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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui -es poden posar als seus llocs per favor, gràcies- i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretària
anomenarà els diputats i les diputades que respondran “sí”,
“no” o “abstenció” i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Atès que les dues proposicions no de llei que es presenten
i que estan a l’ordre del dia d’avui, una la RGE núm. 8397/20,
i l’altra RGE núm. 8450/20, atès que aquestes dues
proposicions no de llei són molt paregudes i, si els sembla bé,
faríem un únic debat i després sí que votaríem cada una de les
proposicions no de llei.

El debat seria de la manera següent: començaria la primera
intervenció el grup proposant de la proposició no de llei RGE
núm. 8397, que la Sra. Assumpció Pons; seguiria per cinc
minuts més, la intervenció inicial pel Sr. Josep Melià, del
Grup Pi Proposta de les Illes Balears, per a la defensa de la
proposició no de llei RGE núm. 8450/20. I després, en torn de
fixació de posicions, passaríem a la intervenció de la resta
portaveus. En el segon torn de rèplica tornarien intervenir, en
l’ordre establert inicialment, intervendria la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts, i el Sr. Melià, per cinc minuts més.
Llavors passaríem a la votació de cada una de les proposicions
no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8397/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgènci a, relativa a pagament i
convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles.

2) Proposició  no de llei RGE núm. 8450/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, relativa a la
reobertura de les subvencions per a inversions en
explotacions agràries 2018-2020 per donar liquiditat a la
pagesia durant la crisi per la COVID-19.

Per tant, per a la defensa de la Proposició no de llei RGE
núm. 8397/20 té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Assumpció Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i
senyors diputats. Sense cap avís, sense cap tipus d’informació
prèvia, la Conselleria d’Agricultura ha tancat la convocatòria
de subvencions d’inversions a les explotacions agràries
corresponents a enguany, corresponents al 2020. Una decisió,
sota el nostre parer, precipitada, perquè la resolució de la
presidenta del FOGAIBA -no oblidem que la presidenta del
FOGAIBA és la Sra. Consellera, Sra. De la Concha-, va sortir
publicada en el butlletí oficial el divendres, dia 9 de maig, i 48

hores després, parlam del dilluns, dia 11, ja havia entrat en
vigor i estava tancat el termini de presentació de sol·licituds. 

Com cada any, les peticions es podien presentar des del dia
6 de març fins al dia 30 de juny, però el Govern ha avançat el
tancament 50 dies i, de fet, ha deixat els pagesos sense
opcions de poder obtenir aquestes ajudes. 

Sincerament, consideram que els professionals del camp
es mereixen un respecte i, en segon lloc, unes explicacions,
enlloc d’aquesta manera d’actuar que, a mi em sap greu, però
s’omplen la boca quan ens afirmen: “Necesitamos que el
sector primario sea estratégico, parte fundamental de la
reactivación económica de nuestras islas, hacía un modelo
económico más diversificado, más sostenible, más
respetuoso con nuestro territorio, paisaje y medio
ambiente”. 

Però a tot açò encara hi hem d’afegir que la conselleria no
ha pagat les subvencions per inversions fetes a les
explotacions des del 2018, incloses dins el PDR, el Pla de
Desenvolupament Rural. Les darreres dades de què disposam
indiquen que els expedients pendents de tramitació i resolució
per aquest concepte sumen 873 peticions.

Efectivament, al FOGAIBA tenen un problema, a més dels
10.600 expedients que es van deixar sobre la taula sense
tramitar a l’anterior legislatura, el 2017 només disposava de
8,9 milions d’euros per als tres anys finals del PDR, i les
sol·licituds pugen 11,6 milions. I què han fet des de la
conselleria? Jo els ho diré, han fet la solució més fàcil:
avançar dos mesos els terminis, tancar i que els pagesos no
presentin més peticions, açò és el que han fet. 

Per tant, ho consideram totalment inacceptable, ho
consideram un menyspreu absolut per als pagesos i per a les
famílies que lluiten cada dia per mantenir el sector primari i
produir aliments. 

