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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Biel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver substitueix Pilar Costa.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar, com
vostès saben, el Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca
marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

La tramitació de l’informe de ponència per dictaminar
l’esmentat projecte de llei es farà en un sol debat de quinze
minuts, en el qual es defensaran les esmenes i es fixaran
posicions en relació a les altres esmenes dels grups
parlamentaris i de la diputada no adscrita Sra. Margalida Font
i Aguiló. Després es procedirà a la intervenció en contra de les
esmenes o assenyalament de les esmenes que es votin a favor.
Rèplica del Grup Parlamentari Socialista, MÉS i Sra. Font i
Aguiló. Contrarèplica del Grup Parlamentari Popular. I a
continuació es votaran les esmenes i el text articulat del projecte
de llei reflectit a l’informe de ponència.

Passam a la intervenció dels grups parlamentaris. Per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, RGE
núm. 6005/13 a 6091/13, tenint en compte que les RGE núm.
6024 i 6086 s’han retirat en ponència i la RGE núm. 6011/13 ha
estat aprovada i incorporada al text de l’informe. Té la paraula
el Sr. Marc Pons, per un temps de quinze minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Arribam a la comissió després de dues jornades de ponència on
hem tingut la possibilitat, com molt bé explicava el president, de
poder debatre i analitzar una llei que ja vam repetir en el seu
moment i que tornam repetir ara, parteix en certa manera amb
una manca d’ambició a l’hora de plantejar les problemàtiques
i les realitats lligades a l’àmbit del sector pesquer a les Illes
Balears. És cert que coincidíem tots, hi coincidim tots sobre la
necessitat d’aquesta llei, una llei que ja venia essent llargament
demandada, som una comunitat autònoma on el sector pesquer,
com illes que som, evidentment hem de voler que tengui una
importància i per tant també les seves problemàtiques hi han
d’anar obligatòriament i han de ser regulades també, no només

mitjançant l’espai reglamentari, sinó també i sobretot mitjançant
l’espai legislatiu.

A partir d’aquí, el Partit Popular presenta..., el Govern de les
Illes Balears presenta una iniciativa legislativa que hauríem de
recordar quins són els seus orígens i els seus orígens parteixen
de tota una tasca desenvolupada al llarg de la passada
legislatura, de molta feina feta al llarg del Govern Antich, que
perseguia i cercava donar una resposta precisament a aquestes
necessitats del sector pesquer. Hi va haver en aquell moment
moltes reunions, molts treballs, molts acords desenvolupats per
fer allò que entenem que pertoca a la política que no és altra
cosa que tenir la capacitat d’incidir per transformar les coses i
poder-les millorar. Aquella llei malauradament, el temps
legislatiu va finalitzar i no va poder ser aprovada, però sí que
hem pogut constatar, perquè tots tenim aquesta informació, i de
fet el propi conseller Company així ho va reconèixer a l’única
reunió que vam tenir amb les diferents forces polítiques, que
aquesta llei partia de treballs previs desenvolupats al llarg de la
legislatura passada.

Quan fas la comparativa t’adones que d’aquella llei que hi
havia, que volia incidir, que volia millorar i que implicava
canvis entorn del sector, poc a poc es va anar buidant de
contingut, es van anar arraconant aquelles parts que eren més
conflictives, i va acabar, o hem acabat trobant aquesta llei, en
certa manera un tant edulcorada, on sí hem de dir que hi ha
articles que hi coincidim perquè són els mateixos i per tant, aquí
poc objecte de debat hi ha, no hi hem presentat esmenes
directament; però n’hi ha hagut d’altres on a nosaltres ens ha
semblat que era fonamental poder incorporar espais que
aprofundissin molt més en unes necessitats, ja que eren a la
primera llei que trobarem en aquests moments.

Podem parlar de molts temes i diversos, jo en remarcaré
alguns. El primer, que ens sembla fonamental, és l’àmbit
competencial. L’Estatut d’Autonomia estableix que són els
consells insulars qui tenen les competències pròpies en matèria
de pesca, crec que no ho podem oblidar, i en canvi aquesta llei
fulmina tots aquells acords que hi havia i que estaven recollits
a l’anterior projecte de llei, per senzillament passar de puntetes
i reconèixer la gran preponderància del Govern autonòmic, però
en canvi molt poca dels consells insulars. I açò sabem que
generarà conflictes i aquests conflictes, malauradament, aquesta
llei els hauria de poder evitar amb la seva regulació. Per tant,
aquí hi ha tot un bloc d’esmenes presentades per part del Partit
Socialista que persegueix precisament, emparat en l’àmbit de
l’Estatut d’Autonomia, reconèixer capacitats competencials i
per tant, responsabilitats, que en aquest cas queden diluïdes i
que hi ha tot un seguit de plantejaments lligats precisament a
aquest àmbit competencial.

Després tocam algunes qüestions molt concretes, tot el que
fa referència a la capacitat d’arrossegament d’algunes arts, que
també ho havíem incorporat aquí, ens semblava que aquesta llei
havia de ser un poc més ambiciosa en aquests aspectes i en
canvi no ho és. Estan perfectament recollides, van tenir
l’oportunitat de poder ser debatudes en ponència i ens semblaria
important que el Partit Popular se’ls replantejàs.
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Veim aquí que hi ha una certa manca d’ambició, fins i tot
per poder conèixer, estudiar el fons marí, i aquí hi havia també
algunes esmenes presentades per part del Partit Socialista, per
afavorir al màxim la investigació. Creim que açò pot tenir no
només plantejaments lligats directament a la capacitat de la
preservació de la nostra fauna marina i el fons marí, sinó també,
per què no?, potenciar les capacitats extractives si estan
perfectament estudiades, i aquí malauradament el Partit Popular
tampoc no ha tingut massa interès a poder aprofundir en
aquestes qüestions. I també nosaltres feim un plantejament de
voler ser un poc més ambiciosos entorn del que suposava
aquesta delimitació de les 12 milles nàutiques, allà on alguns
àmbits, si no competencials, sí almanco d’incidència de la
pròpia comunitat autònoma dins aquests espais, ens semblava
que era important.

