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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Olga Ballester sustituye a Xavier Pericay.

Elaboració del dictamen del Projecte de l l ei RGE
núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6542/18,
agrària de les Illes Balears.

Els inform que el Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l’escrit RGE núm. 15111/18, ha retirat l’esmena RGE núm.
8034/18.

Passam al debat de les esmenes que es mantenen al
projecte de llei. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 7695, 7696, 7704, 7743, 7744, de la
7709 a la 7713, de la 7715 a 7559, 7761 i de la 7763  a la
7765; per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Montserrat Seijas, RGE núm. 7738, 7739 i 7740; les del
Grup Parlamentari Mixt, Sra. Consuelo Huertas, de la RGE
núm. 8014 fins a la 8020 , 8051 i 8063; per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera,
RGE núm. 7866 i 7867, de la 7869 fins a la 7874, 7944,
7945, 7946, 8005, de la 8007 fins a la 8013, i la 8052; i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la resta
de grups parlamentaris, té la paraula la diputada Sra. Olga
Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. En primer lugar he de comentar que
las enmiendas de Gent per Formentera quedan defendidas en
sus propios términos.

En segundo lugar quiero comentar que Ciudadanos va a
retirar la enmienda 7700 y, bueno, comentar que Ciudadanos
registró un total de 52 enmiendas, de las cuales quedan vivas
todavía 35, y debido a que hemos asistido a una ponencia
donde se han debatido todos nuestros argumentos y han
quedado suficientemente defendidas, y debido al gran número

de enmiendas que quedan vivas, pues en estos cinco minutos
que tengo para su defensa los dedicaré a dar una visión global
de lo que Ciudadanos persigue con las enmiendas.

En primer lugar tenemos una serie de enmiendas, como la
7695, que van dirigidas a introducir en el articulado de manera
explícita que el sector equino es una actividad ganadera que
viene regulada por el texto consolidado del Real decreto
84/2011 para evitar confusiones, y proponemos explicitar que
entrarán dentro de la actividad complementaria todas aquellas
actividades equinas que no estén dentro de dicho real decreto. 

Por otra parte también tenemos una serie de enmiendas,
como la 6542 o la 7702, destinadas a eliminar términos
imprecisos del texto del articulado que pueden llevar a
diferentes interpretaciones y generar inseguridad jurídica.
Otra serie de enmiendas, como la 7743, 7744 o 7782, tienen
como objeto eliminar toda preferencia hacia el fomento de un
tipo de explotación agraria. Miren, en 2015 el sector primario
suponía el 1,5% del PIB de Baleares, y hoy es el 0,33% del
PIB; por lo tanto se ha de fomentar al máximo toda
explotación agraria sin preferencias, y la ley ha de tener como
objetivo el fomento de la actividad agraria en su conjunto.

Otro conjunto de enmiendas, como la 7709, están
encaminadas a eliminar del articulado la prohibición del
cultivo de organismos genéticamente modificados; nosotros
proponemos que se cumpla con las directrices europeas que
ya regulan este tipo de variedades, y hoy hay una gran
diversidad de hortalizas que son resistentes a diversas
enfermedades y gracias a ello pues se evita una fumigación
masiva que podría contaminar suelos y acuíferos. 

Otra serie de enmiendas importantes, como es la 7715 al
artículo 94, que es uno de los artículos que fundamentaron
nuestra enmienda a la totalidad, desde Ciudadanos
consideramos que toda explotación agraria debe poder tener
actividad complementaria en todas sus formas definidas en el
artículo 5, y no solamente las explotaciones agrarias
preferentes, como defienden este govern y su ley. No tiene
sentido que una explotación agraria no pueda realizar una
actividad cinegética o visitarse la tafona de un payés, o dar
conocimiento al patrimonio etnológico del mundo agrario
para que esa explotación agraria pueda complementar su
actividad agraria, forestal o ganadera por el mero hecho de no
ser preferente. Miren, las fincas de menos de 10 hectáreas y
las explotaciones no preferentes son las más numerosas en el
territorio balear, y estos payeses mantienen el paisaje, además
de esa actividad del sector productivo, del sector primario, y
a pesar de no ser rentables siguen ahí, y esa actividad la pueden
compensar hoy en día, con la ley vigente, a través de la
actividad complementaria ligada a las fincas que hace
productivo el campo y permite incluso inversión y
modernización de la actividad agrícola, lo que puede permitir
que esa explotación agraria pase más adelante a ser preferente.
Por lo tanto nosotros consideramos que esta es una enmienda
que se debería volver a revisar para que todas las
explotaciones agrarias puedan seguir haciendo todo tipo de
actividad complementaria, porque es lo que les va a dar las
facilidades para poder llegar a ser preferente.
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Por otra parte tenemos un grupo de enmiendas, como la
7765 o la 7699, también muy importantes, donde defendemos
que la actividad agraria sea permitida en cualquier tipo de
suelo, pues es su uso natural, y que la actividad
complementaria no tenga que pasar por los trámites de un
interés general. Creemos que se han de cumplir  todas las
normas que le sean de aplicación, como todas las evaluaciones
ambientales, la adecuación al paisaje o tener las licencias
pertinentes, y que la prohibición de la actividad agraria en un
determinado tipo de suelo y el introducir la declaración de
interés general para las actividades complementarias pues son
dos medidas que abocan el cierre de las explotaciones y al
abandono del campo.

También tenemos una serie de enmiendas donde
introducimos otras actividades complementarias, como los
refugios, en el artículo 96, que lo introducimos con la
enmienda 7716. Creemos que una forma de mantener
construcciones antiguas, bien cuidadas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. ...y acordes con el entorno es permitir la utilización de
refugios. Introducimos también la acampada dentro del agro-
ocio, que ha sido eliminada; creemos que está muy bien que
existan fincas donde se puedan realizar acampadas y que esta
actividad esté regulada y localizada, y que el ciudadano y las
familias puedan disfrutar, y ayuda a mantener las fincas.

Nos quedan un par de enmiendas más, pero como tengo
cinco minutos más adelante los usaré posteriormente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per defensar les esmenes del mateix
Grup Mixt té la paraula la Sra. Seijas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo he presentado tres enmiendas
a la Ley agraria, como saben; una, al artículo 62, que se ocupa
de bienestar animal, añade al articulado organizado en tres
puntos una modificación al punto 2, en el cual, cuando se habla
de la autoridad competente en bienestar animal, podría ordenar
la retirada de animales carentes de bienestar y no se repare en
el término establecido. Aprovechando esta indefinición acerca
del sujeto, autoridad competente en bienestar animal, pues
propongo la creación de una figura definida y que asuma
dichas competencias, impulsando la creación de oficinas de
protección animal, una por isla, que desarrollen un reglamento
específico. Es una petición de los colectivos animalistas que
se concentre en una oficina la protección animal, y que se
recoja en cada isla..., pues los consejos que se encarguen de

esto y que no haya diferentes directivas según el ayuntamiento
en cuestión y, aparte, pues, que haya un lugar físico donde
todo aquel que detecte acciones que van en contra de los
animales que puedan tener un sitio físico donde denunciarlo
y donde se pueda hacer también un seguimiento de todas estas
conductas contrarias al civismo, también con los animales. 

Aparte de esto, he presentado otras dos enmiendas más, la
7739 y la 7740; la primera, la 7739, va destinada a fomentar
la contratación femenina en el mundo agrario así como su
conciliación familiar. Muchas mujeres se ven privadas de
poder acceder a un trabajo dentro del mundo agrario por el
tema de tener que llevar los niños... alguien de la familia tiene
que ser que lleve los niños al colegio y los vaya a recoger, y
esos horarios son totalmente incompatibles con esta actividad,
de ahí que se proponga que los empresarios agrarios, pues un
tipo de discriminación positiva en favor de la mujer en materia
de contratación, que se facilite por los empresarios agrarios
los medios para la conciliación familiar ya sea mediante la
organización del trabajo o como complementos salariales para
que ellas puedan contratar una persona que les supla llevar los
niños al colegio y pasarlos a recoger.

Aparte, en la 7740 propongo que se facilite la exportación
de los productos implementando un valor añadido a través de
un seguimiento para el consumidor mediante códigos de
barras de la calidad ecológica del producto, así como de las
condiciones laborales del centro de producción. Creo que
esto sería una buena aportación para nuestros productos
ecológicos en cuanto a la exportación al resto de la península
y al resto de territorios. 

Nada más, espero tener el apoyo del resto de los grupos de
la cámara. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara, per defensar les seves
esmenes, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, jo he presentat
nou esmenes, de les quals en principi no se me n’ha acceptada
cap. Com que no hem pogut assistir a la comissió, hem tengut
poc temps per mirar el dictamen a veure si n’hi ha alguna que
hi està inclosa, ja en el plenari tendrem més temps, quan la llei
vagi al plenari ho podrem mirar amb més tranquil·litat.

Quant a l’esmena 8014, com no pot ser d’una altra manera,
consideram que és molt important qualsevol estímul a
l’associacionisme agrari, i entenem per associacionisme
també les cooperatives; ara, amb el que no estam d’acord és
que s’hagi de fer menció especial a aquest tipus
d’associacions empresarials, sinó a qualsevol que estimuli
l’agrupació d’interessos dels agricultors.

Quant a l’esmena 8015, el fet que sigui una part per a
autoconsum no garanteix que una altra de les parts de la
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producció no vagi destinada a la comercialització, jo puc posar
plaques a casa meva i després intentar donar-ne o vendre’n al
meu veïnat, per tant, creiem que també hauria d’estar
registrada o, en tot cas, canviar la paraula “principalment” a
l’article per “exclusivament”.

Quant a l’esmena 8016, el foment de la producció local és
important sigui quin sigui el model productiu, i fer menció a
la producció ecològica, en especial, doncs, no ho entenem,
crec que la producció agrària pateix moltes dificultats  per
obtenir rendibilitats, està sotmesa a una competència ferotge
per la possibilitat d’importacions a preus amb els quals és
difícil competir. Per tant, no ens podem permetre des de la
nostra òptica fomentar un únic model sinó que els hem de
fomentar tots.

Quant a l’esmena 8017, a l’article 97, pensam que obri la
porta a la construcció desaforada, basada en no sabem molt bé
quina normativa, i és per això que proposam l’acotació que
obliga que s’especifiqui que les edificacions sobre les quals
es pot actuar han d’estar ja construïdes en el moment que es
faci efectiva la llei, o que siguin legalitzables en el futur.

Quant a l’esmena 8018, parlam d’una llei agrària, no d’una
llei ni paisatgística ni urbanística, per tant, cal valorar els
aspectes agraris de l’article, consideram que s’ha de suprimir
“altres conceptes”. Si es considera que s’han de protegir
determinats terrenys per raons mediambiental o altres que es
faci en el seu propi desenvolupament legislatiu.

Quant a l’esmena 8019, creiem que cal facilitar la
possibilitat que l’agricultor rendabilitzi la seva explotació des
de la perspectiva turística d’agroestança, per tant, pensam que
si bé passar de 6 a 8 és autoritzar un 25 més d’explotació
turística, en aquests casos pot representar una diferència
significativa i molt positiva per a la rendibilitat de les places
ja que l’impacte de despeses fixes per mantenir el sistema no
augmenta significativament i pot facilitar l’amortització de les
inversions a escometre.

Quant a l’esmena 8020, està molt bé proposar que es facin
plans d’igualtat o els que es puguin considerar necessaris, el
que s’ha de fer també és fixar dades per no deixar que això
siguin propostes buides.

Quant a l’esmena 8051, consideram molt important donar
suport a l’exportació de productes agroalimentaris de les Illes
Balears i és necessari que l’administració inverteixi en aquest
sentit, així com en tot allò que representi ajudar a fer
rendibles les exportacions.

Quant a l’esmena 8063, tant de bo puguem aconseguir el
REB per a les Illes Balears!, però mitjançant aquest REB o a
través del mitjà que sigui no s’han d’oblidar els sobrecosts que
representen per al productor ramader de les Illes Balears el
manteniment i la manutenció dels seus ramats. Per tant, és
molt important destacar la importància que la producció a les
Illes pugui competir en igualtat de condicions que qualsevol
altre productor peninsular o europeu; i això ho hem volgut fer

destacar mitjançant aquest article referit a l’alimentació
animal. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Ara per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm. 7726,
7728, 7730, 7731 i 7737, i també per posicionar-se respecte
de les esmenes presentades per la resta de grups
parlamentaris, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, pot ser començaré per
fer-ho de forma general amb la posició respecte de les
esmenes dels altres grups, i ho faré de forma general perquè
evidentment queden tantes esmenes vives, més de 200, que no
és possible fer-ho d’altra manera, no? I per posicionar-me
sobre les esmenes dels altres grups simplement recapitularé
els grans conceptes sobre els quals ha girat la discussió que
hem tengut en ponència, que ha estat una discussió jo crec que
molt marcada, amb unes postures molt marcades per part dels
diferents grups, també del meu, i jo crec que en aquest cas el
meu grup ha estat dels que ha tengut una postura més marcada,
pot ser la més marcada, en defensa de la idea que l’activitat
bàsica, primordial i per la que es té el sòl rústic és
l’agricultura; és a dir, quan parlam del destí de les finques, per
a nosaltres quan parlam del destí de les finques en sòl rústic
aquest destí és l’activitat agrícola, ramadera, forestal, etc.

Per tant, a partir d’aquesta idea ens hem posicionat
respecte de les esmenes dels altres grups i també a partir
d’aquesta idea hem mantingut la nostra idea que un dels grans
debats que ha abordat aquesta llei, que és l’activitat
complementària, és lluitar contra aquesta ficció que l’activitat
complementària és activitat agrícola. Nosaltres podem arribar
a acceptar que l’agricultura ha de completar les seves rendes
fent altres activitats que no són agrícoles, però d’aquí a fer la
ficció que l’activitat complementària és activitat agrícola, i
que ho repetim tantes vegades que fins i tot ens quedam pensat
que és veritat, doncs, aquí hi ha MÉS per Menorca per
recordar-los a tots  vostès que no, que l’activitat
complementària no és activitat agrícola i que si el que volem
és defensar els pagesos i el camp el que hem de permetre és
que els pagesos puguin viure amb el màxim dignament fent
activitat agrícola, i no fent altra activitat que al final acabarà
impedint que faci activitat agrícola. Això d’una banda.