No els podem donar l’esquena, cal trobar unes fórmules i
unes altres solucions, i arran d’açò, hem presentat aquesta
proposició no de llei. I, sincerament, ens satisfà que 24 hores
després, El Pi hagués presentat una PNL que coincideix amb
el nostre primer punt d’acord, reobrir les ajudes del PDR
tancades de manera unilateral. Per fer-ho possible proposam
que una part del pla de xoc per al sector, anunciat dia 25 de
març, del qual, per cert, encara desconeixem quins seran els
seus resultats, es destini a la dotació precisament d’aquestes
ajudes.

La consellera, Sra. de la Concha, va manifestar a la
compareixença en el ple, el passat 19 de maig, que aquest pla
de xoc, amb un pressupost inicial d’1.850.000 euros, pujaria
finalment a 3.400.000 euros. Per tant, ja disposen de partida
per reobrir les ajudes.

També proposam un acord entre les Conselleries
d’Hisenda i Agricultura per poder aportar recursos i pagar,
d’una manera immediata, les ajudes del PDR pendents de 2018
i 2019.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008397
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008450
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Creiem que açò, n’estam convençuts, seria una manera
eficaç d’ajudar els nostres pagesos, els nostres ramaders; no
tot han de ser bones paraules, anuncis i promeses, sinó que hi
ha d’haver uns fets contundents. Si estam convençuts de
l’admirable tasca que fan des d’aquest sector, hem de posar
solucions ja. 

I ja que, Sra. Presidenta, fem un únic debat, doncs,
anunciam el nostre vot favorable a la proposició no de llei d’El
Pi.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara per a la defensa de la
Proposició no de llei RGE núm. 8450/20, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Subscric completament la
intervenció de la portaveu del Grup Parlamentari Popular i
evitaré reiteracions que són innecessàries. 

És cert que la nostra proposta és molt similar a la del
Partit Popular, només té una diferència, més formal que de
fons, que és que nosaltres la relacionàvem amb la situació de
la COVID-19, perquè en el moment que la vàrem presentar hi
havia una limitació de presentació d’iniciatives parlamentàries
si no estaven relacionades amb el coronavirus, per tant,
nosaltres vàrem considerar que era un tema urgent i que tenia
un vincle amb el tema de la COVID-19, ja que en situacions
extraordinàries, especialment de crisi per a tots els sectors
econòmics, i, lògicament també, per al sector primari,
enteníem que havíem de donar una resposta ràpida a aquesta
situació i que la COVID precisament convida que la
conselleria sigui encara més sensible amb la situació dels
pagesos.

Aquesta era l’única variació que hi havia, per tant, nosaltres
consideram que la crisi que genera la COVID fa que encara
s’hagi de fer un esforç més important d’acomplir els
compromisos adquirits amb el món de la pagesia.

No importa dir que la normativa balear i especialment la
Llei agrària convida i especifica molt clarament que el sector
agrari és un sector fonamental de la nostra economia i que se
li ha de donar un tractament específic i que el manteniment del
sistema agrari és un element prioritari de les polítiques
públiques que ha de fer la comunitat autònoma de les Illes
Balears. I d’acord amb aquests preceptes, entenem que és
absolutament incoherent la decisió adoptada per la
conselleria.  

Per tant, entenem que, per un tema també de seguretat
jurídica, aquesta convocatòria ha de reobrir el seu termini i
que tots els pagesos que estaven en disposició de fer la seva
sol·licitud l’han de poder fer. És vera que la iniciativa del Grup

Parlamentari Popular especifica com ho ha de fer la
conselleria, nosaltres no hem entrat en el com, que ho facin
com trobin, però que donin cobertura als pagesos i que trobin
la fórmula adequada per complir els compromisos que han
adoptat, que han fet públics i que els pagesos esperen, perquè,
si no, és evident que hem generat una inseguretat i que tornam
deixar un sector, del qual ens omplim la boca de la seva
defensa, però que al final el tornam deixar decantat i ens en
tornam oblidar. I això, des del Grup Parlamentari d’El Pi,
consideram que no és acceptable.

Per tant, la nostra proposta és més simple que la del Partit
Popular, però coincidim amb la del Partit Popular, és que es
torni a reobrir aquest termini i que s’acompleixin els terminis
així com estaven establerts, com estaven prevists i fins dia 30
de juny, és a dir, que hi hagi un termini raonable perquè tots
els pagesos sàpiguen a què s’han d’atendre i puguin fer les
seves sol·licituds.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el
Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Bueno, como son bastantes puntos y
aunque tienen que ver cada uno pues tienen sus explicaciones.