Sabem dels conflictes, i me’n vaig a una altra qüestió, que
de vegades es generen precisament per l’arribada
d’embarcacions que no tenen port base a les nostres illes i aquí
devora no hi ha voluntat precisament de poder-hi incidir. O fins
i tot, dels propis conflictes que es generen entre les diferents
illes, entre els pescadors de diferents illes, on, tenint ports base
diferents, de vegades hi ha i ens hem trobat i som conscients
d’alguns conflictes generats. I aquesta llei tampoc té la
intencionalitat de voler-hi arribar.

Com tampoc, i amb aquesta faig la darrera qüestió, a tota la
part de la comercialització que sabem que aquest és un dels
problemes seriosos que té el sector pesquer, no me’n vaig
només a la part productiva o extractiva, sinó també a la
importància de regular i de potenciar al màxim la
comercialització, perquè d’aquí depèn directament la capacitat
de supervivència, o d’enfortiment del sector pesquer, i per tant
hi havia esmenes que també anaven en aquest sentit i que ens
hauria agradat, com podrà entendre el Partit Popular, que les
haguessin pogut acceptar o les haguessin pogut introduir. Hem
tingut poc èxit, em sembla que són un parell tot just les que han
recollit i per tant, amb açò... En qualsevol cas, des de la
convicció que tenim, les continuarem defensant i esperam en
plenari doncs almanco poder fer el debat que pertoqui.

Quant a les esmenes de la resta de formacions que s’han
presentat, fer-hi algunes referències. Les primeres, la referida a
la Sra. Font, que malauradament avui no hi ha pogut ser, sabem
que té problemes, per tant, supòs que ha excusat l’assistència,
és una llàstima que no pugui ser aquí per defensar les seves
pròpies esmenes, nosaltres votarem a favor de totes elles.
Únicament feim una abstenció al bloc que fa referència, de la
RGE núm. 6123 a la RGE núm. 6154, en què la referència que
ella fa lligada a la Llei estatal 3/2001, no ens semblava que
fossin prou oportunes i per tant, el Partit Socialista, en aquesta
qüestió, per aquest motiu, per aquest motiu, en farà una
abstenció. Tot i que és cert que ens hauria agradat que tal
vegada el Partit Popular hagués estat més..., no diré més clar,
però tal vegada un poc més rígid amb els plantejaments de la
capacitat sancionadora. En qualsevol cas haurem d’esperar que
la Sra. Font també pugui explicar i argumentar evidentment les
seves pròpies esmenes, tot i que nosaltres feim aquesta reflexió
entorn al posicionament d’aquestes.

Les del Grup MÉS són coincidents i per tant, bevem
d’aquest articulat que s’havia elaborat i acordat al llarg de la
legislatura passada, per tant, votarem a totes que sí. Hi ha
únicament dos vots en contra, un d’ells és el que fa referència
a la part del títol de la pròpia llei, on nosaltres entenem que
s’ajusta més a allò legislat amb aquest títol i per tant, no
recollirem aquesta proposta que ells plantejaven. I després n’hi
havia una segona, que és la RGE núm. 6230, on el Grup MÉS
feia referència al fet de deixar molt clar que els inspectors de
pesca no poden pescar en exercici de les seves funcions. I aquí
diríem, per suposat que sí, res més faltaria! El que passa és que
ja ens sembla com a massa, tal vegada, el fet de deixar-ho
regulat per llei, senzillament perquè creim que és una obvietat
tan clara, que qui fa feina en hores d’inspecció no s’ha de
dedicar a l’esbarjo. Per tant, en aquest sentit hi haurà aquests
dos vots únicament en contra. A tota la resta li donarem suport.
Hi ha, açò sí, 5 abstencions, que són la RGE núm. 6211, 6189,
6207, 6237 i 6241, totes aquestes també seran votades amb
abstenció, però la resta, com deia abans, partiran del vot a favor.

I després, de les 4 esmenes del Partit Popular, fer referència
que de les 4 esmenes del Partit Popular, la primera d’aquestes,
que és la RGE núm. 6173, aquesta sí que la votarem a favor, fa
referència a la part d’aqüicultura, entenem que millora el text,
...

(Se sent una veu de fons que diu “... estan incorporades”)

Estan incorporades, per tant, no fa falta tan sols fer-hi
referència.

I evidentment els plantejaments de què tot i que s’hagin
incorporat, hi ha qüestions que no compartíem de les altres tres,
perquè ens semblaven que perjudicava encara més el text, enlloc
d’incorporar-los.

En definitiva per tant i ja acab Sr. President, el plantejament
del Partit Socialista és un plantejament que està lligat a una
reclama de major ambició, així s’han plantejat les nostres
esmenes i les defensarem evidentment tant aquí com en el
plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 6175/13 a 6241/13, amb
l’excepció de les esmenes RGE núm. 6188 i 6196, aprovades en
ponència, té la paraula el Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps
de quinze minuts, com vostè sap.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, com saben també aquesta
limitació o aquesta fórmula de debat general, doncs no repassaré
una per una les esmenes, sinó que també faré una valoració
global, recordant-les d’una manera general. Com s’ha apuntat
la llei prové de l’avantprojecte que tenia regulat l’anterior
Govern i jo crec que bàsicament s’han sostret determinats
elements de protecció dels recursos marins o del fons marí, que
nosaltres bàsicament intentam recuperar amb aquestes esmenes.
La veritat, com s’ha apuntat, amb molta de la base de la llei la
compartim, en aquests moments jo diria que per economia
processal, ens abstendrem de totes aquelles a les quals no hi ha
esmenes i per claredat votarem en contra de les que en tenen.
Però pensam que d’aquí al debat en ple, molt especialment si hi
ha acostaments, doncs ens agradaria expressar el vot favorable
de molts d’aquests articles que no han esmenats, en bona
mesura perquè són calcs de l’avantprojecte.

