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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la tercera sessió plenària. 

Punt únic.- Debat i votació del dictamen de l a
Comissió d’Economia del Projecte de llei RGE núm.
6542/18, agrària de les Illes Balears.

Passam al debat del punt únic de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Economia del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària
de les Illes Balears.

Presentació per part del Govern del projecte de llei, si n’és
el cas, té la paraula el Sr. Conseller Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bon dia a tothom, especialment als representants del
sector agrari, benvinguts i no s’espantin de l’espectacle
d’aquest Parlament, no s’espantin perquè vostès coneixen el
text, coneixen el que diem, coneixen la llei, per tant, no
s’espantin davant qualsevol barbaritat que seran capaços de
sentir avui en aquestes tribunes; confiïn en el text, en l’escrit,
en la realitat i es deixin de ciència-ficció que de vegades es
produeix aquí, perquè en ares a fer discursos, fer tuits, i dir
barbaritats i fer titulars fàcils, es desvirtua el que realment diu
la llei.

Una llei que el que pretén simplement és garantir el futur
del sector agrari, un objectiu clar, el futur del sector agrari, i
per això hem d’aconseguir que les rendes dels nostres
agricultors segueixin sent dignes, siguin més dignes del que
ho són ara, si no tenim unes rendes dignes no tendrem un
sector agrari, perquè ningú no s’hi voldrà dedicar. Però per
tenir unes rendes dignes, per poder-nos dedicar a l’agricultura
hem de protegir els recursos necessaris com l’aigua i la terra,
perquè aquestes es puguin seguir duent a terme, una cosa
senzilla, complexa i que de vegades davant falsos debats no
s’ha volgut entendre.

Per tant, aquesta llei agrària se centra en tres eixos:
sobirania alimentària, és aquella agricultura que produeix
aliments, perquè l’agricultura està feta per produir aliments i
per generar benestar a la nostra ciutadania; per aconseguir una
renda digna, perquè els agricultors puguin viure dignament de
la seva feina; i també incorporar els aspectes socials, els
joves, la dona i les cooperatives. Tot això s’ha de tenir en
compte a la llei agrària.

Començaré pel primer eix, sobirania alimentària. Aquesta
llei es dedica als professionals, a les persones dedicades a fer
un agricultura real, a aquests que produïm un bé tan necessari
com són els nostres productes agraris, o agroindustrials,
aquests són els protagonistes d’aquesta llei i no altres, altres
que es dediquen a fer fotos com si la sobrassada ens
encalentís les mans, amb les mans ben netes. Però això és una
llei dedicada a l’agricultura real, l’agricultura del segle XXI,

a tot tipus d’agricultura, que no exclou cap model d’explotació
agrària destinada a tot el sector agrari i no sols a una part. 

I per això ampliam el concepte d’explotació preferent,
perquè tots aquells que fan aquesta agricultura real s’hi puguin
acollir. Perquè m’entenguin, posam en el centre la protecció
d’aliments, la ramaderia passa a ser un sector estratègic, si
abans ho era el polo, ara és la ramaderia, en general, la
producció, aquesta ramaderia que ens genera uns beneficis,
passant del polo a la ramaderia, a la producció, això marca la
diferència, a fomentar les nostres races autòctones, ajudar a
tots, quan dic a tots dic a tots els escorxadors de les Illes
Balears i a promocionar els distintius de qualitat i considerant
estratègic tal cosa com l’agricultura ecològica, menyspreada
a l’anterior llei, perquè l’agricultura ecològica permet un fet
diferencial, una producció diferenciada, com també altres
models, però aquesta llei integra totes aquestes tipologies de
models.

I volem protegir el nostre patrimoni genètic vegetal, el que
ens fa diferents, no podem competir en quantitat amb el que
ens ve de fora, però podem competir en qualitat, amb el que
ens caracteritza, amb el que ens fa diferents, amb aquestes
varietats locals, aquestes varietats que ja han fet el seu decret,
pàgina web, mirin informació que les hem protegides i les
hem de seguir cuidant perquè són un màxim patrimoni que
tenim i els hem de defensar de vingudes com els transgènics,
que ens poden desvirtuar la nostra agricultura. I tenim
experiències també de fets que ens desvirtuen, com són els
temes de sanitat vegetal. Fins ara només eren vostès el sector
agrari, els responsables o que tenien els condicionants de
sanitat vegetal i aquesta llei ho estén a tots els propietaris de
sòl rústic, perquè del Xylella n’hem après, també els
propietaris de sòl rústic han de col·laborar en la defensa de la
sanitat vegetal i els hem de posar instruments perquè ho
puguin fer, com siguin els bancs de terres i així solucionam
els problemes d’una vegada.

I com deia, els recursos, preservar els recursos per a
l’agricultura bàsics, la terra i l’aigua. I em deien que hi havia
terra a voler en un debat que teníem, no hi ha terra a voler,
terra bona per sembrar, terra bona per cultivar, terra bona per
adquirir compromisos a llarg termini, perquè els joves es
puguin incorporar, cada vegada és més difícil  aconseguir
compromisos de propietaris. I per això preservam aquestes
zones, generam les zones d’alt valor agrari, aquelles terres
més fèrtils, aquelles terres que tenen aigua, aquelles terres
que volem que l’urbanisme no els prengui de l’activitat agrària.
Volem que l’activitat agrària marqui la pauta, el camí a seguir.
Seran definides pels consells insulars, seran definides amb
criteris agraris i això és l’important que marca la diferència.

Perquè ja ens hem de plantejar una pregunta què volem?,
quin sòl rústic volem? Tenim 50.000 habitatges, cada dia
tenim més gent, cada dia el contínuum urbà ens fa fora el
sector agrari. Quina agricultura volem? Si volem agricultura,
hem de tenir terra per cultivar, però també hem de tenir aigua,
perquè darrera aquest foment d’habitatges, perquè recordin
vostès que la Llei agrària anava acompanyada de la Llei
d’urbanisme, de la Llei de turisme, que el que feien era
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liberalitzar de forma salvatge el sòl rústic per incrementar la
construcció, que això desplaçava els pagesos i, a més a més,
incrementava el consum de l’aigua, ens llevaven l’aigua que
havíem de menester per l’agricultura per fer altres usos. I per
això aquesta llei ho intenta redirigir.

Com deia, el segon bloc és una renda digna i darrera
aquestes paraules hi ha molt per fer, molta feina i molta feina
que ja hem dut a terme. Volem afavorir la transformació dels
productes que s’elaboren a les explotacions, però també
permetre poder transformar aquelles preferents associades,
transformar productes d’altres explotacions, volem generar
aquest valor afegit, aquesta és la indústria que transforma dins
les explotacions, volem potenciar experiències com la venda
directa o la degustació de productes propis a les explotacions,
hem tengut èxit en la venda directa, més de 40 explotacions hi
estan acollides, han fet la feina i van avançat. És una llei que
arriba aquí, però el dia a dia ja l’aplicam.

Fomentam els circuits curts de comercialització, aquests
circuits que redueixen la distància entre vostès, els productors
i aquells els consumidors. I aquí hem fet feina i hem tengut
recursos de l’impost de turisme sostenible, un impost que ha
apuntalat l’agricultura aquesta legislatura, que ens ha permès
a part de les polítiques europees, de les polítiques estatals,
tenir una política pròpia agrària de les Illes Balears, noves
ajudes basades en el retorn dels beneficis del turisme a
l’agricultura.

Però seguim defensant que evidentment el turisme pot ser
una mesura complementària, pot ser una mesura que
incrementi les rendes dels nostres pagesos. Però per això hem
d’unificar i hem de tenir unes normes clares, no val qualsevol
cosa dins la Llei del turisme, si és un agroturisme ha de tenir
activitat agrària i ha de ser una explotació preferent i Turisme
establirà les normes pertinents. Hem de tenir un model clar,
el típic de la possessió que teníem un temps. 

I hem incorporat un nou model que ha generat molt de
debat, les agroestades. Si del debat que ha marcat aquesta llei
són les agroestades, benvingut sigui aquest debat, una activitat
complementària, una activitat que volem que les explotacions
agràries en habitatges, on es pugui dur aquest lloguer durant
tot l’any per a 6 persones. Una activitat que ha de venir a
complementar la renda i no fer-ho substitutiu. Totes les
activitats complementàries són això en aquesta llei, ha de
quedar clar que la base és tenir una activitat agrària, una renda
agrària, que després complementam i això és el que fallava a
l’altra llei, donava els avantatges a l’agricultura, però no per a
l’agricultura, sinó per als  altres que volien disfressar-se
d’agricultors.

Reconeixem i això també és important, aquesta llei amb
aquest tema de la renda digna, reconeix per primera vegada.
Quantes vegades a vostès els han dit que tenen cura del
paisatge, que vostès són aquells que tenen cura del territori,
que són la força que ens permet vendre la nostra marca
turística, que són vostès els que ens infiltren l’aigua, ens fan
uns serveis ambientals, quan els han tornat part d’això? Mai.
Aquesta llei, per primera vegada, reconeix aquest fet i posa

mesures com el contracte territorial, el parc agrari. I vostès a
través de l’impost de turisme sostenible, amb l’ajuda de
paisatge agrari o de diversificació, han estat ja beneficiaris
d’aquesta previsió del contracte agrari que permet la llei. Per
tant, per primera vegada reconeixem els aspectes positius de
l’agricultura, no de paraula sinó també amb fets.

Per primera vegada també carregam com d’aquells usos
atípics del sòl rústic que s’obri la porta que puguin revertir
també beneficis a l’agricultura, si instal·lam una cosa, una
activitat no típica del sòl rústic en el sòl rústic també es
preveuen instruments perquè reverteixin els beneficis a
l’agricultura. 

Evidentment, la compra pública d’aquests productes
frescos, de temporada, de proximitat. Per això és important
definir aquestes conceptes, perquè si no tenim definits aquests
conceptes com estan dins aquesta llei després a l’hora de fer
la contractació pública no es podran dur a terme.

Crec que també és important, i m’agradaria deixar-ho clar,
perquè vostès aquí avui sentiran barbaritats a nivell urbanístic,
sentiran falsedats que s’han anat dient, tòpics, tuits de 140
caràcters, l’activitat agrària està permesa a tot el sòl rústic fins
i tot a ANEI i a ANP, que són les màximes figures de
protecció, l’activitat agrària, la ramadera, la venda directa, la
primera transformació amb beneficis existents està permès
fins i tot a les màximes figures de conservació. No vull que es
quedin amb aquest dubte.

I evidentment, activitats complementàries a les zones de
màxima protecció, segons quines, sí que han de tenir el temut
interès general, però no aquella activitat agrària. Això vull que
els quedi molt clar, perquè evidentment en aquestes zones de
màxim valor, crec que tothom està d’acord, que sobre el Puig
Major no posaríem una granja, crec que tots ho tenim prou
clar. 

Si em permeten, però, també volia marcar aquesta
diferència d’una llei que permet que l’urbanisme ajudi a
l’agricultura, que l’urbanisme estigui al servei de l’agricultura,
però que no empri l’excusa de l’agricultura per fer urbanisme
a la carta, per fer altres beneficis. Per això, evidentment, com
que l’urbanisme no s’ha adaptat a les necessitats de
l’agricultura encara mantenim la figura de les exoneracions,
benvingut el dia que no les haguem de menester perquè tots
els planejaments recullin la necessitat del sector agrari,
mentrestant tenim aquestes exoneracions i les seguirem
practicant com les hem practicades, amb transparència, això
és la diferència, perquè amb transparència podem evitar el
colador, que s’utilitzin amb l’excusa de l’agricultura per fer
altres coses.

I un tercer eix, que és ben important d’aquesta llei, que
inclou tots els aspectes socials, l’agricultura no té futur si no
tenim els joves, si no incorporam joves. En aquesta legislatura
més de 500 joves a través del Pla de desenvolupament rural
hauran fet la passa, però una vegada feta la passa els hem
d’acompanyar, i aquí tenim el repte i la feina a fer, una vegada
feta la passa els hem de seguir formant i al Consell Agrari ha
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de ser on es debati com hem de formar aquests joves; com els
hem d’acompanyar; com hem d’acompanyar aquestes dones
que han estat invisibilitzades, a través del Pla d’igualtat
començam a debatre el rol que han de tenir. És
importantíssim, si no sabem els problemes que tenim com els
afrontarem? Els aspectes socials són importantíssims,
dignificar la figura del pagès, de la pagesa, de la persona que
és a l’explotació agrària, aquests aspectes no estaven inclosos
a l’anterior llei, per això els hem volgut incorporar. Volem
dotar de potestat el Consell Agrari com un òrgan de màxima
participació del sector on es debatrà quin és el futur d’aquest
sector. 

Evidentment, hem de fer feina des de les entitats, des de
l’associacionisme, la cooperació, les entitats de les
cooperatives, marginades a l’anterior llei, associacions de
foment de varietats locals, associacions de foment de
l’agricultura ecològica..., tothom ha de tenir veu, tots els
models d’agricultura han de ser explotats per la conselleria,
tots els models d’agricultura són importants per a nosaltres.
Alguns pensen que segons quin models són folklore i és
ofensiu, qualsevol persona que faci activitat agrària, qualsevol
persona que es dedica cada dia de sol a sol no es mereix que
els líders polítics d’aquesta terra els diguem que fan folklore
de la seva tipologia d’explotació, és una falta de respecte que
no sentiran a aquest conseller.

Aquesta llei és una llei per a tot el sector, al costat del
sector, que empoderarà el sector per decidir què vol ser en el
futur, un sector que és estratègic, sempre es diu que és
estratègic, però que dota de contingut aquestes paraules amb
aquests tres eixos. Sobirania alimentària, important, que a
vegades es va perdre a l’anterior llei, que és per produir
aliments; a generar renda, que es va perdre perquè només volia
generar renda per a segons quin tipus d’explotacions fent
altres coses que no tenien a veure amb agricultura, i recollint
aquests aspectes més socials, l’urbanisme al servei de
l’agricultura no l’urbanisme per substituir l’agricultura.

Per tant, marcam una llei que creiem que és al costat del
sector. Vostès sentiran que hi ha debat, però tot el debat que
s’ha produït al llarg d’aquesta llarga tramitació s’ha donat per
aspectes..., per interessos legítims, que no s’han confessat. Es
defensaven dient que era per defensar l’agricultura, però
vostès sentiran parlar de construcció d’habitatge en sòl rústic,
vostès sentiran que els  agroturismes no han de ser
explotacions preferents, vostès sentiran temes que han generat
moltíssim debat, moltíssima tinta, però que poc té a veure amb
l’agricultura. Els debats d’aquesta llei han estat uns debats
d’interessos legítims, no els qüestiono, però que poc tenen a
veure amb l’agricultura. 

De les fantasies dels polos i de les cases de massatges
d’alguns a una realitat d’una llei centrada en l’agricultura,
aquesta llei posa en el seu centre, com no pot ser una altra
cosa que no hauria d’haver passat mai, l’agricultura al centre
d’ella mateixa. Una llei que pretén una agricultura del segle
XXI, una llei que recull els nostres costums, les nostres
tradicions, la nostra innovació, ja està bé d’estereotips sobre
el nostre sector; que posa la conselleria, les institucions al

servei de vostès, al seu costat i empoderar-los. Esper que
aquesta llei els sigui útil per tirar endavant el sector primari,
que sí s’ho mereix.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació passam al debat de
les esmenes mantingudes al projecte de llei.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 7695, 7996, 7698, 7699, 7701, 7702,
7704, 7743, 7744 i de la 7709 a la 7713, i de la 7715 fins a
la 7718, la 7719, de la 7746 fins a la 7750, de la 7754 fins a
la 7759, 7761 i de la 7763 fins a la 7765, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, té la paraula la diputada Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Ciudadanos registró un total de 52 enmiendas al proyecto de
ley, una de ellas, como saben, a la totalidad donde defendimos
la devolución del texto, y nos quedan vivas 35 enmiendas. 

Pese a que efectivamente se nos han aceptado varias
enmiendas, no han sido aceptadas aquellas sobre las que
Ciudadanos fundamentó su enmienda a la totalidad, por lo que
seguimos considerando que la norma en su conjunto es un
paso atrás con respecto a la normativa vigente, puesto que
dificulta el desarrollo y la competitividad de las explotaciones
agrarias y, por lo tanto, es una norma que además, por lo tanto,
desincentiva ese relevo generacional. 

Bien, debido al gran número de enmiendas que quedan
vivas, en estos cinco minutos que tengo para la defensa
dedicaré sobre todo para dar una visión general de lo  que
Ciudadanos persigue con las enmiendas que hemos registrado.

En primer lugar, para Ciudadanos la actividad agraria ha de
estar permitida en cualquier tipo de suelo rústico,
independientemente de su nivel de protección, puesto que la
actividad agraria la consideramos que es el uso natural del
suelo rústico y, por tanto, en ningún caso la actividad
complementaria vinculada a las fincas debe pasar por un
interés general. 

Sin embargo, el proyecto de ley va en la dirección
contraria, el proyecto de ley recoge la modificación de la
matriz de ordenación y usos del suelo y con esta modificación
se introduce en prácticamente todas las categorías de suelo
rústico el interés general para poder realizar la actividad
complementaria, un despropósito que dificulta la actividad
agraria y su viabilidad.

Así, desde Ciudadanos, con las enmiendas 7747, 48 y 57,
todas referidas a la disposición final primera, y con la
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enmienda referida al artículo 102, modificamos de nuevo la
matriz de usos del suelo rústico para que los usos agrarios
vuelvan a ser permitidos en todo suelo rústico,
independientemente de su nivel de protección; eso sí, siempre
dando cumplimiento a las normativas de protección de
patrimonio natural y también a las de evaluación de impacto
ambiental para minimizarlo al máximo y adecuar las
infraestructuras necesarias al paisaje. 

En segundo lugar, desde Ciudadanos consideramos que
toda explotación agraria debe poder tener actividad
complementaria en todas sus formas definidas en el artículo
5, tanto las preferentes como las no preferentes, y
proponemos que las explotaciones preferentes posean ese
plus de facilidades para el ejercicio de su actividad.

Con este objetivo tenemos la enmienda 7715 al artículo
94, puesto que el proyecto de ley limita la mayoría de las
actividades complementarias únicamente a las explotaciones
preferentes. Para Ciudadanos la ley debería ofrecer todos los
instrumentos de mejora de su productividad a todas las
explotaciones agrarias, de esta manera les damos instrumentos
para que estas explotaciones puedan convertirse en
preferentes o en prioritarias. De nuevo, la ley condena a
muchísimas fincas de nuestro territorio a su descapitalización
y al abandono del campo.

En tercer lugar, tenemos una serie de enmiendas que hacen
referencia a las exoneraciones. Bien, desde Ciudadanos
proponemos que no se modifique la normativa actual en
cuanto a las exoneraciones puesto que el proyecto de ley es
muy restrictivo y además eliminamos también que otras
administraciones en sus planeamientos puedan aplicar la
prohibición de estas exoneraciones puesto que el proyecto de
ley lo permite, incluso pudiendo coincidir o no con las de
carácter general, lo cual a nuestro entender genera
desigualdades por municipios y además crea inseguridad
jurídica.

