, per mesura, pel reduït nombre de persones que hi van
i per les espècies que són els objectius fa que estigui englobada
dins aquesta classificació.

De forma genèrica entenem -després també anirà en aquest
mateix sentit una altra proposició no de llei que també veurem
aquí- que conservar, preservar aquest tipus d’arts menors que
tenim a les Illes Balears -aquí feim èmfasi a la d’encerclament-
és una qüestió que entenem que hauria de ser objecte, i
possiblement ho sigui, no volem dir que no ho sigui, però hauria
de ser un dels objectius de la política pesquera del Govern de les
Illes Balears, que potser que vagi en aquesta línia, però nosaltres
voldríem un reconeixement exprés a aquesta qüestió per la
importància que entenem que té, econòmica, gastronòmica,
agroalimentària i també feim una mica de referència a una
importància paisatgística, ja en un altre ordre de prioritats, per
suposat.

La realitat, però, és que cada any va baixant aquest nombre
d’embarcacions que se dediquen a aquesta art per diverses
causes, no només és una causa, i aquí n’enumerarem un parell:
la duresa de la feina, les captures incertes, l’elevat preu de les
embarcacions i també dels aparells de pesca, del combustible,
la baixa rendibilitat econòmica afecten qualsevol modalitat de
pesca i aquesta també, jo diria que afecten qualsevol tipus de
negoci en què el combustible, per començar, és una peça clau,
una peça importantíssima. Tot això, més la dura competència
que s’estableix amb aquestes barques que vénen de fora,
barques molt més potents que moltes vegades entren dins les
pesqueres de més a prop de la costa, fa que cada vegada tenguin
més difícil la seva subsistència, perquè a ells els és molt difícil
anar-se’n més enfora i les de fora, que podrien pescar a uns
altres indrets, són les que entren precisament a les pesqueres
més a prop de la costa.

Per això, perquè pensàvem que era important encara
preservar aquest nombre d’embarcacions, és el sentit d’aquesta
proposició no de llei, en el sentit d’elaborar un pla de gestió
d’aquesta art d’encerclament on, entre altres mesures que per
ventura també serien necessàries i adients, es delimitessin
aigües interiors de les Illes Balears de forma que les úniques
embarcacions d’encerclament que poguessin pescar en aquestes
aigües siguin les que tenen el port base a Palma, amb la idea,
com deia, que les barques que vénen de la península, unes
barques amb molta més potència, molt més tonatge, tenguessin
el seu lloc específic fora d’aquestes aigües interiors i així donar
un respir, donar una possibilitat tant als caladors com a les
barques que pesquen ara mateix a les nostres aigües interiors per
poder continuar fent aquesta feina, amb la idea de mantenir el
nombre d’embarcacions i, si fos el cas, si pogués ser i si fos
convenient i si la normativa també europea hi vengués a bé, per
ventura apujar-lo, però d’entrada el que faríem seria preservar
aquesta zona més a prop d’una pesca més important, perquè ha
de suportar les d’aquí i les que vénen de fora en detriment de la
pesquera i de les barques d’aquí, que cada vegada tenen un
nombre més baix de captures i, per altra part, donar més
possibilitats a la nostra flota que pogués subsistir i pogués
continuar aguantant. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. I ara, per al torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló, per un temps màxim, com sap vostè, de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President, simplement per manifestar el nostre
suport a la proposició del Grup Socialista. Creim que quan
parlam de qualsevol acció que vagi dirigida a sectors econòmics
que en aquests moments tenen dificultats i, en aquest cas, un
sector específic de la flota pesquera, la flota d’encerclament,
creim, com dic, que és important qualsevol acció que puguem
dur a terme des de l’administració per tal de donar-li suport.
Entenem que el Govern haurà d’estudiar aquesta proposició del
pla de gestió de l’art d’encerclament, i si, entre altres mesures,
l’acotació de les aigües interiors seria possible o no, però en
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qualsevol cas crec que sí que seria una bona feina que el Govern
de les Illes Balears fes aquestes gestions, com dic, per donar
suport a un sector que en aquests moments té aquestes
dificultats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Serra, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bon dia. Des del Partit Popular estam d’acord amb vostès que
l’art de la pesca s’ha de preservar i conservar al màxim. Tant és
així que la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
des del primer dia sap que és molt important i necessari elaborar
un llei de pesca.

És veritat que de la legislatura passada es va trobar un
esborrany, un esborrany que no estava consensuat amb ningú i
que va rebre moltes crítiques pel sector pesquer, tant els
professionals, recreatius, etc., per la qual cosa no es va arribar
a aprovar. Quan el Partit Popular va entrar al Govern ens vàrem
reunir amb els representants del sector, ells han fet les seves
aportacions, s’ha modificat l’esborrany inicial que hi havia i
entre tots hem pogut tenir elaborat l’avantprojecte d’aquesta llei
aquest mes d’abril, la qual es vol aprovar el més aviat possible.
També hem de fer constar que les confraries de pescadors de
totes les Illes ho tenen de primera mà per part del nostre
conseller.