Per tant, avui ho farem amb aquest format, però ja dic, que
confiam que de cara al ple hi hagi molts més acostaments,
perquè seria bo per a tothom entenc, que hi hagués una llei que
com a mínim en tot el seu gruix fos consensuada, fos
participada per tothom, per evitar canvis per cada legislatura.

Bé, un dels blocs per a nosaltres ja s’expressa en el títol, més
preocupació per la protecció de recursos marins i per
l’ecosistema. És ver que no és estrictament una llei amb aquest
abast, això ho comprenem i ho compartim, però sí que té molts
d’elements que sí hi fan referència, regula les reserves marines.
La reserva marina no és només una qüestió pesquera, va més
enllà de la idea de pesca i si es regula en aquesta llei, doncs, es
regula en aquesta llei i no a la Llei d’espais naturals, doncs
aquestes qüestions s’haurien de precisar. I nosaltres la voldríem
posar a dalt de tot perquè precisament hi hagués un capítol, hi
hagués un títol específic que aprofundís en aquest vessant, si no,
hi ha una normativa dispersa per aquí i per allà.

On és un dels punts que jo crec que confessa el que té
aquesta llei que a nosaltres no ens agrada? La insistència del
Govern d’eliminar el principi de precaució. Ahir, precisament
per aprovar una moció sobre les prospeccions petrolíferes que
es pretenen a la Mediterrània, es feia referència que és un
element central de tota la política mediambiental europea,
també de la política pesquera comunitària, també de la política
pesquera comunitària. Però hi ha una resistència què consti a la
nostra llei pesquera. Nosaltres pensam que aquesta resistència,
aquesta esmena que nosaltres mantenim i que és congruent amb
tot l’ordenament jurídic europeu i per tant, del nostre entorn,
que ens obliga, crec que tranquilAlitzaria la visió que té aquesta
llei.

També proposam mesures per garantir el bon estat de les
praderies de posidònia, dels nostres boscos marins, els hàbitats
i els espais protegits. D’aquí doncs que hi hagi aquesta
cobertura del títol. Esment especial al corall vermell. Més
restriccions a les reserves marines, com que no es permetin els
dragats ni la pesca submarina; que els plans de gestió no es
limitin a les espècies en perill. Una que nosaltres consideram
important, coincidim en moltes d’elles, no només en aquesta,
amb el Grup Socialista, a no enfonsar ferralla, com si la mar fos
un abocador, en tot cas ha quedat limitat als bucs de fusta.

Una d’elles també prou important és l’annex de talles
mínimes, que el Govern i en aquest cas el Grup Popular no el
volen tocar i nosaltres pensam que sí hi ha de ser. També la
regulació de les captures fetes i descartades, creim que és
important com a mínim a efectes estadístics, si no hi ha d’haver
una regulació encara més estricte per part de la llei.

Com vaig apuntar sí que n’hi ha una, en el debat de l’esmena
a la totalitat, que per a nosaltres és la cabdal de les nostres
esmenes i que no figurava ja, això és així, a l’avantprojecte de
l’anterior legislatura. És un pla de pesca global per a la nostra
mar, per allà on feineja la nostra flota. Som molts conscients
dels problemes competencials que això genera, però tanmateix
és per demés, és a dir, o regulam aigües exteriors i interiors amb
una norma congruent pactada amb l’Estat o bona part de la
mesura del que diem és no res, és fer retxes dins l’aigua, si em
permeten. Per tant, aquí hi ha d’haver, certament per respecte
competencial, una entesa amb l’Estat, però si no aconseguim
regular a la manera de les reserves marines un pla de pesca de
les Illes Balears, ens sembla que no avançarem. És aposta que
parlam d’un cens tancat d’embarcacions amb drets dins les
nostres aigües. Una contingentació de vaixells, un control de
captures, de l’esforç pesquer, per exemple no massa més de
1.000 cavalls de potència, 2.000, però no aquests 5.000 cavalls
de potència que fan net a les nostres aigües, els ormejos. En una
paraula, la fórmula que s’ha utilitzat per les vedes, que s’ha
utilitzat a Cabrera, que s’ha utilitzat a altres caladors, creim que
s’ha de fer a totes les aigües on feineja la nostra flota, si no,
realment serà molt difícil que aquesta llei de pesca tengui
potència.

Aquesta és l’esmena que ens hauria agradat parlar amb el
Govern, quan el conseller ens va dir que volia parlar de les
nostres propostes a la llei de pesca, érem molt conscients que
aquesta era la més delicada i de la que ens hauria agradat parlar-
ne, vostè sap que la trobàrem aquí registrada i quan la trobàrem
aquí registrada ja vàrem veure que el marge de maniobra del
Grup Popular seria molt limitat. I bé, nosaltres la plantejam,
però continuam pensant que o jugam amb la filosofia d’aquesta
esmena, o no avançam.

Bé, per altra banda també tenim mesures més estrictes de
seguiment de l’activitat pesquera. Aquí hi ha els dispositius de
localització i seguiment del vaixell; el control que s’hagi de fer
també des de les Illes Balears; el control de les reserves...
Nosaltres tenim molt present que ja hi pot haver normes, que si
no hi ha maneres de fer-les complir doncs també torna a ser una
regulació feta sense vocació de compliment, i avui hi ha hagut
unes restriccions tan grans en el personal de vigilància que són
pràcticament voluntàries, de compliment voluntari.