Y en cuarto lugar, desde Ciudadanos pedimos la supresión
del artículo 104, ahora convertido en el 104, 104 bis y 104
ter, y la modificación de la disposición transitoria segunda, un
articulado que igualmente sigue impidiendo que un payés
pueda construir su vivienda en su finca por el hecho de que ha
sido declarada zona de alto valor agrario, todo un
despropósito. Recordemos que en Ibiza toda la isla es área de
interés agrario, es decir, zona ZAVA con la nueva
nomenclatura, todo un despropósito; un despropósito que se
ha querido suavizar en el 104 ter introduciendo excepciones,
unas excepciones en base a unos criterios ambiguos que lo
único que van a conseguir es fomentar las decisiones
administrativas discrecionales y, por tanto, injustas, todo lo
contrario a lo que debe perseguir una norma.

Y ya por último, porque se me acaba el tiempo, comentar
que hemos introducido como posible actividad
complementaria los refugios, una forma de mantener
construcciones antiguas bien cuidadas y se facilita el disfrute
de la naturaleza para los ciudadanos y las familias senderistas,
así como la acampada. Y en cuento a las agroestancias,

recogidas en el artículo 98, nosotros proponemos que se
aumente el número de plazas a 12 y que se pueda realizar en
cualquier construcción de la finca sin necesidad de que sea la
casa del payés y sobre todo...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... durante todo el año.

Muy bien, si acaso ya seguiré defendiendo unas cuantas
enmiendas importantes en el turno de réplica, pero también
comentar que como ven el articulado de esta ley lo que hace
es...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, acabi per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... dificultar la actividad agraria.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt presentades per la Sra. Montserrat
Seijas, RGE núm. 7738 , 7739 i 7740 i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Vicepresidente, bon dia a tothom i feliç any.
En términos generales, no estoy de acuerdo con la crítica de
la derecha que señala que esta ley está destinada a una
regulación urbanística impidiendo que el sector del campo se
incorpore al sector turístico. No veo el camino que plantea la
derecha porque lo que quieren premiar es muy peligroso para
el proceso de balearización y monocultivo, porque esta
actividad complementaria que señalan, y a la que no me
opongo y que... tampoco se prohíbe en esta ley, sin embargo
sí creo que de llevarse a cabo y de no poner límites al
hiperdesarrollo permitiría que el desastre sobre el territorio
se expandiera. Si sobre un territorio frágil y limitado se
extiende la balearización por las zonas agrarias de una forma
s al vaj e ,  de  m anera definitiva nos hundi m o s
irremediablemente, y encima no potenciamos el sector
primario, sino que extendemos un modelo depredador que
necesita precisamente lo contrario.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807738
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807739
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807740


8728 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / 15 de gener de 2019 

También es evidente que esta ley es insuficiente para
activar e implementar la capacidad productiva del campo. En
Menorca si quieren potenciar el sector primario lo que han de
hacer es no destruir la industria de elaboración, un sector
secundario que se retroalimenta con el primario, esto es salvar
a Quesería Menorquina.

Con todo es un avance regulatorio y siempre podrá ser
mejorado cuando se cuente con los números y los consensos
necesarios. Por tanto, asumo el sentir general de esta
propuesta de ley.

Por mi parte presento tres enmiendas muy sencillas en las
que pienso que han primado criterios de cualidad a los de
cantidad, tres enmiendas que dibujan unas líneas generalistas
para los temas en cuestión y que tienen la posibilidad de ser
desarrolladas a posteriori con mayor concreción, que es lo
que a ustedes les gusta, es decir, no ser excesivamente
concretas, es decir, con unos márgenes para que ustedes
después puedan concretar según crean conveniente.

La primera, la 7738, afecta al artículo 62, que se ocupa del
bienestar animal, añado al articulado organizado en tres puntos
una modificación al punto 2 el cual habla de que 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”, propongo la
creación de una figura definida y que asuma dichas
competencias; estoy segura que si le pregunto al conseller de
Agricultura quién es la autoridad competente en bienestar
animal o incluso a la propia presidenta o vicepresidenta,
seguramente no me sabría decir quién es la autoridad
competente.

La presente ley impulsa la creación de las oficinas de
protección animal, una por isla, que desarrollan un reglamento
específico, eso es lo que quiero plantear con mi enmienda, Sr.
Vidal.

La OPA será la autoridad competente en bienestar animal
con capacidad de sancionar en base al reglamento
desarrollado.

Los partidos de la actual izquierda balear se pueden llenar
la boca hablando de protección animal sin dotar de medios y
organismos a la sociedad para ello, y aquí tienen una
oportunidad que ha sido reclamada por todas las entidades en
defensa de los animales de Balears, Baldea, ICA,
AnimaNaturalis, refugios, protectoras y miles de ciudadanos
que ven como el maltrato animal sigue en auge en tierras
baleares, sólo se acercan a los partidos animalistas cuando
creen que es necesario su voto o quieren ganarse su simpatía,
pero al final con hechos, no han hecho nada. La esquerra se
ha llenado de falsos gestos animalistas que espero que ahora
se corrijan aprobando esta enmienda y, en caso negativo, las
explicaciones se las tendrán que dar a la sociedad civil.

La enmienda 7739 va destinada a fomentar la contratación
femenina en el mundo agrario, así como su conciliación

familiar aprovechando la existencia del artículo 159, la
perspectiva de género.

Por ello, propongo este nuevo punto 3.1, de manera
consecuente con lo expuesto en el punto 3, añado un nuevo
subpunto donde se diga que “se establecerán criterios de
discriminación positiva en favor de la mujer en materia de
contratación, se facilitarán por los empresarios agrarios los
medios para la conciliación familiar ya sea mediante la
organización del trabajo o como complementos salariales.”

¿Cómo de se puede incluir la perspectiva de género sin
incluir elementos para la conciliación de las mujeres? Con
toda probabilidad rechazarán la enmienda, no tengo la menor
duda, pero sin propuesta de transacción o mejora, negando por
tanto la necesidad de la conciliación de la mujer en el campo.

Por otro lado, propongo que la ley recoja facilidades para
la exportación de productos, así como un implemento del
valor añadido a través de un seguimiento para el consumidor
mediante códigos de barra de la calidad ecológica del
producto, así como de las condiciones laborales del centro de
producción.

Al punto 2 del artículo 140 se añaden dos subpuntos: el e),
facilitar medidas y ayudas específicas para la exportación de
los productos agrarios, y el f), los productos destinados a ser
comercializados podrán tener un código de barras que permita
a intermediarios y consumidores conocer el lugar de
producción del que proviene dicho producto y bajo qué
condiciones ecológicas y laborales han sido producidos,
medida destinada obviamente a mejorar la productividad y la
competitividad del sector primario.

Creo que los grandes partidos de esta cámara, a izquierda
y a derecha,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Seijas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

... en la presente ley deberían haber trabajado más en esta línea
destinada a las cuestiones de implementar y potenciar la
productividad del sector primario y con ello abordar la
necesaria diversificación de los sectores productivos.

Seguramente trabajando desde esta perspectiva izquierda
y derecha se podrían haber encontrado porque al final lo que
tenemos es una guerra soterrada entre regular la actividad
constructiva en el campo frente a un no control en favor del
propietario agrario.

Muchas gracias por su atención.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Per defensar la resta
d’esmenes del Grup Parlamentari Mixt, presentades per la Sra.
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Consuelo Huertas, de la RGE núm. 8014 fins a la 8020 i la
8051 i la 8063 , i també per posicionar-se respecte les
esmenes presentades per altres grups té la paraula la Sra.
Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, vicepresident, bon dia a tothom, benvingut públic
assistent. En relació amb les esmenes de la resta de grups, són
massa les que estan vives i, per tant, no tendré temps ni de
comentar-les, ni de dir el sentit del meu vot. Em centraré en
fer una exposició de les meves esmenes.

En primer lloc, parlaré de les esmenes 8051 i 8063. La
primera fa referència a la importància de donar suport a
l’exportació dels productes agroalimentaris de les Illes
Balears, perquè és necessari que l’administració inverteixi en
aquest sentit, com en tot allò que representi ajudes a fer
rendibles les explotacions.

Per altra banda, tampoc no hem d’oblidar en cap cas els
sobrecost que representa per al productor ramader de les Illes
Balears el manteniment i la manutenció dels seus ramats. Per
tant, és important destacar la importància que la producció a
les illes pugui competir en igualtat de condicions que
qualsevol altre productor, ja sigui peninsular o europeu, i això
és el que hem volgut destacar amb l’esmena 8063. Aquestes
dues esmenes han estat reflectides a la llei, per tant, procediré
a retirar-les.

Hem detectat a tota la redacció de la llei una especial
menció a la producció ecològica i creim que a voltes s’oblida
que el foment de la producció local és important, sigui quin
sigui el model productiu i fer menció especial excessiva a la
producció ecològica no ens sembla de rebut. La producció
agrària pateix moltes dificultats per obtenir rendibilitat, està
sotmesa a una competència ferotge per la possibilitat
d’importacions a preus amb els que és difícil competir. Per
tant, no ens podem permetre des de la nostra òptica fomentar
un únic model, especialment quan el que cal és fomentar-los
tots, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de consum intern
i afavorir les exportacions dels nostres productes. Així com
la màxima rendibilitat del producte agrari.

També hem de considerar que la producció ecològica, de
la qual no dubt dels seus beneficis ambientals, acaba produint
productes més cars per als consumidors, que és qui finalment
ho paga, i tots sabem que no tothom es pot permetre accedir
a aquest tipus de productes, que s’hauran d’anar implantant
amb el temps i no sempre serà possible.

També s’han fet mencions especials a les cooperatives
com a model d’associacionisme agrari. Ja em pareix bé que
s’estimulin les cooperatives, però pareix que deixam de banda
que és molt important qualsevol estímul a tot tipus
d’associacionisme agrari. I entenem que associacionisme no
són les cooperatives, sinó qualsevol agrupació d’interessos
dels agricultors.

Per altra banda, és necessari facilitar la rendibilitat de les
explotacions agràries i si el turisme ajuda al sosteniment del
nostre cap, sense desnaturalitzar-lo, benvingut sigui. No
creiem que per augmentar a 8 agroestades, això es converteixi
en l’activitat principal de l’agricultor, sinó que és una manera
d’ajudar-lo en les despeses que té per poder seguir mantenint
la seva activitat de l’agricultura.

Per una altra banda, tenim que la nostra esmena 8018 fa
referència a la denominació de les zones ZAVA, que creiem
que s’està fent urbanisme i paisatgisme a través d’una llei
agrària, anomenant aquelles que només hi ha marjades i no
tenen cap tipus de producció agrària.

Quant a la 8020, on es fa esment a tot el que es refereix als
plans d’igualtat, però no es fixa cap termini per posar-se a fer
feina, i això em sembla vendre fum. És per això que proposam
fixar terminis, perquè hi hagi uns resultats visibles, les dones
s’ho mereixen i el col·lectiu que dones que escometen
activitats agràries encara més, ja que ha estat tradicionalment
un dels col·lectius que ha suportat majors càrregues de feina
i responsabilitat i més invisibilitat ha estat, tot per ser
l’activitat agrària una activitat tradicionalment familiar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm. 7730, 7731,
7737, i també per defensar el vot particular relatiu a l’article
144 del projecte de llei, i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades per altres grups parlamentaris, té la
paraula el diputat Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com acaba de dir, el meu
grup manté tres esmenes a aquest projecte de lle i, que
presentaré tot d’una i després ja entraré més en el debat més
global de la valoració que fem del resultat d’aquest projecte
que avui votarem.

Són tres esmenes molt simples crec conceptualment, una
fa referència a la composició del Consell Agrari Interinsular.
Nosaltres creiem que aquí la llei té un defecte, creiem que
aquest organisme que és un organisme assessor del Govern en
matèria agrària, hauria d’establir-se la seva composició a la
lle i, perquè és un dels elements fonamentals de qualsevol
òrgan d’assessorament del Govern, i aquí, com que aquí hi ha
una història, doncs que aquest organisme es va crear per
decret, allà ja es va fixar la seva composició, no es va
considerar adient a la llei posar la composició i llavors queda
un mecanisme endogàmic, que és que el mateix consell és el
que determina la seva composició, la qual cosa em sembla
molt insòlita, però bé, no he estat capaç de convèncer els
altres grups que fos la llei, establís que el Govern a través d’un
decret, el que ha de fixar la composició, tal com està ara,
perquè aquest organisme d’alguna manera..., correm el risc de
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què acabi, com deia aquell, també vagant per l’espai sideral
amb una composició que no sabem quina és.

I després les altres dues esmenes que les comentaré
conjuntament, també crec que són molt simples
conceptualment i és una idea que encara no he aconseguit que
cap grup dels que s’hi oposa em doni cap motiu de pes per
estar-hi en contra, que és una cosa tan simple com que els
consells  insulars que tenen la competència assumida en
matèria d’agricultura, que són tots menys el de Mallorca,
estiguin presents en els òrgans de direcció dels braços armats
de la conselleria per fer la seva política agrària, que són
SEMILLA i són FOGAIBA. L’únic que he aconseguit que em
diguessin els grups que hi han votat en contra és que estan
d’acord amb la idea, però que la Llei agrària no és el lloc per
fer aquest canvi. Si la Llei agrària no és el lloc per establir que
aquestes institucions fonamentals per al desplegament de la
política agrària, han de tenir presència en els seus òrgans de
direcció de les administracions que tenen competència en
agricultura, doncs no sé quin lloc més adequat que la Llei
agrària hi pot haver per fer això.

Per tant, jo demanaria..., crec que són tres esmenes
inatacables des del punt de vista conceptual, no veig quina
reserva poden tenir en votar a favor d’això, i, per tant, els
demano que ho reconsiderin i votin a favor d’aquestes
esmenes, tenint en compte doncs que altres esmenes més
complexes les he acabat retirant, perquè hem posat per davant
la capacitat d’entesa i d’arribar a acords en temes que per a
nosaltres eren molt importants i eren molt polèmics. Però bé,
en ares de l’entesa doncs hem decidit retirar alguns temes,
però aquests em semblen d’una lògica inatacable i la veritat és
que ens resistíem a fer.

Deia que hem retirat esmenes i que valorem positivament
acords als que s’han arribat, perquè creiem que tot i la
limitació i la petitesa del nostre grup parlamentari, creiem que
hem pogut fer aportacions importants en alguns aspectes que
a nosaltres ens semblaven més preocupants de la llei, alguns
dels quals són els que també han tingut més impacte mediàtic
i que malauradament i com ja vaig dir quan vam fer la
discussió de les esmenes a la totalitat, no fan referència al que
és estrictament agrari, sinó més aviat a tot el tema de
l’activitat complementària.

Entre aquestes aportacions assenyalaria el que podríem dir
la simplificació, per tant, facilitació i a la vegada limitació de
l’exercici de les agroestades; és a dir, simplificació perquè
nosaltres creiem que aquesta activitat s’ha de poder fer,
creiem que és una bona alternativa a altres formes de
“turistificació” del medi natural. Per tant, nosaltres hem
presentat esmenes perquè això se simplifiqués i crec que la
fórmula bàsicament recull l’esperit de la nostra esmena, però
a la vegada limitació, perquè precisament això és el que ens
agrada d’aquesta figura, que és una bona alternativa a altres que
ens semblen molt més agressives per al medi natural, sempre
i quan estigui limitats. 

Per això, nosaltres ens hem posat forts amb el tema de la
limitació a 6 places. I també amb aquella que per a nosaltres

és la principal preocupació, que és que aquesta activitat acabi
tenint com a efecte que s’expulsi els pagesos de les finques.
Evidentment em refereixo molt i al cap evidentment tenc la
forma tradicional d’explotació del camp a Menorca, que com
saben el pagès no és el propietari, i en la qual és probable que
si les cases es destinen..., si permetem excessives places i no
posam la condició que el pagès visqui a la finca, aquesta
activitat pot ser una excusa o pot ser un pretext o pot ser un
motiu, pot ser la causa que al final al pagès se l’impedeixi
viure a la finca, la qual cosa nosaltres volem evitar de totes
totes. Per això, creiem que hem arribat a un bon equilibri, se
simplifica la forma d’exercir d’aquesta activitat en comparació
amb el projecte que era molt complexa, tota la vinculació amb
la figura del lloguer de vacances que, malauradament, ha
persistit en la disposició transitòria, no ens agrada, però en
ares d’aquest consens estam disposats a acceptar-ho,
simplificam aquesta figura, però li posam algunes limitacions
perquè no es quedi desnaturalitzada. 

Després, també hem aconseguit que s’inclogués dintre de
la definició de l’activitat complementària, que en el cas de
societats la distribució de beneficis d’aquesta activitat
complementària ha de seguir el mateix patró que se segueix
per a la distribució de beneficis de l’activitat agrària; ens
sembla important, fonamental i sobretot congruent amb el
concepte d’activitat complementària, no hem d’oblidar que
l’activitat complementària, com el seu nom indica, és
complementària d’alguna activitat principal. Per tant, no té
sentit que l’activitat complementària acabi sent una activitat
totalment desvinculada, que s’exploti de forma diferent i que
el repartiment de beneficis d’aquestes activitats també sigui
diferent.

Un altre aspecte que hem incorporat a la llei gràcies a les
nostres esmenes, i que ens sembla important i fins i tot diria
històric, és l’elecció democràtica dels representants dels
pagesos en els consells agraris insulars. Evidentment parlam
d’òrgans consultius, no són òrgans decisoris, però ens sembla
que és molt important que els diferents consells insulars o les
diferents administracions que tenen competència en matèria
agrària, quan tracten amb les organitzacions professionals
agràries, sàpiguen exactament el pes que té cadascuna. Això
evidentment ens obligarà a definir quin és aquest cens, per
tant, qui en funció de la seva ocupació, de la seva implicació,
dels seus ingressos agraris té dret a partic ipar en aquests
processos electorals, i això ens permetrà fer un pas endavant
molt important per ponderar el pes de les diferents
organitzacions professionals agràries.

També fins i tot un aspecte que si volen és més anecdòtic,
però que té prou a veure amb tot el que he dit al començament
amb les esmenes que mantenim al text, que és el fet que
s’estableixi un termini perquè el Consell de Mallorca
assumeixi les competències en agricultura, perquè això he de
dir que crea una disfunció que, com passa amb altres
departaments, altres conselleries, que la mateixa
administració que fa la política de tot l’arxipèlag a més també
sigui la que executa les polítiques d’una part, perquè
evidentment això fa que..., crea unes disfuncions que
perjudiquen les polítiques particulars de les altres illes. 
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Ja sabem, no vull passar-me d’ingenu, ja sé que el fet que
la llei digui que en cinc anys s’ha de fer la transferència
d’aquesta competència, doncs, això no ho pararà de facto, però
com a mínim és un element que tenim per fer pressió perquè
a la propera legislatura es faci efectiu aquest traspàs. 

Per tant, amb tots aquests aspectes que els hi dic
evidentment és un menú dels aspectes positius que nosaltres
hem pogut incorporar a la llei i que d’alguna manera expliquen
el nostre suport genèric a aquesta llei i fins i tot el suport a
alguns articles amb els quals no acabem d’estar-hi còmodes,
però que creiem que cal fer el gest de donar suport a la llei
perquè creiem que en línies generals evidentment millora
moltíssim la llei anterior, estàvem en una situació transitòria
amb el decret llei de principis de l’any 2016 que va deixar en
suspens gran part de la llei de 2014, era imprescindible que
tenguéssim una llei agrària nova, completa, excepte en els
punts que ara comentaré, que són els que ens generen més
recança, hi estam d’acord, per tant, donarem suport a la llei,
fins i tot a aquells aspectes que, com deia, no estan, no
s’incardinen absolutament en el nostre ideari sobre la política
agrària.