És una llei que sorgeix de la necessitat de regular una
activitat oblidada per la legislació balear com és l’activitat
pesquera, un buit normatiu que actualment es troba cobert per
una normativa reglamentària fragmentada i en ocasions escassa.
L’existència d’un sector productiu que s’ha de protegir necessita
d’una llei de pesca moderna, adaptada a la realitat de la societat
balear. Aquesta llei vol regular matèries sobre les quals l’Estat
ja no té competències, o tenim a hores d’ara una normativa
inexistent o desfasada. 

La llei s’estén a la regulació de la modalitat d’arts menors,
atès que és de caràcter artesanal i la més utilitzada i
característica de les Illes Balears, i empra i reforça un seguit
d’activitats pròpies d’aquesta pràctica tradicional. També vol
regular els principis generals per a la pràctica de la pesca
d’encerclament en les aigües de la nostra competència. Per això
des del Grup Parlamentari Popular, ara que s’està elaborant
aquesta llei i en la qual qualsevol partit polític o representant del
sector podria fer o pot fer alAlegacions o esmenes, havent les
respostes oportunes i després dur-ho a la seva aprovació
definitiva, trobam un poc ilAlògic haver d’instar el Govern a
elaborar un pla de gestió per a l’art de l’encerclament. 

La idea de la proposta creim que és bona, però creim que
s’ha de començar una casa pels fonaments i no per la teulada.
Actualment no hi ha cap norma específica per a la pesca de
cèrcol a les Balears, la qual cosa creim que el primer que s’ha
de fer és aprovar la llei, i després crear una normativa bàsica i,
dins aquesta, un cens d’embarcacions de cèrcol, perquè com es
pot fer un pla de gestió i no tenir un cens? Després d’haver-se
aprovat la llei seguiran decrets específics per a cada modalitat
de pesca, sempre havent-ho consensuat amb les confraries de
pescadors. No basta que siguin decisions polítiques, creim que
s’ha de consensuar amb el sector pesquer, que és l’afectat, i un
dels primers serà la pesca de cèrcol, amb la qual es fitaran les
aigües interiors de les Illes per a aquesta modalitat en concret.

És per això que no podem donar suport a aqueixa proposició
no de llei. De totes formes creim que queden reflectides les
intencions de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori de la necessitat d’una ordenació del sector pesquer, i
afavorir-lo al màxim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Serra. Vol fer ús, supòs, de la paraula per al
torn de fixació de..., de contradiccions, perdó. La Sra. Oliver,
idò, té la paraula per un torn de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Agraïm en primer lloc al Sr. Barceló
i al seu grup el suport a la nostra proposició no de llei. Pel que
fa al que ara mateix comentava la portaveu del Partit Popular
celebram que pensin que és una bona idea el fet de fer aquest
pla de gestió específic per a l’art d’encerclament, i lamentam,
per altra part, que no s’adhereixin a aquesta proposició no de
llei. 

Els arguments que ens ha donat, jo els puc entendre perquè
estan fent una llei que ens pareix molt bé, vull dir que estigui
consensuada amb el sector i que tothom hi participi, ens pareix
que és la forma de fer-ho; ens agradaria, fins i tot, i podem
aprofitar ja des d’aquí, que altres departaments del Govern ho
fessin també d’aquesta manera. Ens consta que s’ha començat
a fer feina en aquesta llei, ja fa estona, des de la Conselleria
d’Agricultura, i, bé, m’ha cridat l’atenció que vostè comentava
el tema del cens. El cens existeix, hi ha un cens de la flota
pesquera de les Illes Balears a la Conselleria d’Agricultura, o al
departament de pesca; no l’he vist però estic segura que el
tenen. És a dir, no és un motiu que no hi hagi un cens per no
començar a fer la feina, però, bé, és igual.

Vostès pensen que està ara mateix en fase d’elaboració una
llei, un projecte de llei, i que per això no han de donar suport a
la proposició no de llei. Jo em qued amb les paraules que ha dit
la portaveu, que els pareix bé que hi hagi un pla específic; a mi
també em pareix molt bé, que ho ha dit la portaveu, que s’ha de
fer conjuntament amb el sector, faltaria més, tot el suport i tota
la colAlaboració, i lamentam que definitivament no tengui un vot
favorable una qüestió que precisament el Govern està fent. És
a dir, si en aquesta proposició no de llei li posàssim, com
veurem després a una altra que hi ha sobre política agrària
comunitària, donar suport al Govern en tot allò que està fent, per
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ventura ja aniria bé. Però, bé, és igual. Jo crec que allò
important és que nosaltres hem demostrat, el grup de l’oposició,
el Partit Socialista, una sensibilitat i una preocupació per
aquesta petita flota de les Illes Balears, que es concentra tota a
Palma, que pensam que ha de tenir un pla de gestió específic, i
si el Partit Popular pensa que és millor votar-hi en contra, idò
que ho faci. Nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. 