S’ha apuntat també la pesca d’arrossegament, el pes de les
portes. Tornam ser molt conscients que fer-ho per a les aigües
interiors és..., en fi, és el que és, però com a mínim aquesta llei
ho hauria de recollir i per tant és una esmena que també
consideram important.
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La regulació de les arts menors és molt insuficient. Nosaltres
començam des de les definicions fins més enllà que ho anam
regulant. Aquí no hem fet esmena, però la veritat és que hagués
estat interessant que la llei regulés quines són les exempcions de
llicència per als ciutadans normals, és a dir, quina és la
regulació de l’extracció sense cap intenció evidentment
comercial, i amb molta prudència respecte de la magnitud que
té a les Illes Balears la pressió sobre el nostre litoral, però també
crec que hagués estat aclaridor que la llei digués quines són les
activitats permeses i les excloses, en comptes de tramitar-ho tot,
que qualsevol tipus d’extracció vagi a llicència.

El gran aspecte que s’apunta també era l’aclariment
competencial evitant ambigüitats i nebuloses, i la llei és plena
de “l’administració competent”: l’administració competent, ho
farà l’administració competent..., ignorant en tot moment les
competències dels consells i, ja dic, restringint-se tant a les
competències estrictes de les aigües interiors que perd molta
ambició i potència la nostra regulació sobre pesca. Per tant, tant
per la vessant insular, absolutament maltractada en aquesta llei,
com per la vessant estatal, creim que s’haurien d’haver fet
passes més ambicioses o més respectuoses amb l’Estatut, en el
cas dels consells, en aquesta llei.

Un altre dels apartats és participació i transparència, i ens
sap greu que tampoc no s’hagin admès totes les esmenes que en
aquest bloc hem aportat. Escoltant el conseller un veu que té
unes prevencions a entitats ecologistes de manera..., confesses,
respecte a la feinada i gran tasca que ha fet Oceana dins el món,
però concretament el nostre litoral, i nosaltres pensam que no,
que tant les institucions científiques -estic pensant molt
especialment en l’Oceanogràfic, com també en les entitats
conservacionistes- han d’estar en el Consell de les Reserves
Marines, han d’estar en el Consell de la Xarxa, i hi han de ser
presents. El Govern les exclou i ens pareix una mala idea. Com
les fórmules de publicitació de coneixement de les regles de joc,
com el paper que han de jugar en general l’associacionisme i les
entitats representatives, que consideram que s’han de potenciar;
ho fa, en part, la llei, voldríem encara més i que respectés també
l’àmbit insular.

La informació al consumidor, dins aquesta mateixa lògica,
nosaltres l’aprofundim, i també concretam algunes de les
càrregues que es posen a l’aqüicultura i al marisqueig, sobretot
a l’aqüicultura, representant sobretot pel que són les condicions
sobre l’entorn on hi ha la indústria.

Aquestes són el gruix. Són moltes esmenes que jo crec que
amb una altra actitud del Govern bona part d’elles haguessin
vengut incloses o matisades dins la nostra redacció, jo crec que
ja haguessin pogut venir també amb un bloc d’articles aprovat
per unanimitat o amb un ampli consens. No ha estat aquesta la
mecànica triada, per tant veurem de cara al ple nosaltres
mateixos com feim aquest acostament, si és possible, perquè
creim que també és interessant transmetre que una bona part
d’aquesta llei, ja dic, prové de l’anterior legislatura i d’altres
treballs, i en aquest sentit compta amb el nostre suport.

Respecte de les esmenes -i amb això acab- nosaltres hem
donat dos blocs d’esmenes, votarem a favor de totes les del
Grup Socialista, a algunes de les quals ens oposàrem o ens
abstenguérem a la ponència; les hem anat mirant, d’alguna no
n’estam plenament convençuts, ara per dir-ne una la que

prohibeix qualsevol espècie no mediterrània. Nosaltres ho
comprenen perfectament quant al fet que sigui invasora, quant
al fet que desplaci les pròpies, però pensam que hi pot haver
supòsits tècnics en els quals quan s’ha extingit, o està a punt
d’extingir-se una espècie mediterrània, n’hi ha de molt semblant
que per ventura estrictament no és la mateixa, es posava
l’exemple del llenguado o d’alguna altra espècie, que es pot
incorporar al mateix nínxol sense desplaçar les pròpies i que
ocupi l’espai que ha pogut utilitzar la nostra pròpia espècie. Bé,
jo no tenc els coneixements tècnics també ara per rebatre la
proposta de l’esmena, compartim la idea que hi ha darrere, per
tant la votarem a favor, però és vera que amb aquesta prevenció
que la intenció és que no tenguin aquesta acció invasora, però
no la idea que des de fórmules que tècnicament estiguin
contrastades de recuperació de determinades espècies doncs hi
hagi alguna actuació a la frontera de la que permet prohibir o de
la que proposa prohibir el Grup Socialista.

En canvi sí que ens abstendrem de la 6099, 6101, 6011 i
6013 de la diputada no adscrita, i votarem en contra de la 6122
a la 6154, que feien referència al tema sancionador, bàsicament
perquè es remet a la normativa de l’Estat, bàsicament quasi totes
elles, llevat de la 6122, que creim que comet un error tècnic, que
du la reincidència a un punt que ja estava contemplada a un altre
punt, i per tant seria incongruent internament l’article i pensam
que seria un error aprovar-la, i per tant de la 6122 a la 6154 hi
votarem en contra des de l’afirmació de les nostres pròpies
competències en matèria sancionadora en aigües interiors. De
totes maneres, ja dic, és un tema més aviat menor, i no hi haurà
per part nostra cap altra discrepància respecte de les esmenes
plantejades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara hauria d’intervenir la diputada no
adscrita, Sra. Font Aguiló.

No sé si qualque diputat hauria de manifestar la defensa de
les esmenes 6093 a 6154/13 perquè puguin ser defensades en el
plenari. Sí, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

 Moltes gràcies, Sr. President. Res, les esmenes de la Sra.
Margalida Font queden defensades en els seus propis termes.
M’ha traslladat telefònicament la seva impossibilitat per
problemes familiars de poder ser avui aquí, i per tant transmet
l’excusa i manifestar aquesta idea que queden defensades en els
seus propis termes les esmenes presentades per la Sra. Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Pons. Ara, en torn en contra intervé la
Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, com vostè sap, per quinze minuts.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
veig que tots els grups d’aquesta comissió coincidim i
compartim la necessitat de regular i ordenar l’activitat pesquera
a les nostres illes. De fet som l’única comunitat que no disposa
encara a dia d’avui d’una llei de pesca pròpia. Els mateixos
professionals, a través de les confraries de pescadors, han
reclamat aquest marc legal que ha de ser la norma superior per
cohesionar tot el sector i fixar els criteris generals d’actuació,
tot i que naturalment diferents aspectes seran objecte de
desenvolupament reglamentari posterior.