Quins són aquests aspectes que em causen més recança?
Aquí vull fer un invocació directa als companys de Podem,
perquè malauradament els he de dir, Sr. Jarabo, que, i em sap
greu que avui no hi hagi el Sr. Martínez aquí, que per a mi
l’aspecte més negatiu de tota la tramitació ha estat la
incomprensible postura que el Grup de Podem ha mantingut en
dos aspectes que ens han obligat, d’alguna manera, per
mantenir la majoria d’esquerres que donen suport a aquesta
llei, a rebaixar continguts en alguns elements que jo crec que
ens passaran factura a tots plegats perquè són temes que hem
hagut de rebaixar continguts i de fet aproximar-nos a les
postures del Partit Popular, això és així, i m’estic referint tant
la superfície dels locals de venda directa com a la superfície
mínima que han de tenir les finques per poder-se considerar
finca preferent.

El tema dels locals de venda directa recordaré com va anar,
a la llei del 2014 es va fixar una superfície mínima de 150 m2,
a principis de 2016 s’aprova un decret llei de mesures urgents
i ho reduïm a 75 m2. En aquell moment el conseller va fer una
frase que a mi em va quedar gravada i que a mi m’ha fet
fortuna, va dir: “escolti -li va dir al Sr. Company- súpers en sòl
rústic, no”. Per tant, vam passar de 150 a 75 perquè no es
volien súpers en sòl rústic. 

A banda de la perplexitat que Podem presentés una esmena
igual que la del Partit Popular, que era retornar als 150 m2,
s’ha aconseguit reduir a 110 m2; 110 m2 que, bé, pot ser no és
un súper, eh?, però s’hi acosta. Aleshores, jo aquí els volia fer
una reflexió als companys de Podem perquè em sembla que
malauradament jo no sé..., jo  els he insistit molt en aquest
tema, però vull dir, vostès estan facilitant un fenomen que és
molt perillós per al sòl rústic que és la terciarització del sòl
rústic. És a dir, estam donant facilitats perquè es destinin
locals en sòl rústic per fer una activitat que és
complementària, és a dir, amb aquesta excusa d’ajudem als
petits, que això és demagògia pura o desconeixement, el que

estam permetem és que al voltant de les carreteres proliferin,
proliferin uns establiments que estan dedicats a una activitat
que no és la pròpia de l’activitat, per què?, perquè la pròpia de
l’activitat només és la complementària i  per vendre els
productes que genera la pròpia finca amb 75 m2 n’hi ha de
sobres. Per tant, quan anam a més superfície estam propiciant
una altra cosa que va molt més enllà de l’activitat
complementària, que jo crec que va totalment en contra del
seu ideari, i els ho de dir així clarament, perquè també va en
contra del meu.

Doncs, crec que en això s’equivoquen, és per això que
nosaltres hem mantingut un vot particular perquè es mantengui
el redactat original del projecte i un cop més els demanaré que
votin a favor d’aquest article, d’aquest vot particular perquè
crec que aquesta majoria que va donar suport al decret llei no
s’hauria d’haver romput en aquest tema. I si avui no estam en
75 i estam en 110 metres, i em sap greu dir-vos-ho així, és per
la postura de Podem, perquè si Podem hagués mantingut la
postura de l’any 2016 del decret llei ens haguéssim mantingut
com a un bloc en el tema dels 75 m2. Per tant, em sap greu fer-
vos aquesta invocació tan directa, però és que és així, la
responsabilitat en aquest cas és vostra. 

I el segon tema és el de la superfície mínima per ser finca
preferent. A la llei Company, i ara ho dic d’aquesta manera, tot
i que no hi és, per fer més èmfasi, es parlava de 10 hectàrees
continues i 72 de discontinues, eh!, i 72 de discontinues, i ara
per mor de la proposta de Podem d’eliminar aquest mínim, és
a dir, d’eliminar-ho, ens hem quedat amb les 10 contínues i les
20 de discontinues, la qual cosa són unes finques molt petites
per poder fer aquesta..., per poder tenir la consideració  de
preferent, tenint en compte que qualsevol finca que tengui al
capdavant una agricultura professional a qualsevol superfície
ja és finca preferent. Per tant, l’excusa d’ajudar als petits és
totalment absurda perquè a qualsevol finca que tengui una
agricultura professional ja és finca preferent; de la superfície
mínima és una categoria residual precisament d’aquelles
finques on no hi ha una agricultura professional. Per tant, se
suposa que ha de complir uns requisits molt alts perquè si no
hi ha una agricultura professional pugui ser considerada així
mateix finca preferent.

N’estic dient 10 hectàrees continues i 20 de discontinues,
però en alguns casos es redueix a 4, a 4 hectàrees, per tant,
hem de pensar que la consideració de finca preferent és la que
obre la porta a activitat complementària, a exoneracions. Tot
això, companys de Podem, és el que s’està facilitant i jo no he
pogut evitar-ho, malgrat totes les meves prèdiques, però, és
clar, evidentment, és a dir, l’única..., és  a dir, hem hagut de
pactar uns mínims perquè ja això no fos el desastre, però em
sap molt greu dir-ho, per tant, recança per l’actitud de Podem,
totalment incomprensible , en facilitar que hi hagi locals
excessivament grans en sòl rústic per fer venda directa i en
establir un mínim de superfície excessivament baix per ser
considerada finca preferent, són dos elements que trenquen el
consens de fer compatible l’activitat agrària amb la màxima
protecció del sòl rústic i crec que això ens requerirà una
explicació per part de Podem.
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Tot i així com deia, el capteniment del meu grup és donar
suport fins i tot a aquells aspectes que ens agraden perquè hem
entrat a negociar-ho per intentar minimitzar al màxim aquesta
actitud.

I per acabar aquesta intervenció, només em queda fer un
agraïment molt sentit i molt just al Sr. Reus, que ha estat el
coordinador d’aquesta ponència, perquè realment aquesta llei
ha estat molt difícil, molt complicada, jo crec que amb la
meva intervenció ja es veu que ha estat molt difícil quallar una
majoria per donar suport a aquest element, crec que és un
comiat digníssim del Sr. Reus, bé, comiat, tenint en compte
que estam acabant aquesta legislatura, i també evidentment al
Sr. Borràs, perquè crec també que ha tingut una actitud molt
constructiva i que ha permès aproximar moltes posicions, i en
aquest cas hem tingut una sintonia molt gran, segurament
també per mor de la nostra menorquinitat, i bé, volia
assenyalar-ho perquè crec que ha estat un element fonamental
perquè el meu grup s’hagi pogut sumar a aquest consens de
donar suport a la llei.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 7772, 7773, de la 7781
fins a la 7783, la 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 7852 fins a la 7856 i de la 7859 fins
a la 7862, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Vidal, pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats,
bon dia. Ara fa 50 llunes, més o menys uns quatre anys, que
aquesta cambra arrebossava d’alegria, estava plena de pagesos
i de representants de totes les organitzacions agràries, de
totes, perquè s’aprovava per primera vegada una llei agrària a
les Illes Balears, una llei que havia estat reclamada des de feia
20 anys, havia estat desitjada per tots els pagesos i va ser
aprovada per consens, per consens. Avui aquesta cambra no té
el suport de tots els pagesos a l’hora de fer una nova llei, i
després de la intervenció del conseller la cambra queda freda,
aquest Govern no vol diàleg i no vol consens. No aconseguirà
fer-se una foto com la que es va fer fa quatre anys, on hi havia
representat tot el sector agrari.

Això que debatem avui és això conseller, molta prosa i
ruptura de consens. Quants dels que som aquí avui i votarem
aquesta llei, sabem el que votarem? Sap la vicepresidenta o la
presidenta del Govern, o qualsevol dels membres diputats
d’aquesta cambra, a favor de quina llei votarem? Sap que
votarem fer els mateixos tràmits per posar una benzinera a la
Serra de Tramuntana, que per ampliar un punt de venda directa
d’oli de 5 metres, en els dos casos s’ha de menester l’interès

general, això és el que s’ajuda als pagesos, això és el que
s’ajuda als petits pagesos. Aquesta pregunta se la feien
pagesos i ho varen publicar a mitjans de comunicació local.

Jo vull remarcar el que he dit en altres ocasions, les coses
no es fan d’aquesta manera, tenim l’obligació de pensar en les
conseqüències de les decisions que prenem, de pensar en els
pagesos que es veuran afectats, d’entendre que no podem
prendre decisions que facin mal als pagesos, s’ha de fer a
l’inrevés, s’han de prendre decisions perquè els pagesos
puguin viure millor, perquè puguin estar millor i per
aconseguir una qualitat de vida més grossa dins aquesta
societat. Quan es redacta una llei sempre s’ha de fer en aquest
sentit, el sector que es pretén regular ha d’estar més bé del
que estava i amb aquesta llei no hi estam.

Li anomenaré un parell de motius, el primer és perquè en
tenim una que és bona, que, com li deia abans, va ser
consensuada amb tot el sector, amb una àmplia majoria de les
persones afectades. Ningú no li havia demanat, Sr. Conseller,
una llei nova des del sector.

I heu pensat que aquesta llei es derogarà quasi quasi abans
d’entrar en vigor. Avui estam a dia 15 de gener, dia 26 de març
es dissol aquesta cambra, i aquí ja hi ha hagut almanco tres
partits que han dit que derogaran aquesta llei a la pròxima
legislatura.

El segon motiu pel qual no estan millor els pagesos amb
aquesta llei, és per la quantitat d’esmenes i al·legacions que
s’han presentat, mai tantes, mai tantes, és la culminació del
diàleg i del consens i s’ha vist, i s’ha vist, mai no s’havien
presentat tantes al·legacions ni tantes esmenes; aquesta vegada
és l’única en la història, l’única en una llei que han presentat
més esmenes els grups que formen el mateix Govern, com ja
heu vist amb els que han intervengut abans que jo, que els
partits que són a l’oposició, això no s’havia vist mai, això no
és diàleg, ni d’ells amb ells. I això ja els ho vaig dir una vegada
i els ho repetesc, això és enganar la gent, per què és enganar
la gent? Perquè el text, aquest text que aprovarem avui si ho
mirau, no té pràcticament res a veure amb el text que vos varen
enviar la primera vegada perquè hi féssiu al·legacions, ha estat
tant modificat i tan girat que no s’aprova el que es va posar a
l’exposició pública. Per això la gent està enganada.

El tercer motiu pel qual no millora la vida de les persones
és perquè entra en una quantitat immensa d’altres matèries, a
part dels mateixos pagesos. No content amb tocar els bemolls
als pagesos, amb aquesta llei toca els bemolls a tots els petits
propietaris agrícoles, es fica en els canvis d’usos en sòl rústic
i es fica també en competències municipals. Mirau, aquesta
llei afecta competències de turisme, de comerç, d’urbanisme,
de Llei de sòl rústic i municipal, i es veuran aquestes
competències afectades a conseqüència d’aquesta llei.

I quina és la conclusió? La conclusió és que la legislació
de les Illes Balears serà ininterpretable, a un ajuntament es
podran fer unes coses i a un altre ajuntament al costat, no,
perquè anirà la interpretació de l’arquitecte d’urbanisme, o de
l’advocat d’urbanisme de l’ajuntament, o de tots  dos, o del
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batle en qualcun. Fixau-vos això amb un exemple, l’article
104, que ja hi han fet referència altres que han vingut a mi, que
s’ha modificat del 104 al 104 bis, al 104 ter i més coses; el
104 ter diu, llegesc textualment: “Excepcionalment, sense
perjudici d’allò establert en el punt anterior, es podrà
autoritzar una edificació, una construcció o una instal·lació no
vinculada a l’explotació agrària, sempre i quan disposi
d’informe preceptiu i vinculant de l’administració competent”.
Això vol dir que un informe podrà deixar fer el que es vulgui
dins una ZAVA, que tant n’hem parlat, de les zones d’alt valor
agrari. Això senyores i senyors diputats és urbanisme a la
carta, que no l’havíem tengut mai en aquesta comunitat
autònoma, això no és el camí de cap de les maneres...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., aquest urbanisme per a totes les persones que el varen
criticar, els que ho vareu criticar durant tota la vida, amb una
llei passau davant tots els altres. Ja crec jo que això vos sap
greu. 

I heu pensat mai el sacrific i que li du a un pagès poder
comprar un tros de terra? Qualque vegada no li basta el seu, ha
de seguir el sacrifici dels pares i els padrins, perquè ara de cop
vénen vostès i els lleven drets que havien tengut fins ara. I aquí
tan panchos! I em fa passar una penada el conseller quan diu
que estima els pagesos, el conseller diu “estim els pagesos”,
ben igual que fins ara havia dit “estim la posidònia”, “faré
decrets per salvar la posidònia”; n’hem de tenir molta, i
mentre amb una mà diu això i escriu el decret, amb l’altra mà
tira les canonades d’aigües brutes de totes les depuradores
damunt la posidònia i no havíem tingut mai en la vida tanta
posidònia morta. Aquesta doble vara de mesurar del conseller
em fa passar pena perquè ell actua així. No aneu massa
tranquils quan vos diu que vos estima.

No se’n recorda del manifest que han fet les
organitzacions agràries, l’agost del 2018 les organitzacions
agràries, Sr. Conseller, li  deien: “no és necessari que faci
aquesta llei agrària nova”, però vostè tira cap endavant i en fem
una de nova, què té més!, jo la volia fer, idò jo la tendré. I
alerta a aquell que no vengui perquè, aixecant el dit, hem
perdut quatre anys, després de vint anys de demanar una llei ara
en fem una de nova i n’haurem tingut dues, quan el que tocava
fer era desenvolupar la Llei 12/2014 que és -repetesc i no em
cansaré de repetir-ho- la que estava aprovada per consens al
seu moment.

Cal remarcar, Sr. Conseller, que els agricultors i els
ramaders de les Illes Balears amb aquesta llei que entrarà en
vigor, supòs que avui l’aprovarem, tendran menys drets que la
resta d’agricultors de la comunitat europea. Nosaltres ens
apuntam a exigir que els agricultors de les Illes Balears
almanco han de tenir els mateixos drets que els de la resta de
comunitats autònomes d’Espanya i que els de la resta de la
Unió Europea i així els perdran.

Com és possible que aprovem una llei per defensar un
sector quan aquest no hi ha estat d’acord, amb tantes

delegacions, es impossible!, és impossible que aprovem una
llei així.

El sector agrari, vostè en feia referència, és un sector
estratègic i per ser un sector estratègic no es correspon amb
el tractament que li vol donar.

Aprovarem una llei que en teoria és per ajudar els pagesos
i a la pràctica contribueix que no hi pugui haver
desenvolupament. Per motius ideològics, Sr. Conseller, d’uns
pocs, d’uns pocs pagesos no es pot condemnar a tenir models
agraris propis del segle XIX i no del segle XXI.

Després de la tramitació mitjançant les ponències i
comissions per intentar millorar aquesta llei no han volgut
acceptar quasi quasi esmenes nostres, en queden 66 de vives
d’un centenar. D’això, nosaltres en diem diàleg, acceptar i
parlar. Han copiat un tros de la llei que li convenia i el que fan
és una modificació que hauria d’haver estat un
desenvolupament que podria fer. Aquesta llei, conseller, limita
la realització d’activitats complementàries avalades a més per
normativa estatal i europea i vostè ho sap, vostè ho sap, obliga
a sol·licitar, com n’hi faig referència moltes vegades, l’interès
general per fer activitats que són pròpiament agràries, quan no
hi ha res més normal que fer activitat agrària dins sòl rústic. 

Vostè creu que ha de venir a dir aquí: “els pagesos faran de
pagesos dins sòl rústic”, si això s’ha fet tota la vida. Si ho diu
-si ho diu- és perquè..., em fa passar una penada perquè vol dir
que no ha tengut res mai clar. Faltaria més que vostè... falta
més que vostè ho hagi de repetir, només falta que agafi el
tractor i els hagi de dir com es llaurarà a partir d’ara o amb la
mula, perquè no sé si amb el tractor hi voldria anar.

No han acceptat cap esmena per poder ajudar els pagesos
directament, per fer refugis o per permetre fins i tot
l’acampada controlada de Serra de Tramuntana, i li posaré un
exemple: les persones que es passegin per la Serra de
Tramuntana, evidentment, es passejaran, miraran els animals,
miraran les cabres, correran per amunt i per avall i a l’hora
de..., l’embrutaran, la finca, si ho han de menester
l’embrutaran, i a l’hora de deixar un euro de guanyar i a l’hora
d’anar a dormir o sopar i dormir es trobarà que s’hauran d’anar
a l’hotel. I jo  em deman: a qui fa el joc aquesta llei? A
l’hoteler? Ara, una llei agrària per fer el joc a l’hoteler? La
veritat és que aquesta nova llei, com li dic, aposta per un
model que no creu en l’activitat agroalimentària ni en la
diversificació de rendes.

Com li he dit abans, la creació d’aquestes ZAVA, invent
nou, zona d’alt valor agrari, genera molts dubtes a
l’administració, conseller. Jo no sé qui té aquestes idees, però
això ho embulla tot i ho sotmet a un greu error a l’hora
d’entrar en temes urbanístics. A més, també li he de dir que no
s’especifiquen els paràmetres o criteris que l’administració
insular haurà d’aplicar a les zones d’alt valor agrari, fa una llei
perquè llavors el consell... no sabrem què és el que farà i ens
ho deixa obert, això no sé si és que s’obri la porta a vostè al
consell de quan hi serà i podrà dir: “ara som al consell, vaig

 



8734 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / 15 de gener de 2019 

deixar fer obert això i ara es farà així” o  si realment no vol
defensar els pagesos.

S’ha demanat realment quins avantatges aporta aquest llei
als pagesos? Se’n recorda del manifest de l’any 2015? Aquí sí
que hi eren totes les organitzacions agràries, a l’any 2015
totes les organitzacions agràries varen firmar lloances cap a la
llei agrària que s’aprovava en aquell moment, això era consens,
això era diàleg! Creu vostè que serà capaç de fer-se la foto,
que facin un manifest totes les associacions agràries a favor
d’aquesta llei? A la vista de les esmenes presentades jo no ho
crec, jo no ho crec.

Faran un manifest, com el que li feren..., repetesc, com el
que varen fer a aquesta llei? Li repetesc que no ho crec. Sap
quina és la diferència? Enguany, a més de fer manifest a favor
determinades associacions agràries li fan escrits als mitjans
de comunicació en què li diuen: “aquesta llei no funciona, no
ens agrada i creiem que no s’ha d’aprovar”. Això és la
diferència entre una manera de fer i una altra.

I què me’n diu del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms
o Enginyers Tècnics Forestals? No es veuen afectats? No
estan contents? Per què ha dimitit el president del Col·legi
d’Enginyers Agrònoms darrerament? Segur que no era per
pressions, Sr. Conseller, segur que no.

Aquesta llei si s’aprova suposarà un empobriment dels
pagesos i de tot el sector agrícola perquè vos dic que
restringeix possibilitats als agricultors de les nostres illes.

Sap la vicepresidenta quin cost econòmic suposaria a les
arques públiques mantenir el paisatge de les Illes Balears si
els pagesos se n’anassin? Hauria de posar 500 ecotaxes i no
tendria les Illes Balears com estan ara gràcies a la feina dels
pagesos.

Redueix, Sra. Presidenta, redueix de manera dràstica les
possibilitats d’incrementar les rendes agràries. Això anirà a
menys de cada dia i després vostè no en voldrà ser
responsable. Riurà un poc i dirà: “mala sort”.