La consellera dio aquí una comparecencia y ya rindió
cuentas y explicó lo ocurrido, lo que se cerraba era la
convocatoria o la posibilidad de presentar solicitudes para el
2020; 2018, 2019 y las entradas en sí se atenderán y lo
gestionarán pues conforme al orden de entrada y como indica
la línea de ayuda. 

Uno de los partidos que presenta esta PNL es un partido
que ha gobernado y que, por supuesto, sabe que cuando se
gobierna y se llega a un acuerdo entre consellerias, en este
caso la de Hacienda, sobre todo para la cofinanciación de la
línea de INEA, se mantiene. ¿Qué pasa? Que esto  ya se ha
aumentado además también esta línea. El problema es que ya
estamos a final de plazo, a nivel europeo también está cerrado
el plazo, y de lo que se han dado cuenta es de que no había
liquidez, y sería una irresponsabilidad absoluta seguir
permitiendo entradas si no van a poder resolver
favorablemente dando esas ayudas. Entonces, han actuado
como han creído mejor. Hablamos siempre del 2020.

Esta línea, ya lo explicó la consellera aquí, ya se aumentó,
era una línea de 29 millones y se aumentó, se ha llegado a
aumentar entre todo su tiempo, estamos hablando de muchos
años, a 44 millones.

Sin duda cuando se tenga que negociar el nuevo período se
van a tener que tener muy en cuenta estos datos para ajustarlo
a la realidad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en

 



340 ECONOMIA / Núm. 19 / 3 de juny de 2020 

esta ocasión, en esta ocasión me refiero a un período que
todos sabemos que es de muchos años.

Un partido, además, que ya ha gobernado y que sabe
además como funciona el FOGAIBA, que presente también un
límite para que absolutamente todas las entradas de ayudas
estén solventadas para el 31 de agosto, si sabemos que este
proceso es dinámico, es decir, completamente vivo, que
precisamente es lo que tiene que haber, porque en este punto
habla de ayudas en general. Si precisamente lo que tiene que
haber son entradas de solicitud de ayudas que se van
resolviendo y que se van pagando conforme van aumentando
-voy rápido, presidenta si no es por el tiempo, ¡ah!, vale.

Para hacernos una idea, en diez meses que se lleva de este
equipo, cuando hablamos del FOGAIBA, se han destinado ya
más de 31 millones en ayuda, eso supone el 70% de lo que
había cuando se entró. Quiero decir, están trabajando a buen
ritmo desde el FOGAIBA, sólo en ocho semanas ya han
pagado más de 9 millones de ayudas en total. Lo digo porque
es que algunas hay que tener muy bien en contexto cómo
trabaja FOGAIBA y cómo lo van haciendo. Creo que se trabaja
a buen ritmo, lo que no se puede pretender es que algo que se
sabe que es dinámico quede a cero y no haya entradas, va
habiendo entradas y va habiendo respuestas y se van
resolviendo favorablemente y, en general, todo el mundo
coincide en que se hace un buen trabajo, en general.

Justamente, también uno de los puntos habla de hoja de
ruta o la agenda de la conselleria, pero es que esta conselleria
depende de fondos europeos y también a nivel estatal. Quiero
decir, hasta que no se tenga la agenda europea para tener en
cuenta todo el nuevo marco financiero de la PAC, esta
conselleria, la conselleria de aquí, de Baleares, debe de
esperar a ajustar su agenda y su calendario para tenerlo en
cuenta, porque, si no, no podrá saber bien cómo cumplirlo, y
esto depende de Europa, y también a nivel estatal, no solo de
aquí, de Baleares, y lo sabemos y sobre todo un partido que ya
ha gobernado.

La parte de El Pi, bueno, es -vuelvo a reiterar- 2018-2019
se va a atender como es debido, se ha visto  que no había
fondos, se pide que se abra o que... o yo lo comprendo, lo ha
dicho Asunción, que se busque de donde sea fondos y se
haga..., pero es que esto ya no tiene nada que ver con reabrir
una línea si no hay fondos. Esto tiene que ver con una
negociación que tienen que tener a nivel de gobierno, que para
eso primero tienen que resolver o tener bien previsto hasta
dónde se llega y hasta dónde no, y qué queda fuera, y a partir
de ahí, como es normal, se intentará hacer.