En conseqüència procedim a la votació de la proposició no
de llei presentada.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra?

Idò queda rebutjada per 9 vots a favor, 5 vots..., perdó, 5
vots a favor, 9 en contra. Queda idò rebutjada la proposició no
de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1407/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impacte del nou projecte
de reglament de la política pesquera comuna per al sector
pesquer de les Illes Balears.

A continuació posam a debat la segona proposició no de llei,
RGE núm. 1407/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular
i relativa a l’impacte del nou projecte de reglament de la política
pesquera comuna per al sector pesquer de les Illes Balears. Per
a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular intervé
l’honorable diputada Sra. Pons per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, de
manera simultània la Unió Europea defineix avui una nova
política pesquera comuna amb la tramitació d’un nou reglament
i, a la vegada, el Govern balear també redacta la Llei de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura. 

Aquesta llei, que la Federació de confraries de pescadors de
Balears acaba de qualificar de fita històrica per al sector pesquer
professional, integra la normativa europea, d’obligat
compliment, i també els criteris de la nova PPC. Vull destacar
que la nostra comunitat no ha disposat mai d’una llei pròpia de
pesca marítima, i que per al Govern balear del Partit Popular
constitueix un compromís i un objectiu d’aquest mandat. 

Aquests dos marcs legals, la nova PPC i la llei de pesca de
Balears, definiran l’activitat del sector pesquer a partir d’ara i
durant els pròxims anys. D’aquí el seu impacte i la seva
importància. I encara que en moltes qüestions vivim d’esquena
a BrusselAles, la normativa de les institucions comunitàries
acaba tenint incidència i afectació a tots els sectors productius
de les nostres illes, que en aquest cas és la pesca. 

A l’actualitat el sector pesquer pateix una situació de
dificultat motivada per la caiguda del consum i els desequilibris
entre els costos de producció i els preus de venda, que
provoquen la manca de rendibilitat. Tot açò amenaça el seu
futur i la seva continuïtat. La flota professional de pesca a les
nostres illes està formada per 358 embarcacions, 294 de les
quals són d’arts menors i 49 d’arrossegament; per tant
representa 672 llocs de feina directes. La pesca professional
genera a Balears 22 milions d’euros amb la captura d’unes
3.600 tones per any. 

La nova PPC, que ha d’entrar en vigor el 2013, tindrà
incidència bàsicament en tres grans aspectes en aquesta
comunitat. Primer seria l’obligatorietat de transportar dins
l’embarcació i fins al port de base tots els descarts, o sigui, són
les parts de les captures que es tornen a la mar perquè no es
poden o no es volen vendre. La segona incidència seria que cada
embarcació disposarà d’unes quotes per espècie. I la tercera
defineix la pesca artesanal exclusivament en una eslora de 12
metres, a partir de la qual serà d’obligada aplicació, però sense
valorar la realitat de la Mediterrània i concretament dels
pescadors d’aquestes illes. Per exemple, no es tenen en compte
les modalitats de pesca, la durada de les marees ni l’estructura
de les empreses. Nosaltres consideram molt rellevant que es
valori la condició d’empreses familiars.

Haver de desembarcar al port tots els descarts constitueix un
problema de difícil solució, tota vegada que les barques
d’arrossegament no disposen d’un sistema de refrigeració per a
totes les captures. Un altre inconvenient consisteix en el fet que
aquests descarts, quan arriben a port, o bé s’han
d’emmagatzemar o destruir en algun lloc. Que a les barques de
pesca se’ls apliquin certes quotes per a les espècies suposa
també un greu problema, perquè parlam de més de 100 espècies
comercials diferents, i a més la flota de Balears presenta una
gran diversificació d’arts de pesca. Però açò en realitat a les
Balears no és així, tota vegada que encara que puguin superar
aquests 12 metres d’eslora practiquen un tipus de pesca
pràcticament o totalment artesanal, perquè estan com a màxim
dotze hores a la mar. 

Totes aquestes qüestions que ocasiona l’aplicació de la nova
PPC han estat exposades, debatudes i tractades per la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient tant amb el consells
insulars com amb el sector pesquer, de confraries i
organitzacions professionals, amb l’objectiu de poder fixar una
posició conjunta. S’ha fet una bona feina i gràcies a aquesta
participació s’ha redactat un document únic de manera que el
Govern comparteix i assumeix les reivindicacions del sector
pesquer a Balears.
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El bessó, però, de la qüestió consisteix que el nou reglament
de la PPC no pot donar de cap manera el mateix tractament a les
Illes Balears que a la resta de comunitats autònomes pel fet de
la insularitat i fins i tot de la doble insularitat. 