Ens correspon avui dictaminar un projecte de llei redactat
per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que
és fruit de moltes hores de feina -ha coincidit també en aquestes
paraules el representant del Partit Socialista-, de trobades, de
reunions, celebrades des del novembre de 2011, quan va tenir
lloc la primera trobada amb la Federació de confraries de
pescadors de Balears. L’equip del conseller i els tècnics de la
conselleria s’han dedicat tots aquests mesos a conèixer en
profunditat la realitat, els problemes, les demandes i les
reivindicacions de la pesca per arribar finalment al text que avui
debatem aquí. Per tant vull destacar que és una llei esperada,
reclamada i consensuada amb tot el sector pesquer, tant amb els
professionals com també amb els pescadors recreatius.

Crec que deu ser una bona llei, perquè dels 146 articles que
la integren 82 no han motivat cap esmena per part dels grups de
l’oposició. Alguns d’aquests articles que no s’han esmentat són
tan rellevants com els relatius a protecció i regeneració
d’espècies, el Pla director d’àrees marines protegides, les
modalitats d’activitat pesquera professional, les entitats
representatives del sector pesquer, el marc regulador de les
confraries de pescadors, entre altres. Açò vol dir que és un
projecte vàlid perquè més de la meitat del seu contingut
l’oposició hi ve d’acord i no hi manifesta cap discrepància. En
una paraula, crec que s’ha fet una bona feina i tenim els
resultats.

A la vegada moltes d’aquestes esmenes presentades fan
referència a aspectes podríem dir incorrectes, no tenen en
compte directives de la Unió Europea, o bé plantegen qüestions
que vulneren directament les competències en matèria
d’ordenació pesquera. El nostre grup parlamentari, que reitera
la seva voluntat d’acord i enteniment amb els grups de
l’oposició, vol deixar clar que no és una llei generalista, com
s’ha volgut presentar, atès què hi ha una sèrie de punts que es
regulen mitjançant els reglaments.

En segon lloc aclareix d’una vegada per totes el marc
competencial en matèria de pesca entre el Govern i els consells
insulars. Permetrà posar fi a una situació absurda en què no
actua cap de les dues administracions, no actua ni l’autonòmica
ni actua la insular, i els que pateixen aquesta manca de gestió
són evidentment els pescadors. No és cert que aquest projecte
de llei ignori les competències dels consells insulars; respecta
escrupolosament l’ordenament jurídic, tant de les directives
europees que cal aplicar com també de la normativa estatal, i
com no pot ser d’una altra manera de l’Estatut d’Autonomia de
les nostres illes. I així ho confirma el dictamen favorable emès
pel Consell Consultiu de les Illes Balears. Jo, com a diputada de
Menorca, vull manifestar que aquest projecte no sostreu cap

competència als consells insulars, ni una; açò sí, ordena el camp
d’actuació, decisió i gestió, fixa els principis generals i estableix
un marc que, una vegada entri en vigor, garantirà un bon
funcionament, eficaç per als pescadors i, a la vegada, respectuós
també amb els consells insulars. A més, per aconseguir una
coordinació Govern consells, avui, ja he dit, inexistent, reforça
el paper del Consell Pesquer de les Illes Balears i crea una
comissió permanent, que estarà formada per representants
qualificats de cadascun dels consell i també del mateix govern.

Pel que fa a les esmenes he d’indicar que en ponència ja va
ser acceptada la 6178, sobre la definició de l’activitat comercial
dels productes de pesca; la 6001, sobre mesures excepcionals
d’efecte immediat en casos d’amenaça greu per als recursos
marins o ecosistemes; la 6096, que determina que en cap cas no
es permetran dragatges submarins dins l’àmbit de les reserves;
la 6176, sobre mesures de protecció; la 6172, sobre comunicació
de canvis temporals als consells insulars; la 6173, aprovada per
unanimitat, de forma que no es podrà autoritzar la instalAlació
d’establiments comercials de cultius de peixos en zones de la
Xarxa Natura 2000; la 6174, relativa a l’entrega de còpia de
l’acta d’inspecció si es constaten deficiències d’infraccions
lleus.

En aquesta comissió vull anunciar que el Grup Popular,
després d’una valoració en profunditat de la resta d’esmenes
presentades, incorporarà en aquest projecte de llei les següents:
la 6009, del Grup Socialista, article 5.1.a), sobre establiment i
regulació de mesures dirigides a la conservació, gestió i
explotació responsables dels recursos marins vius, inspirada en
el principi de precaució; l’esmena 6190, del Grup MÉS, article
6.2, sobre competències de les administracions per a la
preservació dels recursos marins; la 6036, del Grup Socialista,
article 45, que amplia les funcions del Consell Pesquer de les
Illes Balears; la 6040, també del Grup Socialista, article 57.d),
al considerar que dóna una millor informació; la 6082, del Grup
Socialista, article 72, que afegeix la prohibició de la pesca
submarina entre la posta i la sortida del sol; la 6109, de la
diputada Sra. Font, article 74.4, relativa a la llicència per a la
pràctica del marisqueig recreatiu; la 6114 i la 6115, també de la
Sra. Font, articles 89 i 90, sobre actuacions en matèria de
recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, que incorpora
els consells insulars. Esmena 6117, també de la Sra. Font,
article 95, al títol del control i inspecció, que introdueix la
participació dels consells insulars; la 6232, del Grup MÉS,
article 113, que en el capítol d’infraccions greus incorpora -i ho
dic textualment- “dur a terme tasques de pesca sense els llums
reglamentaris o amb llums diferents del que correspon al tipus
de pesca, i no disposar a bord del dispositiu instalAlat de control
via satèlAlit o qualsevol altra naturalesa que estableix la
normativa vigent, per causes imputables a la persona
interessada”. També l’esmena 6067 i 68, del Grup Socialista,
que correspon a la disposició addicional primera, sobre la xarxa
balear d’àrees marines protegides.
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Aquestes serien les esmenes que quedarien incorporades
avui, i a la vegada voldria proposar al Grup Socialista una
transacció a l’esmena 6066, article 64, que estam disposats a
acceptar i a incorporar en el sentit que els consells insulars
poden promoure plans de marca de peix a cadascuna de les Illes.