Un altres dels aspectes preocupants d’aquesta llei, com
deia, són les mesures urbanístiques en sòl rústic. No puc
entendre com volem aprovar una llei que suposarà un intent
evident de modificar la protecció del sòl actual, es tracta de
mesures de marcat valor urbanístic que pretenen restringir els
drets actuals de propietaris i dels pagesos en general.

Hi som a temps, es poden aprovar esmenes o es pot deixar
damunt la taula, però no ho faran, tiraran cap endavant
demostrant que heu estat el govern de la ruptura del diàleg i de
la ruptura del consens perquè això aquí no hi és.

Després de més de vint anys d’espera perquè el sector
agrari tengués una llei en vàrem tenir una; quan era el moment
de desenvolupar-la i fer les coses ben fetes la tiren a la
paperera, se n’inventen una altra i ens despisten a tots.

I repetesc i l i  ho diré mil vegades més, és una llei
innecessària perquè en tenim una que és millor; és
innecessària perquè es demostra que no té consens, que no la
volen perquè no hi són tots els sectors agrícoles representats;
és innecessària, conseller, perquè entra dins competències
que no són pròpies de l’activitat agrària; és innecessària,
conseller, pel caos que aquesta llei generarà a tots els
ajuntaments de les Illes Balears.

I vull acabar citant unes paraules aparegudes, i  que em
varen agradar, a un mitjà de comunicació aquests darrers dies,
diu així: “però diputats i diputades que aprovareu aquesta llei,
els pagesos són savis, tenen memòria i saben que després de
l’hivern sempre ve la primavera i pel maig és temps de segar
i fer garbes de civada”.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Abans de passar al següent grup
parlamentari... quan hi havia el torn d’intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la defensa del vot particular,
no es referia a l’article 144, sinó..., perquè quedi al Diari de
Sessions, és a l’article 114, d’acord?

Doncs passam al següent punt, 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 altres grups parlamentaris té
la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Governar és la capacitat de ficar-te dins la pell dels que
sofreixen, si no et fiques dins la pell del que sofreixen i mires
el tècnics de la conselleria no servim per a res, i vostès amb
aquesta llei, amb aquest conseller han fet una llei que no
servirà per a res, per a res nou, per a res nou, per a res nou.

Jo no sé quants pagesos hi ha aquí asseguts amb calls de
bon de veres i que coneguin de prop aquesta qüestió, no només
l’agricultura del seu redol, sinó l’agricultura d’allà on hi ha el
percentatge més alt de donats d’alta de pagesos i pageses de
totes les Illes Balears, d’aquest petit país que es diu Balears;
vostès no han arribat a un acord amb aquesta gent, a part que no
han arribat a un acord amb tots els sindicats. I Unió de Pagesos
per darrera també diu que no hi està d’acord, que m’ho han dit
a mi personalment, és un grup de gent que vostès no tenen
contacte amb qui realment ha fet possible que arribem a
aquesta alçada i puguem seguir parlant d’agricultura.
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No, ja pot dir que no, Sr. Director general, ja pot dir que
no, però això és així, i, si no, el temps ja ho dirà, perquè aquí
uns comptes fa l’ase, l’altre el traginer i l’altre l’amo de l’ase,
i vostès en tot cas són els traginers, eh!, no són ni l’ase ni
l’amo de l’ase, són els traginers, i el traginer el pots canviar,
però l’ase i l’amo de l’ase aquests no els pot canviar, aquests
no els pot canviar!

No hi ha ningú a Balears, pagès o pagesa, que entengui per
què quan hi havia un acord amb una llei l’hem de canviar.

I després hi ha una altra cosa importantíssima, tenim quatre
consells insulars i no hi creiem, no hi creiem, no hi creiem.
No hem fet les transferències als distints consells? No van
rebent les transferències? No hi havia una llei consensuada per
tots? No esperam que els consells els duguin set o vuit anys i
madurin i vegin per a cada territori, que és distint, però molt
distint el territori d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca o de
Menorca, és que no té res a veure, això és la pluralitat
extraordinària d’aquest petit país que es diu Balears, i que
aquests consells si són majors d’edat a través de les
transferències que tenen, no només d’agricultura, sinó en
ordenació del territori, ja seran ells els que faran la proposta
per a un canvi singular per a cada un dels quatre territoris?
Això és creure en aquesta comunitat autònoma, això és creure
en aquests consells, i la resta, conseller, és fer de “patés
culés”, de voler fer una llei per emprenyar la gent, perquè té
a tothom emprenyat, i amb aquesta contundència que li dic,
amb aquesta contundència que li  dic, i, si no, vagi al bar
S’Entrada el matí, a les set i quart, com hi era jo avui, i no
parlaven d’aquesta llei, parlaven que estan enfadats perquè no
reben les ajudes d’hora, que no val la pena fer una inversió per
poder tirar endavant. I vostès fan una llei on els de Medi
Ambient s’han posat les botes, i vostès els d’Agricultura han
claudicat.

Aquí no hi haurà un govern, si El Pi ha de ser decisiu, que
Agricultura i Medi Ambient no estiguin separats, s’ha acabat!,
s’ha acabat!, perquè aquí hem claudicat davant Agricultura,
davant Medi Ambient únicament i exclusivament. I no m’han
de contar cap rotlle, ho sé i sé com es diuen i conec com és la
trajectòria d’aquests trenta anys, i ja pot dir que no ja, vostè
encara no tenia majoria d’edat quan jo ja els coneixia, perquè
l’únic que tenc és que som vell, l’únic, però tenc clar que tenc
l’esperit fort i jove, així de clar ho ha de tenir, fort i jove!

Aquesta llei d’agricultura diria jo que és com el “toreo” de
saló, és una llei d’agricultura de saló, un saló tot emmoquetat
i allà un, amb un monopoly, que diu i tal i no han de poder
construir i no han de poder fer..., el que importa menys és
pensar que tenim 2.000 i busques de pagesos donats d’alta a
les Illes Balears? 2.000 i busques, mal comptats, però tenim
les mateixes hectàrees que teníem fa trenta anys, i no és ver,
i jo no estic d’acord amb el Sr. Vidal que..., està ben fotut el
nostre entorn, està abandonat, o s’han oblidat del Xylella? El
Xylella és abandó, abandó, deixar de fer les feines que toca fer
i et va menjant la brutor, en aquest cas el Xylella. És a dir, està
molt malament el que hi és, i amb això que fem estirà molt
pitjor; arrib a pensar que vostès comencen a pensar que les
gallines no tenen plomes, com els grans urbanites que només

han anat al McDonald’s o al Kentucky, arrib a pensar això.
Estic convençut que hi ha algú que ho comença a pensar.

El desconeixement del que pot patir la part forana, el món
rural, el fora vila amb aquesta llei no té res a veure, és que no
té res a veure. Vostès poden ser molt moderns, bé, molt
moderns, el que han de ser és realistes. S’imaginen una llei
que tengués a veure amb formació, amb formació, i que
Comissions Obreres o UGT no hi estigués assegut a la taula,
tendria la barra un govern de dir que és un èxit si li faltàs un
dels sindicats principals? I l’altre que per darrera et diu que
tampoc no hi està d’acord, i m’és igual què diguin, m’ho han
dit personalment i com que m’ho han dit personalment si
diuen el contrari ara als diaris, mentiders. I a molta gent que li 
han dit, a altra gent que està aquí dins, que no hi estan d’acord,
però se deben al partido, uep!, han mostrat els peus. Parlam
de pageses i pagesos, no parlam ni de partits polítics ni de
sindicats, que qualque vegada en lloc d’ajudar el que fem és
enredar. Hi havia una llei que hi havia acord i avui aquí no hi ha
tots els sindicats per realment tirar endavant amb aquesta llei.

Ens han aprovat unes 20 esmenes, ens en queden unes 48.
Hem arribat a una transacció amb l’article 104, perquè estaven
molt preocupats amb l’article 104 perquè emprenyaven la
consellera Cladera, perquè era de Sa Pobla; emprenyaven tots
els poblers; emprenyaven tots els campaners; emprenyaven la
gent de Sant Jordi; i resultava que Muro i Búger, que tenen la
mateixa terra, la mateixa aigua que els altres, però aquests no
podien fer una casa, si eres fill d’un pagès que tenia la terra a
Búger i eres de Sa Pobla sí que la podies fer, en canvi, si la
tenies dins Sa Pobla no la podies fer.

L’àrea d’interès agrari de la zona que va allà on reguen Ses
Fonts Ufanes que abasta tota la zona nord de Campanet, Búger,
Sa Pobla, Muro, Alcúdia és exactament igual, però com que
vostès no ho coneixen, ni punyetera idea, diuen: “ara allà”, allà;
i, per què és allà, allà? Perquè allà no han deixat mai de conrar,
però tampoc no han deixat aquestes altres terres que els dic.
Aquest és l’exemple del desconeixement que vostès han fet la
llei de saló, agricultura de saló, perquè si realment
coneguessin dirien, no, punyeta, la finca que hi ha entrant a Sa
Pobla per l’autopista, la primera i la segona d’un costat i
d’altre fins al pont del torrent de Búger, són iguals que les que
hi ha després del torrent de Búger fins arribar a Sa Pobla, però
és que aquestes finques d’aquí el terme és Campanet i l’altre
costat, a la dreta és Campanet i a l’esquerra és Búger i
aquestes no hi entren. 

És clar, quan un parla d’àrea d’interès agrari sense saber
d’on són els terrenys, i només diu un: “puf!, aquell!, i aquell
poble”, t’adones que estàs en mans de gent que podria fer
explosionar qualsevol qüestió, perquè el desconeixement
territorial és brutal, brutal. No, això que els dic, vostès quan
arriben a l’autopista de Sa Pobla i giren a la dreta no entren
dins Sa Pobla, entren dins Búger i Campanet i les terres són
ben iguals que les que hi ha a dos quilòmetres, però, és clar, si
un no ho coneix els desbarats són superlatius. 

Dit això, hi ha una sèrie d’esmenes, per exemple aquesta
que queda a l’aire, no té res a veure amb urbanisme, no té res
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a veure amb urbanisme, té a veure amb agricultura, amb
agricultura, la 7879, que m’agradaria que se la mirassin, parla
de reutilització d’aigües depurades, hi estam d’acord, però
nosaltres els vàrem fer una esmena que diu, perfecte el que diu
l’article 35.1, els mir a vostès els tècnics perquè jo crec que
el conseller no ho sap, afegint que l’ús de les aigües
regenerades no comporta la renúncia a l’ús d’altres recursos
hídrics que tu ja tens... com mentre tu tens aquests metres
cúbics per treure aigua. No tenc res a dir si un dia hi ha
sequera que es redueixi, no, no, això no té res a veure, però
aquesta aigua que ja tens a un pou registrat a l’any 4, a l’any 5
i a l’any 25 i a l’any 32, aquests drets els he de poder seguir
emprant si els vull emprar, perquè no totes les hortalisses han
de ser regades amb aigua depurada, perquè aquí tot ha de ser
ecològic, però tot ha de ser amb aigua depurada. És impossible
si volen que la pagesia subsisteixi. No facin creure a la gent
que només si és ecologista l’agricultura té futur, no el té, no
el té, té un mercat i un nínxol i ha de créixer, i jo el vull ajudar,
però si s’exporten ics milers de tones de distintes coses, en
segons quins temes si empràssim aigua depurada, vostès saben
perfectament que el mercat que ha de rebre el producte no ho
voldrà, ho saben, ho saben. I no ho volen aprovar.

Hi ha una altra esmena, que és la 7882, que és l’article 63,
d’alimentació animal, que crec que és una esmena que jo crec
que tenen por d’aprovar-la, després de l’arrambatge que ens
vàrem pegar ahir amb el pressupost general de l’Estat, no tenir
saleros, no tenir la valentia, la gallardia que quan fem una llei
que el que ha de defensar són els costs d’insularitat, que ens
posin un recurs, que ens duguin al Constitucional, mentre no
sàpiguen que lluitam per defensar la igualtat en els costs de
producció, Madrid, que no se n’assabenta, com vàrem veure
ahir no se n’assabenta, no se n’assabenta, resulta que no serem
capaços de fer forat.

De què va aquesta esmena? Aquesta esmena diu clarament
que afegim un punt 3 a l’article 63, que la política en matèria
d’alimentació animal es basarà també en el principi d’igualar
els costs de producció als existents a la resta de l’Estat,
compensant l’efecte de la insularitat. És que ni això, no em
parlin que volen el REB! Si tu no vas legislant políticament
que quedi plasmat, que tenim un problema, que no podem
lluitar com els altres, que tenim uns costs d’insularitat quan
duim la llavor, quan venem, quan la tornam treure, quan un any
tenim sequera i hem de dur menjar de fora, si no ho plasmam
no ho rebrem mai. Hi haurà algú, que no té calls a les mans que
dirà: però això és inconstitucional, això... inconstitucional? O
no som espanyols, no diu que tots som iguals? Però no ho
entenen per Madrid. I fins i tot a aquestes esmenes diuen que
no, no em parlin de règim especial! És que això és una forma
d’espitjar perquè el nostre règim especial tengui això, perquè
tu cerques un reconeixement, però no, voten que no.

Hi ha altres qüestions de les quals ja n’hem parlat, tema de
turisme rural, el prohibeixen, el prohibeixen, és a dir, un que
té una possessió i té 2.000 metres quadrats, pot fer un
agroturisme o un turisme rural i 24 places dirà el PIAT del
consell, i els altres 1.500 metres que no podrà arreglar, què
farà? Caurà? Oh! És patrimoni, després vendrà ARCA i vendrà
no sé qui, el patrimoni cau, el patrimoni cau. I quin problema

hi ha que hi hagués turisme rural? No, no el volen, molt bé, i
abans hi havia consens, i per què? Perquè n’hi ha un o una que
ha dit que no el vol! Però de pagès no en té res aquest, ni ha de
mantenir cap explotació, ni ha d’anar a segar, ni ha d’anar a
exsecallar, ni anar a fer herba, fer herba, fer herba!
Actualment, si venguessin els pagesos de l’any 70 ens dirien
porcs, que som uns porcs, perquè tenim abandonades les
finques, abandonades i ens dirien porcs. Qui no té el concepte
de neteja de finca, mai no pot tenir el sentiment de la pagesia,
la resta és comèdia, vuits i nous, gent que ha estudiat, però que
de pagès no ha sofert, no ha sofert. I és dur això que els dic,
però és la veritat, perquè fa molts d’anys que som aquí i
m’adon que al final la cabra tira al monte, no els interessa
l’agricultura, els interessa cercar, posar normes urbanístiques
perquè realment el camp sinó s’urbanitzarà i tal i qual. I aquí
parlam que hi pugui haver agroturismes, que hi pugui haver
turisme rural, que hi pugui haver vinya, que hi pugui haver
tafones, que hi pugui haver bodegues, que hi pugui haver una
agricultura alternativa que té mercat actualment, si no, no
podrà ser.

El temps se m’acaba, em queda una qüestió més, president,
que m’agradaria dir-li, hi ha l’esmena 7888, en què nosaltres
demanam afegir un nou punt a l’artic le 94, perquè quedés
redactat de la següent manera: “Les activitats considerades
com a activitat complementària de l’activitat agrària, per la
seva vinculació amb una explotació agrària, amb la destinació
o naturalesa de les finques, no estan subjectes en cap cas a la
declaració d’interès general”. S’han ficat que la gent per fer
coses hagi de moure un merder de paperassa, hagi de pagar un
fester de tècnics, que costa tal escàndol de doblers, molt més
que un tractor gros, gros, gros, que la gent el que farà és
renunciar. Amb aquesta llei, nosaltres hi haurà coses que les
votarem a favor perquè les hem pactades, però en aquesta llei,
en el que no votarem a favor, li faig saber que el que faran,
esper que la puguem modificar la pròxima legislatura, però si
no la poguéssim modificar, que d’aquí 10 anys passaria com
amb les vaqueries de Campos, que fa 2 anys n’hi havia 25 i ara
en queden 17, però és que n’hi havia 479, va dir IB3, a l’any
81. 

Si és així de clar, si hi ha 2 .000 pagesos, en quedaran
1.000 en 10 anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears per defensar les esmenes RGE núm.
7972, 7976, 7978, 7979, 7980, 7985, 7987, 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 la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats, diputades. Bé, avui
duem una nova versió de la vigent Llei agrària que es va
aprovar a finals del 2014 en aquesta cambra, es tracta d’una
actualització i millora, s’han introduït aspectes que des del
nostre grup parlamentari estam convençuts que serà una passa
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endavant per reforçar la pagesia de les nostres illes, però el
que és més important, s’han fet canvis per revertir
l’especulació urbanística al camp i al tot val.

Aquesta modificació marca dins els acords pel canvi
signats pels partits del pacte, amb l’objectiu de donar una
seguretat jurídica a la protecció del medi ambient i per blindar
el nostre territori, la nostra agricultura i la nostra pagesia dels
especuladors i dels que es volen aprofitar de la nostra riquesa
patrimonial i cultural. Volem començar agraint el tarannà dels
diputats i diputades que durant tot el procés de ponència i
comissió en el debat i consens d’alguns punts conflictius, com
les agroestades i les zones d’alt valor agrari, on s’ha arribat al
consens necessari i tan important en una llei com aquesta. No
obstant hi ha algunes qüestions que des de Podem trobem que
s’han quedat a mig camí i que esperem que en un futur s’hi
puguin donar una empenta amb desenvolupaments
reglamentaris.

Som conscients que amb la llei que avui es du a aquesta
cambra no es resoldran tots els problemes dels agricultors,
ramaders i el sector primari, en general, ni molt manco. Serà
molt important les accions que es facin des del Govern, ja
sigui per desenvolupament reglamentari, o per accions
directes o indirectes, per fer realitat, que funcionin i es doni
resposta a les necessitats reals de la pagesia, com són l’agilitat
en la concessió de subvencions, el suport a dones pageses,
l’impuls al sector cooperativista, els bancs de terres i la
custòdia del territori, entre altres qüestions.

Faré dos cèntims sobre els temes que més hem debatut i
creiem important donar el nostre punt de vista. Un va ser les
agroestades, quant a les agroestades també hi ha hagut molt de
debat i exposàrem el nostre posicionament, es tracta d’acollir
a les finques visitants, que poden ser turistes o no, a passar la
nit, una o dues, o les que siguin per tal de viure una
experiència diferent al camp i poder conèixer de primera mà
com es viu al camp, convivint amb el pagès o pagesa i aprenent
les activitats que es fan al camp. Bé, ja s’ha parlat molt
d’aquest punt, d’aquest tema, ha quedat evident que es tracta
d’una activitat complementària i no suplementària i no té res
a veure amb els agroturismes. Per evitar que es pugui
desvirtuar aquest... bé, considerem també que creiem que es
tracta d’una molt bona oportunitat per donar uns ingressos
extres i complementaris a l’activitat agrícola i ramadera i per
fer-ho viable econòmicament. Per evitar que es pugui
desvirtuar aquest tipus d’activitat complementària al camp s’ha
intentat acotar i limitar, per evitar que es doni una situació per
substituir el pagès pels hotelers, com han comentat ja, que es
limiten a sis places, en un màxim de sis mesos l’any i a les
explotacions preferents.