Vull destacar que el Govern balear del Partit Popular s’ha
preocupat i ha presentat deu esmenes al dictamen de propostes
legislatives sobre la reforma de la política pesquera comuna
davant el Comitè de les Regions i el conseller Company ha
intervingut a la Conferència Sectorial de Pesca i al Consell
Consultiu de Política Pesquera per defensar les reivindicacions
dels pescadors de Balears, avui assumides i liderades pel
Govern de la comunitat autònoma.

El passat 12 de març a aquesta conferència, presidida pel
ministre Sr. Arias Cañete, el Sr. Company va exposar la situació
de desigualtat d’oportunitats que pateix el sector pesquer a les
nostres illes respecte precisament a altres regions europees amb
condicions similars a la nostra.

El conseller va exposar que els pescadors de Balears
capturen diferents espècies i empren distintes arts de pesca.
També va demanar que sigui redefinit el concepte de pesca
artesanal que apareix a l’actual normativa europea i al seu lloc
que siguin reconegudes les particularitats de la nostra pesca
artesanal. 

La posició que exposa avui el Grup Parlamentari Popular, a
més de felicitar la feina de participació amb el sector i de
reclamació duita a terme pel conseller Company, és favorable
a la nova PPC. No som contraris a aquesta norma comunitària
perquè presenta aspectes molt positius. Per exemple, fomenta la
traçabilitat amb l’obligatorietat d’indicar l’origen i la data de la
captura, fet que afavoreix la flota de Balears que exclusivament
captura peix del dia de primera qualitat, però cal actuar amb
serenitat i a la vegada reclamant contundència.

En aquest sentit la Federació de Confraries de Pescadors i
l’Organització de Productors de Pesca de Mallorca ja varen
advertir la setmana passada quan varen donar suport al projecte
de llei de pesca balear, redactat pel nostre govern, que la
reforma de la política pesquera comuna en fase de proposta no
es presenta favorable als interessos de l’activitat pesquera de la
nostra comunitat. 

Consideram, per tant, que aquesta reforma s’ha de modular
i que també cal fixar uns períodes per a la seva entrada en vigor
i aplicació, tenint en compte que avui ens regim pel Reglament
del Mediterrani 1967/2006. Aquest reglament només fa sis anys
que s’aplica i encara no està tancat, fins i tot presenta algunes
excepcions encara que no han estat informades per aquesta
comissió. 

Rallam per tant d’un reglament obert que ara es vol tancar
per iniciar una nova PPC que no contempla les singularitats, les
exigències i la realitat de la insularitat i no reconeix els sobre
costos que pateixen tots aquells que vivim i treballam a unes
illes. Em referesc a les dificultats dels pescadors que han de
veure degudament reconegut i compensat el fet insular sense
patir discriminacions, desigualtats ni greuges comparatius. Tot
açò és precisament el que propugna el Grup Parlamentari
Popular que defensa junt amb l’acció de govern de l’Executiu
i les actuacions del conseller Sr. Company. 

Em vull referir a les esmenes presentades pel Govern balear
davant la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les
Regions de la qual el president Sr. Bauzá n’és membre nat. A
instàncies del nostre govern, dia 27 de novembre es va afegir al
capítol d’objectius específics en política pesquera de la Unió
Europea tenir en compte les diferents peculiaritats socials i
geogràfiques, en particular la insularitat que complementa a
contribuir i assegurar un nivell de vida adequat a aquells que
depenen de les activitats pesqueres.

Una altra esmena aprovada a proposta del Govern modula i
específica la definició de pesca artesanal amb la qualificada,
més ben dit, textualment, “la practicada per embarcacions de
menys de 25 metres d’eslora que pesquen en una marea de
manco de 25 hores, tornant cada dia al seu port base”. 

Pel que fa a l’obligació de desembarcar totes les captures, el
Govern de la nostra comunitat hi ha afegit “S’haurà d’establir
un mecanisme que permeti establir excepcions a l’obligació de
desembarcar totes les captures en tots aquells casos en què per
raons d’insularitat o altres similars no sigui possible fer-ho. En
aquests casos, s’establiran mecanismes per afavorir-ne la
substitució d’una manera gradual de les arts de pesca”. Aquesta
qüestió, per exemple, afecta l’illa de Formentera. 

Senyores diputades i senyors diputats, sincerament crec que
la defensa i reivindicació del nostre sector pesquer i de la feina
dels pescadors d’aquestes illes bé es mereix un pronunciament
favorable. Per açò deman als grups parlamentaris que votin a
favor de totes les reclamacions que el Govern ja ha transmès a
les institucions de la Unió Europea.

Atès...

EL SR. PRESIDENT:

Si pot anar acabant, Sra. Pons.