Amb l’aprovació d’aquestes esmenes, juntament amb les
que ja hem acceptat en ponència i també la transacció aquesta
que acab de proposar al Grup Socialista, el Grup Popular
reafirma la seva voluntat de diàleg per arribar amb els grups i
diputats de l’oposició al màxim acord sobre aquest projecte de
llei. 

Per tant, Sr. President, demanaria votacions separades de les
esmenes 6009, 6036, 6040, 6082, 6067, 6068, i quedaria
pendent la transacció de la 6066; aquestes pel que fa al Grup
Socialista. Quant al Grup MÉS, demanaria votació separada de
les esmenes 6190 i 6232. I de la Sra. Font demanaria la votació
separada de les 6109, 6114, 6115 i 6117.

De la mateixa manera que ha estat possible aconseguir el
suport del sector pesquer també valoram les aportacions
efectuades tant pel Grup Socialista, com pel Grup MÉS i per la
Sra. Font, i incorporam les aportacions que enriqueixen i
milloren el text inicial, i esperam aconseguir un màxim
d’enteniment. Volem una llei que sigui realista, que doni
respostes i que doni solucions, una llei responsable i aplicable
amb criteris de sentit comú, en definitiva una llei que resolgui
els problemes del sector pesquer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara, pel torn de rèplica, Sr. Marc Pons,
per part del Grup Parlamentari Socialista, té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
hem sentit algunes qüestions referides al Partit Popular. Entraré
després en les esmenes acceptades i per tant en farem alguna
valoració.

Em permetrà algunes referències, perquè evidentment un
sempre pot mirar les coses de dues maneres. Des del Grup
Socialista fèiem aquesta reflexió, que ve a dir: teníem una llei
molt treballada que en el moment que arriba al Partit Popular
aquest projecte de llei, el que fa és agafar la meitat dels articles
i els difumina per tal que aquesta sigui una llei més generalista
i per tant no tengui la potència i la profunditat que nosaltres
cercàvem.

Clar, la Sra. Pons Fullana, s’ho mira a l’inrevés i diu: home,
fixau-vos si ho hem fet que hi ha la meitat dels articles que no
ens heu esmenat; perquè són aquells que vostès no han tocat,
per tant els aplaudim.

Què ens hauria agradat? Home, que no només no hagués
agafat mitja llei i l’hagués difuminada, sinó que pràcticament
açò no ho hagués fet i avui tendríem una unanimitat per part de
totes les forces polítiques. No ha estat així malauradament i
evidentment sí que voldríem fer referència a aquesta qüestió.

La segona, ens diu: aquesta llei resol els conflictes
institucionals perquè fins ara no s’actuava ni d’una banda ni de
l’altra. Jo li dic, home, no teníem llei i per tant, com que no hi
havia legislació, hi havia conflictes. Què criticam? Que la
manera seva de resoldre-ho és: a partir d’ara ho farà tot el
Govern i per tant els consells poc pinten. I nosaltres li dèiem:
tenguin vostès en compte que, com que les competències són
insulars, són dels consells insulars, estaria bé que no haguessin
decantat tant la balança cap a una banda, sinó que haguessin
tingut la capacitat de poder entendre aquí que els consells
insulars també han de jugar un paper important i que
malauradament no ho faran. Que ho decantin tot cap a la banda
del Govern quan l’Estatut diu que les competències són insulars,
nosaltres sí que creim que açò suposarà alguns conflictes i per
tant aquests conflictes els anirem veient que facin camí, però
aquesta és una responsabilitat que és seva.

Qüestions plantejades quant a les esmenes, bé, fins i tot hi
faig alguna referència entorn d’açò, la pròpia organització de les
confraries de pescadors on, en som conscients, estan sustentades
sobre l’àmbit insular; la relació que permet i que dóna joc
realment d’enfortiment, aquest neix d’aquí, de fet és aquesta
unió a nivell de confraries d’àmbit insular. I després, que n ‘hi
hagi d’haver un a nivell suprainsular i a nivell autonòmic,
nosaltres no ho veiem malament, res més faltaria, però estaria
bé que aquesta llei hagués sabut reconèixer i posar en valor
precisament aquesta estructura de fonaments, on és l’àmbit
insular que el fa realment fort i, en canvi, per a res es reconeix.

Dels plantejaments fets per part del Grup Socialista, doncs
tal vegada algunes referències. És certa la reflexió que feia el Sr.
Alorda, nosaltres partim d’una reflexió i és que els ecosistemes
marins són tan fràgils que qualsevol modificació que hi pugui
haver, per petita que sigui, pot tenir unes conseqüències
devastadores a llarg termini, i per açò ens semblava i crèiem
important el fet de preservar no aquesta fragilitat, poder-la
enfortir i ser, bé, doncs sí, durs amb la idea aquesta d’afavorir
espècies invasores que puguin tenir conseqüències després a
llarg termini i per tant en aquest sentit ens reafirmàvem en
aquest plantejament, tot i que segur que açò dóna per a debats
científics de durades interminables. En qualsevol el
plantejament nostre, i està bé fer aquests debats també, partia
d’aquesta reflexió, que és fins on hem d’arribar o no hem
d’arribar a l’hora d’introduir espècies que no siguin pròpies de
la Mediterrània, perquè l’experiència ens ha dit que fins ara les
conseqüències han acabat essent sempre, per molt semblants
que siguin les espècies, han acabat essent sempre
majoritàriament prou devastadores. I en aquest sentit, per tant,
ens reafirmam en aquest plantejament.