¿Qué es lo que ha hecho el FOGAIBA? Está trabajando en
encontrar una solución. La propuesta de resolución la ha
hablado con las organizaciones profesionales agrarias. Está
pendiente de ver cómo se encuentra la mejor solución, lo que
no podemos hacer es querer pretender que, bueno, que las
cosas se hagan de forma irresponsable, que si sabemos que no
hay fondos se sigan atendiendo cuestiones que, oiga, cuando
se resuelvan estos expedientes a lo mejor no se pueden pagar,
y eso sí que sería muy malo.

Yo no creo que sea irresponsable darse cuenta de que algo
no está funcionando como toca, pararlo, es verdad, se ha
parado para poder atenderlo todo y encontrar una solución. Lo
explicó...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, ha d’anar acabant...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... -acabo-, todo esto lo explicó la consellera en la
comparecencia, lo único que hago es reiterar lo que ella
explicó.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Abans de seguir demanaria als diputats
i diputades que ens segueixen per videoconferència si poden
apagar els micròfons, perquè de vegades se sent renou de fons.
Gràcies.

Ara per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Jesús Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. López, lamentablemente no
podemos coincidir con su valoración de que se hace un buen
trabajo. Está usted, sigue haciendo un buen trabajo en este
momento intentando mantener y sostener las razones de mal
pagador que ya nos dio la consellera y que, lamentablemente,
se quedan en eso, y lamento decírselo con esta crudeza o con
esta sinceridad. Pero, vamos a ver, una conselleria que no paga
ayudas concedidas, si no lo hace con ayudas concedidas de
2017 y de 2018 el asunto, lamentablemente, no tiene nombre,
no tiene por dónde cogerlo.

Recordemos cuáles son los objetos del FOGAIBA, que se
nos facilitó ya en la conselleria: “tenint en compte la missió 
pròpia del FOGAIBA executa les polítiques d’auxili en
matèria d’agricultura i pesca”, ¿vale?, “i  canalitzar,
mitjançant l’atorgament de subvencions, les quals es
destinen fonamentalment...”; en fin, que (...) es muy evidente
que las obligaciones contraídas... y las obligaciones contraídas
por un gobierno son demasiado obligatorias. Quiero decir, si
no, lo desprestigiamos absolutamente todo, nos cargamos el
sentido de las instituciones y las administraciones. 

Una concesión de una subvención del FOGAIBA debería
ser mejor papel que un cheque firmado por Bill Gates, y con
esto, un señor con una concesión, que además ya ha hecho él
la inversión que tenía que hacer con eso, ha comprado el
tractor, ha puesto el voladizo, ha hecho el palomar, lo que
hubiera debido hacer, el ya ha adelantado además su dinero, se
encuentra que va a un banco que le dirá: “uy, ¿una concesión de
la administración balear que tarda dos o tres años?” Eso no
nos lo podemos permitir, es degradar las instituciones.
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Entonces, lamentablemente, le tengo que recordar que
nosotros ya en presupuestos les dijimos que hacían mal los
presupuestos. 

Esta conselleria tal vez nunca se debería haber separado de
Medio Ambiente si tenía tanto coste propio, si su propio coste
de mantenimiento influía en sus obligaciones, en sus
obligaciones reales, en las que tiene, en mantener el campo
menorquín.

Y es más, si se mete..., perdón, menorquín y mallorquín, -
perdón, perdón, perdón-, la duda... ha habido ese momento, ese
lapsus, perdóneme, es que yo había venido a...

(Remor de veus)

... ibicenco y formenterenc, que pena, es una pena porque iba
magníficamente bien, sabía que caería en algún lapsus.

Bien, aquí de lo que estamos hablando es de una cuestión,
ustedes me dicen que una compañía de trenes que me diga:
“no, nosotros no tenemos para pagar los vagones ni las
máquinas y no los estamos pagando, pero hemos hecho un
departamento de justicia social que va a hacer que a partir de
ahora van a ser más iguales los bille tes de primera y de
tercera”. Les diríamos: “oiga, perdone, dedíquense a lo que se
tienen que dedicar, paguen los trenes, paguen las máquinas,
paguen los vagones, no me entretengan con otros conceptos”.
Y ustedes, en esta conselleria, tal vez por voluntad política, se
están dedicando... aquí hay una cosa a la que hay que primar,
todos los fondos deberían estar para esto.