I d’altra banda, un altre dels eixos en què s’ha basat la
nostra actuació en aquesta ponència i en la nostra posició és
amb el tema de l’adaptació d’aquesta llei a les circumstàncies
de cada illa perquè així com hi ha activitats en què realment la
diferència entre cadascuna de les illes simplement és perquè
són illes diferents, però realment no hi ha una diferència
substancial en aquella activitat, en el cas de l’agricultura, pel
fet que és un element tan tradicional, atàvic i tan vinculat als
usos tradicionals del sòl, lògicament sí que hi ha en aquests
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casos moltes diferències per tradició, per forma d’explotar la
terra, per morfologia de les finques entre una illa i una altra,
i aquí evidentment, probablement, dintre del conjunt de les
illes l’excepció és Menorca. I per tant nosaltres, la defensa
de... de les formes com s’ha explotat la terra i d’aquelles
coses que s’han derivat de la forma com s’ha explotat la terra,
nosaltres hem defensat en tot moment aquelles fórmules que
fossin respectuoses amb aquesta tradició.

 I aquesta d’alguna manera és..., ho explico -diguem- per
afirmar en positiu el per què hem presentat les nostres
esmenes i per afirmar també en negatiu per què ens hem
oposat a moltes esmenes de l’oposició durant el tràmit de la
ponència i a les quals avui en comissió tornarem votar en
contra.

I un cop feta aquesta presa de posició sobre els aspectes
generals de la llei, passant a les esmenes que queden vives del
meu grup, que concretament són sis, repassaré molt breument
quins són els arguments.

L’esmena 7737, que fa referència a l’article 27.3 i sobre
com s’ha de fixar la composició del Consell Agrari
Interinsular, com nosaltres ja vàrem defensar en ponència,
nosaltres creiem que aquest organisme, que és
d’assessorament i consulta del Govern en matèria agrària, no
té sentit que tingui una composició endògena, és a dir, que
sigui el mateix organisme que està creat per decret -està creat
per decret-, és un organisme creat per decret que ara per llei
diem que la composició l’ha d’establir el mateix organisme.
Nosaltres creiem que... segurament es va crear per decret
perquè lògicament és un òrgan que crea el Govern perquè
l’assessori en matèria d’agricultura, el lògic seria que la llei
respectés aquesta estructura bàsica i que no donem lloc a un
terreny inconegut en què aquest organisme anirà definint la
seva composició de forma... abans he dit endògena, i ara dic
endogàmica, que en aquest cas ve a ser el mateix.

L’esmena 726 i l’esmena 728..., perdó, 7726 i 7728, tot i
que una fa referència a l’article 98 i l’altra a l’article 105, fan
referència a la mateixa problemàtica, és que nosaltres tenim
por que quedi mal resolta la coexistència entre una llei agrària
i unes competències d’ordenació territorial. Evidentment
aquesta llei ha millorat molt respecte a la que teníem abans, la
que deia que la llei agrària estava per damunt de to t i per
damunt de qualsevol llei i per damunt de qualsevol altre
norma, no? Nosaltres, tot i que veiem que hi ha la bona
intenció a l’article 98 i al 105 de deixar clar que tot el que fa
referència a l’ús d’edificacions existents estarà condicionat o
haurà de tenir en compte el que diu el plantejament territorial,
a nosaltres ens semblava que era important aclarir, d’una
banda, que era important prioritzar l’autorització d’edificis
autoritzats sempre, és a dir, que... -perdó-, que els edificis per
fer l’activitat complementària estiguessin el més prop
possible dels que ja estiguessin autoritzats, per no afavorir la
dispersió dintre de les finques, això evidentment té molt a
veure amb la morfologia de les finques de Menorca.

I després, a l’altra esmena, establir que els usos agrícoles
quedaven vinculats a aquest ús per un termini llarg de temps

per impedir una pràctica que malauradament veiem que passa
a molts de llocs, que és que els edificis es donen d’alta per a
ús agrícola i després, quan aquella activitat agrícola no ha
funcionat, tots diem: “bé, escolta, aquest edifici perquè estigui
abandonat, escolta, que facin un agroturisme”, no?, doncs per
intentar impedir que... facilitar aquestes pràctiques nosaltres
introduïm aquestes esmenes.

I després hi ha dues esmenes més, la 7730 i la 7731, que
demanen a través d’unes disposicions addicionals una cosa que
a nosaltres ens sembla que tan evident com que els consells
insulars, o més ben dit..., és a dir, no els consells insulars, no,
les administracions competents en matèria agrària de cada illa
siguin presents als òrgans de direcció  de SEMILLA i de
FOGAIBA, és a dir, de les entitats a través de les quals
s’articularà part de la política agrària.

Nosaltres hem presentat una altra esmena, que es va
acceptar, en què instàvem que en un termini ics es fessin
efectives les transferències en agricultura al Consell de
Mallorca perquè..., jo els he d’explicar que a les illes que no
són Mallorca genera moltes dificultats que la mateixa
administració autonòmica que té aquests instruments
SEMILLA i FOGAIBA, a més a més sigui l’administració que
té la competència agrària a Mallorca, bé, no en té la
competència, l’exerceix. I això genera molts de problemes
perquè al final, és clar, és que és molt difícil que un mateix
cap pensi en clau autonòmica i en clau insular i, al final,
s’acaben imposant o s’acaben definint o s’acaben dissenyant
unes polítiques molt influenciades per la problemàtica
agrícola d’una de les illes.

Per què? Perquè la mateixa persona que té la competència
sobre tota una comunitat autònoma també està exercint la
competència sobre una de les illes. Aleshores això... hem
presentat una esmena, i ja veurem si es complirà, que dóna un
termini de cinc anys perquè es transfereixin les competències
al Consell de Mallorca, però mentrestant nosaltres creiem que
els organismes que depenen de la comunitat autònoma i a
través dels quals s’articula gran part de les polítiques agrícoles
tinguin presència de les altres administracions que tenen
competència agrària. I quan vàrem discutir aquestes esmenes
en ponència se’ns va dir que..., se’ns va dir: “hi estem d’acord,
però aquest no és el lloc on posar-ho”.

Home, doncs escoltin, si la llei agrària no és el lloc per dir
que les administracions amb competència agrària han de
participar en els òrgans a través dels quals es desenvolupa la
política agrària, ja em diran vostès on ha de ser! Escolti, home,
és clar que podríem modificar els decrets que creen el
FOGAIBA i que creen SEMILLA!, però bé, escolti, és que
precisament una llei, una de les esmenes que s’ha aprovat és
que es transfereixi efectivament la competència al Consell de
Mallorca, és lògic... és a dir, igual de lògic que s’ha aprovat
aquesta esmena seria que s’aprovés que els consells insulars,
com a administracions competents en matèria agrària a les
illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, estiguessin
presents a aquests organismes.
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Per tant, jo  els  pregaria que reconsideressin la seva
posició sobre aquestes esmenes perquè em sembla molt
raonable que s’aprovin i espero que així sigui.

I després, per acabar, vull dir que formularé dos vots
particulars a dues esmenes que s’han aprovat durant el tràmit
de ponència: un és a l’esmena 7942, que va presentar el Grup
El Pi, sobre la grandària de les finques preferents. Nosaltres
estam més d’acord amb el text original del projecte que no pas
amb l’esmena i ho hem defensat i hem tingut moltes
discussions. Nosaltres creiem que aquest article, l’article 98,
estableix quatre vies alternatives, és a dir, qualsevol d’elles
quatre pot donar lloc a ser reconegut com a finca preferent, la
quarta és la residual; és a dir, si no es compleix cap de les
altres tres vostè sempre té la quarta, i la quarta estableix una
sèrie de requisits que aquests sí que són acumulatius, s’han de
complir els quatre, un dels quals és sobre la superfície de les
finques. I aquí s’ha acabat fent una perversió que és que en
aquest punt quatre, que és el residual, s’ha acabat defensant
que les finques petites també han de poder accedir a
preferents, i aleshores s’han posat unes grandàries que s’ha
considerat que garantien la viabilitat de les finques, però bé, si
les finques són viables i, per tant, vol dir que allà hi ha un
agricultor professional que s’hi dedica ja entren a través del
punt 2, el punt 2 és el que demana que per ser finca preferent
simplement... qualsevol finca preferent, sigui de la grandària
que sigui, encara que tingui una hectàrea, si el pagès que la
treballa és agricultor professional aquella finca ja pot ser
preferent. Aleshores, anar llavors a la categoria residual, que
és precisament les finques que al capdavant dels quals no
tenen un agricultor professional, perquè les que tenen un
agricultor professional ja entrarien pel punt 2, és a dir, que
entrin pel punt 4 en funció de la grandària ens sembla una
perversió.

Per això nosaltres demanem que es torni votar aquesta
esmena, demanem que es rebutgi, evidentment estam oberts a
les propostes que ens facin per acostar posicions, perquè de
fet jo -com ja he comunicat als altres grups- només que es
tragués l’última frase que fa referència a les 5 hectàrees per
fer agricultura intensiva, perquè... 5 hectàrees per tenir deu
unitats de bestiar gros és una animalada, valgui la redundància,
d’agricultura intensiva que no té cap mena de justificació per
afavorir-ho amb la consideració de finca preferent, si es
tragués aquest aspecte la nostra crítica continuaria essent la
mateixa, però nosaltres estaríem disposats a acceptar una
redacció de compromís en què s’eliminàs aquest punt.

I per últim, també presentarem un vot particular a l’esmena
7741, de Ciutadans, que es va acceptar evidentment amb el
nostre vot en contra, d’acord amb la qual per fer venda directa
els locals no podien tenir més 110 m2, i això té a veure amb el
nostre plantejament que ja hem fet al començament ideològic
sobre la llei, o sigui, l’activitat complementària és una activitat
de més a més, no és una activitat substitutiva, és una activitat
complementària, siguem fidels al sentit  de les paraules.
Aleshores, l’activitat comercial, la venda dels productes
agraris el lògic és que es produeixi a través dels circuits
comercials habituals i que es faci en els mercats, o que es faci
en els mercadets, però que es faci en el sòl rústic ja és una

excepció, excepció que nosaltres estem disposats a acceptar,
evidentment sempre que es tracti de la venda dels productes
que produeix aquella finca, però que això no sigui excusa per
acabar muntant un supermercat en el sòl rústic. Alguns em
diran que entre els  75 metres i els 110 no hi ha gaire
diferència. Però nosaltres creiem que amb 75 metres una
finca té espai de sobres, perquè pensem que 75 només és
d’espai d’exposició i venda, és a dir, no inclou tota la part
d’emmagatzematge. Per tant, a nosaltres ens sembla que 75
metres és absolutament suficient, i en aquest tema nosaltres
sempre som partidaris de no obrir l’aixeta, perquè després és
molt difícil tancar-la. I quan va estar oberta aquesta aixeta han
proliferat molts locals, que al final acaba sent un
deteriorament dels sòls rústics a través en aquest cas d’una
activitat comercial, que no és la pròpia d’aquest tipus de sòl.

Per tant, nosaltres creiem que amb aquest tema cal ser
rigorós i s i  parlam d’activitat complementària ens hem de
mantenir fidels a aquest concepte i, per tant, nosaltres
plantejam aquest vot particular perquè la llei torni tenir el
redactat que tenia, amb una superfície màxima de 75 metres
quadrats.

I això és tot. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Demano a quin article és la seva esmena 7541.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El vot particular vol dir?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El vot particular és a l’esmena 7942 del Grup Parlamentari
d’El Pi, que es referia a l’article 5, abans he dit 98, m’he
confós, perdó, m’he confós amb el tema de les agroestades,
perdó, i l’esmena 7741 del Grup de Ciutadans, que modificava
l’article 114, 114.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 7772, 7773, 7781 fins a la
7783, 7785, de la 7787 fins a la 7801, de la 7804 fins a la
7823, de la 7825 fins a la 7839, 7842 i 7843, de la 7845 fins
a la 7850, de la 7850 fins a la 7856  i de la 7859 fins a la
7862 , i també per posicionar-se respecte les esmenes
presentades per la resta de grups parlamentaris, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal, per un temps de quinze
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807772
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807773
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807781
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807783
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807785
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807787
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807801
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807804
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807823
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807825
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807839
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807842
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807843
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807845
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807850
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807856
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807859
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807862
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Després d’haver tengut 7 o 8
reunions de ponència immenses, per aprovar una trentena
d’esmenes del Partit Popular, per defensar-ne 72 ara en 15
minuts serà curt, crec que ens faria falta més diàleg en aquesta
llei. I també fer constar que aquesta comissió va ser
convocada divendres, a mitjans matí, quasi quan acabava el
matí, per a avui matí a les 10, si era un divendres enmig del
pont, li llevam els dies dissabte i diumenge, doncs hem tengut
4, 5 o 6 hores per estudiar-nos 72 esmenes nostres, més de
200 vives que en queden, per a una llei que té més de 126
pàgines. Si això ho fes el Partit Popular, en aquests moments
els titulars seria: “el rodillo del Partido Popular...”, els ho
puc llegir perquè és el que hem llegit tota la vida. Vosaltres ja
no apliqueu rodillo, sinó que en bon mallorquí podem dir que
apliqueu el corró. Però bé, farem la nostra feina.

Destacarem distints  grups d’esmenes per entendre el
concepte d’aquesta llei. En primer lloc, un grup d’esmenes
serien les esmenes 7781, 82, 83 i 85, que fan referència aquí
on sempre es veuen afavorides les cooperatives, i nosaltres
hem dit durant totes les reunions de ponència i seguim dient,
i estic content d’haver sentit a Ciutadans, que s’han de
defensar tots els models de producció agrària a les Illes
Balears, tots, perquè tot és agricultura de les Illes Balears. I
ara intentaré amb un exemple fer veure que si s’afavoreix
només les cooperatives, un pagès per fer circuit curt, si és
cooperativista el podrà fer i, en canvi, si a més de ser
cooperativista té una botiga, no podrà aplicar el circuit curt.