Bé..., també un altre tema que introdueix la modificació de
la llei són les zones d’alt valor agrari. Estam d’acord amb el
concepte, va en el mateix sentit que a nivell estatal, però
trobem que ha mancat una voluntat de diàleg amb el sector
agrari per tal de concretar sobre els criteris per considerar una
zona ZAVA i quines no. Aquest concepte és molt important ja
que es permet la construcció d’edificis nous, això sí, només
a explotacions agràries preferents i sense relació amb

l’activitat agrària, sempre acomplint, com no, la normativa
territorial i urbanística, però dóna avantatges trobar-se dins
ZAVA i per això s’ha de fer molt bé aquesta zonificació amb
la participació activa del sector i amb calma i sense presses.

Hem intentat sense èxit que es pogués definir aquest
concepte tan important conjuntament amb el sector agrari, no
obstant això, s’ha acabat acordant que siguin les
administracions competents en matèria agrària, el consells de
Mallorca, d’Eivissa Formentera, ai, perdó, els consells de
Menorca, Eivissa i Formentera els que facin el
desenvolupament reglamentari.

En aquesta darrera part de la nostra intervenció volem
defensar les esmenes que han quedat vives del nostre grup
parlamentari, que... bé, trobem interessant una darrera reflexió
i intentar convèncer-los del vot favorable. Han quedat un total
de 16 esmenes de les 39 que vàrem presentar.

A l’article 40 es parla de residus no perillosos generats a
explotacions agràries, a l’esmena 7976, i proposem canviar
“consells insulars” per “òrgans competents”. Les raons: deixar
obert que dins les possibilitats  que ens dóna l’Estatut
d’Autonomia es pugui canviar l’òrgan competent en matèria de
residus no perillosos, que ara per ara són dels consells, però
podria canviar en un futur. Si posem “òrgans competents” ens
llevem el problema de damunt.

A l’exposició de motius des de Podem estimem molt
important deixar clar el compromís polític de la nova llei de...,
bé, d’aquesta modificació de la Llei agrària en relació amb
tornar la dignitat a la pagesia, vull llegir literalment el que
proposem, creiem que és molt raonable i no entenem el vot
contrari a aquesta esmena 7993: “La nova llei ha de promoure
la dignificació  de l’agricultor, el treballador agrícola i les
professions relacionades amb la producció d’aliment a través
de: a) promoure el reconeixement social dels productors
d’aliments; b) assegurar una renda mínima a l’agricultor,
ramader i treballador agrícola; c) apostar per la innovació
constant i la formació amb èmfasi a la petita i  mitjana
explotació agropecuària”.

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 e l que plantegem és incloure una condició més a la
definició de les parcel·les de regadiu i que figuren com a tal
al cadastre. Si no estiguessin d’acord que figurin al cadastre no
tenim cap problema per crear un registre per tal de controlar
el que considerem una sobreexplotació dels aqüífers, però
pensem que es perd una oportunitat per començar a treballar
sobre el tema de l’aigua i la seva despesa.

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 comercialitzats i
poder establir mesures de millora en relació amb la
contaminació dels aqüífers per nitrats.
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L’esmena 7998 és una petició també del Consell de
Menorca per tal d’evitar l’intrusisme dels pescadors d’altres
ports base i això a afecta especialment l’illa de Menorca. Per
això demanem que s’inclogui un informe vinculat al 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 en l’apartat de gestió forestal
a l’article 70, que és els aprofitaments forestals d’ús
domèstic, que es facin amb autorització prèvia quan siguin
d’una quantitat superior als 10 m3 o 20 d’estelles de llenya.
Avui es poden tallar fins a 800 alzines..., ai, 80, 80 alzines amb
declaració responsable i és molt complicat després controlar
que es faci bé, ja que si se’n tallen més el mal ja està fet i si es
fa amb autorització prèvia és més fàcil de controlar i evitar
desastres mediambientals. Amb aquesta esmena es vol donar
compliment a la Llei de conservació d’espais de rellevància
ambiental i a la Llei de patrimoni natural estatal per tal d’evitar
l’alteració d’hàbitats i espècies.

La 7980, el que volem és incloure a l’article 74.3 la
recuperació de cultiu com a 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
tractament de biomassa forestal i el seu emmagatzemament i
transferències es facin amb autorització prèvia.

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

Després, la 7999 i 80, bé, 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.

Bé, quant al posicionament de la resta d’esmenes dels
grups parlamentaris de l’oposició, ho farem de manera global.
Estam d’acord amb donar alternatives i facilitats al sector
agrari ramader perquè sigui viable i sostingut en el temps, però
amb certes limitacions i controls. Per això, ens oposem a les
esmenes presentades per l’oposició  a liberalitzar
absolutament tot el sector agrari sense tenir en compte la
perillositat que té aquesta opció, i que s’ha aprofitat pels
especuladors urbanístics i turístics que veuen en el món agrari
un filó encara per explotar i molta terra on poder construir i
urbanitzar.

Bé, per concloure, encara que des del nostre punt de vista
hi ha molts d’aspectes millorables en aquesta modificació
d’aquesta llei que avui aprovarem, gràcies a les nostres
aportacions hem aconseguit una llei agrària millor, que dóna

oportunitats a la pagesia de les nostres illes i  permet que
dedicar-se a aquesta professió sigui més fàcil, es torni a
convertir en una activitat digna i atractiva per a molta gent, i
afavoreixi tant la creació de cooperatives com l’augment de la
dedicació professional de dones i joves al camp, així com a
l’agricultura ecològica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris té la
paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Antoni
Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, voldria la benvinguda a la gent del sector que ens
acompanya, si algú ha vingut a punta de pistola que faci un
senyal dissimulat i cridarem la policia. Evidentment, lamentam
la gent... els que no hagin pogut venir, però cadascú
evidentment tria els seus companys; així com també vull donar
la benvinguda evidentment a la gent de la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient als quals vull agrair també la
feina que s’ha fet, i en especial també per suposat al conseller
perquè avui esperam aprovar una bona llei agrària.

És una llei llarga, densa com l’anterior, la primera, la del
2014 on hi ha hagut moltes esmenes i molt de debat. 

Sembla que aquesta llei..., hem fet un excés perquè hi ha
hagut unes 350 esmenes amb set grups parlamentaris, i a
l’anterior, que només hi havia tres grups parlamentaris, n’hi va
haver 300. Evidentment són lleis que generen molt de debat,
de les 351 presentades se’n mantenien vives avui 188; s’ha
aprovat, consensuat o retirat un 40% d’esmenes, sobretot a la
ponència, una ponència llarga, de dos mesos, que el nostre
grup particularment valora positivament; crec sincerament que
va servir per millorar la llei i vull agrair també l’actitud de tots
els ponents.

El Sr. Vidal té la capacitat de criticar una cosa i la
contrària; o sigui, per una banda critica que s’han introduït
molts de canvis i de l’altra banda diu que li han aprovat poques
esmenes, amb la qual cosa hauríem d’haver fet més canvis. El
Sr. Vidal és capaç de criticar una cosa, la contrària i embullar,
quan la realitat és que hem arribat a acords en moltes esmenes;
moltes d’elles venien de demandes del sector, per tant crec
que hem millorat la llei. Si vostè troba poc que haguem
aprovat..., de les 100 esmenes en queden vives 66, si vostè
troba poc això, imagini què devia trobar el nostre grup a la
passada llei, que de 80 n’aprovaren una, no sé...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I evidentment vàrem aprovar molts dels articles, vàrem
votar a favor de molts dels articles, que supòs que vostès
també votaran molts dels articles perquè evidentment molts
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dels articles són pràcticament els mateixos que a la passada
llei, evidentment no és un daltabaix. Perquè aquesta llei, per
molt que vostè digui, que a mi em sorprèn a vegades que
essent un partit tan cristià puguin arribar a dir tantes mentides,
aquesta llei...

(Algunes rialles)

... no perjudica ni lleva cap dret als pagesos, per molt que
vostè ho digui. 

El plantejament de quines són les explotacions agràries
que s’han d’afavorir és, si som sincers, és allà on tenim una de
les principals divergències. Nosaltres defensam que les
pageses i els pagesos, aquells que viuen de l’agricultura, han
de tenir totes les facilitats , i així és a la llei: per fer les
instal·lacions que necessitin, per a la seva activitat i per poder
fer activitats que complementin la seva renda; però exigim a
aquells  que no són pagesos ni pageses, que tenen una altra
activitat principal, ja siguin funcionaris, ja siguin
administratius, ja siguin mestres d’escola, ja siguin fusters,
que també exerceixen l’agricultura de forma complementària,
els exigim uns mínims d’activitat, uns mínims de productivitat,
per poder tenir facilitats a l’hora de realitzar aqueixes
activitats complementàries, per tenir facilitats a l’hora de
realitzar aquestes activitats complementàries a les
edificacions necessàries, perquè apostam per la
professionalització del sector, perquè apostam perquè la terra
estigui en mans de professionals, perquè la terra sigui
productiva.

A la tramitació parlamentària, no sense dificultats -i ho
comentava el Sr. Castells-, hem consensuat i aprovat esmenes
que van en la línia de facilitar aquestes condicions mínimes i
de flexibilitzar-les, però evidentment no ens posam d’acord
sobre qui ha de tenir aquests avantatges. Nosaltres seguim
defensant que allò important, els que han de tenir els
avantatges són els pagesos i les pageses, més tots aquells que
generin un mínim d’activitat, un mínim de feina agrària. Els
grups de l’oposició defensen que sigui tothom. Nosaltres en
aquest model no hi creim, perquè és un model que ens du a
l’especulació, a emprar l’agricultura com a coartada per tenir
avantatges urbanístics, a justificar explotacions agràries que
moltes vegades només existeixen damunt els papers com a
excusa per fer un agroturisme, per exemple. En el fons el seu
model no creu en l’agricultura, només creu en el valor de la
terra per a altres activitats.

Una paraula que evidentment ens posam tots molt a la boca
és urbanisme; és un dels debats, també. Qualsevol..., els seré
sincer, qualsevol llei agrària, evidentment que té una part
urbanística. Al cap i a la fi de què parlam?, parlam de regular
uns paràmetres, un usos, unes edificacions. Per això,
evidentment, qualsevol llei agrària té un component urbanístic:
hem de parlar d’aquests usos, hem de parlar d’exoneracions,
hem de parlar de paràmetres... Ho dic perquè ens acusam a
vegades mútuament de si la llei és més o manco urbanística i
jo crec que això és molt poc precís i no respon gaire a la
realitat, si tenim un debat sincer.

La crítica que el nostre grup feia a la llei anterior, que és
un dels punts de debat, amb moltes esmenes també per part de
l’oposició, és si la Llei agrària ha de passar per damunt
qualsevol altra normativa insular o local o no. La Llei agrària
anterior, la de 2014, nosaltres dèiem que era més urbanística
-ja dic que no m’agrada aquesta terminologia- perquè
s’imposava a qualsevol altra regulació insular o local, que
m’ha sorprès la intervenció del Sr. Font dient si creim o no
creim en l’autogovern, en els consells insulars, i resultat que
la llei agrària anterior passava per damunt dels consells
insulars, que tenen les competències. Nosaltres creim que en
aquest aspecte s’han de respectar les potestats dels consells
i dels ajuntaments per regular dins les seves competències,
evidentment, una d’elles l’agrària, per part dels consells
insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Fixam la
norma general que s’ha de permetre i facilitar l’activitat
agrària, però si de forma motivada -que crec que és important,
perquè la llei ho deixa clar- de forma motivada, amb normativa
sectorial, s’ha de delimitar qualque aspecte per salvaguardar
altres valors s’ha de poder fer. És un punt evidentment de
desacord i que ha provocat moltes esmenes de l’oposició.

Respecte d’aquests temes més urbanístics, crec que en el
tràmit de ponència hem incorporat algunes de les demandes
del sector i hem arribat a acords, per exemple eliminant
l’article 66, que restringeix les dimensions dels allotjaments
ramaders, o per exemple eliminant l’article 113.4, que
limitava l’exoneració al doble dels paràmetres urbanístics que
fixava el planejament perquè enteníem també que hi podia
haver planejaments amb paràmetres molt baixos, no pensats
per a l’activitat agrària. 

Crec que hem matisat alguns aspectes del règim de les
edificacions amb esmenes de tots els grups, però el que no
farem serà acceptar esmenes del Partit Popular que van més
enllà, fins i tot més enllà del que anava la llei de 2014, perquè
el Partit Popular fins i tot ha presentat esmenes que van més
enllà de la desregularització del que anava la llei de 2014, per
exemple que es puguin fer edificacions que no siguin
estrictament necessàries per a l’activitat agrària.

També respecte de la nova figura de les zones d’alt valor
agrari hem arribat a acords, no de tothom, evidentment, però
sí d’una part important, per tal de redefinir el règim d’aquesta
nova figura. També -ara em sap greu que el Sr. Font no hi
sigui- e l Sr. Font criticava el desconeixement de les AIA i
d’on eres les AIA, realment. Clar, el desconeixement el devia
tenir qui va aprovar el 2004 el pla territorial que va definir on
eren les AIA, no nosaltres, que no definim on són les AIA;
deim que s’ha de definir on són les ZAVA, i transitòriament
s’empra aqueixa figura. Si qui la va definir la va definir
malament, evidentment no és un problema de desconeixement
dels que ara aprovam aquesta figura. De totes maneres estam
satisfets amb el redactat, de com han quedat les zones d’alt
valor agrari, perquè s’ha mantingut aquesta figura que creim
que servirà per preservar la terra productiva per a l’agricultura.
Amb els canvis incorporats i el nou règim transitori garantim
allò que per a nosaltres era l’objectiu principal, que és que els
terrenys fèrtils i productius no deixin de ser-ho per mor de la
pressió urbanística. 
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Evidentment hi ha informes d’Agricultura, que el Sr. Vidal
criticava els informes d’Agricultura, que eren urbanisme a la
carta, i sí, la Conselleria d’Agricultura fa informes per molts
de temes, vull dir que no és urbanisme a la carta. Al contrari,
introduïm a la qüestió de les exoneracions un tràmit
d’informació pública, perquè no hem d’estar empegueïts de
les exoneracions, les exoneracions són necessàries perquè -ja
ho ha dit el conseller- l’urbanisme no sempre..., els
paràmetres urbanístics estan adaptats a la Llei agrària, les
exoneracions són necessàries, i com que no hem d’estar
empegueïts s’afegeix un tràmit d’informació pública per
transparència. Idò el Partit Popular proposa eliminar aquest
tràmit d’informació pública.

Però si hi ha un grup d’esmenes que de cap manera per a
nosaltres no tenen cap sentit ni un, i n’hem discutit més que a
bastament, és el bloc d’esmenes del Partit Popular que van
contra tots  i  cada un dels articles de la Llei agrària que van
dirigits a fomentar l’agricultura ecològica, que van dirigits a
fomentar el cooperativisme, o que van dirigits per exemple a
fomentar les races autòctones. N’hem discutit abastament, sé
l’argument del Partit Popular, avui no l’ha explicat el Sr. Vidal,
però bàsicament el que diu és que fomentar l’agricultura
ecològica, fomentar les races autòctones és anar en contra de
fomentar tota l’agricultura, o tota la ramaderia. Nosaltres no
hi podem estar d’acord de cap manera i evidentment no som
il·lusos, com deia el Sr. Font, de pensar que tot ha de ser
agricultura ecològica i que tot ha de ser regar amb aigua
regenerada, evidentment no pensam això, el que pensam és que
s’ha de fomentar i amb això estam d’acord amb El Pi, de fet en
això s’ha posicionat a favor, que s’ha de fomentar.

Que es fomenti especialment un tipus d’agricultura que
cada vegada agafa i agafarà més força i més pes, que és
estratègica dins la Política Agrària Comuna d’Europa, perquè
és més sostenible, perquè té un valor afegit, que permet tenir
un producte diferenciat, perquè permet tenir un preu
diferenciat, no vol dir que no s’ajudi a tot el sector. Però és
que en l’agricultura ecològica no podem quedar enrera, vull dir
que és un àmbit estratègic, no fa falta que em cregui a mi Sr.
Vidal, o que cregui el conseller, pot mirar què fa Europa i cap
on va la Política Agrària Comuna, que al cap i a la fi són els
que posen els doblers, són els que posen els doblers. 

Sé que si en dos mesos de ponència no el vaig convèncer,
m’imagín que ara tampoc no el convenceré de retirar les
esmenes que van contra el foment de l’agricultura ecològica,
però sí que almanco demanaria rigor terminològic. I no elevi
els herbicides a la categoria de tradicional, perquè
evidentment l’agricultura té molts d’anys, els herbicides tenen
molts d’anys, però no en tenen ni de prop els anys que té
l’agricultura, i l’agricultura que no és ecològica no és
agricultura tradicional, pot dir que el Roundup de tradicional
no té res, pot emprar en tot cas el terme d’agricultura
convencional, que és el terme que se sol emprar.

D’altra banda, també hi ha un bloc d’esmenes que pretén
suprimir les disposicions que van adreçades a la conservació
de les nostres varietats i les limitacions del transgènics.
Nosaltres creiem en la conservació del nostre patrimoni

genètic de les nostres varietats i és un dels objectius de la llei,
al qual no hi volem renunciar.

S’ha parlat també dels temes d’igualtat de la dona. Vull dir
que no són paraules, aquesta llei va en aquesta direcció i no
només són paraules, de fet la conselleria ja està treballant en
el primer Pla d’igualtat, que es va presentar un esborrany la
setmana passada, que està en tràmit de consulta i aportacions
per part de les organitzacions agràries. Per tant, aquesta llei té
com un dels seus objectius i ja es fa feina concreta en un Pla
d’igualtat, per evidentment fer visible la feina de la dona i la
situació de la dona dins l’agricultura, és també un dels
objectius de la llei i que hi treballa la conselleria.

Per acabar, només posar en valor una vegada més les
millores introduïdes en el tràmit parlamentari respecte de les
esmenes que queden vives, a les que principalment responen
a la diferència de posicionaments que he esmentat les votarem
en contra. Creiem que el resultat del tràmit parlamentari serà
una llei agrària que ens permetrà avançar cap a tenir un sector
més professional i més productiu, una llei que permetrà
avançar en àmbits estratègics, com és l’agricultura ecològica,
i una llei que ens permetrà avançar cap una agricultura més
sostenible en tots  e ls  aspectes, l’aspecte social, l’aspecte
econòmic i en l’aspecte mediambiental. En definitiva una bona
Llei agrària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Doncs per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades per altres grups parlamentaris, té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. També abans de res donar la
benvinguda als representants del sector agrari que hi ha aquí,
també als representants del Consell Insular de Menorca i de la
Conselleria d’Agricultura del Govern, que ha fet possible
impulsar aquesta llei. És el debat final d’una llei que pretén i
aconseguirà sobretot, n’estic convençut, ajudar a preservar
l’activitat agrària. Hem de garantir la pervivència dels models
socials i econòmics de les illes. 

Si féssim l’exercici mental de pensar com serien els
nostres paisatges i en conseqüència, com serien les principals
activitats econòmiques, com ara el turisme, que tant en
depenen, sense la presència activa de la gent del camp en la
seva configuració i manteniment, des dels molins del Pla de
Mallorca fins a les parets seques, des dels casals de lloc,
finques o possessions fins als (...), des dels camps llaurats i
els ametllers i oliveres. Si volguéssim imaginar-nos el
paisatge sense activitat agrària, no sabríem veure mentalment
com seria la nostra terra. Seríem incapaços d’esborrar el
resultat de la transformació condreta que la dedicació tenaç i
esforçada de pagesos i pageses hi ha fet al llarg dels anys. I és
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més, si féssim l’esforç d’imaginar-nos com seria el paisatge
d’aquí 20 anys si l’activitat agrària s’acabés de cop, estic
convençut que tots dibuixaríem un escenari de desolació. 