Y mientras tanto, digo mientras no nos podemos permitir
otras cosas, no nos las podemos permitir, porque les recuerdo
que venimos de las tractoradas de enero, y las volveremos a
tener, las volveremos a tener porque, lógicamente, no se está
cumpliendo la palabra dada, y un gobierno que no cumple la
palabra dada está metiéndose en un problema excesivo.

El... como (...) que empieza a haber la mirada peligrosa...

(Rialles de l’intervinent)

... y un tanto ladeada, aquí hay otra cuestión..., que de todas
maneras hay que insistir y que también a eso que se debería
dedicar esa conselleria, ¿eh?, los fondos de cohesión europea
son muchos más, tienen requerimientos muy pesados,
tenemos nosotros que escribir mucho qué es lo que queremos,
son muy pesados y además ellos les dirán: “no, vino no, que ya
lo hacen los franceses, hay que pasar humillaciones, y ustedes
la almendra y tal” y, en fin, mal... malillo el asunto.

Segundo, hay muchísima supervisión, son una gente que te
mira muchísimo qué estás haciendo y que el dinero no lo
utilices para políticas..., sino directamente las ayudas y sus
obligaciones, ¿vale?

Y tercero, obligan a participar, obligan a poner nosotros
una parte. Entonces, digo: lo estamos evitando, pero esta
conselleria debería estar volcada a conseguir estos fondos de

cohesión cuando,  como está claro, que no puede ni hacer
frente a sus deudas y a la palabra dada.

Ya he terminado, Sra. Presidenta, gracias, perdón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. L’estava escoltant detingudament, Sr.
Méndez, no el mirava amb mals ulls...

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, ens trobam
davant dues proposicions no de llei ben plantejades i
políticament ocurrents, és a dir, surt el titular al diari i
automàticament l’oposició planteja dues proposicions no de
llei. 

El que passa és que a mi el que m’agradaria és poder fer un
poquet d’història del FOGAIBA i dels plans de
desenvolupament rural, els PDR.

Primer, vull plantejar que som al període de PDR 2014-
2020, per tant, enguany, en principi, acaba aquest període, i la
gent que coneix aquest món sap que l’any en què acaba, per
dir-ho d’alguna manera, pressupostàriament està pensat perquè
l’any que acaba no acabi a 31 de desembre, sinó que... no dura
tot l’any, perquè no quedi res, per poder fer net les línies.

Quan al maig del 2015 el conseller Vidal va prendre
possessió de la seva conselleria, es va trobar amb un PDR que
era el 2014-2020, però que el de les Illes Balears no estava
aprovat; és a dir, es va aprovar al novembre del 2015. És a dir
qui planteja una de les dues proposicions no de llei va estar
més d’un any i mig amb el PDR aturat i sense aprovar. 

Al final es va aprovar, com dic, el novembre del 2015; va
ser el darrer PDR de tot l’Estat que es va aprovar, per aquest
retard d’un any i mig que dúiem amb el Govern del Partit
Popular, i es va aprovar amb el de la comunitat autònoma de
Madrid, que varen ser les dues darreres.

Llavors, és clar, ens vàrem trobar que en aquell moment,
la gent que gestionava la Conselleria d’Agricultura, amb un
altre problema i és que el PDR plantejat el 2014-2020 era un
PDR molt ambiciós pressupostàriament, sense fons, és a dir,
dels 75 milions d’euros que havia de posar la comunitat
autònoma de les Illes Balears en aquell PDR, que és l’actual,
és el vigent, només hi havia 30 milions d’euros assignats al
pressupost.

Per tant, a la passada legislatura el conseller Vicenç Vidal
evidentment va aconseguir que es dotàs i va aconseguir els 35
milions d’euros que feien falta. Per tant es va poder fer aquell
PDR ambiciós pressupostàriament gràcies a la gestió àgil del
conseller Vidal.
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Per una altra banda, crec que és important saber com
funcionen aquestes ajudes. Les ajudes funcionen que el pagès
o l’empresa agrària fa la sol·licitud d’ajuda, la conselleria li
concedeix l’ajuda, en aquell moment és quan el pagès ha de fer
la inversió, la justifica i després la conselleria la hi paga.
L’embós, el retard, és entre  la sol·licitud i la concessió de
l’ajuda, no entre la justificació i el pagament; entre la
justificació i el pagament es va al dia, i de cada dia, la veritat,
de cada vegada la cosa va més al dia.