De les esmenes acceptades del Grup Socialista per part del
Partit Popular, bé, els he de posar en valor, les he anotades molt
ràpid i per tant tindrem temps en el plenari de poder-les discutir.
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Sí que m’agradaria que ens pogués clarificar aquesta, la
6066, on ens proposa una transaccional, on jo entenc que la
transaccional fa referència a la idea de “podran promoure”, la
idea del “podran” m’agradaria, en tot cas, que la pogués vostè
explicar perquè a efectes nostres, la nostra diu que “Els consells
insulars promouran plans de marca de peix a cada una de les
Illes amb la finalitat de garantir la informació de la procedència
de l’espècie, la frescor i afavorir la comercialització en el port
d’arribada.” I jo entenc que vostès aquí ens proposen que més
que fer-ho, ho “podran” fer, entenc que és a l’únic que vostès
fan referència. Així com està redactada està prou bé, perquè al
final no és que hi hagi l’ordre imperativa que s’ha de fer
d’aquesta manera, sinó que queda perfectament clara aquesta
idea de promoure i per tant dins l’àmbit competencial dels
consells insulars. Aplaudim, en qualsevol cas, aquest atracament
per part del Partit Popular, i jo crec que amb “promouran”
queda prou clar, en qualsevol cas amb un minut de recés
tindrem l’oportunitat de poder-ho clarificar.

I per part nostra, ho he explicat a la meva intervenció,
continuarem, acab ja, Sr. President, continuarem amb el mateix
plantejament que explicava el Sr. Alorda quant que ens
abstindrem a tots aquells articles on no hi ha hagut esmenes i
votarem en contra on sí hi ha hagut esmenes, a no ser que siguin
acceptades per part del Partit Popular aquestes i deixi l’articulat
tal com el teníem plantejat nosaltres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marc Pons. Ara, per al torn de rèplica, Sr.
Alorda, té vostè, en nom del Grup Parlamentari MÉS, cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, per no reiterar, però sí amb
vocació d’aprendre perquè és un món que tampoc no conec
prou, i la Sra. Pons ens ha apuntat que clarifica competències
que fins ara eren confuses i ara han quedat clares, a favor en
qualque cas dels consells, jo li demanaria un cas per ilAlustrar-
me, perquè, com que nosaltres no n’hem trobat cap ni un; a
l’inrevés, hem trobat que coses que eren més o menys clares han
quedat confoses amb l’administració competent, i en qualsevol
cas, quan qualsevol cosa clarifica és a favor sempre del Govern,
jo li agrairé un cas, un cas, un exemple, perquè així jo, miri, en
prendré nota i podré rectificar aquesta afirmació, perquè sempre
va bé. Vostè em posi un sol exemple en què realment es
clarifica una competència a favor del consell, que fins ara era
confosa i a partir d’aquesta llei es podrà exercir.

Quant a la resta doncs ens mantenim amb unes diferències
sobre aspectes de la llei que no resolem, sí veim que hi ha una
aproximació amb algunes esmenes, que s’avança millor,
bàsicament és que s’acosten, ja dic, a l’avantprojecte de
l’anterior legislatura; nosaltres ho saludam i si encara d’aquí al
ple hi podem avançar, doncs millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara, per al torn de contrarèplica. O vol
fer un... Si els sembla bé ...

(Remor de veus)

Jo crec, no sé si volen fer un torn de recés abans o després
de la contrarèplica de la Sra. Pons.

Els sembla bé que facem un recés de dos minuts?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, per al torn de contrarèplica, Sra. Pons, en nom
del Grup Parlamentari Popular, té vostè cinc minuts.

LA. SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre
grup afirma que aquest projecte, la primera llei de pesca,
constitueix una gran passa per al sector, vulguin o no ho vulguin
l’ordena, el clarifica i el modernitza. És un projecte fruit de
l’acord i del consens, que també hauria de ser possible, crec jo,
avui, en aquesta comissió. Avui fixam un marc general i uns
criteris d’actuació, ja vindran després els reglaments per
desenvolupar aspectes concrets que crec que no són objecte ara
d’aquesta llei.

Insistir en una inexistent vulneració estatutària respecte de
les competències pròpies dels consells insulars, em sap greu dir-
ho, però o vol dir que no s’ha entès o que no ho volen entendre,
que crec que encara és pitjor; que aquest projecte de llei crea,
per primera vegada, un marc normatiu perquè el Govern i els
consells puguin exercir d’una forma ordenada les seves
competències.

El mateix Grup Socialista admet: El Govern de les Illes
Balears exerceix la política d’ordenació del sector pesquer. Així
ho va indicar a l’esmena a la totalitat que ja va ser rebutjada en
el Ple de dia 24 de setembre. Però clar, és que resulta que ni el
Partit Socialista ni el Grup MÉS, quan han governat en els
consells insulars no han redactat mai cap reglament de pesca,
quan han tingut l’oportunitat de fer-ho no han actuat ni han
exercit la potestat reglamentària que vostès podien aplicar. I
avui, clar, pretenen imposar uns criteris que, de ser acceptats,
consideram que desnaturalitzarien el projecte elaborat per la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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Un projecte de llei que, els ho record i ja els ho he dit abans,
està completament consensuat amb el sector. El Grup Popular
avui no romprà aquest acord, no el romprem; és cert, és cert que
l’article 70.12 de l’Estatut d’Autonomia estableix la pesca com
a competència pròpia dels consells insulars, però també crec que
s’han de tenir en compte els articles 58.3 i 72.2, que atribueixen
al Govern de les Illes Balears les competències per establir els
principis generals i la coordinació de l’activitat dels consells
insulars sobre aquesta matèria. I açò, precisament, és el que fa
el Govern del Partit Popular, cream, amb la llei de pesca, un
marc normatiu que estableixi aquests principis generals i
permeti coordinar l’actuació amb els consells. Les seves
funcions i competències són plenament respectades, per molt
que diguin el contrari.