És cert, sense incentivar i complementar l’activitat es farà
ben difícil que l’agricultura perduri davant les múltiples
pressions directes i indirectes, costs, baixos preus, valor del
sòl, que pateixen els pagesos, propietaris o no, i les que
pateixen les terres que treballen. No es tracta de provocar una
supervivència assistida de manera artificial, com en un coma
induït, fan falta oportunitats de millora i pervivència, hem
d’obrir camins de transformació cap a la qualitat, a la
diversificació, a l’ús de procediments, instruments i productes
que ajudin a l’excel·lència del resultat final de les feines
agrícoles i a la seva comercialització, la qualitat dels
productes passa i passarà cada vegada més per una producció
que vetlli per la salut de les persones i dels recursos naturals.

El Sr. Vidal diu que la llei va contra l’agricultura
tradicional, el Sr. Company diu que la llei aposta per una
agricultura del segle XIX, com quedam? Ni es posen d’acord
entre vostès dos, s’aclareixin, per favor, o tradicional, a favor
o en contra.

No podrem ser mai competitius per preu ni crec que ens
convengui ser-ho, hem d’apostar per avançar en la producció
ecològica, no hi ha altre camí de futur, li pesi o no al PP, la
llei ha d’afavorir promoure, fomentar la producció ecològica,
rebutjarem un bon grapat d’esmenes del PP i de Ciutadans que
van en contra d’aquestes intencions. Avui el Sr. Vidal ni n’ha
parlat, però ha estat en el que més ha insistit fins ara. Per cert,
ara que parlam de fomentar, el Sr. Company diu que la llei
fomenta el folklore, no és cert, però encara resultarà que el
PP també està en contra del folklore.

La llei no obliga, impulsa, no li diu a cap pagès què ha de
sembrar, com ha de fer la seva feina, la llei estableix les bases
per ajudar i acompanyar els pagesos que vulguin fer aquest
procés, un procés que les exigències de la Unió Europea i les
del mercat, sí, el mercat, els consumidors, fan inevitable, es
tracta d’afavorir la capacitat d’organització i agrupació
cooperativa, de dotar els professionals de millors eines de
compra, de més instruments de formació i més moderns, de
disposar d’una educació en equitat per als seus fills i filles,
d’estar oberts a les tecnologies de la comunicació i del
coneixement, amb més i millors instruments de
comercialització presencials i virtuals, d’oportunitats
d’exportació. Per açò no podem donar suport a una altra bona
part de les esmenes que queden es mantenen del PP i de
Ciutadans.

I també es tracta de què la gent del camp pugui participar
dels beneficis del turisme en tost de patir-ne només, com de
vegades passa ara amb alguns dels seus inconvenients, a través
de la venda directa i indirecta dels seus productes i a través del
seu consum en establiments hotelers i de restauració. I es
tracta que els pagesos i les pageses puguin participar de
manera efectiva del negoci turístic  i  complementar la seva
renda agrària. Per açò la llei proposa mesures com ara les de

les agroestades, una mesura que ha d’arribar als pagesos,
siguin o no propietaris.

És cert que la llei no ho podrà fer tota sola tot açò,
necessitam també d’accions directes i també indirectes de
bonificacions dels preus de transport, tant d’entrada de
productes necessaris de la gent del camp, com per a
l’exportació dels resultats de la seva feina. Per sense la llei no
podríem fer cap de les coses imprescindibles que contempla
i que no poden demorar-se. La llei és un instrument a favor de
les activitats agràries, ramadera i forestal, a favor de les
pageses i pagesos, propietaris o no, a través de la producció de
les seves activitats, protecció de les seves activitats, de les
activitats que els  són pròpies de manera natural; es tracta
d’ajudar als pagesos i les pageses a continuar sent-ho a través
de la protecció de les seves activitats primigènies. Per
aconseguir-ho és imprescindible seguir cercant complements
a les activitats pròpies de l’ofici de pagès, ara, complementar,
Sr. Vidal, no és sinònim de substituir, com vol fer veure vostè,
amb l’argumentari fake on basa les seves esmenes. Si des de
l’interès legítim, ho reconec, de voler ajudar l’activitat agrària
que van acabar amb ella per substitució, haurem fet un flac
favor letal a la gent del camp i a la preservació del nostre
model social, econòmic i territorial. Reconeixem, en canvi, la
voluntat d’El Pi de fer esforços per donar el màxim suport a
l’activitat agrària i de cercar totes les vies possibles per
complementar-la. Tot i que no estam d’acord amb totes les
maneres que El Pi ha proposat per fer-ho, a l’abast d’algunes
mesures, però sí coincidim en la intenció, per açò hem atracat
posicions tant com hem pogut o sabut en el tràmit de
ponència, un tràmit que en aquest cas no ha tengut res de mer
tràmit, de pur tràmit, com se sol dir. 

Vull sumar-me a l’agraïment del Sr. Castells a Antoni
Reus, que ha fet una magnífica direcció i coordinació de la
ponència, amb paciència i molta capacitat de diàleg, i també
vull agrair al Sr. Castells el seu tarannà, la seva actitud i la seva
generositat durant tot el tràmit de ponència i fins i tot en
comissió i avui.

La ponència ha significat molta feina i un debat llarg, molt
intens i ben viu, qualque estona fins i tot un debat desbocat,
per la vehemència i fins i tot la suficiència, deixem-ho en
termes de suficiència, del diputat del PP, el Sr. Vidal. Hem
debatut molt i hem après molt en el tràmit d’aquesta llei, el Sr.
Vidal, sabedor sens dubte de la ignorància supina dels diputats
d’esquerra, avui ens ha tornat tractar d’ignorants, ens ha
ensenyat fins i tot als que som menorquins, de quin color són
les vaques de Menorca, li estaré eternament agraït, Sr. Vidal.

(Alguns aplaudiments)

Hem debatut molt i hem après molt en el tràmit d’aquesta
llei, ara, Sr. Vidal, complementar segueix sent antònim, no
sinònim, de substituir, per més que vostè ens ho hagi volgut
fer creure durant dos mesos. I del que es tracta és de mirar de
garantir la pervivència de l’activitat agrària, no de la seva
supervivència, es tracta de fer-la per viure, de fer-la perdurar,
no de fer-la sobreviure de manera artificial, i molt manco es
tracta d’arraconar les activitats pròpies del camp fins a la
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mínima expressió com pretenen les seves esmenes. No volem
que acabin per representar tant en la càrrega de feina, com en
la renda dels pagesos, un paper d’actor secundari, del tot
complementari. Es feia el món a l’inrevés, és a dir, no es
tracta d’invertir els papers, que l’activitat complementària
passi a ser principal, per no dir gairebé exclusiva, açò
condemnaria per la força dels fets l’activitat primigènia dels
pagesos a un paper rellevant, gairebé simbòlic.

Diu el Sr. Company que la llei va en contra del petit pagès.
Algú coneix un pagès gran? Coneix algun pagès Botín?, una
madona Koplowitz?, per no dir cap nom local. Amb qui pensa
el Sr. Company quan pensa en els pagesos? Pagesos grans no
n’hi ha, només n’hi ha de petits i bons professionals. Si amb
l’argument o l’excusa d’ajudar l’activitat agrària, acabam per
gairebé desterrar-la del camp, a través de la urbanització
galopant del territori, en que pensa el Sr. Company, i per
induir els pagesos a destinar els seus esforços només, dic
només, a activitats impròpies, acabarem amb els pagesos i les
pageses i de retruc amb el camp. Volem que la postal virtual
que resultaria de l’exercici que els proposava al començament
de la meva intervenció, d’imaginar-nos el camp sense activitat
agrària, sigui allò que vegin cada dia les properes generacions?
Volem que el paisatge del futur sigui el resultat de la
transformació de les activitats del món rural que tots
coneixem, fins a convertir l’agricultura en un mer exercici
tradicional, testimonial d’una tradició abolida per l’activitat
comercial, extensiva i amb una oferta gairebé tan variada, i no
exager, com les d’un magatzem urbà qualsevol. I per a la
proliferació dels camps d’esport i per la urbanització (...)
disseminada i desaforada en mans dels promotors
immobiliaris i dels comercialitzadors de lloguers turístics? 

No ho dic que ho vulgui ningú tot açò, no ho crec que sigui
així, però aquí aniríem amb algunes propostes del PP i de
Ciutadans, açò serien les conseqüències finals de les
propostes del PP, un cop desembolicades de la seva
engrescadora cel·lofana, un cop esbravat del seu perfum
entabanador de salvapàtries fake. Moltes de les mesures que
proposen les seves esmenes i moltes de les que contenia la
llei Company, que aquesta llei deboleix o substitueix, abonen
la via de la desaparició de l’activitat econòmica de
l’agricultura i l’abonen amb uns fertilitzants molt poderosos,
transgènics ens podríem dir, no gens coherents amb la
naturalesa i els valors ambientals, essencials en el sòl rústic,
d’arribar a permeabilitzar els nostres camps, aquestes mesures
acabarien per contaminar de manera irreversible definitiva la
nostra estructura territorial, econòmica i social.

Diu el Sr. Company que la llei és arcaica, l’agricultura
moderna deu ser fer un camp de polo allà on hi havia un
sembrat. Però el problema amb el PP i Ciutadans no està
només en la confusió intencionada entre els conceptes de
complementació, addició, o afegit amb els de substitució o
canvi. (...) Sr. Vidal i moltes de les esmenes del PP i també de
Ciutadans, confonen intencionadament els principis de
defensa, o de protecció amb els de promoció o foment, el PP
confon el foment -foment- de l’agricultura i la ramaderia
ecològiques de l’ús de fertilitzants no contaminants, del
cooperativisme agrari i la defensa de les races autòctones amb

la defensa exclusiva d’unes determinades pràctiques agràries.
No jugui més a confondre, la llei defensa i protegeix tota
activitat agrària i ramadera, tota, sense excepció de cap
activitat legítima i legal, però a la vegada de manera
complementària no substitutòria, la llei fomenta, dóna alè a
allò  que la Unió Europea promou i cada vegada més
consumidors demanden, comencen a exigir, l’agricultura i les
pràctiques agràries que protegeixen la nostra salut i el nostre
medi ambient, el nostre sòl i el nostre subsòl. És necessari
encara l’any 2019 un argument sobre la necessitat de
protecció de la salut i del medi ambient? La llei no imposa, Sr.
Vidal, no aplica cap principi de discriminació positiva a favor
de l’agricultura ecològica, per més que digui l’argumentari
trampós que vostè utilitza.

Les transformacions i canvis que la llei vol fomentar i
promoure seran imprescindibles si és que volem ser
competitius, si volem garantir de ver la pervivència de les
activitats agràries, al fet de promoure la producció ecològica,
el Sr. Vidal en diu protegir capelletes minoritàries. Crec que
valdria més una mica més de respecte per la gent que aposta
pel futur, per la salut i pel medi ambient. El món va cap aquí,
senyores i senyors del PP, posin el rellotge en hora que
sempre fan tard, sempre arriben a tard a tot, quan vostès van a
llaurar el sol ja és post.

(Remor de veus)

Votarem en contra del caramull d’esmenes que van en
contra del foment del cooperativisme, l’agricultura ecològica,
la protecció de la salut i el medi ambient, van en contra del
món. Es posin al dia, aggiornamento diuen els capellans,
facin vostès cas, si no a mi almanco al Papa. Tampoc no entén
el PP i no hi ha pitjor sord que qui no vol entendre, que la llei
discrimina de manera positiva, preferent l’agricultor
professional, si no protegim la professió de pagès, com
protegim l’activitat agrària? Podem posar dins el mateix paner
el pagès que es dedica en cos i ànima a la terra i en viu i en vol
viure del que s’hi dedica, en viu i en vol viure, podem posar
aquest pagès en el mateix paner amb aquella persona que,
diguem, s’ajuda fent de pagès? Han de tenir ambdós els
mateixos drets? Han de disposar de les mateixes oportunitats?
Els hem d’afavorir per igual? I després ens tracta a nosaltres
d’urbanites.

La llei no perjudica els pagesos que tenen activitat agrària
com una feina subsidiària d’un altre ofici, no els perjudica.
Són aquests pagesos els que s’ajuden econòmicament amb el
camp, però no en depenen fonamentalment, el Sr. Reus li ha
fet uns quants exemples, m’ho estalviaré, però en tot cas segur
que vostè (...) del camp de molta gent que fa una feina urbana
i s’ajuda, o s’entretén amb una activitat agrària. Diguem per
tant, que la llei afavoreix sense perjudicar la resta, sense
perjudicar aquests als agricultors professionals, a qui si no als
agricultors professionals hem de protegir en una llei agrària?
Als aficionats?

La llei empara tots els pagesos per un igual, els empara a
tots, però protegeix i afavoreix els que fan de l’agricultura i de
la ramaderia el seu ofici i obtenen tots la major part dels seus,
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sempre massa escassos, lamentablement beneficis, ingressos,
en totes les activitats que siguin necessàries per
complementar la seva renda, però sense substituir el cent per
cent de la renda agrària. I mirin que la llei és generosa a l’hora
de determinar els mínims requisits per ser un agricultor
professional.

I amb la definició d’explotació preferent hem fet un gran
esforç també, hem negociat i transigit molt amb totes aquestes
qüestions, ho deia el Sr. Castells, crec que hem estat
generosos a oferir avantatges a l’hora d’impulsar activitats
complementàries a les explotacions preferents i als
agricultors professionals. I si no ho fem així, si no
condicionam determinades determinacions urbanístiques amb
certes premisses de preferència o professionalitat,
proliferaran com bolets els pagesos per un dia i bona nit,
pagesos que ho seran només el temps necessari per obtenir la
llicència i permisos amb tots  els avantatges (...) que volem
només per als pagesos de ver.

Per complementar una cosa aquesta abans ha d’existir, per
açò votarem en contra de totes les esmenes que pretenen
aconseguir una falsa igualtat de tractament, perquè si tractam
per un igual aquests que són diferents incrementam
injustament la diferència. 

La llei tracta de resoldre les necessitats i aspiracions de la
gent del camp des de l’equitat; no tothom, sigui professional
o no, és dediqui de ver al camp o el tengui només com una
renda suplementària o fins i tot només com un entreteniment
ha de poder tenir les mateixes oportunitats urbanístiques, han
de poder fer les mateixes coses i amb les mateixes facilitats. 

Addicte a les estadístiques fake, com és el Sr. Vidal,
afirma que en el 80% dels casos les rendes que generen
explotació agrària només serveixen d’ajuda a l’economia
familiar de persones que tenen una altra activitat econòmica
més important. No hem de lluitar per maldar i invertir aquesta
tendència, Sr. Vidal, per més inflats que estiguin els seus
nombres? No hem de fer que cada vegada hi hagi més
agricultors professionals? No hem de maldar fer que qui
vulgui ser pagès o pagesa pensi sobretot en els joves que ara
comencen puguin viure amb dignitat de la seva feina?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, per favor, vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab ja mateix, Sr. President. Per açò hem fet aquesta llei,
per açò apostam per l’agricultor professional en aquesta llei.
Sabem que fem una mica tard per resoldre els problemes del
camp, però encara hi som a temps, una primera passa per
arribar-hi és votar a favor d’aquesta llei, d’una magnífica llei
que tendrà molts d’anys de vivència, digui el que digui el Sr.
Vidal.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèplica i
contrarèpliques dels grups que han intervengut. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, tras escuchar a los grupos del
Govern, de MÉS y del PSIB, vemos que, bueno, pues que
siguen negando una realidad y es que la actividad agrícola,
ganadera y forestal sólo con la producción del producto aquí,
en Baleares, no son rentables, no son productivas y no son
competitivas, por eso necesitan de instrumentos para poder
aportar a las subvenciones que necesitan para subsistir. 

Aquí todos los grupos de la oposición le hemos una
pregunta al conseller y a los grupos del Gobierno y es: ¿qué
ventajas aporta esta ley al sector primario para hacerlo más
productivo con respecto a la ley vigente y que fue
consensuada? Y todavía no nos han sabido contestar, quienes
han contestado han sido los payeses que han dicho que
ninguna, ninguna, y han pedido su devolución. Por lo tanto, es
realmente curioso que un govern legisle para un sector
económico para hacerlo menos competitivo.

La verdad es que no se entiende porque, miren, ya lo
comentamos en la intervención anterior en la enmienda a la
totalidad, el informe elaborado conjuntamente por la Unión
Europea, por el Ministerio de Agricultura y por la Conselleria
de Medio Ambiente y Agricultura del Govern balear, que
evalúa el Programa de Desarrollo Rural desde el año 2000
hasta el año 2015, y expone que el sector primario  en
Baleares ha visto  reducida su aportación del PIB balear
pasando de representar el 1,51% en el año 2000, 1,51%, a
apenas representar un 0,32% en el año 2015, un 0,32% del
PIB.

Mire, conseller, hoy el retorno de la inversión que realiza
el payés es prácticamente nula y un sector económico que no
es rentable, que produce pérdidas, acaba desapareciendo,
como es lógico. Miren, un ejemplo claro, durante estos años
hemos sido testigos del cierre de vaquerías al ser incapaces
los payeses de asumir nuevos préstamos para mantener un
producto, la leche, donde la venta no cubre los gastos de
producción que además por el hecho de la insularidad son
mucho más elevados. Fíjese que en 2018 nos quedan en
Mallorca 19 vaquerías, pero es que en 2017 existían 25,
hemos perdido 6 explotaciones en un año, usted estaba aquí
gobernando y no hemos escuchado absolutamente nada. 

Por lo tanto, está claro que necesitamos nuevas políticas
agrarias, nuevas políticas agrarias que ofrezcan instrumentos
para hacer de las explotaciones agrarias empresas innovadoras,
productivas y competitivas, explotaciones cuya gestión global
permita la rentabilidad. 
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En fin, sin duda ya hace tiempo que el sector las reclama,
y estaban recogidas en la ley vigente, y son aquellas
actividades complementarias vinculadas a la actividad de la
explotación agraria porque están vinculadas, no estamos
hablando de actividades complementarías que nada tienen que
ver con la explotación agraria. 

Miren, ustedes han comentado que esta ley no introduce
dificultades a la actividad agraria, y sí que introduce
dificultades a la actividad agraria. Fíjese que con la
modificación de la matriz de usos de suelo rústico que
propone el proyecto de ley, un payés de la Tramontana que
cultiva olivos si quiere ampliar un metro cuadrado, un metro
cuadrado, una construcción para hacer una almazara, para hacer
una tafona para fabricar aceite de los olivos de su propia
finca, va a necesitar pasar por todo un procedimiento
burocrático de tasas, de tiempo, de dinero, de papeleo porque
va a tener que pasar por un interés general. Eso lo  hemos
dicho en muchísimas ocasiones en la ponencia, como decía el
Sr. Vidal, lo mismo que una gasolinera, lo cual es un absurdo.
Y esta va a ser la realidad diaria con la que se va a encontrar un
payés en un sector que ya de por si es muy difícil. 

Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a las restricciones de
la actividad complementaria para las explotaciones
únicamente preferentes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí-, no entendemos por qué a una explotación agraria no
preferente se le prohíbe la actividad cinegética, ¿por qué?; o
no puede compensar sus rentas haciendo una actividad
medioambiental dando a conocer su patrimonio etnológico del
mundo agrario, por ejemplo su tafona, ¿por qué?, ¿por qué una
explotación agraria no preferente no puede hacer estas
actividades? La verdad es que no se entiende.