Vull recordar només una dada que crec que és important,
i és que el 2008 el FOGAIBA va pagar 61,1 milions d’euros,
que és un rècord absolut des de la seva creació el 2004. Amb
això vull dir que el període que podríem anomenar a les Illes
Balears 2015-2020 s’ha fet una feina intensa; per exemple,
com objectiu s’havia marcat la incorporació de 300 joves
pagesos, tramitar la incorporació de 300 joves pagesos, i se
n’han tramitat 450, perquè ens facem una idea que els
objectius s’han sobrepassat, s’han complit amb escreix.

Per tant, crec que és important tenir en compte que el
sector agrari a més a més d’estratègic és essencial, però
també és important dir les coses tal com som; és a dir, som al
final del període, hem acabat e ls  doblers, siguem realistes,
diguem la veritat, facem feina en el nou PDR que hauria de
començar el gener de 2021, i el gener de 2021 començar el
nou PDR així com toca. S’ha tancat una línia de tot el PDR...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, ha d’acabar.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -sí, ara acab- el PDR és un pla molt extens i s’ha tancat una
línia.

I llavors s’ha de tenir en compte una altra cosa, que l’ha de
tenir en compte la conselleria i  crec que és important, i és
que, en cas que el PDR no es posi en marxa, el nou PDR, el
2021 sí que s’ha de fer una feina exhaustiva de veure quins
fons hi ha dins el FOGAIBA per al 2021 sí poder treure
aquesta línia, encara que sigui amb la pròrroga del PDR que
ens donarà Brussel·les.

Per tant, ja dic, són dues proposicions no de llei
importants...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, ha d’acabar.

EL SR. MAS I TUGORES:

... plantejades amb oportunitat política, però que sap
perfectament qui les planteja que són inviables i que des de
l’administració incomplibles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Llama la atención ver a un grupo que
sustenta al Gobierno balear y a la Consejería de Agricultura
hablar de cosas inviables refiriéndose a estas PNL, cuando
tienen ustedes una dirección general nada más y nada menos
que de Soberanía Alimentaria, pero en fin... 

Yo creo que esta consejería es la consejería inoperante, de
los grandes titulares, y que, pues eso, se dedican a vendernos
que tienen una dirección general de Soberanía Alimentaria, o
ahora, por ejemplo, no sé, la creación del Observatorio de
Precios... Crea más administración, dándole el nombre de los
deseos y anhelos de lo que sería su mundo ideal, pero que en
la práctica no sirve para nada.

Estas PNL aportan medidas efectivas y suponen una ayuda
real al sector, pero la consejería, lejos de gestionar los
servicios públicos de forma eficiente y eficaz, pasa de salvar
al sector y se dedica a vender humo. Lo último que ahora
sabemos es que a través del Observatorio de Precios hemos
sabido que el precio de venta al público de las naranjas dobla
el del origen, y en el caso de los limones lo triplica. Bien, ¿y
ahora qué? Porque eso ya lo sabíamos, seguimos observando
los precios. Esto es la parálisis por el análisis, y esta es la gran
idea de la consejería para ayudar al sector ante la crisis de la
COVID, crear este Observatorio de Precios.

En fin, creo que la consejería lo que tiene que hacer es
ponerse a trabajar de forma eficiente, eficaz, y estas
propuestas que se traen hoy aquí por parte de los grupos que
las presentan serían un buen comienzo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. La consellera
De la Concha, en la seva recent compareixença, va explicar
com estava la situació  dels pagaments i com era el
funcionament d’aquest sistema; criticable i millorable, sens
dubte, i aquí és on pensam que s’ha d’actuar perquè la resposta
sigui més àgil. Pensam que, tenint en compte el volum de
sol·licituds, seria més escaient modificar el (...) perquè sigui
més efectiu, però, tal i com ja han explicat altres portaveus
que m’han precedit, el problema radica en què el fons ja s’ha
exhaurit.