Un exemple molt clar i que m’entendreu tots: Eroski, que
és una empresa que tots coneixeu, és una cooperativa, té
format cooperativista, és a dir, que podria aplicar el model de
producció agrària emparat pel Govern. Hipercentro, que no té
format de cooperativa, que té format de societat, és
mallorquina i no podria estar afavorida per aquest model de
venda de circuit curt. Això no cap dins cap cap. És a dir,
defensam els bascs i no defensam els mallorquins, molt bé!

(Remor de veus)

Estic convençut que els d’Hipercentro us faran
mamballetes. 

La 7800, que està referida també a les races locals, som
allà mateix, defensam totes les races que fomenten
l’agricultura de les Illes Balears. Mirau, i això va amb un
exemple molt clar, les vaques de Menorca: el 95% de les
vaques de Menorca són frisones, el 5% són de raça autòctona.
I entendreu per què crec que el Sr. Castells hauria de votar
aquesta esmena, Sr. Castells, les vaques frisones són aquelles
blanques amb taques negres, o a l’inrevés, les negres amb
taques blanques, vostè es passegi pels camins de Menorca, el
95% de les vaques que troba són aquestes; les marrons són les
autòctones, vostè en veu moltes menys de marrons. Idò resulta
que així com queda redactada la lle i, vostè afavoreix les
marrons i no afavoreix igual les frisones. Jo crec que això és
una esmena que quan diu que es defensi qualsevol raça
estratègica de les Illes Balears s’hauria de votar a favor,

perquè estic convençudíssim que els pagesos de Menorca no
podran entendre que vostè digui “el Govern ajudarà més les
vaques marrons que les blanques amb taques negres”. Idò no,
perquè totes són mallorquines. No apliquen aquest concepte
a tots els paràmetres de la seva vida.

La 7804 els he de recordar que l’activitat complementària
és un dret reconegut a les explotacions agràries de tota
Europa. Així com queda redactat si una explotació no és
preferent, no podrà fer activitat complementària i us posaré
exemples, a veure si em votau a favor amb els exemples:
resulta que un pagès que no sigui preferent no podrà fer
producte artesanal per vendre’l a la seva explotació, no podrà
tenir a la seva explotació activitat cinegètica, perquè l’activitat
cinegètica també és complementària. Un pagès no podrà
guardar 2 cavalls , o  1, o 4 d’un amic, d’un veïnat, o d’un
conegut que pugui cobrar per guardar aquell cavall, perquè
això és activitat complementària. Un pagès no podrà fer
educació ambiental a ca seva, perquè l’educació ambiental
també és activitat complementària.

Qualsevol activitat destinada a augmentar les rendes dels
pagesos hi estam a favor, li record que el 85% de les
explotacions, que ho diré més endavant, no són preferents.
Una pregunta per al ponent, com queda La Trapa del GOB amb
l’educació ambiental? Com quedarà en haver aprovat aquesta
llei?

Un altre grup que comprèn, entre d’altres, la 7805, 7807,
7813, 7829, que es refereixen a l’interès general, un altre punt
de discussió de tot el temps de les ponències. Mirin, no ho he
aconseguit, però a veure si avui aconsegueix obrir-los un poc
el cap, encara tenim temps de rectificar; l’interès general no
ha d’existir per a cap activitat agrària, l’interès general ha de
respondre el per què s’ha de realitzar una activitat en sòl
rústic, una activitat agrària ja es fa en sòl rústic. I en canvi, s’ha
d’explicar quan es demana l’interès general, per què no queda
altre remei que es faci en sòl rústic, és evident que no podem
dur les vaques enmig de la Plaça Espanya a passejar. Bé, les
activitats agràries, en tot cas, i si no se’n fien dels pagesos, el
que sí podrien fer és demanar l’avaluació d’impacte ambiental,
però en cap cas no s’ha de demanar l’interès general per a
activitats agràries. No ho podem entendre això, ho hem
discutit al llarg de totes les ponències, m’agradaria que ho
tornassin pensar un moment, si queda així, mirau, per posar
una granja-escola en sòl rústic protegit, o per fer unes quadres
per guardar cavalls de terceres persones, es necessita el
mateix tràmit que per posar una benzinera. Per l’amor de Déu!,
dins quin cap cap això! Com ens quedarà aquesta llei!

Un altre grup d’esmenes són la 7806, la 7809 o 7812, si
no s’accepten no es podran fer refugis, ni tan sols poder posar
una tenda de campanya dins les finques de la Serra de
Tramuntana. Us posaré un exemple, també a veure si ho podem
entendre, no parl de posar tendes de campanya per tot,
controlat, vendran els excursionistes i es passejaran per les
finques, molt bé, de cada vegada n’hi ha més, miraran els
cavalls, les cabres, la resta d’animals, faran les seves
necessitats si les han de fer enmig del camp, en fi, molt bé, i
on dormiran si venen per a dos dies? A l’hotel? I jo em deman:
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a qui fan el joc vostès? A favor de qui estan, del pagès o de
l’hoteler perquè hi guany doblers?

Cal recordar una sèrie de dades i xifres que no s’han parlat
al llarg de tota l’exposició d’aquesta llei, aproximadament hi
ha 10.000 explotacions agràries a les Illes Balears, d’aquestes
només un 5%, aproximadament, entre 400 i 500, són
prioritàries; podríem dir un 10 o un 12%, entre 1.000 i 1.200,
un 10 o un 12%, són preferents, preferents; la resta, les 8.000
i busques que queden, són explotacions agràries normals -quan
dic normals, vull dir que l’explotació agrària ajuda a
l’economia personal o a l’economia familiar, però juntament
tenen una altra activitat econòmica important, més important
que l’agrària, per viure-, això és important per a tot el que hem
parlat al llarg de tot aquest temps.

Hi ha un altre grup, que és la 7815, concretament aquesta,
que fa referència a (...) a l’article 104, vatua el món!, aquest
article, al·lots, la nostra esmena simplement deia suprimir
aquest article, i crec que hi havia El Pi i Ciutadans que estaven
a favor de nosaltres, així com ha quedat redactat, em sembla,
us diré un altre exemple, que hem jugat amb aquest article
quasi com amb tota la llei, però en aquest concretament, a
aquell joc dels al·lots quan eren petits, per aquí m’han
demanat, per aquí m’han contestat, i tu havies de dir després
què havies entès segons la resposta; així com està redactat,
així com està redactat, despús-ahir, que era dissabte, amb dos
companys meus, que tenim experiència a l’administració local
tots, vàrem llegir aquest article i el vàrem voler interpretar
amb distints casos que ens vàrem posar i tots tres vàrem tenir
interpretacions diferents. I jo em deman, així com ho tenen
redactat: s i  tenim 67 municipis a les Illes Balears per a un
mateix projecte, tendrà 67 interpretacions diferents dels 67
tècnics d’urbanisme dels ajuntaments que conformen les Illes
Balears? Això serà normal que una llei pugui tenir totes
aquestes interpretacions, Sr. Melià, vostè creu que pot ser
normal?

Els deman aquí, sí que els deman una bona reflexió i que
suprimim, no l’article 104, que és el que demanàvem, sinó que
suprimim el 104, el 104 bis i el 104 ter, perquè això es
multiplica com els pans i els peixos i la veritat és que no en
traiem aguller.

Una altre de les importants, pel que fa a l’esmena 7831, fa
més d’un any i mig que va entrar en vigor el Decret
d’exoneracions, va ser un decret fet per vostès mateixos i que
el varen aprovar, i jo li deman: si no hi ha cap pagès que al
llarg d’aquest any i mig, amb el seu decret en vigor, s’hagi
queixat, si els proposam una redacció de l’artic le  113 més
clara que la que vostès duen aquí, per què no suprimeixen el
113 o accepten la nostra redacció i ens serviria per tenir un
poc menys d’embull a l’hora d’interpretar aquesta llei?

Un altre grup important també, la 7788, 7782, 7783, 7787,
88, 89, 92, 94, 98 i 99, són esmenes, d’una o altra manera, per
donar suport, repetesc, per donar suport a tot el sector agrari,
no solament a capelletes minoritàries que fan vostès,
producció ecològica, llavors parlam de transgènics, mirin, els
tornaré dir el que els he dit un parell de pics, els transgènics

ens venen regulats per normes de la Unió Europea. Nosaltres
defensam, i no em cansaré de dir-ho, defensam tota
l’agricultura tal i com està definida així... és que és increïble,
vostès diuen, la producció ecològica la defensam molt, sap
què representa, en extensió, en extensió, en metres quadrats
a Mallorca la producció ecològica? Un 10%, un 10% de tota
l’agricultura de les Balears. Però vaig fer un exemple perquè
quan parlàvem d’un 10% vaig dir, si és real, en extensió doncs
no és gaire , vull dir, podria tenir un pes, i se’m va ocórrer
sortir a fer una volta ahir, que no havia d’haver sortit, pel Parc
Natural de Mondragó, que el tenc veïnat, el Parc Natural de
Mondragó, té retolades com a producció ecològica 100
quarterades, que són les 100 que té el Govern, de les 1.000
que conformen el Parc Natural de Mondragó, les altres 900
són privades. D’aquestes 100 quarterades que estan dibuixades
i contemplades dins aquest 10% de producció ecològica,
al·lots, no se’n sembra ni una!, hi ha quatre arbres vells
sembrats del meu padrí i dels seus quintos abans de vendre a
aquella gent, que l’únic que fa el Govern és una subhasta per
vendre les ametlles, que el dissabte no les havien collides, que
ja no n’hi haurà cap de bona, i la resta ho sembren de pastura,
però no per a les ovelles, vaig quedar amb els pèls de punt, ho
sembren de pastura para la fauna existente! Vatua el món!,
ara resulta que fem producció ecològica per sembrar civada
per als conills i les perdius, que l’home no n’ha de tenir cap
benefici. I això, només d’una tallada són cent quarterades que
té el Govern.

Mare de Déu, mare de Déu, com anam! El 90% restant de
l’agricultura és tradicional, però si parlam de la producció
ecològica no a nivell d’extensió, sinó a nivell de producció,
només és el 5%. Idò, suportar per tot, per tot, el 5% de la
producció i l’altre 95% que se’n vagi allà on no hi plou! Si no
defensam tots els pagesos per igual i desapareix l’agricultura
tradicional els productes que consumim els mallorquins avui
no es podran consumir, perquè així com va els pagesos se’n
aniran, ens quedarem amb el 5% ecològic. I jo li deman: d’on
vendran aquests productes que consumim els mallorquins, ara
aquest 95% de producte, d’on vendrà, qui serà el beneficiari
econòmic? Les grans superfícies, les empreses importadores,
les grans empreses importadores. A qui fan el joc? Als
hotelers d’abans que els deia, a les grans superfícies i a les
empreses importadores.

Realment volem això la gent que viu a les Illes Balears?
Això és el que volem, aquesta llei?

Una altra, la 7850, el sector no hi està d’acord, el destí del
patrimoni de les cambres agràries i de les cambres
interinsulars i locals de les Illes Balears no pot ser aquest, no
poden regalar als ajuntaments i als consells  així com els
convengui; sap què diuen en el sector, quan parles amb ells
tranquil·lament? Et diuen: reputes! El conseller que no sap per
què vol regalar aquest cambra d’aquí, perquè el batle és el seu
amic i necessita fer el batle del seu poble content, coincideix
per tot amb els del color polític de MÉS per Mallorca, les que
he mirat!

Bé, jo crec que el Govern ha de ser de to ts . I també et
diuen, qualcun altre, és cert això perquè ho vaig mirar, totes
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les cambres de comerç que tenen locals als ajuntaments seus;
i un altre que et diu: no, també vol fer contenta qualque
cooperativa; i llavors afinen un poc més, si xerres un poquet,
no, a cooperatives no, a qualque cooperativista de qualque
cooperativa vol fer content! I jo dic, és que així no podem
anar, no podem anar.

Quant a les de la resta de grups, això per a vostè, Sr. Saura,
em crida molt l’atenció la seva esmena, si no ho record
malament, era la 6979, de Podemos, que volia suprimir la
superfície mínima a l’hora de les (...) també, vàrem quedar que
la debatríem aquí avui, ja que en ponència va quedar en l’aire,
l’he cercada per tot i no l’he trobada, no sé per quin motiu va
desaparèixer aquesta esmena, supòs que la varen retirar, que si
la varen retirar no vull dir res.

Però, bé, per acabar, vull agrair la trentena d’esmenes, que
ja veig el Sr. President, un minut i acab, la trentena d’esmenes
que s’han acceptat. A la resta d’esmenes de la resta de grups
mantendrem el mateix vot, si s’accepten transaccions tal
vegada canviarem a favor de la transacció, però no obstant vull
reiterar que és una llei innecessària, aquesta llei per als
pagesos és pitjor que la llei que vostès varen batejar com a
Frankenstein per als turistes; aquesta engana a tot el sector, us
ho he de dir deu vegades, eh, el dia que varen presentar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal ha d’acabar.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Acabaré en tornar-hi. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 7876 ,
7877, 7879, 7882, de la 7885 fins a la 7899, de la 7901 fins
a la 7906, de la 7909 fins a la 7912, de la 7914 fins a la 7924,
de la 7926 fins a la 7931, 7934, 7935, 7937, 7939 i 7940, i
per posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la
resta de grups parlamentaris, té la paraula la l’Hble. Diputat Sr.
Melià, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Pel Grup
Parlamentari d’El Pi és evident que l’agricultura a les Illes
Balears, l’activitat primària és un sector amb moltes
dificultats, un sector amb molta complexitat que ha anat
perdent pes al llarg dels darrers decennis i que, evidentment,
en aquesta situació només parcialment hi podem tenir una
influència a través d’aquesta norma legal, perquè és evident
que tot el tema de la insularitat s’escapa a les possibilitats
d’aquesta norma legal. Per tant, l’objectiu del nostre grup
parlamentari amb aquesta llei i amb les esmenes que hi hem
presentat és doble: per una banda, en la mesura del possible,
facilitar l’activitat als pagesos, i, per una altra banda,

complementar aquesta activitat perquè sigui possible, perquè
sigui una realitat perquè sigui rendible perquè pugui continuar.