LA PONS I FULLANA:

Sí, ja acab, president. Atès que la nostra proposició de llei va
tenir un registre d’entrada dia 29 de febrer i a dia d’avui ja s’han
consensuat posicions conjuntes entre la conselleria, les
confraries i les organitzacions professionals del sector, que seria
el que fa referència al primer punt, i també s’han duit a terme ja
gestions per part del Govern, que es referiria a la proposició als
punts 2, 3 i 4, vull que consti i que s’entengui en el sentit de
mantenir aquest diàleg i coincidència de posicions, així com
continuar la tasca ja començada fins que es pugui arribar a uns
acords definitius.
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És una feina que impulsa la Conselleria d’Agricultura, sobre
la qual cau tot el pes d’aquestes iniciatives. Per tant, demanaria
que fossin aprovades les quatre propostes d’acord.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara pel torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra
Oliver, per un temps màxim, com sap, de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. La nostra posició
davant aquesta proposició no de llei en la qual podem coincidir
en el 95% de tot el que ha estat explicant la portaveu, en sembla,
resumint, fonamental la tasca del Govern perquè les autoritats
europees en aquest cas de política comuna pesquera reconeguin
aquest fet específic insular de la nostra flota de pesca, és així,
els seus horaris, les seves descàrregues, les seves pesqueres,
l’especificitats d’arts que tenen, tot és una qüestió molt, molt
específica, jo som conscient i sabem que moltes vegades és
difícil fer-ho entendre, per dir-ho de manera clara, a les
autoritats europees com jo li deia. 

En aquest sentit, el nostre suport a aquesta proposició no de
llei perquè entenem que va en aquest sentit.

Per anar aclarint una mica, l’únic emperò seria als punts 1 i
2, en el sentit que la proposició no de llei parla de donar suport,
al segon punt també, a les gestions iniciades, ara la portaveu
deia que ja a més han continuat, com és natural, tot un
procediment i es troben en un moment distint al del dia del seu
registre d’aquesta proposició no de llei, llavors, total suport al
punt 3, total suport al punt 4. En aquest sentit, li demanaria
votació separada per abstenir-nos als punts 1 i 2 per
desconeixement, perquè ens resulta complicat i difícil saber
exactament què votam, tampoc no votaríem que no, ens
abstendríem, i votaríem que sí als punts 3 i 4.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Ara per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que
efectivament entre les funcions del Govern de les Illes Balears
i concretament de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori és la defensa dels interessos econòmics del sector, en
aquest cas pesquer de les Illes Balears i en un moment o en una
situació en què la política europea marca molt el futur que s’ha
de dur a terme per part d’aquests sectors.

En aquest sentit, és important -com deia- que el Govern i la
conselleria estiguin damunt el tema, bona part dels temes que es
tracten en l’àmbit europeu es tracten en l’àmbit de loby de
pressió, en definitiva, d’influència sobre aquestes polítiques. La
nostra influència política com a país petit que som és poca, per
tant, això vol dir que els esforços s’han de redoblar per fer
arribar a entendre la nostra especificitat, les nostres necessitats
i el fet que determinades polítiques generals poden justificar
determinats sectors i en aquest cas allò que pretén la normativa
acabi essent negatiu per als nostres sectors econòmics i en
aquest cas pel sector pesquer.

Per tant, des d’aquest punt de vista tot el nostre suport al
Govern en relació amb gestionar davant el Govern espanyol que
serà el que durà les negociacions i davant les institucions
europees aquesta política pesquera comuna... tengui en compte
les nostres estructures, les nostres especificitats, les nostres
necessitats i el fet que tenguem una flota pesquera -com deia-
molt determinada i molt concreta.

Això és una cosa, l’altra, un poc en la línia també del que
deia la portaveu socialista, que donem suport a un elogiar-se, un
cofoisme que si ho hem fet molt bé al Govern i el conseller ho
està fent molt bé, simplement està fent la seva feina, per tant, en
aquest sentit, nosaltres ens abstendríem al punt 1.

Al segon, tot i que no coneixem efectivament aquestes
gestions iniciades, sí que crec que seria convenient que hi
hagués un canvi al redactat per poder-hi donar suport. En lloc de
dir “donar suport a les gestions iniciades” demanaríem que el
Parlament doni suport “que hi hagi gestions per part de la
conselleria amb la finalitat de neutralitzar els possibles impactes
negatius”.