Por lo  tanto, desde Ciudadanos no podemos apoyar esta
normativa y ya avisamos que tras las elecciones nos
sentaremos con el sector y modificaremos aquellos puntos
que sean necesarios para poder tener un sector productivo,
competitivo y que a la vez cuide de todo nuestro patrimonio
natural.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Torn de rèplica del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Pep
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre punt de vista,
des del punt de vista del meu grup parlamentari, hi ha una
política de futur i una política de passat, hi ha solucions de
futur i solucions de passat, i el que aquí ha exposat el Sr.
Vidal, el Sr. Font, que em sap greu que ara no hi sigui, són les
polítiques del passat. Nosaltres estam per l’agricultura

ecològica, pel producte de proximitat, per la custòdia del
territori, per la comercialització del circuit curt, pel
cooperativisme o si volen la cooperació, no cal ni tan sols el
cooperativisme, la cooperació; estam per l’aprofitament de
l’aigua, estam perquè s’usi aigua regenerada, estam per la
promoció del paper de la dona al camp, estam per la races
autòctones i per les llavors autòctones, estam, en definitiva,
pel producte de qualitat i per la sobirania alimentària. 

Tenim un programa de política agrària, Sr. Vidal. Hi ha
molts pagesos, molts pagesos perquè, sí, és veritat, jo no tenc
calls a les mans perquè jo no ho som de pagès, però sí que parl
amb molts pagesos i li puc assegurar que a Menorca està ple
de pagesos que estan al costat de tots aquests valors i de totes
aquestes idees i que estan recuperant llavors autòctones i que
estan treballant, estan innovant traient major profit a les
formes tradicionals, ara sí, tradicionals i (...) tradicionals. Sr.
Vidal, aquestes pagesos existeixen i hi són i no tot és
reproduir polítiques passades de moda, i que vostè diu que són
tradicionals, i que com molt bé li ha dit el Sr. Reus són
polítiques de fa cinquanta, seixanta o a tot estirar cent anys. 

I quina és la recepta de Ciutadans, de la Sra. Ballester, la
recepta de Ciutadans davant d’aquesta incapacitat de portar
endavant una política agrària moderna? Que facin altres coses,
deixem els pagesos que facin altres coses en lloc de fer tot
això, en lloc de fer aquestes pràctiques que els pagesos més
innovadors estan posant en marxa.

Sr. Font, ara que el tinc aquí, contraposar agricultura i medi
ambient, això sí que és antic, Sr. Font, contraposar agricultura
i medi ambient, això és molt antic, em sembla que vostè ha
esgrimit la seva edat com a únic mèrit que tenia, idò realment
en aquest aspecte li he de dir que això està molt passat de
moda i hi ha molts pagesos, els pagesos més innovadors tenen
molt clar que l’agricultura del futur, l’agricultura de la qualitat,
la sobirania alimentària, poder oferir als seus conciutadans,
que som nosaltres, productes de qualitat passa també pel
respecte al medi ambient.

Sense respecte al medi ambient, sense el reaprofitament
de l’aigua... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vostè ha posat, ha contraposat medi ambient i agricultura,
vostè ho ha fet...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vostè ho ha fet i ha plantejat aquesta llei com a una guerra
entre  els  de medi ambient i els d’agricultura, i això per a
nosaltres és un greu error i com li dic és una cosa molt antiga.

El PP diu que fem una llei urbanística. Miri, Sr. Vidal, és
que, és clar, és que fa riure, que vostè digui que fan una llei
urbanística quan la lle i que van fer vostès precisament es
caracteritzava per passar per damunt de tota la normativa
territorial i urbanística. Home, per favor!, és clar, vostès, per
dir-ho clar i llampant, vostès volen una llei no per als pagesos,
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sinó per als propietaris als quals fa nosa l’agricultura i volen
fer altres coses. Sr. Vidal, això és així.

Nosaltres hem intentat fer una cosa molt més complicada,
molt més difícil que és que els pagesos puguin guanyar-se la
vida fent de pagès perquè aquesta és l’aposta de futur i és
l’aposta estratègica.

I per acabar, i em sap molt de greu, Sra. Maicas, Podem,
crec que els  he fet una exhortació molt clara, això és un
parlament, aquí venim a parlar, venim a discutir, m’ha decebut
molt que vostè no m’hagi pogut respondre als dos aspectes
que li he dit, perquè, parlem clar, i ho tornaré repetir: Podem
ha pervertit, amb la seva actitud en aquesta llei, dos aspectes
emblemàtic d’aquesta llei: la superfície dels locals de venda
directa, que gràcies a vostès ha augmentat, i la superfície
mínima per ser finca preferent, que gràcies a vostès ha
disminuït. Això vol dir que vostès han permès que dos
mecanismes emblemàtics per protegir el nostre territori hagin
quedat més desprotegits.

Són dos aspectes que van en contra del seu ideari i crec
que ens deuen una explicació, als altres grups i també als seus
electors.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

(Remor de veus)

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Quan he intervingut el primer pic he dit
que era un dia trist perquè no hi havia alegria suficient com
s’havia viscut altres vegades en una llei com aquesta. És trist,
Sr. Castells, haver de votar que sí a una llei on té esmenes
vives que no hagi pogut arribar a un consens; és trist això del
Sr. Borràs, d’haver de fer el discurs que fa sense saber per on
van els tirs; és trist haver de fer aquestes coses políticament
i, a més de ser trist, és totalment i absolutament innecessari. 

Tenim una llei en vigor que ningú no ha demanat que la
canviem, per què collons la canviam, Sr. Conseller! Si no és
necessari! Si en tenim una que va ser aprovada per consens i
vostè aquí avui demostra el que ha fet durant tota la legislatura!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ha volgut rompre la societat, tenia tot el consens de tots
els pagesos, ara la meitat no hi són i més de l’altra meitat no
voldrien que es produís aquest canvi. Ha actuat així en tot el
que ha tocat, ha romput la societat, no és que ara rompi els
pagesos, és que tot aquest govern al llarg de la legislatura s’ha
entretingut a rompre la unanimitat de la societat. Quines

feines tens de tocar una llei quan ningú no t’ho demana?
Quines feines tens? En fas..., sí, tens 188 esmenes vives quan
debatem això, que és increïble que de les esmenes vives del
PP només n’hi ha 66, la resta són de partits que de tant en tant
vos donen la raó o vos donen suport o...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... seieu a la cadira perquè vos hi varen seure. Això és un
govern de diàleg i consens? Això és una llei de diàleg i
consens?

Conseller, amb 188 esmenes vives, amb el que he intentat
explicar durant dos mesos que amb els companys de les
ponències m’ha servit per veure que de tant en tant poden
entendre alguna cosa de la pagesia i aquí els obligues a tots a
fer-los passar pel tub, tant si volen com si no volen, per tenir
una llei innecessària, més dolenta de la que teníem i que no
aportarà res bo als pagesos, però és que no aportarà res bo.

No heu sabut dur aquí al llarg de tots aquests mesos de
discussió: si tenim aquesta llei tendrem això bo per als
pagesos que abans no ho tenien. Només hem hagut de posar
exemples de l’inrevés, exemples de l’inrevés, que retalla
llibertats als pagesos, que no seran iguals que els de la resta de
les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, que no seran
iguals que els de la resta de la Unió Europea i aquí y dale que
te pego i han volgut continuar amb aquesta llei.

I arribat ara jo ja no et faré canviar, conseller, tendràs
aquesta llei i la tendràs amb 188 esmenes vives, amb 360 que
se n’havien presentat, amb un llibre d’al·legacions que el vaig
fer enquadernar per guardar-lo i tendrem una llei que direu: és
millor que la que hi havia. Sí, ara només et falta pujar aquí
damunt i  dir: tendrem una llei que té més diàleg i té més
consens que l’anterior, tenim una llei que és bona per als
pagesos que l’anterior perquè ningú no me la demanava, però
en fi, jo tenc la meva llei. Això, conseller, no són maneres de
fer política, no són maneres.

Jo vos deman que simplement..., als pagesos els dic: teniu
paciència, pagesos, perquè d’aquí a tres mesos hi haurà unes
eleccions, hi haurà un canvi de govern i tornarem estar dins
aquestes lleis que són les que ens convenen i dins aquesta
normativa que realment qui la fa és perquè vos estima.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Doncs, torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres mantenim una esmena, és
vera que hem transaccionat el que fa referència a les
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construccions d’habitatges en àrees d’interès agrari, però
seguim mantenint aquesta esmena a l’article 104 perquè estam
en contra que s’hagi de demanar cap tipus d’informe.

He de dir als companys d’Eivissa, que a Eivissa tot és AIA,
és a dir, tot és AIA, és a dir que si el Consell Insular d’Eivissa,
que em consta que té dificultats  amb aquest informe
d’Agricultura, tenim un pollo a Eivissa que vamos, ni els
pollastres d’El Prat de Barcelona són tan grossos com aquest.
Dit això, lluitarem per això.

El Sr. Vidal ha dit que hi ha tres partits que estan disposats
a derogar la llei, jo no sé si eren Ciutadans, PP i Vox o qui
eren, perquè nosaltres hem fet molta feina i li agraesc al Sr.
Borràs que ho hagi dit, el Sr. Melià ha fet molta feina perquè
aquesta llei sortís millor, moltíssima. Nosaltres, en tot cas,
les nostres 48 esmenes són la base per millorar un document,
és a dir, perquè no estic massa d’acord que quan hi ha una cosa
en què hi pugui haver coses que estan bé, tornar-les fer de nou,
és a dir, s i  els calçons em serveixen tal vegada em basta la
jaca. Ho dic perquè es tengui clar, que quedi clar.

Sr. Castells, crec que vostè és extraterrestre -
extraterrestre-, fora d’aquesta terra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no, no, no, no, no, no, no, del planeta Terra, del planeta
Terra-, si vostè ha sentit la meva intervenció, jo he dit que el
que caldria seria respectar els consells que han tingut el valor,
alt i digne, d’assumir la competència d’agricultura, i amb una
llei amb la qual no hi havia problemes i hi havia consens, quan
passassin sis o set anys... -bé, vostè pot dir que no ara, però
això és el que va passar la passada legislatura, jo no era aquí,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... jo no era aquí, els seus sí que hi eren, almenys hi havia un
diputat-, eh?, marcassin la política que volen, perquè la
política agrària que hi pugui haver a Menorca no és igual que
la d’Eivissa i la de Formentera, això és el que li he dit, així de
clar.

I mantenc, que no té  res a veure en contra dels temes
mediambientals, mantenc que una cosa ha de ser una
conselleria d’Agricultura i una altra cosa una conselleria de
Medi Ambient i cadascú ha de lluitar per les seves normes a
implantar.

Vostè creu que jo..., o vostè pot dir que el sector primari
no és respectuós amb el medi ambient en aquesta terra? Vostè
amb el que ha dit vol dir que no és respectuós amb aquesta
terra? Jo crec que és ben respectuós el sector primari, el
sector primari, els canvis que ha fet aquests darrers vint anys
en normatives, en normatives perquè abans urbanisme prohibia
que hi hagués un vàter a marjal, prohibia que hi hagués un vàter
a marjal perquè si hi ha un vàter resultarà que faran un xalet, un
vàter era per anar al vàter, m’explic?, perquè vegi la curtor que
hi havia per ciutat qualque vegada. Hi va haver un amic meu, en
Rafel Munar, que va dir: idò haurem d’anar davall la figuera,

com a un temps. I han hagut de fer banys i han hagut de fer
cursos i el tema de fitosanitaris..., són els que més canvis han
hagut de fer. 

És a dir, que no creuen que vostè... jo pos per damunt de
l’agricultura el medi ambient? No, no, això és un binomi, és un
binomi, però té camins distints, perquè la gent és així i poc a
poc la gent va ajuntant el camí. La gent el que veu amb aquesta
llei és que li posen moltes traves que no tenen res a veure amb
agricultura, que són més traves urbanístiques o traves que a
través de Medi Ambient han agafat competències municipals
i dels consells. Això és el que té aquesta llei, Sr. Castells, és
amb això que no estam d’acord a El Pi, i hem intentat fer les
esmenes.

Jo el que voldria també, de cara a una que m’he deixat, per
què hem de posar..., no hem de voler que les agroestades
puguin ser 12 i només han de ser 6? Qui és el cervell tocat de
Déu, nosaltres no hi estam, que diu 6  i  no 12 o 10 quan a
cervells de Navarra, Andalusia, Cantàbria són 20 o són 16? Per
què? Per què? Ningú no ho sabut dir això. És vera que hi ha
hagut una esmena que hem transaccionat perquè pugui ser tot
l’any, perquè abans només era mig any; també el cervell del 6
va dir mig any? Ai, i això dius..., i això és com aquell que juga
un número sempre a la loteria, però mai no treu, i diu: no, però
jug el 9 jo, i sempre surt un altre i no és el 9.

S’ha de ser més seriós amb aquestes coses. Aquesta és la
que entén el pagès, els diu: allà n’hi deixen fer 12, n’hi deixen
20, 16, i a nosaltres 6, per què? I, per què allà ho poden fer tot
l’any i nosaltres només 6 mesos?, que ja dic que aquesta l’han
canviada. És això, sentit comú, és sentit comú. 

Insistesc en el que he dit de l’ús de l’aigua, crec que
aquesta esmena, la 7879, se l’haurien de replantejar, Sr.
Conseller, és a dir, totalment d’acord que l’aigua depurada és
prioritària, però el que ha de quedar clar és que els usos
d’aigua que es tenen, perquè hi ha gent que ha agafat un gat
d’aigua que és pitjor que un gat de cassalla, eh!, no sé si ho sap
vostè això, què vol dir un gat d’aigua? Un gat d’aigua és perdre
la hisenda, hi ha molta gent que va perdre la hisenda per fer un
pou, i si el té legal ha de quedar clar que aquesta no renunciarà
a l’ús; és tan senzill com això, no ho vol fer. Després vendrà
l’agorero d’un altre partit, no seré jo , i li dirà: vostè vol
confiscar l’ús, ja li dic. 

I l’altra qüestió és aquesta que fa referència a la insularitat,
que jo crec que hi ha una PNL presentada a Madrid de
Podemos, tema agrícola, que va per aquí, i aqueixa PNL
lògicament també va per aquí, idò anem per aquí, votem
aquesta esmena 7882, que sàpiguen que nosaltres volem que
ens compensin això, i entre el que ha fet Podemos a Madrid,
que se n’ha anat a Brussel·les, i nosaltres empenyem cap aquí,
hi haurà un dia que diran: tenéis razón, okey, però si no
empenyem no sortirà.

Mirin, hi ha una glossa pagesa que diu que “Per ser bon
boveret n’has de fer bona llaurada, manar l’arada trempada,
llaurar a fons, prim i dret”, i aquí no llauram ni fons ni prim ni
dret. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Si no li importa parlaré des d’aquí.
Bé, el primer de tot és disculpar davant d’aquesta cambra
l’absència del meu company David Martínez, que havia de fer
aquesta defensa d’aquesta llei.

Sr. Castells, puc entendre la seva..., la seva obsessió
conforme aquest tema..., aquests dos temes que és cert que
porten una gran polèmica, però aquesta és la seva visió i la
nostra visió és una altra, i no per això s’ha de posar així i ens
ha de parlar d’aquesta manera com si fóssim nosaltres els que
estam acabant amb aquesta llei. Nosaltres considerem que és
important, bé, promoure..., en aquesta línia pensam que
promovem que una gran majoria o més pagesos puguin
beneficiar-se dels avantatges per incrementar l’activitat. 

Per una altra banda, el Sr. Font acaba de comentar el que
volia recordar a aquesta cambra i és que nosaltres vàrem portar
al Congrés dels Diputats una PNL per reclamar un règim
especial per a l’agricultura de les Illes Balears i, de fet, va ser
aprovada, aprovada i votada a favor per tots els grups
parlamentaris, amb l’abstenció del PSIB. En aquesta línia
considerem que som prou coherents i que, bé, que també ens
felicitem d’aquests canvis que hem aconseguit en aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.  

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Sra. Ballester, de la seva intervenció,
ho deia també el Sr. Castells, és clar, un arriba a deduir que
vostès no creuen en l’activitat agrària perquè allò que
consideren que no dóna, que no dóna, i per tant s’ha d’anar a
activitats complementàries.

Vostè fa referència a la caiguda del PIB, és clar, si anam a
activitats complementàries evidentment aquestes activitats
complementàries no computen com a PIB agrari, per tant,
evidentment si vostè defensa això per fer pujar el PIB agrari,
no serà així, no serà així perquè evidentment un agroturisme
no computa com a PIB agrari i, per tant, no farem pujar el PIB
agrari substituint les explotacions agràries per agroturismes. 

Sr. Font, l’esmena a què vostè fa referència respecte de la
insularitat, vostès tenien dues esmenes que feien referència a
aquest tema: una que parla en genèric que s’ha de compensar,
i no diu qui ni com, i una que fa referència a l’article 67.a) de
promoure que la Política Agrària Comuna i la política estatal
compensin aquest cost per igualar els costs d’insularitat, i

aquesta esmena, la segona esmena sí que es va aprovar, al
67.a). Per tant, nosaltres creiem que està plantejat en dues
esmenes, crec que aquesta tenia més sentit, era més específica
de com s’havia de fer i aquesta altra era més genèrica i no...,
pot induir a confusió de si ara la comunitat autònoma hagués
d’assumir aquest cost, que seria inassumible. Per aquest motiu
no la vàrem aprovar.

Sr. Vidal, vull dir, consens. La llei agrària anterior no va
sortir per unanimitat i aquesta tampoc no hi sortirà, hi ha
articles que generen molt de consens i hi ha articles que
generen poc consens. Evidentment, el 2014, i crec que el
nostre grup va votar a favor de molts articles, evidentment no
de tots, de 80 esmenes se n’hi va aprovar una, tot i així va votar
a favor d’aquells articles que considerava bons, i  aquesta
sortirà amb articles amb major consens i altres amb manco
consens, però vull dir que això no fa ni millor ni pitjor la llei,
i que hi hagués consens en diferents àmbits de la llei el 2014
no vol dir que tothom estigués d’acord amb tot.

Crec que, i  vull reiterar, que en ponència s’ha fet molta
feina, vostè diu que queden 188 esmenes vives, que ja ho he
dit jo, però és que n’hi havia 358; crec que consensuar el 45%
de les esmenes crec que s’ha de posar en valor, i jo vull agrair
la col·laboració de tots, també la seva, que hem aprovat moltes
esmenes seves, de la Sra. Ballester, les del Sr. Melià també,
que hem fet moltes incorporacions d’esmenes del Sr. Melià
i per suposat també del tàndem menorquí del Sr. Castells i del
Sr. Borràs, que també crec que entre tots s’ha millorat prou.
Però evidentment tenim dos models molt contraposats, el de
la professionalització per la qual vol apostar aquesta llei, i el
de permetre les activitats complementàries a qualsevol
explotació, sigui quina sigui, vull dir, nosaltres creiem, com
he dit ja a la meva anterior intervenció, que hem d’apostar per
la professionalització. 

Per tant, davant aquests models evidentment és difícil que
ens posem d’acord, de la mateixa manera que nosaltres creiem
en respectar les competències dels consells insulars, en
respectar que els  consells insulars tenguin el seu àmbit
normatiu i que han de poder, de forma motivada sempre,
desenvolupar la seva política, i vostès creuen que no, que la
Llei agrària ha de passar per sobre de tot. Evidentment, són
dos models diferents, són aspectes amb els quals és difícil que
ens posem d’acord, però hi ha un gruix de la llei important que
ha tengut prou de consens i nosaltres també volem valorar
positivament això.