Em va bé intervenir després del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca perquè la seva intervenció demostra l’actitud
diferent que tenim en relació amb les activitats
complementàries, perquè ells les veuen amb una clara
prevenció, e lls es protegeixen, troben que serà un colador,
troben que serà una via perquè es facin coses que no tenen res
a veure amb l’agricultura, perquè l’activitat agrària s’acabi
perdent a la finca, aquesta és l’actitud del discurs que ha fet el
Sr. Castells i és una actitud que nosaltres no compartim,
nosaltres estam a les antípodes d’aquesta actitud; nosaltres
pensam que l’activitat complementària, i el seu nom així ho
indica, complementa, eh.

I ho ha dit el Sr. Vidal, i jo  hi estic d’acord, és que
moltíssimes d’aquestes activitats complementàries no només
estan previstes a la normativa balear, per tant hi ha un cert
consens, més enllà d’aquestes quatre parets, que aquestes
activitats complementen l’activitat agrària, i no només a les
Illes Balears, això, diguem, prové de directives europees, etc.,
no entraré en aquest tema. Però bé, per tant, la nostra intenció
és fer més fàcil l’activitat agrària i ajudar que es puguin
produir aquests complements necessaris perquè l’activitat
agrària es mantengui, el poc que queda a les Illes Balears,
aquesta és la nostra intenció.

I en relació amb aquest doble punt de vista, hem presentat
les nostres esmenes. N’hi ha moltes d’esmenes, i jo no entraré
a cada una d’elles perquè m’és impossible per temps, sí que
vull dir que coincideix plenament amb el Grup Parlamentari
Popular i  amb Ciutadans en relació amb el tema de les
activitats agràries preferents, perquè vostès, al final, a través
de la llei el que fan és prioritzar, permetre  que es facin
activitats complementàries, que continuï l’activitat agrària
només si és una activitat agrària preferent, que, com diu el Sr.
Vidal, encertadament, en la meva opinió, són una minoria a les
Illes Balears, són una minoria. I nosaltres pensam que
l’objectiu hauria de ser que es mantenguessin totes les
explotacions agràries i a totes les hauríem d’intentar ajudar i
a totes d’una manera o l’altra, evidentment es pot donar un plus
si és preferent, però el que no és pot és excloure les que no
són preferents, i  vostès exclouen de l’activitat
complementària en molts de casos les que no són preferents,
la qual cosa per a nosaltres és una equivocació. I per això
nosaltres tenim esmenes, per exemple, que no sigui necessari
per fer un agroturisme que l’activitat agrària sigui preferent,
que n’hi hagi prou que existeixi una activitat agrària, per
exemple, no?; perquè ens sembla que és el camí perquè es
mantengui la poca activitat agrària que existeix a les Illes
Balears, perquè, si no, com deia un poc el Sr. Vidal, al final
aconseguirem que el 90% desapareixi i només es mantenguin
les preferents, la qual cosa, diguem, no crec que sigui
l’objectiu de ningú.

Per tant, jo crec que aquest és un punt de vista general amb
el qual crec que hi ha una discrepància de fons important.
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Les zones d’alt valor agrari, certament han estat un tema
important a la discussió de la ponència, nosaltres hem de dir
que no estam d’acord amb la figura i continuam, per tant,
mantenint les nostres esmenes en relació que aquesta figura
no és el més encertat. Sí que volem dir que, evidentment, així
com s’ha millorat la llei a la ponència, amb les transaccions de
les esmenes, sí que pensam que, com a mínim, diguem, s’ha
suavitzat aquest règim i, per tant, ja benvinguda sigui la
suavització en la mesura que permeti al pagès almanco no
trobar-se pitjor que la resta de propietaris en sòl rústic, que,
almanco, transitòriament, és el que aconseguim d’alguna
manera, i aquest era el nostre objectiu.

La venda directa, és clar, el Sr. Castells diu: venda directa,
supermercat a sòl rústic. Bé, és que, és clar, hi ha una
diferència molt important, nosaltres pensam que la venda
directa està tan relacionada amb l’activitat agrícola que per a
nosaltres no hi ha un risc que el senyor que fa una venda
directa dels productes que produeix a la seva finca es
converteixin en un supermercat, el contrari, li donam una
oportunitat, perquè tots sabem els grans operadors com actuen
en relació amb els pagesos de les Illes Balears i quines
dificultats hi ha perquè els nostres pagesos comercialitzin els
seus productes. Per tant, aquesta cadena que, a nivell de
discurs, està bé el que ha dit el Sr. Castells, després tots
sabem que és molt més complex i que els grans distribuïdors
poden prioritzar productes de fora que poden adquirir a preus
més baixos en relació amb els productes de les Illes Balears,
per tant la seva distribució habitual, normal, queda, diguem,
fora.

En relació amb els interessos generals, el Sr. Vidal hi ha
insistit molt, nosaltres tenim un grapat d’esmenes perquè es
clarifiqui a la llei que no farà falta la declaració d’interès
general per fer aquella activitat. Les nostres esmenes, se’ns
dirà no, és que no fa falta declaració d’interès general; ho puc
acceptar, però incorporar les esmenes dóna claredat a la llei
i, per tant, benvinguda sigui la claredat a la llei. Per tant, encara
que diguem, tal com ve en el projecte de llei es pugui deduir
d’una interpretació jurídica que no existeix la necessitat de
declaració d’interès general, més val que quedi absolutament
clar i, per tant, que no hi hagi discussió sobre que això
necessita declaració d’interès general. Per això nosaltres
volem mantenir tot el grup d’esmenes que emfatitzen, que
posen l’accent, que remarquen que allò no necessita
declaració d’interès general per a, diguem, foragitar qualsevol
possible interpretació o dubte jurídic que hi pugui haver sobre
aquesta qüestió.

També tenim esmenes sobre el tema de l’exoneració de
paràmetres de l’informe de la consellera, etc., ens sembla que
el règim jurídic és millorable en aquesta qüestió. I tenim dues
esmenes en relació amb les agrupacions i divisions, que ja
vàrem presentar a un altre projecte de llei, ens sembla molt
important que si hi ha una diferència de manco d’un 10% entre
la georeferenciació, és a dir, la superfície real de la finca i la
superfície registral, establim un mecanisme àgil per facilitar
la vida als pagesos i als propietaris i no complicar-los les
tramitacions.

I també tenim una esmena en relació amb els agroturismes,
que he dit allò de les activitats preferents, però també volem
que es puguin aprofitar aquelles edificacions existents, legals,
posteriors al 1960, ens sembla que això també és de sentit
comú perquè es tracta d’aprofitar el que existeix, i no és un
nou impacte i no és posar nou ciment en sòl rústic.

Finalment, en relació amb les esmenes de la resta de grups,
ens posicionarem en sentit similar al que férem a la ponència,
si bé vull fer dos comentaris breus: no compartim la postura
del Partit Popular en aquesta qüestió de l’agricultura
ecològica, és a dir, de les cooperatives. Per què? Perquè una
cosa és que la llei prioritzi i una altra cosa és que les exclogui
i, per tant, a nosaltres que es prioritzi les cooperatives de
productors, no de comercialitzadors, de productors, ens
sembla que està dins els criteris que sempre s’han manejat que
és una bona eina perquè els pagesos puguin mantenir la seva
activitat, i l’agricultura ecològica també crec que es troba en
desenvolupament, que va a més i que sense foragitar, sense
malmetre, sense deixar d’ajudar l’agricultura tradicional, per
dir-ho de qualque manera, està bé que es prioritzi qualque
àmbit que es troba en creixement i que segurament forma del
futur de la nostra agricultura.

Darrer comentari, organismes genèticament modificats,
nosaltres ens hem abstingut en el grup d’esmenes tant de
Ciutadans com del Partit Popular en relació amb aquesta
qüestió -que mantindrem aquesta abstenció- perquè certament
les esmenes al final el que farien és obrir absolutament aquest
meló a les Illes Balears, i tampoc nosaltres no estam perquè
s’obri absolutament el meló; si bé entenem que la prohibició
absoluta tampoc no arriba a tenir sentit perquè, efectivament,
hi ha determinats cultius que s’han de fer i que s’han d’admetre
aquests organismes genèticament modificats, però aquí sí amb
molta prevenció.

Per tant, mantindrem el nostre sentit de vot d’abstenció en
relació a tot el conjunt d’esmenes que fan referència a aquesta
qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara, per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 7972,
7976, 7978, 7979, 7980, 7985, 7987, 7989, 7992, 7993,
7995, 7996, 7998, 7999, 8000, 8002, 8003, i també per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la resta
de grups parlamentaris, té la paraula el diputat Sr. Saura, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per la nostra part crec que
estaria bé fer un apunt sobre un tema que s’ha comentat durant
tot aquest debat, i crec que l’ha mencionat també el portaveu
d’El Pi, i és el tema del foment, la noció del foment o el
concepte de foment el qual per a nosaltres en cap cas no és
excloent, és a dir, en determinats àmbits sempre parlam de
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fomentar un tipus de turisme, per exemple, vostè ha posat
alguns exemples, fomentar un tipus de turisme que és el
turisme de qualitat per sobre d’altres tipus de turisme, o
fomentam l’educació pública per sobre d’altres tipus
d’educació sense menyscabar els altres tipus d’educació. I jo
crec que aquesta llei agrària el que fa és intentar fomentar tots
els tipus d’agricultura, però dóna prioritat a determinats tipus,
com és l’ecològic, que ara mateix si bé és un 10%, s’aspira
que sigui un percentatge molt major, i és el mateix passa amb
el tema de les cooperatives o d’intentar no potenciar tant els
transgènics. 

És clar que s’han de potenciar tots els models
d’agricultura, però crec que un govern hi és per fer política i
fer política, efectivament, és prioritzar, si s’ha provocat
d’alguna manera l’abandonament del camp durant molts anys,
i no només per decisions polítiques a la nostra comunitat
autònoma sinó per un procés de globalització, per la nostra
condició insular el que s’ha d’intentar és fomentar tota
l’agricultura, però prioritzar l’agricultura que més interessi a
la nostra comunitat autònoma, i l’opinió  d’aquesta majoria,
efectivament, és l’agricultura ecològica, l’agricultura de
cooperatives. Aquest comentari va tant al Partit Popular com
a Ciutadans, perquè la portaveu de Ciutadans ha dit que no se
ha de fomentar ninguna explotación agraria en concreto;
doncs, jo no sé, si no podem prioritzar unes explotacions
agràries en concret no sé perquè som aquí, crec que hem de
prendre decisions i crec que això forma part de la naturalesa
de la política. 

Sobre el tema de l’activitat complementària, entenem que
s’ha de poder fer, però amb uns límits i això s’ha de regular. 

Sobre el tema també d’ajudar totes les explotacions
agràries, crec que no forma només part de la política que
puguem fer a la nostra comunitat autònoma. Fa uns dies es va
aprovar al Congrés dels Diputats una iniciativa de Podem per
tal d’aconseguir un REB agrari a les nostres Illes, i els grups
parlamentaris varen votar-hi a favor amb l’abstenció del Partit
Socialista, però crec que ara toca al Govern i al Congrés dels
Diputats i a les forces parlamentàries estatals que puguin
negociar, aprofitant que hi ha una reforma de la PAC en curs,
aquest REB agrari per a les Illes Balears, i així posarem de
totes les bandes per tractar de recuperar una pagesia que ha
estat malmenada durant molts anys. 

Dit això, sobre les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, nosaltres donaríem suport a les esmenes sobre
els consells insulars en els  òrgans de decisió, de MÉS per
Menorca, la 7730 i la 7731, i donaríem suport a aquest vot
particular que s’ha proposat sobre l’esmena d’El Pi, la 7942.

Sobre les nostres esmenes, començam per la 7976 on
proposam un petit canvi a l’article 40, on diu “consells
insulars” pensam que ha de posar “òrgans competents”, per si
hi hagués canvis en el futur, és a dir, posar-ho de manera
genèrica.

Tenim un seguit d’esmenes que vénen del Consell Insular
de Menorca, és el cas de la 7972, que és una esmena a l’article

5, i el que plantejam és incloure una condició més a la
definició de les parcel·les de regadiu i que figurin com a tal en
el cadastre; si no estiguessin d’acord que figurin en el cadastre
no tenim cap problema per crear un registre per tal de
controlar el que consideram una sobreexplotació dels
aqüífers. 

L’esmena 7978 tracta d’incloure a l’article 54 que sigui
obligatori estar registrat per poder comprar adobs nitrogenats,
ja sigui de manera professional o d’oci; l’objectiu d’aquesta
esmena és controlar les quantitats d’adob comercialitzat i
poder establir mesures de millora en relació  amb la
contaminació dels aqüífers per nitrats.

L’esmena 7998 és una petició també de Menorca per tal
d’evitar l’instrusisme dels pescadors d’altres ports base, i això
afecta especialment l’illa de Menorca; per això, demanam que
s’inclogui un informe vinculant del Consell Insular de l’illa
d’arribada quan es vulgui fer un canvi de port base entre illes.

Tenim algunes esmenes en relació amb la part forestal, és
el cas de la 7979, on proposam l’apartat de gestió forestal a
l’article 70, que és els aprofitaments forestals d’ús domèstic
es facin amb autorització prèvia quan siguin d’una quantitat
superior a 10 m3 o 20 estelles de llenya.

La 7980, el que volem és incloure a l’article 74.3 la
recuperació de cultiu com acció de gestió forestal, a notificar
un instrument de gestió forestal; pensam que això millora la
redacció i aclareix que aquesta actuació conforme una
actuació, com dic, forestal. 