Ja sé que la portaveu del Partit Popular em dirà que ja s’han
iniciat i que n’hi ha de fetes, però com deia no podem donar
suport a unes gestions que desconeixem, però sí podem donar
suport al fet que hi hagi gestions amb la finalitat de neutralitzar
els possibles impactes. Si no, també ens abstendríem com el
Grup Parlamentari Socialista i donaríem suport als punts tercer
i quart.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Supòs que vol fer ús per contradiccions
el grup proposant. Té idò cinc minuts, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. A veure, vull agrair evidentment el
suport als punts 3 i 4 tant del Partit Socialista com del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

A veure, en allò que fa referència al punt primer d’aquesta
proposició no de llei, evidentment a dia d’avui ja s’han
consensuat posicions conjuntes. Jo tenc un document que així
ho manifesta, entre la Conselleria d’Agricultura, les confraries
i les organitzacions professionals del sector.
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Quant a allò que fa referència als punts 2, 3 i 4 i com ha dit
el Sr. Barceló, també ja s’han duit a terme aquestes gestions,
una altra cosa és que el Grup Parlamentari PSM els desconegui,
però li puc assegurar que aquestes gestions s’han duit a terme.

En qualsevol cas, ja li ho he dit, agraesc el suport que ens
donen als altres dos punts de la proposició. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. He d’entendre que podríem aprovar els
punts 3 i 4 per unanimitat i es produiria ara la votació separada
dels punt 1 i 2, perfecte.

Passam a la votació del punt 1 i el punt 2.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions? 5 abstencions.

Queden idò aprovats els punts de la proposició no de llei
pels vots assenyalats.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1609/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a la pesca d'arts
menors de les Illes Balears.

A continuació es posa en debat la tercera de les proposicions
no de llei presentades, RGE núm. 1609/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a la pesca d’arts
menors a les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Sra. Oliver, té un temps màxim, com
sap, de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Una altra proposició no de llei, també
de pesca i de suport, en aquest cas a la pesca arts menors a les
Illes Balears de manera genèrica.

Estaria bé, pens ara després d’aquestes dues proposicions no
de llei de pesca, després de tot aquest temps de no haver-ne vist
cap, que... possiblement si hi hagués hagut una miqueta més
d’informació, no?, per part tal vegada del Govern idò, hauria
estat més fàcil arribar a acords. 

Vull dir, crec que han quedat molt clares -parlo pel nostre
grup- les ganes de colAlaborar, les ganes que el món de la pesca,
el sector pesquer tengui el suport i no dubtam que el tengui, el
tema és que com que tampoc no estàvem massa... o gens
assabentats, ha anat d’aquesta manera, però bé. En fi, crec que
l’important és fer feina tots des del nostre lloc, que tenim, on
ens estam actualment fent, perquè això vagi encara més bé. 

En aquest sentit, aquesta proposició no de llei, de suport a la
pesca d’arts menors. Es parla ara, en la política pesquera
comuna, de les noves definicions o el que definirà que sigui
d’arts menors o no sigui d’arts menors. És un tema que des de
ja molta estona, sempre ha tengut difícil encaix, hi ha moltes
definicions, hi ha molts de criteris. Usualment, els criteris més
emprats i els que aquí sempre més o manco havíem fet servir és
la grandària de l’embarcació, el tonatge brut i les arts de pesca
i espècies objectiu. Potser ara això es canviï i volem reiterar el
nostre suport que el Govern miri per a la nostra flota amb unes
característiques especifiques molt especials.

Dèiem que la pesca d’arts menors aquí a les Illes Balears
ocupa quasi bé, jo diria quasi un 80% del sector pesquer a les
Illes Balears. És un sector que en percentatge és molt gran, tot
i que no sigui una flota molt nombrosa, que ho és, però bé, de
barques més bé petitones que es dediquen a aquest tipus de
pesca específica. 

És sempre important, ho dic a la proposició, aquest equilibri
entre allò que es captura i el que continua a la mar per poder
continuar nodrint la pesquera, essencial per a la supervivència
d’aquesta activitat extractiva importantíssima. Precisament,
aquesta pesca artesanal, que és la majoritària a les nostres illes,
és molt respectuosa o és bastant respectuosa amb les pesqueres
perquè tenim una potència baixa, les barques són petites, el
temps que s’hi dedica, habitualment moltes d’aquestes arts
menors són molt selectives, no totes, però moltes són molt
selectives el que fa que la incidència damunt la pesquera es
pugui graduar i es pugui calibrar. 

Afegim a tot això un elevat valor, en general, de les
espècies, un elevat valor comercial de les espècies, també
gastronòmic que fa que sigui un sistema extractiu molt
interessant i que mereix un suport de l’Administració pública.

També és veritat any rere any -ho hem vist a l’anterior
proposició no de llei- són molts els motius, hi ha molt
d’abandonament d’aquest tipus de pesca, en general de la pesca,
perquè les qüestions econòmiques cada vegada són més difícils,
perquè és un negoci que requereix d’una inversió inicial
important i que no és fàcil d’arrencar, que una vegada arrencat
té el handicap enorme del combustible, que tots sabem que té un
preu molt elevat, les condicions dures que sabem també que són
consubstancials en aquest tipus de feina, de tasca. Per això
pensam però que és un sector econòmic que pot ocupar
persones, bastants persones, de fet, hi ha zones de l’illa de
Mallorca i d’algunes també de Menorca i d’Eivissa on hi ha
hagut un moment de ressorgiment, per unes qüestions
colAlaterals hi ha hagut un ressorgiment perquè precisament
aquests moments de difícil situació econòmica han fet que hi
hagués gent que s’ha plantejat i ha enganxat una altra vegada
amb la pesca.