El nostre grup es reafirma que la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori ha fet una bona feina en la redacció
d’aquest projecte de llei de pesca i, com no pot ser d’una altra
manera, es mereix tot el nostre suport. Mantenim i donam
suport a aquest projecte, perquè aporta solucions als problemes
del sector pesquer, amb uns bons plantejaments d’ordenació,
coordinació i clarificació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Pons, moltes gràcies. I ara ja passarem a la
votació de les esmenes, en primer lloc, del Grup Parlamentari
Socialista.

Votació separada de les esmenes següents: les 6009, 6036,
6040, 6082, 6067 i 6068 i 6066.

Sra. Pons, aquesta darrera és la transacció que ha proposat
abans el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. LLETRAT:

La 6066 és la transacció, es posa a votació la transacció. Per
tant, són aquestes, 6009, 6036, 6040, 6082, 6067, 6068 i la
transacció a l’esmena 6066, aquesta és la votació primera.

EL SR. PRESIDENT:

Està clar? En addició a això ...

Sí, s’aprova tot per assentiment? Sí.

Ara procedim, igualment, a la votació separada de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista amb RGE núm. 6017,
6025, 6028, 6091, 6088 i 6057/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència, queden rebutjades per 9 vots en contra i 5
a favor.

Ara procedim a la votació de la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència, queden rebutjades la resta d’esmenes del
Grup Parlamentari Socialista.

Ara passam, idò, a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, que ha demanat igualment la votació
separada de les esmenes RGE núm. 6099, 6101...

(Remor de veus)

Bé, idò, perdó, passam, idò, a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS, que ha demanat votació separada de
les esmenes RGE núm. 6175 i ...

EL SR. PONS I PONS:

... (...) el Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó. Passam idò a la votació separada de les següents
esmenes del Grup MÉS: 6190 i 6232.

Queden aprovades per unanimitat.

Ara passam a la votació separada de les esmenes del Grup
MÉS RGE núm. 6175 i 6230/13.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 12 vots en contra.

I cap abstenció.

(Remor de veus9

Perdó, 1 vot a favor i 13 vots en contra. En conseqüència,
queden rebutjades.

Ara passam a la votació separada de les esmenes RGE núm.
6189, 6211, 6237 i 6241.

Vots a favor? ...

EL SR. PONS I PONS:

Perdó, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. PONS I PONS:

Hi hauria aquí la 6207, que em sembla que no l’ha dita.
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EL SR. PRESIDENT:

No, he dit, 6189, 6211, 6237 i 6241.

EL SR. PONS I PONS:

Demanaríem afegir-hi la 6207.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, el Grup Parlamentari Socialista demana, igualment, en
addició, que es votin separadament aquests quatre que acab de
dir més la 6207.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I abstencions? 4.

En conseqüència queda rebutjada per 9 vots en contra, 1 a
favor i 4 abstencions.

Passam ara a la votació de la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 1 vot a favor. No, perdó, 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queden rebutjades per 9 vots en contra i 5
vots a favor.

Ara passam a la votació de les esmenes de la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló.

En primer lloc, les esmenes RGE núm. 6109, 6114, 6115 i
6117.

Queden aprovades per assentiment entenc? Molt bé.

Ara passam a la votació separada, solAlicitada pel Grup
MÉS, de les esmenes RGE núm. 6099, 6101, 6111 i 6113.

Ha quedat clar? Ho torn repetir?

Perdó, farem un recés d’uns segons per clarificar aquesta
votació, si els pareix.

Molt bé, passam a la votació separada de les següents
esmenes. En primer lloc l’esmena RGE núm. 6111.

Vots a favor? 

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 5 abstencions.

Queda rebutjada per 9 vots en contra i 5 abstencions.

La segona votació, de les esmenes RGE núm. 6099, 6101 i
6113.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, igualment queda rebutjada per 9 vots en
contra, 4 a favor i 1 abstenció.

Procedim a la següent votació, en aquest cas de l’esmena
RGE núm. 6122.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada.

Ara passam a la votació de les esmenes RGE núm. 6123 a
6154. De l’esmena RGE núm. 6123 fins a la RGE núm. 6154.
Queda clar?

Vots a favor? Cap vot a favor.

Vots en contra? 10 vots en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

En conseqüència queden rebutjades per 10 vots en contra i
4 abstencions.

Ara procedim idò a la resta d’esmenes que queden vives i
procedim a la seva votació.

Va bé? De la Sra. Font.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció. 

En conseqüència queden rebutjades.

Acabades les votacions de les esmenes, procedeix la votació
dels articles 1 al 146 del text de l’informe de ponència.

Ara passam a la votació del títol del projecte, del títol.

Vots a favor? 13 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions?
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1 vot en contra, 13 a favor i cap abstenció, en conseqüència
queda aprovat el títol del projecte.

Ara passam a la votació separada i en bloc dels següents
articles: 1, 2, 3, 13, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 65,
66, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 91, 92; del 100 fins al 112;
del 114 fins al 127 i del 139 fins al 146; les disposicions finals
segona i tercera, més els títols, capítols, denominació i seccions.

Ha quedat clar? M’ho faran repetir?

(Rialles del Sr. President)

Molt bé.

Idò, vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 5 abstencions.

Queden aprovats per 9 vots a favor i 5 abstencions.

Ara passam a la votació de la resta de l’articulat.

(Remor de veus)

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Queden aprovats per 9 vots a favor i 5 vots en contra.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de
les Illes Balears.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les 24 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin defensar-les en el ple.

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

Moltes gràcies.
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