Per una altra banda, tenim la 7985 i la 7987, a l’article 85,
que dins la part forestal el que volem és que les activitats de
tractament de biomassa forestal i el seu emmagatzematge i
transferència es facin amb autorització prèvia, cosa que per a
nosaltres és important. 

Sobre la 7989, d’euroestades, el que fem amb aquesta
esmena és retirar-la perquè es proposarà una transacció a una
altra esmena.

La 7993 és a l’exposició de motius, i pensam que s’han de
fer un reconeixement a les treballadores i als treballadors
agrícoles i a les professions relacionades per la seva aportació
a la societat.

La 7996, que creiem molt important, per tal d’incloure a
l’article 145, on es parla de venda directa, en aquest cas, com
la feta per les cooperatives agràries i dels seus socis i
associats a l’igual que els productes transformats on els
ingredients primaris tenguin l’origen a les explotacions
agràries del socis i associats a la cooperativa.

Després, la 7999 i 8000 són esmenes per tipificar drets i
obligacions en l’aplicació de llocs de depuradores a sòls
agraris, així com la 8002 en relació a tipificar les infraccions
en matèria de transformació agrària.
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Per acabar, es proposaran tres transaccions a esmenes
nostres, les acceptam totes, és el cas de la 8003, la 7992 i la
7995 que és una esmena a l’article 143, aquestes transaccions
les explicarà el portaveu del MÉS per Mallorca i, per tant, jo
no tenc res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 8029 i 8032, i
per posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la
resta de grups parlamentaris, té la paraula el diputat Sr. Borràs,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, vull posicionar-me sobre
les esmenes que mantenim vives, realment no ho són,
l’esmena 8032 la manteníem viva només amb caràcter
cautelar, per si era necessari procedir a alguna transacció, no
és el cas i, per tant, li agrairia que la donés per retirada,
l’esmena 8032. 

I pel que fa a l’esmena 8029, com que sí efectivament hi
haurà una transacció a l’esmena a què es referia fa un moment
el Sr. Saura que seria transigida pel Sr. Reus, com que el Sr.
Reus ja explicarà la transacció que ens proposarà ja li avanç
que acceptarem la transacció i, per tant, aquesta esmena no té
sentit que la defensi.

Crec que és fàcil entendre la diferència entre defensar i
promoure, una cosa és defensar una cosa i una altra cosa és
promoure una determinada cosa..., és a dir, una cosa és
protegir una cosa i una altra cosa és afavorir a un moment
determinat una cosa; jo crec que una mare s’estima tots els
seus fills, els ha fet to ts  per igual, però en algun moment
n’haurà d’afavorir un que tengui més dificultats per tirar
endavant, i els altres fills ho haurien de comprendre
perfectament. La llei defensa o vol defensar tota l’agricultura,
tota la ramaderia de les Illes Balears, ara bé, intenta prioritzar,
intenta afavorir alguns aspectes d’aquesta agricultura,
d’aquesta activitat que... i és així per on va el món, és així com
va Europa, així com van determinar les directrius europees,
opta per a determinats tipus d’organització o bé opta per uns
determinats tipus de producció de l’activitat, referint-me a les
cooperatives, ens referim a les... diguéssim a l’agricultura
ecològica.

Cooperatives, a Europa hi ha una cooperativa
importantíssima agrària que és la cooperativa ramadera de
Parma, Parmalat, que és una de les empreses més potents
d’Europa i és una cooperativa formada per agricultors, que
s’han fet tots prou rics tot i que els va estafar un gerent, s’han
fet tots prou rics, gràcies a aquest model cooperatiu, que
venen formatge de Parma sense marca, una única denominació
d’origen, poderosíssima al món, que exporta arreu del món...
i no té marca, és una cooperativa d’un producte de gran
qualitat, de producció de qualitat estàndard com és Parma i no

són... i ells són capaços des de produir i  de comercialitzar
arreu del món, i són pagesos.

Les cooperatives no tenen res de mal, sinó que són una
fórmula d’organització econòmica horitzontal que si estan ben
fetes poden ajudar a generar una millor redistribució dels
beneficis de la riquesa per part de tots els que en formen part
i, en aquest sentit, per tant, el nostre grup... està d’acord que la
llei les fomenti. Açò vol dir que estem prohibint o posant
problemes a altres tipus d’organització? No, simplement diem
que és bo que els pagesos s’ajuntin, que aprenguin a comprar
junts, que aprenguin a organitzar-se junts, que aprenguin a
donar-se suport junts, que aprenguin a formar-se junts i, per
tant, que aprenguin també a produir millor i a comercialitzar
millor junts.

I agricultura ecològica, que a l’any 2018, (...) un quart ja
del segle XXI haguem de pensar que és bo afavorir, prioritzar,
fomentar que els pagesos produeixin agricultura de manera
ecològica respectuosa amb el medi ambient i respectuosa amb
la nostra salut, de tots els que hem de consumir els seus
productes, més respectuosa amb la nostra salut, no vull dir que
els altres no ho facin bé, però més respectuosos amb la nostra
salut seran aquells que no empren determinats productes, més
respectuosos, per tant crec que és important també que
aquesta llei fomenti aquestes pràctiques, que són a l’abast de
qualsevol pagès, són a l’abast de qualsevol ramader, és a dir,
qualsevol ho pot fer. 

Evidentment, uns necessitaran un procés de transició més
que uns altres per poder-ho fer a causa de la dimensió de
l’explotació, a determinades condicions que faran que sigui
més difícil, que ho tenguin més mal de fer per accedir-hi, però
en tot cas una cosa és defensar, defensam tothom, tota
activitat i una altra cosa és fomentar, prioritzar que ho fem
amb alguns.

I dit açò, el Sr. Vidal diu que només li hem acceptat trenta
esmenes, val a dir que ell més de la meitat de la llei no l’ha
intentada esmenar i, per tant, és a dir, que està d’acord amb
més de la meitat de la llei i, per tant, aquí hauríem... de llevar
més de la meitat de la llei del còmput global d’allò que hem de
valorar com a esmenable o no. I li diré que més de trenta
esmenes són tot un rècord si ho comparam amb les pràctiques
que quan el seu portaveu actual,  el Sr. Company era conseller
d’Agricultura, permetien a les lleis que presentaven en aquest
parlament, un rècord absolut. És a dir, en algunes lleis és un
30% més del que permetia el Sr. Company, que no en
permetia cap i aquí n’hi hem acceptat unes trenta.

Activitats..., explotacions agrícoles preferents, la llei no és
molt... no és especialment dura en determinar què és una
activitat agrícola preferent, però hem de pensar que algun
avantatge ha de tenir, avantatge, d’alguna manera hem
d’afavorir aquests agricultors professionals d’aquells que no
ho són i açò no vol dir que haguem d’impedir que els que no
són professionals no puguin fer l’activitat agrària, però aquella
persona que té una activitat principal que no és l’agrària hem
d’entendre que no tengui les mateixes oportunitats, que no
tengui les mateixes accessibilitats a activitats com una que sí
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que té una activitat professional i fins i tot no limiten els
pagesos amb activitat professional principal l’agricultura,
l’accés a les activitats complementàries, sinó que simplement
afavoreix algunes activitats determinades de caràcter
vinculades al turisme... als agricultors que s’hi dediquen
professionalment i la seva principal font de riquesa d’aquests
és l’activitat agrària.

Per açò podem arribar a la paradoxa que seria que
l’activitat... que un agricultor tendria una activitat principal que
seria una activitat no vinculada al camp, un funcionari, un
banquer, una botiga de modes per exemple en una ciutat, etc.,
una activitat complementària, per exemple turística (...) font
d’ingressos i després el temps que li sobri de totes aquestes
activitats el dedicaria a l’activitat agrària, eh?, i evidentment
açò entenem que ha de ser possible, però amb unes
determinades condicions, i que no ha d’estar en igualtat
d’accés d’oportunitats que aquell pagès que es dedica
professionalment totes les seves 24 hores, perquè un pagès es
dedica 24 hores a les activitats de la finca de manera
prioritària.

Perquè hem de ser generosos amb les activitats
complementàries perquè evidentment estem d’acord amb el
que deia el Sr. Melià de les dificultats que tenen els pagesos
per poder mantenir l’activitat agrària, passen moltes
dificultats. I també estic d’acord amb el Sr. Melià que
evidentment no totes les dificultats que passa al camps les
podem resoldre amb una llei perquè no són un problema de les
nostres illes, sinó que és un problema de costos d’insularitat,
de transport... tant de l’exportació com d’importació de
productes de matèries que necessiten per poder mantenir la
seva activitat, però evidentment les activitats complementàries
han de complementar la renda agrària, no han de substituir la
renda agrària, i complementar i substituir són dos conceptes
absolutament diferents.

I entenem que és imprescindible que es complementi
l’activitat agrària perquè si no, no hi hauria activitat principal
i per açò necessitam del complement, però de complementar
a pràcticament... convertir en exclusiva o molt principal
l’activitat complementària és una cosa que hem d’evitar,
perquè evidentment sí que la desnaturalització del camp sí que
serà absolutament irreversible i ho estam patint al camp, i ho
estam veient al camp de Menorca, per exemple, també passa
a Mallorca, són les compres de finques per part de propietaris
estrangers que estan desnaturalitzant el camp, i en algun
moment si fomentam, afavorim que no hi hagi d’haver
necessàriament pagesos professionals en aquestes finques,
acabarem desnaturalitzant encara més el camp, i ja no hi haurà
ni vaques frisones ni vaques vermelles, que és com diem a
Menorca les vaques de raça menorquina, (...), encara que
estigui d’acord amb el Sr. Vidal que són més marronoses que
no vermelles, però els diem vermelles.

I aprofitaré per dir que el Sr. Seguí, Gabriel Seguí,
terratinent important i gens sospitós de ser revolucionari, va
lluitar durant molts d’anys per salvar la raça vermella de vaca
menorquina, i si no hagués fomentat la seva salvació, Sr. Vidal,
que defensava tot el camp però fomentava l’existència de la

vaca vermella, no existiria. Que igual passarà amb l’agricultura
ecològica o passarà amb moltes altres coses si no tenim un
govern -perquè el Sr. Seguí i persones amb la mentalitat de
defensa del camp com el Sr. Seguí en queden poques- si no
tenim un govern que ho faci no ho farà ningú, i per tant bona és
una llei que ho faci.

Crec que el que dic  bàsicament són els problemes on
tenim divergències, on tenim grops principals d’aquesta llei.
El Sr. Vidal diu que s’ajunta amb el sector, i el sector no
entén..., té interpretacions distintes de l’articulat d’aquesta
llei. Jo no m’he ajuntat amb el sector, no tenc aquesta
capacitat de veure’m amb els 10.000 i busques de
responsables d’explotacions agrícoles de les Illes, però sí que
sé que, evidentment, la llei és clara, és concisa, algunes coses
d’aquestes que troba de dificultat d’interpretació són d’origen
de la llei Company, per dir-ho d’alguna manera, i en tot cas...
els pagesos i els funcionaris públics sabran perfectament a què
s’han d’atendre amb aquesta llei perquè és suficientment clara
i, sobretot, és una llei que dóna suport a l’activitat agrària, que
vol que aquesta activitat agrària pugui mantenir, d’una banda,
totes les famílies que es dediquen al camp, d’una manera
professional o no; que vol que aquells que sigui d’una manera
professional tenguin unes oportunitats suplementàries a les
que tenen tots, a les que tenen tots, sobretot quan estan
vinculades a l’activitat turística, aquestes activitats
complementàries, perquè evidentment no totes les activitats
complementàries poden passar pel mateix sedàs, una cosa,
com diria el Sr. Vidal, és poder guardar quatre cavall d’un amic
i una altra cosa és poder fer una explotació turística de la
finca, amb agroturisme, etc., són coses diferents, i per tant
entenem que sobretot quan hi hagi una activitat de renda
turística, que són les que poden generar més beneficis a la
finca, més hem de vetllar per la necessitat que es mantengui el
principi que hi hagi una activitat professional en aquella finca,
perquè si no hi ha activitat professional en aquella finca
s’acabarà abandonant la finca i serà simplement un hotel enmig
del camp, que no és la intenció, no pot ser la intenció mai
d’una llei agrària.

A partir d’aquí donarem suport, evidentment, a l’articulat
d’aquesta llei. No acceptarem més esmenes dels grups El Pi,
Ciutadans i del PP, així com del grup..., perdó, i del Grup
Mixt, la resta del Grup Mixt, que les que hem acceptat ja en
comissió, i algunes altres que votarem i que ja anirem
desgranant a la segona intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara, per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm. 8061, i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades pels altres
grups parlamentaris, té la paraula el diputat Sr. Reus, per un
temps de quinze minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí, en primer lloc he de dir que com que l’esmena 8061 és
a l’article 98 i propòs una transacció a l’esmena... a l’esmena
8029 del PSIB, retiraria la meva, la 8061.

En primer lloc també..., en segon lloc -en primer lloc ja he
dit una cosa- en segon lloc no puc acceptar la crítica del Sr.
Vidal respecte que s’hagi fet la comissió en poc temps. Hem
fet una ponència llarga, hem fet una ponència en què crec que
s’ha pogut debatre àmpliament, una ponència de dos mesos, i
la pràctica habitual en aquest parlament és que si la Comissió
d’Economia és dijous i el dijous acaba la ponència, el dijous
següent es fa la comissió; el que passa és que dijous passat era
festa i per tant s’ha retardat, per tant s’ha fet més tard d’allò
habitual la ponència, que es fa avui dilluns, la comissió. Allò
normal és que s’hagués fet dijous passat, però dijous passat
era festa, i a mi em sap greu que vostè ara, perquè tengués pont
divendres, ara critiqui això perquè vostès s’agafàs pont.