I jo crec que seria qüestió de seguir aquesta corrent i que des
de l’administració, i entenc que ho fa, des d’aquestes
negociacions amb la comunitat europea pel tema de pesca, mirar
que és la seva obligació i la seva feina perquè això pugui anar
a més per les seves especificacions, però pensàvem que amb
aquesta línia s’haurien de recuperar i mantenir les arts de pesca
tradicionals per tot això que he dit, perquè són selectives,
perquè són llocs de feina que potser en aquests moments sigui
interessant, perquè també dóna una diversitat al sector important



136 ECONOMIA / Núm. 11 / 26 d'abril del 2012 

 

i, com a darrer motiu, també perquè és un atractiu interessant
que a més es podria explotar més turísticament, però això jo
crec que ha de ser una altra fase, primer de tot fiancem,
aconseguíem que aquest sector visqui, no vagi a menys sinó que
es mantengui amb l’objectiu que pugui anar a més i,
precisament, és mantenir almanco el nombre d’embarcacions
que pesquen amb arts menors amb la finalitat, si fos possible, en
un futur augmentar-les.

Aquest és el sentit de la nostra proposició no de llei. També
hi ha tota una qüestió cultural, a la qual no he fet èmfasi a
l’exposició de motius, però jo crec que també és important. Hi
ha espècies i arts que pràcticament només són de les Balears, hi
ha el bolitx; hi ha el jonquiller, que aquí és especialment
interessant, que ara sé que hi ha hagut uns problemes i que es té
la idea d’arreglar-los, d’altres que són més coneguts, però
sempre tenen unes especificacions a les Illes tant el tresmall
com la nansa que n’hi ha de distints tipus, segons les espècies
que es vulguin pescar, n’hi ha de llagostera, n’hi ha de morenes,
n’hi ha d’altres tipus, la solta, la moruna, la palangre, hi ha
moltes d’arts que en si mateixes quasi són trossos de la nostra
història, de la nostra cultura i quasi quasi, segons com, obres
d’arts.

Des de molts punts de vista, però ens centram en l’econòmic
i l’atractiu, és molt interessant i molt important aquest suport a
la pesca d’arts menors a les nostres illes perquè darrera hi ha
moltíssima gent o encara podria haver-hi més que pogués fer
feina, que pogués fer un jornal, un bon jornal, cada setmana i
mantenir aquesta activitat que ha estat tradicional des de fa
molts anys a les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Ara, per torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula el Sr. Barceló i Milta, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Per manifestar el suport del Grup
PSM-IniciativaVerds-Entesa a aquesta proposició no de llei del
Grup Socialista per donar suport a la realització d’aquest pla de
gestió per fomentar la pesca amb arts menors. Juntament amb
els representants del sector pesquer compartim els objectius de
recuperar i mantenir aquestes arts de pesca tradicionals i, fins i
tot si fos possible, d’augmentar-les perquè pensam que aquesta
pesca artesanal o d’arts menors, efectivament, com s’ha
comentat és molt respectuosa amb les pesqueres i des del punt
de vista gastronòmic, fins i tot turístic, té un gran interès.

Entenem que el Partit Popular, tal i com ha dit a la primera
proposició no de llei de totes, es remetrà a la llei de pesca i al
seu posterior desenvolupament, però entenem que és compatible
una cosa amb l’altra. Ara, evidentment, tendrem en el Parlament
aquest debat sobre la llei de pesca i esperam poder arribar al
màxim consens possible perquè surti aprovada per unanimitat,
però, com deia, creim que és compatible una cosa amb l’altra i
que tant una qüestió com l’altra poden anar a la vegada de
manera paralAlela per dur-se a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Jaime Fernández, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos importante dar apoyo
desde el Govern de les Illes Balears a la pesca de artes menores
en nuestras islas, no sólo por ser una actividad económica que
mantiene y crea puestos de trabajo sino sobre todo por ser un
sector que creemos que ha de tener un peso importante dentro
de una comunidad de litoral como la nuestra caracterizada por
una gran riqueza natural.

Los beneficios de la pesca de artes menores, muy selectiva
como indicaban desde el Grupo Socialista, es de vital
importancia para sustentar los productos alimentarios que se
obtienen de la misma ya sea para la industria del sector, para la
gastronomía típica de nuestras islas o para los beneficios
paisajísticos que se generan de la pesca de artes menores gracias
a sus embarcaciones y a sus métodos tradicionales de pesca. 