Res més, moltes gràcies i salut.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Damià Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, començaré amb una..., Sr.
Miquel Vidal, començaré amb una anècdota, no fake, una
anècdota certa que va passar fa molts d’anys a Maó: hi havia un
pagès que estava fent feina, era diumenge, i va passar una
persona de renom del meu poble amb bicicleta, i li va dir: “els
diumenges són els dies per dedicar a Déu, al Senyor, no són
dies per a feina”, i el pagès li va contestar: “Senyor meu, els
pagesos els diumenges hem de fer feina per mantenir els
senyors com tu”.

No volem que açò sigui la cançó eterna de l’agricultura
d’aquest país, Sr. Vidal, i aquesta llei treballa per revertir açò
perquè els pagesos que no són propietaris puguin fer feina
d’una manera digna i guanyar-se la vida al camp fent
d’agricultors, ajudats pels complements que facin falta, però
fent d’agricultors, i que els pagesos que són propietaris també
puguin fer la feina digna i no hagin de fer una feina primera,
primària i més important a la ciutat, que puguin fer feina al
camp, propietaris o no, tots els pagesos. D’açò va aquesta llei.

I li demanaré una mica més de respecte a aquest parlament
perquè vostè diu: ningú no ha demanat aquesta llei; aquesta llei
s’aprovarà, deu ser perquè algú ho vol, Sr. Vidal, i els
representants dels ciutadans de les Illes Balears i de les
ciutadanes representam algú, i també hi ha pagesos i també hi
ha pageses, algú ho deu voler.

I m’acusa, ens acusa, acusa el Govern de rompre la
societat, i ho diu un diputat d’un grup al qual s’hi van plantar
100.000 persones enmig del carrer per imposar una reforma
educativa, per imposar una manera d’ensenyar a les escoles, i
ho diu impunement, que volem rompre la societat, se’n riu del
Parlament, se’n riu de la societat i se’n riu dels diputats quan
diu que els d’esquerres, els que donem suport al Govern, de
tant en tant hem arribat a entendre alguna cosa a la ponència,
gràcies pel seu mestratge, Sr. Vidal, li estaré, ja li ho he dit
abans, eternament agraït.

I diu que retallam llibertats als pagesos, ni una llibertat es
retalla a ningú, les llibertats són coses molt serioses, Sr.
Vidal, ho hauria de saber, hauria de saber que són coses molt
serioses i no se’n retalla cap. Es condicionen alguns drets -
alguns drets-, que no són tals  drets a més, però es
condicionen, algunes prerrogatives als agricultors que no són
professionals, i li ho he dit abans: la llei és molt generosa en
considerar què és un agricultor professional, i la llei és molt
generosa en considerar què és una explotació  preferent, i
simplement es condicionen alguns drets urbanístics -
urbanístics- a determinades persones que no són ni agricultors
professionals ni es troben en activitat preferent, Sr. Vidal.

I diuen que li  han aprovat poques esmenes, el 45% són
poques? Açò és falta de consens? El Sr. Company se’n
recordarà, a la Llei de transports li vaig fer, parl de memòria,
414 esmenes, a la Llei de transports del Sr. Company,
esmenes aprovades, zero, zero, zero...

(Remor de veus)

... eh?, açò..., sí, però era una llei consensuada, era una lle i
consensuada, i aquesta no, el 45% contra el zero per cent. Sí,
hi havia esmenes copiades d’altres lleis, com la seva llei era
transcripció traduïda i literal d’altres lleis, Sr. Company.

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

No jo no dic que no vagi a fer gaire feina, tan poca com
vostè que no en va fer gens.

(Algunes rialles i remor de veus)

Sí, i és clar, així va anar a les eleccions, i ara diu que
recuperaran, que tornaran a governar, que retiraran la llei, però
així els va anar a les eleccions fa quatre...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin un poquet de silenci.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... aquest PP refrectari i estam governant, perquè l’esquerra és
capaç d’arribar a acords i ja veurem si són capaços d’arribar a
acords la dreta...

(Remor de veus)

... sense acotar el cap a la radicalitat de l’extrema dreta,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... si són capaços de governar sense acotar el cap a l’extrema
dreta.

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Continuï,...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, Sr. Company?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Li puc cedir el meu temps al Sr. Company?, que fa... no
parla mai...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï la seva intervenció, per favor.
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(Remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... li podria cedir el seu temps...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci. Silenci, per favor, Sr. Company, silenci.

Sr. Borràs, per favor, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

M’agrada molt cuinar, Sr. Company, però la cuina la faig
als fogons, no pels despatxos, no a través de soterranis com fa
vostè.

(Alguns aplaudiments)

I el Sr. Vidal demana paciència als pagesos, fa molts d’anys
que tenen paciència els pagesos, Sr. Vidal, molts, molts
d’anys, massa anys, massa anys que tenen paciència, i no
acabaran la paciència amb gent com vostè, Sr. Vidal, amb gent
com vostè no l’acabaran, igual aconseguirà acabar amb la
paciència de qualque diputat, però dels pagesos no, n’estic
segur. El que necessiten els pagesos, Sr. Vidal, són mesures
que apostin per la professionalitat de la seva feina i que puguin
viure amb dignitat de la seva feina i la seva feina és fer de
pagès. 

Si..., quan no arriben a viure amb dignitat a la seva feina han
de fer altres feines complementàries de l’activitat agrària per
poder viure amb dignitat, benvinguda siguin aquestes feines,
però sense oblidar mai que la primera feina d’un pagès, allò
que vol fer un pagès és treballar la terra, no dedicar-se a altres
qüestions.

I viure bé, com tothom vol, però viure bé treballant la terra
no fent altres feines com vostè voldria que fessin, perquè li
pesa més el cor de propietari que l’ànima de pagès.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Doncs, una vegada acabat el debat de
les esmenes passam a les votacions.

Passam en primer lloc... votació conjunta de les esmenes
8015 i 8019 del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo
Huertas. Votam.

3 vots a favor; 48 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació núm. 2. Aquí farem dues votacions,
aquí ens han demanat votació separada, per tant, passam a la
votació de l’esmena 7758 del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans. Votam.

2 vots a favor; 48 en contra i 1 abstenció.

I ara la 7728 del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Votam.

7 vots a favor; 44 en contra i cap abstenció.

Votació de l’esmena 7738 del Grup Parlamentari Mixt, de
la Sra. Seijas. Votam.

4 vots a favor; 46 en contra i 1 abstenció.

Passam a la següent votació. Votació conjunta, l’esmena
8063 ha estat retirada, per tant, passam a la votació de les
7916 i 7917 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS. Votam.

3 vots a favor; 46 en contra i 2 abstencions.

Cinquena votació, ens han demanat votació separada,
passam a la votació de les 7972, 7980, 7999, 8000 i 8002 del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

7 vots a favor; 43 en contra i 1 abstenció.

Ara passam a la votació de les 7978, 7979, 7985 i 7987.
Votam.

Un momentet, suspenem la votació.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

President, la set mil...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

La 7979 separada i després tota la resta.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò repetim la votació. Repetim la votació del
punt 5, d’acord? Passam a la votació de l’esmena 7999, 7999.
Votam.

(Se sent una veu de fons que diu: “79, 79")

79! No en treuré aguller. Ara, passam a la votació de
l’esmena 7979. Votam.

No funciona ara... Ara. No?
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Repetim la votació, seguim amb l’esmena 7979. Votam.

(Remor de veus)

Sortia pausa. Ara, 8 vots a favor; 42 en contra i 8
abstencions.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara, doncs... i cap abstenció.

Passam a la votació de la 7972, 7978, 7980, 7985...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD.

President, perdoni, em dóna la paraula? Aquestes ja
s’havien votat, un grup, la 7972, 80, 7999, 8000 i 8002 ja han
estat votades. Tornam a repetir la votació...

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir la votació, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD.

..., però aquestes van agrupades en un grup, i després hi van les
altres, eh!, no, ara ja no és tot junt. Són, 7972, 7980, 7999,
8000 i 8002.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la 7972, 7999, 8000, 7980 i 8002.
Votam.

6 vots a favor; 43 en contra i 2 abstencions.

I ara les 7978, 7985 i 7987. Votam.

6 vots a favor; 45 en contra i cap abstenció.

Passam al punt 6, aquí també ens han demanat votació
separada. Per tant, passam a la votació de l’esmena 7995, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

7 vots a favor; 41 en contra i 3 abstencions.

I ara la 7993. Votam.

8 vots a favor; 40 en contra i 3 abstencions.

Punt 7, votació conjunta de les esmenes 7730 i 7731, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Votam.

12 vots a favor; 38 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació número 8, dins aquest paquet hi ha la
8051 que ha estat retirada, per tant, passam a la votació
conjunta de les esmenes 7796, 7797, 7800, 7801, 7832,
7835, 7836 i 7837. Votam.

17 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions. 

Doncs, al punt 9 també ens han demanat votació separada,
passam a la votació de l’esmena 7739, del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Seijas. Votam. 

21 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció. 

I ara les 7781, 7798, 7816, 7829, 7834, 7839, 7843,
7845, 7859, 7860 i 7861, del Grup Parlamentari Popular, i
RGE núm. 7940, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS. Votam.

Digui’m, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

O jo m’he malentès així com estava, però jo entenia que hi
havia dues votacions aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Hem votat primer l’esmena 7739 i després la resta. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò, tres volia dir.

EL SR. PRESIDENT:

Tres votacions?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

La 7940 a part.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies i disculpi.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació de la 7781, 7798, 7816, 7829,
7834, 7839, 7843, 7845, 7859, 7860 i 7861, del Grup
Parlamentari Popular. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

I ara passam a votar la 7940, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votam.

23 vots a favor; 28 en contra i cap abstenció. 

Passam al número 10. Sra. Huertas, dins el punt 10 hi ha
tres blocs? Tres, d’acord.
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Sí, Sr. Font, digui.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Nosaltres demanam del quart bloc votació separada, que
són les que fan referència a El Pi, o hi haurà quatre votacions
aquí? Aquí hi ha les esmenes de Ciutadans, les esmenes del
Partit Popular, de la Sra. Huertas i les d’El Pi.

(Pausa)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, de la agrupación de las enmiendas de El Pi si
se pudiera separar la enmienda 7887.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, anirem per blocs, d’acord? Passam al primer
bloc, del número 10. Votació , ja no és votació conjunta,
passam a la votació de la 7696 i de la 7711, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votam. 

19 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

I ara, les 7695, 7698, 7699, 7701, 7702, 7704, 7709,
7710, 7712, 7713, 7715, 7716, 7717, 7718, 7743, 7744,
7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7754, 7756, 7757, 7759,
7761, 7763, 7764 i 7765. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam al següent bloc, el segon, votarem la 7773 i 7808
del Grup Parlamentari Popular. Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

I ara les 7772, 7782, 7785, 7787, 7788, 7789, 7780,
7781, 7782,... 92, 7791, 7792, -rectificam-, 7793, 7794,
7795, 7799, 7804, 7805, 7806, 7807, 7809, 7810, 7811,
7812, 7813, 7814, 7815, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821,
7822, 7823, 7824, 7826, 7827, 7828, 7830, 7838, 7847,
7849, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856 i 7862 del Grup
Parlamentari Popular. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del tercer bloc, passam a la votació de
les 8014, 8016 i 8017 del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra.
Consuelo Huertas. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Ara passam al quart bloc, passam a la votació de la 7887.
Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la 7927... contam que són del Grup
Parlamentari El Pi. 

21 vots a favor; 28 en contra i 1 abstenció.

Ara passam a la votació de les 7882, 7891, 7893, 7895,
7921, 7931, 7935 i 7939. Votam.

22 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

Ara passam a la votació de les 7876, 7877, 7879, 7888,
7889, 7890, 7894, 7897, 7898, 7899, 7902, 7903, 7905,
7906, 7909, 7910, 7911, 7914, 7918, 7919, 7920, 7924,
7926, 7928, 7929, 7930 i 7934 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votam.

21 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Passam al núm. 11, votació conjunta de les esmenes set
mil nou... set..., sí, Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, li demanaria votació separada en dos blocs: la 7783 i
7842 i 7848, i la resta. 7783, 7842 i 7848 en un bloc i la
resta.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs talment com ha dictat el Sr. Font, passam
a la votació de les 7783, 7842 i 7848 del Grup Parlamentari
Popular. Votam.

16 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

Ara la 7846 del Grup Parlamentari Popular. Votam.

19 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

Doncs ara passam a la votació de les 7892, 7901, 7904,
7915, 7922, 7923 i 7937 del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Votam.

19 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.

Passam al núm. 12, aquí ja ens han demanat votació
separada en dos blocs, passam a la votació de les 7831 i 7833
del Grup Parlamentari Popular. Votam.

16 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la 7850. Votam.

16 vots a favor; 28 en contra i 6 abstencions.

Passam al 13, votació de l’esmena 7737 del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Votam.

12 vots a favor; 21 en contra i 18 abstencions.
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Passam al punt 14... Sí, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, li demanaria votació separada, de les 7896 i 7912 en
una votació, i la resta a l’altra.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam a la votació de les esmenes 7896
i 7912 del Grup Parlamentari...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No, Sr. Presidente, ¿podría poner la 7740 separada?

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, són tres votacions idò. Passam a la votació de la...
seguim amb la 7896 i 7912 del Grup Parlamentari El Pi.
Votam.

6 vots a favor; 27 en contra i cap... 18 abstencions, perdó.

Passam a la votació de la 8018 i 8020 del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

3 vots a favor; 27 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de la 7740, de la Sra. Seijas. Votam.

3 vots a favor; 26 en contra i 21 abstencions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, digui.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li demanaria votació separada de les 7719 i 7755.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam al núm. 15, votació de les esmenes
7719 i 7755 del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Votam.

2 vots a favor; 30 en contra i 19 abstencions.

Passam a la votació de les 7885 i 7886 del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Votam.

5 vots a favor; 30 en contra i 16 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena 7998 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

7 vots a favor; 26 en contra i 18 abstencions. 

Passam a la votació de l’esmena 7976 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Votam.

6 vots a favor; 27 en contra i 18 abstencions.

Passam al núm. 18, votació del vot particular presentat pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatiu a article 114.
Votam.

4 vots a favor; 42 en contra i 5 abstencions.

Doncs, a continuació passarem a la votació de l’articulat
del projecte de llei. Votació de l’article 94. Votam. 

31 vots a favor; 19 en contra i cap abstenció.

Votació conjunta dels articles 12, 54... sí, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, li volia demanar dues votacions, la 119, l’article 119 i
l’article 188, per una part, i l’altra per a la resta.

EL SR. PRESIDENT.

D’acord. Doncs, passam a la votació de l’article 12, article
54, article 58, article 65, article 114, article 123, article 124,
article 150, article 168 i de la disposició derogatòria única.
Votam.

34 vots a favor; 17 en contra i cap abstenció. 

Passam a la votació de l’artic le 188 i de l’article 119.
Votam.

32 vots a favor; 16 en contra i 3 abstencions.

Passam al tercer punt. Sr. Font, digui.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Li deman votació  separada dels
articles 34, 63, 77, 103, 139, 140 i 142.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs, passam a la votació de l’article 34, article
63...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Repetesc, artic le  34, article 63, article 77, article 103,
article 139, article 140 i article 142. Votam. 

30 vots a favor; 3 en contra i 18 abstencions.

Passam a la votació del títol del projecte de llei, títol
preliminar, article 4, article 74, article 78 i article 82. Votam.
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34 vots a favor; cap en contra i 16 abstencions. 

Punt 4, aquí ja ens han demanat votació separada,
passaríem a la votació de l’article 6, article 97, article 98 i
article 104. Votam.

29 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció. 

Doncs, passam a la votació de l’article 96, article 99,
article 102, article 104 bis, article 104 ter, article 105, article
109, article 110, article 111, article 112, article 113, article
115, article 116, article 180, article 185 bis, disposició
addicional primera, disposició addicional segona, disposició
final primera, disposició final cinquena bis, disposició
transitòria primera bis, disposició transitòria segona i
l’exposició de motius. Votam.

30 vots a favor; 21 en contra i cap abstenció.

Punt 5, si ningú no demana votació separada, votació
conjunta de l’article 9, article 16, article 35, article 36, article
43, article 52, article 59, article 125, article 132, article 143,
article 179 i la disposició transitòria quarta. Votam. 

30 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.

Punt 6, aquí sí que ens han demanat votació separada,
passaríem a la votació de l’article 31. Votam.

29 vots a favor; 1 en contra i 21 abstencions.

Passam a la votació de l’article 27, article 85, article 100
i article 101. Votam. 

30 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions. 

Passam a la votació de l’article 5. Votam. 

29 vots a favor; 5 en contra i 16 abstencions. 

Punt 8, aquí ens han demanat votació separada, passam a la
votació de l’article 7 i de l’article 159. Votam.

50 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del títol I, capítol 1, capítol 2, capítol
3, capítol 4, article 1, article 2, article 3, article 8, article 10,
article 11, article 13, article 14, article 15, títol II, capítol 1,
article 17, article 18, article 19, article 20, article 21, article
22, article 23, article 24, capítol 2, article 25, article 26,
article 28, article 29, títol III, capítol 1, article 30, article 32,
article 33, capítol 2, capítol 3, capítol 4, secció  primera,
article 37, article 38, article 39, article 40, article 41, secció
segona, article 42, secció tercera, article 44, article 45,
article 46, article 47, article 48, article 49, article 50, article
51, capítol 5, article 53, article 55, article 56, article 57,
capítol 6, secció primera, secció segona, article 60, article
61, article 62, article 64, article 67, capítol 7, article 68,
article 69, article 70, article 71, article 72, article 73, article
74, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,

títol IV, capítol 1 , capítol 2, capítol 3, capítol 4, títol V,
capítol 1, capítol 2, article 106, 107, 108, capítol 3, article
117, 118, títol VI, article 120, 121, 122, títol VII, capítol 1,
article 126, 127, 128, 129, capítol 2, article 130, 131, 133,
134, capítol 3, article 135, 136, 137, 138, capítol 4, capítol
5, capítol 6, article 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, capítol
8, capítol 1, article 151, 152, 153, capítol 2, article 154,
capítol 3, article 155, 156, capítol 4 , article 157, títol IX,
capítol 1, article 158, article 160, 161, capítol 2, article 162,
capítol 3, article 163, 164, 165, 166, títol X, article 167, 169,
170, títol XI, capítol 1, article 171, 172, 173, capítol 2,
article 174, article 175, artic le  176, 177, 178, capítol 3,
capítol 4, secció primera, article 181, secció segona, article
182, article 183, secció tercera, article 184, article 185,
secció quarta, article 186, secció cinquena, article 187,
secció sisena, article 189, secció setena, article 190, capítol
5 , article 191, 192, 193, capítol 6, article 194, capítol 7 ,
artic le 195, 196, 197, disposició transitòria tercera,
disposició final segona, disposició final tercera, disposició
final quarta i disposició final cinquena i annex. I crec que he
fet una errada i em faltava dir títol VIII. Passam a la votació.
Votam.

51 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Doncs es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Aquesta presidència en conseqüència proclama aprovada
la Llei agrària de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Aixecam aquesta sessió.
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