Crec que s’ha debatut àmpliament, evidentment no hem
arribat a acords tots els grups en tota la llei, però crec que de
les posicions que hi ha s’ha arribat a aproximacions en molts
dels aspectes, en molts d’ells. Respecte de les activitats
complementàries, nosaltres defensam les activitats
complementàries per als pagesos, el que passa és que, clar, no
tota explotació agrària creim que hagi de poder fer activitat
complementària, perquè les activitats complementaries, si
defensam que sigui per als pagesos, els pagesos o són
agricultors professionals o encaixen en qualcuna... o han
d’encaixar, creim, en qualcuna de les... de les estipulacions
que fa la llei a l’artic le  5 .1 perquè siguin preferents, on
precisament hem arribat a un acord també per rebaixar
significativament el nombre d’hectàrees, perquè creim que
s’ha de complementar la renda agrària, però el que no s’ha de
fer és complementar una cosa que no existeix, i qualsevol
explotació agrària que no tengui uns mínims no ha de donar
lloc a activitat complementària perquè no hi ha per
complementar.

Respecte del vot particular que ha presentat precisament
en aquest punt MÉS per Menorca a l’esmena 7942, que va ser
l’esmena que vàrem transaccionar d’El Pi, aqueixa és l’esmena
que vàrem transaccionar, però hi havia diverses esmenes que
es varen retirar en pro de l’acord en aquest punt, i una d’elles
era la nostra, la 8054, i precisament aquesta esmena nostra, la
8054, era la que introduïa la idea que MÉS per Menorca
proposava llevar, i nosaltres estaríem d’acord a transaccionar
aqueix article llevant la part final, la part final del primer punt,
on diu: “...i en el cas de les explotacions ramaderes amb més
de 10 VG, en què s’exigiran 5 hectàrees”; nosaltres
proposaríem com a alternativa per aproximació a aquest vot
particular a l’esmena 7942 llevar aquest afegit, que es va
introduir perquè era part de la transacció de la nostra esmena
8054.

Respecte de l’agricultura ecològica, un dels punts
principals que han defensat el Grup Popular i el Grup de
Ciutadans, m’afegesc a les paraules que ha dit el Sr. Melià i
que ha dit el Sr. Saura, i el Sr. Borràs, respecte  del fet que

potenciar l’agricultura ecològica no vol dir no ajudar l’altra,
però és evident que les pràctiques que són més sostenibles
s’han de fomentar, de la mateixa manera que es fomenta el
cotxe elèctric enfront dels cotxes contaminants per exemple
a l’impost de vehicles de tracció mecànica. Són coses que
resulten evidents, i jo consider un gran fracàs d’aquesta
ponència no haver pogut convèncer el Sr. Vidal d’això. El que
sí que no puc entendre o no puc compartir de cap manera és
que identifiqui l’agricultura convencional a l’agricultura
tradicional, és a dir, eleva el glifosat a la categoria de tradició.
No. Si parlam d’agricultura, parlam d’agricultura convencional,
que és l’agricultura que empra herbicides, enfront de
l’agricultura ecològica. Crec que fomentar l’agricultura que no
empra herbicides contaminants és un bé per a tots, i per tant és
una cosa a fomentar.

Un altre dels temes que ha generat més debat evidentment
és el tema de les restriccions que poden establir el
planejament urbanístic o la normativa mediambiental o d’altre
tipus. Nosaltres creim que amb aquesta llei s’intenta aquest
equilibri que és necessari entre medi ambient i activitat
agrària. Vull dir que nosaltres evidentment hem arribat també
a acords per eliminar alguna de les restriccions que s’havien
posat, com ara l’article 66, o una part de l’article 113, per
afavorir l’activitat agrària. Però creiem que hi ha d’haver un
equilibri entre medi ambient, paisatge i activitat agrària i que
l’activitat agrària no es converteixi en una coartada per obtenir
avantatges urbanístics amb una activitat agrària que a vegades
és testimonial, just per aconseguir aquests avantatges
urbanístics. Nosaltres volem afavorir l’agricultura
professional i que les terres estiguin en mans d’agricultors
professionals, que facin que la terra sigui productiva.

Dir respecte..., passaré a dir les transaccions que proposam
perquè, si no, no tendré temps. En primer lloc que vaig passar
a tots els grups un seguit de correccions que volíem introduir
a l’informe de ponència que crec que, pel que m’han dit
tothom hi està d’acord, simplement és a l’article 5.1.a).3, allà
on vàrem acceptar una esmena del Partit Popular respecte de
la degustació, que el redactat havia quedat en el 5.1.a).3: “la
venda directa i la seva degustació de la producció pròpia”,
corregir-ho ja que no té sentit el redactat, o queda poc clar,
per “la venda directa i degustació de la producció pròpia”.

I després en coherència amb les dues esmenes acceptades
del Partit Popular que llevaven la “degustació” de les
complementàries i l’afegien a la venda directa. Aquestes
mateixes definicions són a la disposició final primera, segon
punt, d), allà on es modifica l’apartat b) de l’annex I de les
DOT, i aquí s’hauria de fer el mateix canvi que a les esmenes
que es varen introduir en el 5.1.a), perquè tengui coherència.
I seria en el b).1.3, on diu “i la venda directa de la producció
pròpia”, ha de dir, “i la venda directa i degustació de la
producció pròpia”. I en el B.3.a).2, eliminar al final “i la
degustació dels productes de l’explotació pròpia”, ja que la
llevam de complementària perquè l’hem afegida al punt
anterior a l’activitat agrària.

Després, respecte de les de Podem, sí que proposam, com
ha dit el Sr. Saura, tres transaccions: la 8003 a l’article 132,
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que era respecte de les quotes gratuïtes del Consell Balear de
Producció Agrària Ecològica, dir “el Govern de les Illes
Balears”, afegir un nou paràgraf després de l’article 132, que
diria: “el Govern de les Illes Balears contribuirà a cobrir les
despeses derivades de la certificació de les explotacions
agràries i ecològiques i dels seus productes”.

A la 7992, també de Podem, proposaríem traslladar-ho a
l’article 19 i afegir, modificar a partir del segon incís: “així
mateix podran dur a terme polítiques de foment de la
producció local, de l’ecològica i de la venda de proximitat,
incloent la procedent de cooperatives i, en general, totes les
iniciatives que resultin d’interès per al món rural en el terme”.

I finalment, la 7995, a l’article 143.4, no sé si és necessari
que ho llegeixi tot, és necessari que ho llegeixi tot? Bé, idò no
ho llegiré tot, en tot cas a tots els grups els hem passat una
còpia.

Després, com he avançat al principi, proposaríem a les
agroestades, perquè ens varen sorgir dubtes a la ponència de
com havia quedat el text, entre d’altres coses, de si estava
limitat el temps a 60 dies, a l’article 98.2, al final del primer
paràgraf, quan diu “amb un màxim de 6 places per explotació”,
després vendria: “..., sempre que siguin a un habitatge i que el
pagès resideixi a l’explotació”.

I a la disposició transitòria primera bis que havíem
introduït, afegir al final “o que el lloguer estigui limitat a 60
dies” i, així, per tant, seria una de les excepcions del
compliment de l’artic le 50 de la Llei turística. Per tant,
llevaríem aquesta limitació dels 60 dies.

I crec que he dit totes les transaccions que tenia.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara en torn de rèplica intervé el
Grup Parlamentari Mixt, per cinc minuts, té la paraula la Sra.
Ballester, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Brevemente, únicamente comentar
que en la guía del articulado para votar, el artículo 94 se ha
puesto dentro del redactado de todos los artículos juntos, y
era para ver si se podría separar el artículo 94. Si acaso luego
lo miramos.

Únicamente también hacer hincapié en el artículo 104, que
no nos ha dado tiempo a comentar en la primera intervención,
que ha sido modificado por este govern, pero la verdad es que
ha sido modificado y no vemos nosotros muchas diferencias.
Nosotros mantenemos la supresión de este artículo 104, que
se inventa esta figura llamada “zona de alto valor agrario”; a
nuestro juicio es innecesaria y además está muy mal definida,
porque no atiende solamente a criterios técnicos agrarios,
sino que además introduce todo el tema paisajístico, lo cual

nos parece un absurdo dentro de una ley agraria. Además, esta
nueva figura es innecesaria porque ya existen las áreas de
interés agrario, de hecho el propio artículo 104 dice que ahora
las AIA son ZAVA; es decir, se está inventando una nueva
figura únicamente para poder elaborar una normativa, para que
en suelo rústico común pues el payés o el propietario de la
finca, de la explotación agraria, no pueda construir su vivienda
y sólo la pueda construir si esa explotación agraria es
preferente. Lo cual nos parece un absurdo, más, por ejemplo,
en los payeses de Ibiza, donde casi todo es AIA, y no todos...,
es más, muy pocos tienen actividad agraria preferente. Por lo
tanto, un payés que está cuidando su tierra, que es una
explotación agraria, no va a poder construirse ahí su vivienda,
mientras que otro propietario de tierras, que ni está cuidando,
porque ni siquiera está considerada como una tierra de alto
valor agrario, sí que va a poder construirse su vivienda,
mientras que el que está trabajando la tierra no. Lo cual nos
parece bastante injusto.

Y luego también comentar otra serie de artículos a los que
nosotros también hemos puesto enmienda, que se nos ha
olvidado comentar antes y nos parece muy importante, y es
que nosotros eliminamos que otras administraciones puedan
poner más normativas a los usos agrarios sobre el sector
agrario, más aquellas que son las generales y que se nombran
en esta ley, como la administración ambiental. La verdad es
que este tipo de normativas, este tipo de querer poner que
otras administraciones puedan poner más normativas pues deja
abierta la posibilidad de por ejemplo que cada ayuntamiento
también pueda pedir declaraciones semejantes a las de interés
general para actividades complementarias, realmente esta
puerta abierta que deja la ley es claramente contraria y bloquea
la actividad agraria y complementaria, además de crear una
gran inseguridad jurídica.

Y por lo demás, bueno hablar un poco de las exoneraciones
que también hemos hecho aquí enmiendas, pues no nos parece
correcto que solamente se puedan exonerar aquellas
explotaciones agrarias que sean preferentes, estamos siempre
en lo mismo, se está perjudicando a aquella explotación
agraria, que dándole los medios necesarios podría pasar a
preferente, pero esta ley lo que está haciendo es justamente es
cortarle las alas, cortarle los instrumentos porque ni siquiera
podrán tener unas naves acordes a lo necesario si estas naves
requieren una exoneración, porque si no son preferente no se
hará esta exoneración. Por lo tanto, estamos cortando el poder
crecer de estas explotaciones agrarias.

Y nada más. Comentar que del resto de las enmiendas del
resto de grupos políticos, seguiremos con la misma posición
que llevamos en ponencia.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en torn de rèplica té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells, per un temps
de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc volia dir que
accepto la transacció que m’ha proposat el Sr. Reus respecte
del vot particular que jo havia anunciat, i que, per tant haurem
de votar, respecte de l’esmena 7942 d’El Pi, és a dir ,
acceptaria que quedés l’actual redactat simplement eliminant
la darrera frase, que fa referència a la grandària de les
explotacions ramaderes. Això d’una banda.

Després he de dir que també, a la transacció que ha
presentat el Sr. Reus, respecte del tema de les agroestades,
també hi votarem a favor, perquè crec que realment millora el
redactat i queda més clar posar el tema que es podrà fer durant
tot l’any via eliminar l’excepció a la disposició transitòria. 

I després també volia dir..., no ho he dit a la primera
intervenció perquè ho he detectat ara, però també formul un
vot particular a les esmenes 8033 del Grup Socialista i 8064
del Grup MÉS per Mallorca, que són les esmenes que vam
transaccionar per donar redactat als articles 104 i següents,
104 bis i 104 ter, i bàsicament ho faig perquè crec que, en
contra de la voluntat que hi havia a l’hora de redactar aquests
articles, entenc que en relació amb l’article 102.4, que diu que
l’ús d’habitatge resta sotmès al règim jurídic que preveu la
normativa territorial i urbanística sens perjudici d’allò que
preveu l’article 104, que ara hauríem d’entendre que és el 104
ter, i el 104 ter diu que només es permet l’habitatge en
edificis de nova planta quan estigui vinculats a una explotació
agrària preferent, jo entenc que la combinació d’aquests dos
articles podria donar a entendre que la declaració de ZAVA
permet construir habitatges en llocs on la planificació
territorial no ho preveu, i per tant crec que aquest tema
s’hauria de resoldre i per això presento aquest vot particular,
perquè tinguem possibilitat de corregir aquesta contradicció.
Jo crec que estem d’acord en el fons però aquí es podria
entendre que hi ha una contradicció, i per tant crec que s’ha de
resoldre.

Respecte dels comentaris que han fet els altres grups,
bàsicament el Partit Popular i El Pi, jo només vull advertir al
Sr. Vidal que vagi alerta, perquè si vol fer activitat cinegètica
en una hectàrea de terreny hi pot haver ferits, és a dir, clar, per
fer activitat complementària cinegètica crec que es necessita
una mica de les hectàrees que preveuen perquè hi hagi activitat
preferent. És a dir, aquí..., això li poso aquest exemple perquè
per fer activitat complementària hi ha d’haver...; és a dir, jo no
estic en contra de l’activitat complementària, el que passa és
que com el seu nom indica perquè hi hagi una activitat
complementària hi ha d’haver una activitat principal, i  c lar,
l’activitat principal evidentment ha de ser la prioritària
d’aquella finca o la prioritària d’aquell professional.

Després també respecte del tema, del comentari que vostè
m’ha fet de les races autòctones, és que, clar, escolti, afavorir-
ho tot és no afavorir res. Evidentment clar que s’han d’afavorir
les races autòctones; per què?, per què són el 5%?; exactament
per això!, precisament perquè són el 5% s’han d’afavorir les
races autòctones, perquè a més a més, si històricament hi ha
hagut una substitució de les races autòctones per altres és

perquè les altres eren molt més rendibles, i com que són molt
més rendibles per això no cal afavorir-les. Que les permetem,
que les reconduïm a un règim general, sí, però el règim de
priorització, el règim d’afavoriment evidentment s’ha de fer a
aquells cultius, a aquelles races, a aquelles activitats, a aquells
productes que evidentment són minoritaris, i que pels motius
ics considerem que és oportú donar-los suport.