Consideramos que los mejores asesores y conocedores del
sector de pesca de artes menores son sus representantes, por ello
valoramos muy positivamente que desde la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se
trabaje con las diferentes cofradías de pescadores y con los
consells insulares de todas las islas para obtener trabajos
consensuados. 

Fruto de estos trabajos consensuados, como comentaba antes
mi compañera de grupo, es la futura ley de pesca, que en la
actualidad se tramita y que ahora está en fase de exposición
pública, que se pretende que sea el primer paso a la hora de
elaborar una serie de decretos y medidas para las diferentes
modalidades de pesca y para las diferentes especies que posee
el medio marino balear. Por supuesto también la pesca de artes
menores.

Una ley de pesca que, desde el Grupo Parlamentario
Popular, consideramos urgente y necesaria ya que las Islas
Baleares son la única comunidad autónoma con sector pesquero
que no dispone de una ley sectorial. Una ley de pesca que
además de valorarse muy positivamente desde el Grupo
Parlamentario Popular ha recibido muy buenas críticas desde las
diferentes cofradías de pescadores de nuestras islas. 
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Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que ahora
no es el momento de aprobar esta proposición no de ley ya que
consideramos que para realizar un decreto que fomente, que de
apoyo tanto a la pesca de artes menores como a cualquier otro
tipo de pesca es necesario que termine el trámite de la ley para
que con este primer y vital paso efectuado se empiece a
desarrollar la ley mediante diferentes decretos que regularicen
todo el sector. Además, como indican desde el Grupo
Parlamentario Socialista con su proposición no de ley, creemos
y consideramos que no es óptimo ni útil realizar un plan de
gestión que englobe a todo el sector de pesca de artes menores
ya que los planes de gestión consideramos que son más útiles a
la hora de elegir una sola especie más concreta o sobre alguna
modalidad de pesca concreta.

Desde el Grupo Parlamentario Popular no entendemos el
interés que les despierta ahora que el Gobierno del Partido
Popular el sector pesquero al Partido Socialista porque la pasada
legislatura no tuvimos opción ni de tener ley de pesca ni
decretos que dieran apoyo a las diferentes modalidades de
pesca, como la pesca de artes menores que hoy aquí nos
proponen. 

Por lo tanto, desde este grupo parlamentario nos
comprometemos que enseguida que se termine con la
tramitación de la ley de pesca iniciar los trámites en el
Parlament de les Illes Balears necesarios para instar al Govern
de les Illes Balears a tomar las medidas necesarias de apoyo a
la pesca de artes menores en donde se recoja todo lo necesario
para que este sector siga vivo y crezcan nuestras islas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fernández. Vol fer ús, supòs, de la
paraula el grup proposant. Doncs té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també al portaveu Sr.
Barceló, pel suport a aquesta proposició no de llei. Vull repetir
una mica el que s’havia dit abans, que no hi ha conflicte, per
dir-ho d’alguna forma, no hi ha contraposició entre entendre que
és necessari que hi hagi un pla especial per a aquesta pesca que
de fet no és l’única, però el 80% del sector a les Illes Balears, jo
crec que és evident. És a dir, és absolutament evident que és
necessari i no és conflictiu, no entra en conflicte ni en
contradicció amb aquesta elaboració de la llei. 

És una proposició no de llei ampla en el sentit de donar
suport que facin feina conjunta els representants del sector,
totalment evident, i fomentar aquesta pesca amb arts menors
que és la majoritària, llavors per recuperar i mantenir i tal, ...
Com a objectius amples d’aquest possible pla que pot ser un pla
o potser una altra cosa tampoc no crec que entri, repetesc, en
contradicció tant en la feina que es fa com en la que es fa ara
mateix en aquest moment. Hi ha dubtes sobre, és a dir, hi ha
hagut una participació del sector, perquè nosaltres ho hem vist
per la premsa, si no era per la premsa no en teníem
coneixement, hi ha tot tipus d’indicacions sobre aquesta qüestió,
n’hi ha que de dia 16 d’abril, fa molt poc temps, on precisament
del sector deia que la llei estava una mica buida de contingut.

No ho sé. És a dir, jo crec que és una mica de tot, però jo -
repetesc- la llei entrarà en aquest parlament, la veurem quan
sigui aquí i la debatrem i el sentit del nostre grup és donar tota
la importància, totes les facilitats i ajudar que aquest sector vagi
endavant, es mantengui i vagi a més. Mentrestant aquesta
proposició no de llei entenem que no fa cap mal sinó que
realment ajudar a anar en aquesta direcció que el Partit Popular
diu que va. Per això demanàvem el suport a aquesta proposició
no de llei.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs, passam a votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1609/12. 

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra. 

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1609/12.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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