I aquest concepte que els deia de l’activitat
complementària també em serveix per replicar al Sr. Melià. És
a dir, per exemple, a les agroestades nosaltres hem presentat
una esmena perquè fos més fàcil, és a dir, perquè no
estiguessin sotmeses a la normativa turística, perquè
pensàvem que si els pagesos s’havien de sotmetre a la
normativa turística no ho podrien fer; ara, volem que siguin
només 6 places i volem que es faci a la casa del pagès; per
què?, perquè volem garantir que una activitat no desplaça
l’altra. Per tant jo crec que vostès quan s’omplen la boca de
l’activitat complementària i d’afavorir tant l’activitat
complementària passen un poc per alt que l’altíssima
rendibilitat que aquesta activitat complementària pot donar
respecte de l’agricultura genera un risc real que s’abandoni
aquesta activitat agrícola. Aleshores crec que la nostra actitud
és totalment coherent, fins i tot hem volgut llevar traves
perquè es puguin fer agroestades, però garantint sempre..., és
a dir, llevar traves amb un límit, que és que el que no podem
fer és que s’entri en una dinàmica en què els pagesos siguin
expulsats del camp, perquè evidentment el que volem és que
aquesta activitat principal..., és a dir, que l’activitat
complementària no... no elimini l’activitat principal.

I un cop dit això, la postura que tindré respecte de les
transaccions que s’han proposat, la formulació d’un nou vot
particular, només vull advertir que respecte de la disposició
addicional segona, que és aquesta que fa referència al
patrimoni de les cambres agràries, jo ja em vaig abstenir a la
votació en ponència, i en això tenc un cert punt de contacte
amb el Sr. Vidal: nosaltres creiem que no és gaire satisfactòria
la redacció que té aquesta disposició addicional perquè creiem
que realment aquest patrimoni... aquest patrimoni estava en
uns llimbs -acabo de seguida, Sr. President- estava en uns
llimbs que nosaltres valorem positivament que la Llei agrària
hagi agafat el toro per les banyes, però creiem que hauria
d’haver estat prioritari que aquest patrimoni anés a parar a les
organitzacions agràries, i per això ens abstindrem en aquest
punt.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Vidal per cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Ni els  exemples que posen no em
serveixen per fer una... per poder aprovar aquesta llei. Sr.
Borràs, és vera que més del 50% de la llei o més del 60% es
manté amb l’articulat i amb el que diu la Llei agrària que tenim
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en vigor; això és un dels motius pels que deim que aquesta llei
és innecessària, i n’hi ha molts més.

No puc estar d’acord amb vostè per la manera d’explicar
les coses i pels exemples que posa. Vostè diu que això és com
una família, que una mare pot afavorir en un moment donat un
fill o un altre; en un moment donat sí, però no per norma; si un
vol ser metge i un advocat no pot afavorir-ne un per norma i
l’altre no; que excepcionalment un necessita una cosa més que
els altres, doni-la-hi, però no per norma, no per lle i, per a
aquella cosa puntual que s’ho mereix, no des del moment en
què pren una decisió o no des del moment en què neix, clar
que no.

I llavors me’n faig creus quan sent les seves intervencions
al llarg d’aquesta comissió. Diu el Sr. Saura: “Vàrem dir que
volíem un turisme de qualitat, i volem el mateix per als
pagesos”; turisme de qualitat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No ha dit que volia un turisme de qualitat? No vol un
turisme de qualitat, vostè? Bé, vostè ha apostat per un turisme
de qualitat, ho ha dit així, ha dit aquesta frase, miri-ho al Diari
de Sessions, idò si aposta per un turisme de qualitat, sota el
seu concepte què vol dir?, que els que no tenen doblers per
pagar un turisme de qualitat no poden fer turisme, que la gent
que vostè representa no pot fer turisme perquè no pot dur
qualitat perquè no du doblers o perquè no en té per gastar-los?
O fan com el seu president nacional, que llavors, quan
comanden, es compren un xalet que viven todos allí? O com
l’altre dirigent nacional seu que diu “¡Viva Venezuela porque
allí comen tres veces al día!? Vostè deia...

(Rialles de l’intervinent)

... un turisme de qualitat i una manera de fer les coses
d’aquesta manera, és que no hi poden estar d’acord.

A l’article 104, que n’heu tornat a parlar, si el llegiu,
record que vostès ho criticaven moltíssim: turismo a la
carta!, el PP fa construcción a la carta, no sé què, tal i tal, i
l’article 104 et diu “excepcionalment es podran autoritzar
edificacions de construcció quan tengui un informe
favorable”, és a dir, quan a mi que comand em passi pels
nassos es podrà construir, i quan no em passi pels nassos no
es podrà construir. Això no és urbanisme a la carta, això és un
altre nom que hauran de dir vostès quin nom li poden dir, però
urbanisme a la carta, no.

Jo ja els he dit que aquesta llei, Sr. Borràs, i li ho dic, és
innecessària, és innecessària perquè en tenim una, i les
correccions que es fan a la que tenim, d’acord, no és perfecta
la que tenim, i ho ha vist a través d’esmenes que vostè m’ho ha
dit; podem votar esmenes a favor que modifiquin la llei que
tenim per fer-la millor, però en cap cas per fer una llei nova,
quan no és necessari, quan no li ho demanen, és que el sector
no li demana una nova llei. No entendrem mai, ni vostè ni jo,
i defensarem postures diferents, i vostè no entendrà
exactament que jo no entenc per què és necessària una llei

d’un sector que en teoria és per a ell, que sap que afecta a
10.000 persones en general, que no són 10.000 persones
perquè, de professionals, només n’hi ha 400 o 500, i de
preferents n’hi ha un milenar, és una llei que és totalment
innecessària, perquè aquestes persones que se’n veuen
afectades no la hi demanen, i m’ha de dir que (...), però entra
dins la Llei turística, entra dins la Llei d’urbanisme de cada
ajuntament, entra per tota una altra normativa que no és gens
necessari que hi entri. 

Sr. Castells, sí, l’activitat cinegètica es fa dins propietats
no d’una hectàrea, de 100 metres qualque pic. Si es mira el
cadastre -ara no hi és-, s i  es mira el cadastre veurà que
normalment el vedat de Mallorca, no de Menorca, del seu lloc
que són les finques són grosses, que són petits minifundistes
que s’ajunten per fer un vedat per poder anar-hi a caçar tords.
Clar que sí, no n’hi ha de grossos, no dins una hectàrea,
qualque pic dins 100 metres, però, en fi, ja li ho explicaré a un
altre moment.

Vull acabar amb una reflexió per a tots, aquesta llei, que
així com va veig que s’aprovarà, perquè no m’escoltau, vos faig
una reflexió, vos faig una reflexió, aquesta llei, dia 26 de març
el Parlament es dissol, avui estam a dia 10 de desembre, el
mes de gener és inhàbil, que supòs que hi faran el que voldran,
però aquesta llei entrarà en vigor 20 dies després, perquè
aquest article no té esmenes, després de la seva publicació; és
a dir que, amb molta sort entrarà en vigor dins el mes de març,
per ventura a finals de febrer, no els vull discutir 15 dies més
o menys, si dia 26 de març es dissol el Parlament i realment
pensam amb el que volen els ciutadans de les Illes Balears,
deman jo: no té molt més sentit comú deixar fer aquesta llei
fins després de dia 26 de maig i si en el mes de juny hi ha el
mateix Govern, que voldrà dir que el poble de les Illes Balears,
entre altres coses, amb això hi estava d’acord, l’aprovin i, si
no, no l’haurem d’haver de derogar que és una feinada com ja
li han manifestat altres grups polítics distints al PP, com
Ciutadans o  El Pi, que li hem dit que és innecessària? És
necessari aprovar una llei perquè la tenguin 15 dies en vigor?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, jo li tinc molt de
respecte i afecte, però està sent molt simplista, si jo el que he
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dit és que en altres àmbits quan es diu que es vol apostar o que
es vol prioritzar per un turisme de qualitat, ningú ho posa en
dubte per sobre d’altres tipus de turisme, turisme de gatera per
exemple, no vol dir...

(Se sent el Sr. Vidal i Vidal de fons de manera
inintel·ligible)

... que jo... i quan li dic que no estic dient això, diu “ah, idò no
vol turisme de qualitat?”. És que és molt simplista, Sr. Vidal,
jo crec que aquest Parlament es mereix un poc més de nivell.
I és el que he dit, es pot apostar o es pot prioritzar l’educació
pública per damunt d’altres models d’educació i es pot fer el
mateix en molts d’àmbits de la política i, per tant, crec que
aquest govern i aquesta majoria està apostant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal, deixi parlar.

EL SR. SAURA I LEÓN:

... per uns àmbits determinats, per tal que això que ara mateix
és una minoria, pugui ser una majoria en el futur, una majoria
de pageses i pagesos, que puguin dur a terme la seva activitat
en explotacions agrícoles ecològiques, que es puguin associar
en cooperatives i que no duguin a terme l’explotació agrícola
amb transgènics. I crec que això és una aposta d’aquest Govern
i no té sentit dir que ara mateix són una minoria i, per tant, no
s’ha d’apostar per això. No, el que té sentit és que, com que
ara són una minoria i el que volem és recuperar el camp i el
que volem és recuperar un tipus d’agricultura ecològica, doncs
apostam per això i prioritzam això.

Per tant, crec que aquest debat ja queda aclarit. I només
queda dir que acceptam les transaccions que s’han proposat a
les esmenes 8003, 7992 i 7995. I votarem a favor de la
transacció a l’esmena del Partit Socialista 8029, sobre les
agroestades.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El mes de maig els ciutadans i
ciutadanes de les illes decidiran qui els ha de governar els
propers quatre anys i decidiran la composició del Parlament
que hi haurà d’haver els propers quatre anys, comptadors a
partir del darrer diumenge de maig. Mentre aquell dia no
arribi, evidentment el Govern governarà i mentre no es
dissolgui el Parlament, el Parlament controlarà el Govern i
legislarà. Supòs que el Sr. Vidal no deixarà de controlar el
Govern perquè ja hi queda poc...

(Remor de veus)

Hem vist governs, coneixem governs que han pres
decisions molt importants de caràcter urbanístic,
irreversibles, trobant-se en funcions, trobant-se en funcions,
i que ha significat la destrucció important de territori
d’aquestes illes, trobant-se en funcions, i ha passat; per altres
raons, però el president ha acabat a la presó d’aquests governs,
però ha passat, però no va ser per açò que va acabar a la presó,
va acabar a la presó per altres raons igualment greus, però per
aquesta potser hi hauria motiu.

El Sr. Vidal diu que no l’entenem, que no l’escoltam, jo
m’estim més pensar que jo no m’explic bé, no vull pensar que
és que ell no m’entén, sinó que jo no m’explic bé, i, per tant,
faré un últim esforç d’explicació i li posaré un altre exemple,
un altre exemple de la diferència entre defensar i afavorir i
d’un cas de l’illa de Mallorca que ho entendrà potser millor
que d’una altra illa. Imaginem, plantegem per un moment que
hi ha un municipi, una empresa d’un municipi que es dedica a
l’activitat de l’oli, d’una tafona, i aquesta empresa té el mateix
nom que el municipi, imaginem; imaginem que aquesta
empresa compra tones d’oliva de la península, o d’un altre
lloc, no de Mallorca, les envasa, les premsa, les converteix en
oli, o fins i tot compra l’oli d’un altre indret i l’envasa en
aquest municipi i el ven amb el nom d’aquell municipi. I al
costat d’aquesta tafona hi ha una tafona d’un productor local,
que té oliva, que transforma en oli i ven aquest oli amb el nom
i la denominació del municipi. És legítim, lícit que facem una
llei que provoqui, ajudi, faciliti i promogui l’oli d’aquest
productor local que fa tota..., des de la recollida de l’oliva fins
a la comercialització allà? Açò no vol dir que impedim, ni
deixem de defensar que l’altra empresa pugui vendre oli que
no sigui d’oliva mallorquina, ni tan sols hagi estat premsada a
Mallorca. 

I açò està passant, està passant al mercat, ho pot trobar tant
a Eroski, com a Hipercentro, els supermercats que el Sr. Vidal
citava abans, està passant. Tot és defensable, un crec que se
l’ha d’ajudar més que a l’altre, perquè s’ajuda molt més a
l’agricultor que fer una activitat determinada que l’altra. I Sr.
Vidal, tal vegada tots dos poden passar per l’etiqueta de
preferents segons la seva mentalitat d’agricultor, perquè açò
serà una activitat complementària a l’agricultura, però en
realitat un no té ni una sola olivera, o sí que en té, però no en
fa oli d’aquesta olivera, i l’altre es dedica precisament a collir
les olives, premsar-les, envasar-les, comercialitzar-les i
genera riquesa i manté el camp d’una manera crec que molt
més eficient i molt més efectiva que no l’altra, i són dues
activitats igualment legítimes, però entenem que s’han de
defensar totes dues, però s’ha de facilitar, s’ha de promoure,
s’ha d’ajudar a una més que a l’altra.

D’una manera transitòria, Sr. Vidal, perquè estic convençut
que el futur és d’aquell que produeix de manera ecològica, que
produeix de manera més respectuosa amb l’entorn, amb el
medi ambient i  que produeix aquí, dóna riquesa i genera
riquesa aquí, i per açò de manera transitòria, ara per norma sí,
per norma mentre sigui necessari...

(Remor de veus)
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... i fins que sigui necessari.

I per acabar ja i tancar aquest debat per part meva,
evidentment no s’hauria de fer cap llei per perjudicar un
sector, però tampoc no es fan ni es deixen de fer lleis perquè
ho demani un sector, sinó perquè un parlament considera que
és bo, diguéssim, resoldre, actuar, incidir, ordenar una
determinada activitat, una determinada cosa. I evidentment el
resultat s’ha de confiar que sigui favorable als interessos de
les parts implicades en aquesta activitat, que en el camp i a
l’agricultura són moltíssimes les parts implicades i que
voldríem donar resposta satisfactòria a totes, però, en tot cas,
per açò es fa la llei, per a la defensa de l’interès general.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, abans de passar a la votació farem...
ah!, perdó. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Molt breument, molt breument. El Sr. Vidal no ha vengut
molt feiner, primer de tot es queixa que no s’ho ha pogut mirar
perquè es va agafar pont i ara proposa que el Parlament ens
anem quatre mesos abans, el dissolguem quatre mesos abans,
en lloc de dissoldre’l dia 2 abril l’hem de dissoldre per
desembre i ens n’hem d’anar quatre mesos abans, no hem
vengut molt feiners avui, no hem vengut molt feiners.

Respecte del comentari que ha fet el Sr. Castells, respecte
de les esmenes 8033 i 8064, que es varen transaccionar
afegint el... modificant el 104 i afegint el 104 bis i el 104 ter,
dos comentaris: un, a l’artic le  102.4 hi ha una referència a
l’article 104, s’hauria de passar al 104 ter, perquè el que diu
el 102.4 ara, amb la transacció, es troba al 104 ter.

I després, li proposaria al seu vot particular li proposaria
que en el 104 ter.2 al final hi afegim “i ho permeti la
normativa territorial i urbanística”. Nosaltres creiem que amb
el text que hi ha ja queda prou clar, però de totes maneres, vull
dir, no sobra, perquè també tothom estigui més tranquil, que
afegim aquest text, no hi fa mal i, en tot cas, seria només
afegir això. 

Ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara, i abans de passar a la votació
de les esmenes, farem un recés de cinc minuts per poder
reordenar una mica el debat.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. És que no li he dit que acceptàvem les
dues esmenes que ens ha fet MÉS per Menorca.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, reprenem la sessió. Ara, i abans de passar a la votació,
donarem la paraula durant tres minuts al Sr. Castells, perquè
aclareixi la postura respecte del vot particular. Té paraula el
Sr. Castells durant tres minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sí, durant les meves
intervencions havia formulat tres vots particulars, però dos
d’aquests vots particulars, com que cap grup no s’hi oposa per
simplificar el procediment els reconduiríem com a noves
esmenes presentades aquí en comissió, concretament seria
una esmena a l’article 5.1, lletra t), punt 4, lletra c), que fa
referència al concepte de finca preferent, i l’esmena
consisteix a eliminar l’última frase d’aquest punt, d’aquesta
lle tra c), que és a partir de la coma “i en el cas de les
explotacions ramaderes amb més de 10 VG en què s’exigiran
5 hectàrees”, l’esmena consisteix a eliminar aquesta última
frase d’aquest article que, com deia, és l’article 5.1, lletra t),
punt 4, lletra c).

I la segona esmena fa referència a l’article 104 ter, punt 2,
i consisteix a afegir al final l’expressió  “i ho permeti la
normativa territorial i urbanística”, de manera que aquest punt
2 quedaria de la següent manera: “Només es permet l’habitatge
en edificis de nova planta quan estigui vinculat a una
explotació agrària preferent i ho permeti la normativa
territorial i urbanística”.

Amb la qual cosa, acceptades aquestes dues esmenes com
a nova esmena, jo retiraria els dos vots particulars i, per tant,
només quedaria el vot particular relatiu a l’article 114,
concretament a l’esmena 7741 de Ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A continuació passarem a la votació de les
esmenes. En primer lloc, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes RGE núm. 8015,
8019, del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Huertas; RGE núm.
7946, 8009, 8011, 8012, 7866, 7867 del Grup Mixt, Gent per
Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor i 13 en contra. 
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EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7558, del Grup Mixt,
Ciutadans. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 8007 i 8008, del Grup Mixt, Gent
per Formentera, i RGE núm. 7738, del Grup Mixt, Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7728, del Grup MÉS per
Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

7728, repetim la votació. Votació de l’esmena RGE núm.
7728, MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana la votació  separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 7874, 7944, 7945, 8005
del Grup Parlamentari Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 13 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8010, del Grup Mixt, Gent
per Formentera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7700, que està retirada.

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Cap vot a favor.

La 7700 l’ha retirada. Per tant, si no hi ha cap grup que
demani votació separada, votació  conjunta de les esmenes
RGE núm. 7872, del Grup Parlamentari Gent per Formentera,
i la RGE núm. 7917, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 1 abstenció; 11 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8063, del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Huertas. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7870 i 7873, del Grup Mixt, Gent
per Formentera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

0 vots a favor; 11 en contra; 2 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació  de l’esmena RGE núm. 8052, del Grup
Parlamentari Gent per Formentera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7972, 7978, 7979, 7980, 7985,
7987, 7989, 7999 i 8000...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, la 7989 està retirada. Per tant, 7999, 8000 i 8002, del
Grup Podem Illes Balears. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7916, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra; 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7995, 7996, 7993, del Grup Podem
Illes Balears.

EL SR. REUS I DARDER:

President, hi ha una transacció proposada a la 7995, per
tant, demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votació de l’esmena 7995, amb la transacció. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 7996 i 7993,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 10 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8003, del Grup Podem
Illes Balears. 
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Vots a favor?

Vots en...

(Remor de veus)

... transaccionada. 

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra. Queda, per tant, aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8029, del Grup
Parlamentari Socialista, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra. Queda aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7730 i 7731, del Grup MÉS per
Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7726, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 11 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7796, 7835, 7836 i 7837, del Grup
Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7739, del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Seijas. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7695, 7696, 7698, 7701, 7709,
7718, 7743, 7744, 7763, del Grup Mixt, Ciutadans; de les
RGE núm. 7773, 7782, 7785, 7787, 7788, 7794, 7808, 7823,
7838, del Grup Popular, i de les RGE núm. 8014, 8016 i
8017, del Grup Mixt, Sra. Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7781, 7798, 7816, 7829, 7834,
7839, 7843, 7845, 7859, 7860, 6861, del Grup Popular. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8013, del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7783 i 7848 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm.  7797, 7800, 7801 i 7832 del Grup
Popular, i de la RGE núm. 8051 del Grup Mixt, Sra. Huertas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7940 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 7876, 7877,
7879, 7882, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7893, 7894,
7895, 7897, 7898, 7899, 7902, 7903, 7905, 7906, 7909,
7910, 7911, 7914, 7918, 7919, 7920, 7921, 7924, 7927,
7926, 7928, 7929, 7930, 7931, 7934, 7935 i 7939 del Grup
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, les esmenes
RGE núm. 7710, 7711, 7715, 7716, 7717, 7746, 7747, 7748,
7749, 7754, 7756, 7759, 7761 i 7765 del Grup Mixt,
Ciudadanos, i de les esmenes RGE núm. 7792, 7793, 7804,
7805, 7806, 7807, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814,
7815, 7818, 7819, 7822, 7826, 7830, 7847, 7852, 7854,
7855 i 7856 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7892, 7901, 7904, 7922, 7923 i
7937 del Grup El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i RGE núm.
7842 i 7846 del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7699, 7702, 7704, 7712, 7713,
7750, 7757, 7764 del Grup Mixt, Ciudadanos, i de les RGE
núm. 7772, 7789, 7790, 7791, 7795, 7799, 7817, 7820,
7821, 7825, 7827, 7828, 7849, 7853 i 7862 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7831, 7833 i 7850 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7737 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 4 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7896 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7719 i 7755 del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Olga, què has votat?

EL SR. PRESIDENT:

Que sí.

EL SR. SECRETARI:

Okai. 1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 7818... ai, perdó, 8018 i 8020 del
Grup Mixt, Sra. Seijas i 7740 del Grup Mixt, Sra. Seijas.

Vots a favor?

Tornem començar... RGE núm. 8018 i 8020 del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Huertas i RGE núm. 7740 del Grup
Mixt, Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7998 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 



ECONOMIA / Núm. 48 / 10 de desembre de 2018 733

EL SR. SECRETARI:

2 a favor; 6 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7912 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7915 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

MÉS per Menorca què ha votat?... en contra, 6.

4 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

La 8061 està retirada... La 8061 està retirada, d’acord. 

Per tant, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 7885 i 7886 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 7 en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7976 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 5 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7992, transaccionada, del
Grup Parlamentari PROPOSTA PER LES ILLES... ai!, no...
Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions. Queda per tant
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7871 del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7869 del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor; 7 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 8032... que està retirada,
d’acord.
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Passam a votar les esmenes que s’han presentat, la
transacció aquesta posterior al vot particular, respecte de
l’article 5.t).4.c).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions. Queda, per tant,
aprovada.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena respecte de l’article 104 ter.2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra. Queda aprovada l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Queda pendent de votar el vot particular de l’esmena 7741,
a article 114.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 6 en contra; 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Finalment passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei. En primer lloc, i si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta del títo l I, capítol 1, capítol 2,
capítol 3, capítol 4, article 7, article 8, article 10, article 11,
article 13, article 14, article 15, el títol II, el capítol 1, article
17, article 19, article 20, article 21, article 22, article 24, el
capítol 2, article 25, article 26, article 28, article 29, el títol
III, el capítol 1, l’article 30, 32, 33, el capítol 2, el capítol 3,
el capítol 4, la secció primera, l’article 37, l’artic le  38,
l’article 39, l’article 41, la secció segona, l’article 42, la
secció tercera, l’article 44, l’article 45, l’article 46, l’article
47, l’artic le  48, l’article 49, l’article 50, l’article 51, el
capítol 5, article 53, article 55, article 56, article 57, el
capítol 6 , la secció primera, la secció segona, l’article 60,

l’article 61, l’article 62, l’article 64, l’article 67, el capítol 7,
article 68, article 69, article 71, article 72, article 73, article
75, article 76, article 79, article 80, article 81, article 84,
article 86, article 87, article 88, article 89, article 90, article
91, article 92, article 93, el títol IV, el capítol 1, l’article 94,
el capítol 2, el capítol 3 i el capítol 4, el títol V, el capítol 1,
el capítol 2, l’article 106, l’article 107, l’article 108, el
capítol 3, l’article 117, l’article 118, el títol VI, l’article 120,
l’article 121, l’article 122, el títol VII, el capítol 1, l’article
126, l’article 127, l’article 128, l’article 129, el capítol 2,
l’article 130, l’article 131, l’article 133, l’article 134, el
capítol 3, l’article 135, l’article 136, l’article 137, l’article
138, el capítol 4, el capítol 5 , el capítol 6, l’article 144,
l’article 145, l’article 147, l’article 148, l’article 149, el títol
VIII, el capítol 1, l’artic le 151, l’article 155, l’article 156,
capítol 4, l’article 157, el títol IX, el capítol 1, l’article 158,
l’article 159, l’article 160, l’article 161, el capítol 2, l’article
162, e l capítol 3, l’article 163, article 164, l’article 165,
l’article 166 i el títol X, l’article 167, l’article 169, l’article
170, el títol XI, el capítol 1, article 171, article 172, article
173, el capítol 2, article 174, article 175, article 176, l’article
177, l’article 178, el capítol 3, el capítol 4, la secció primera,
l’article 181, la secció segona, l’article 183, la secció tercera,
l’article 184, l’article 185, la secció quarta, l’article 186, la
secció cinquena, l’article 187, la secció sisena, l’article 189,
la secció setena, l’article 190, el capítol 5 , l’article 191,
l’article 192, l’article 193, el capítol 6, l’article 194, el
capítol 7, l’article 195, article 196, l’article 197, la disposició
transitòria tercera, la disposició final tercera, la disposició
final cinquena i l’annex.

EL SR. SECRETARI:

Enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

President, ¿el artículo 94 al final se ha eliminado del
texto? Si lo pudiéramos sacar de ese texto...

EL SR. PRESIDENT:

Vol votació separada de l’article 94?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Si s’ha de llegir es llegeix, però votem l’article 94.

Article 94.
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Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor; 1 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

No pot ser. Segur?

EL SR. SECRETARI:

Ara som 11.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdó. D’acord. Ara quants som? Som 10, eh, per això
ho dic... és que en Castells no hi és, és clar, jo l’he vist que se
n’anava en Castells..., i se n’ha anat Tadeo.

EL SR. SECRETARI:

Correcte. Són 9 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. I ara la resta dels articles que ja estan llegits.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 1, l’article 2, l’article 3, l’article 18, l’article 23,
l’article 95, la disposició final segona i la disposició final
quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha cap grup que demana votació separada, votació
conjunta de l’article 40, l’article 146 i l’article 182.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha cap grup que demana votació separada, votació
conjunta de l’article 70 i l’article 83.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 141.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 12, l’article 58, l’article 65, l’article 124 i l’article
150, l’article 168 i la disposició derogatòria única.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 139 i 140.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 16, article 52, article 59, article 125 i article 132.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 3 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
del títo l del projecte de llei, el títol preliminar, l’article 4,
l’article 74, l’article 78 i l’article 85.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, si pudiéramos separar, por favor, el artículo 85
de la votación.

EL SR. PRESIDENT:

Idò votació conjunta del títol de projecte de llei, el títol
preliminar, article 4, article 74 i article 78.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 85.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 63, article 77 i article 142.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 119, article 123 i article 188.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 3 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 113.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 96, article 97, article 98, article 99, article 102,
article 105, article 109, article 110, article 111, article 112,
article 115, article 116, article 180, la disposició final
primera, la disposició transitòria segona i l’exposició de
motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana...

EL SR. SECRETARI:

4, perquè se suma Ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 9, article 35, article 36, article 179 i la disposició
transitòria quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 104 i de la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 43.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 3 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 34 i article 103.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 101.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 31 i article 100.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 82.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 114.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 54.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 3 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 1 vot en contra; 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 27.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’article 143.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article 104 bis, article 104 ter, article 185 bis, disposició
transitòria primera bis i la disposició final cinquena bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 4 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.

Així mateix, es 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 de
la cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar en ple.

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