Per tot açò, i ja vaig acabant, donarem suport a aquestes
iniciatives. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, un dels problemes que pensem que ha estat és
que el model de gestió ha permès convocar ajudes tenint en
compte només la partida total disponible i sense conèixer el
nombre de resolucions i pagaments anteriors pendents. Aquest
sistema no s’ha pogut canviar, ja que s’havia d’esperar la
finalització del marc financer actual, que va des del 2014 fins
al 2021, com s’ha comentat. I tampoc no s’ha pogut modificar
el que ja estava compromès prèviament amb la Conselleria
d’Hisenda. Per tant, el FOGAIBA només ha pogut treballar
aquests mesos en accelerar resolucions i pagaments, agilitar
tots els processos que siguin possibles i avançar en ordre
rigorós en les convocatòries amb ajudes que encara es trobin
pendents.

El Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a
aquestes PNL, encara que comparteix totalment, i s’agraeix
molt, la preocupació tant del Partit  Popular com d’El Pi
Proposta per les Illes Balears per la gestió de les ajudes i
subvencions. I és clar que fa falta una solució definitiva, és
evident, una solució que faci que no es repeteixin aquestes
situacions, però el que s’ha de fer és treballar ja en una
proposta de sistema de gestió diferent i millorada per al
proper període PDR 2022-2027, i que sigui consensuada amb
totes les organitzacions professionals agràries, la conselleria
i el FOGAIBA.

També considerem que les línies d’ajudes són molt
importants en el futur escenari de la reactivació econòmica
per generar dinamisme al sector primari, i precisament per
això s’ha de treballar per millorar molt el sistema global per
a la gestió de subvencions del proper període.

Quant al primer punt de la PNL del PP i a l’únic punt de la
PNL d’El Pi, doncs bé, el FOGAIBA, com s’ha vist, ha hagut
de tancar aquest període de sol·licituds de la convocatòria
2020, per què? Perquè, després de publicar-se aquesta
convocatòria d’aquestes ajudes en concret i amb totes les
dades actualitzades pels tècnics del FOGAIBA, corresponents
al 2018, idò va ser evident que no hi havia fons suficients. 

Pel que fa a la resta de línies de l’actual Programa de
Desenvolupament Rural, es continuaran pagant amb normalitat
fins a acabar el període. La conselleria va assumir, com a una
de les tasques prioritàries des del primer dia, posar en ordre
totes les resolucions i els pagaments que hi havia pendents
corresponents al període del PDR actual, (...)

(Mal funcionament del so)

... situació una mica inusual i, per tant, davant aquesta situació
s’ha decidit tancar (...)

(Mal funcionament del so)

... línia (...)

(Mal funcionament del so)

... dels pagaments, prioritzant sol·licituds de professionals del
sector agrari i seguint criteris de concurrència competitiva
estrictes.

Però per millorar la situació actual i futura (...)

(Mal funcionament del so)

... s’ha compromès seriosament a establir un nou sistema de
tramitació i pagament més àgil i ordenat (...)

(Mal funcionament del so)

... per al proper període 2021-2027.

Quant al segon punt de la PNL del PP, el pressupost de la
conselleria ja està compromès i ja està tancat amb la
consellera d’Hisenda en aquest sentit, i a través del marc
financer europeu per a les ajudes també està tancat, però per
compensar la situació actual s’ha (...)

(Mal funcionament del so)

... inicial, amb mesures que encara s’estan estudiant, com s’ha
comentat, poden ampliar-se un total (...)

(Mal funcionament del so)

... 300.000 euros. (...)

(Mal funcionament del so)

... que s’aplicarien sempre, avui s’estan aplicant amb efecte
retroactiu des del 14 de març al 30 de juny, i són
complementàries i compatibles amb altres ajudes del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i amb altres
gestionades directament per la Comissió Europea.

Quant al tercer punt de la PNL del PP, bé, recordem que
s’ha augmentat en quasi 4 milions d’euros la línia global
d’INEA per arribar quasi als 44 milions d’euros.

Quant al quart punt, és que el FOGAIBA ha de ser àgil per
avançar en els tràmits pendents (...)

(Pèrdua de so)

... tot el que s’ha pogut en la resolució i en el pagament
d’ajudes per injectar liquiditat a les explotacions i les
indústries alimentàries.

I ja per acabar, el cinquè punt, que parla de calendari, bé,
això depèn del proper marc financer de la Unió Europea per al
nou període de la PAC, on hi ha incloses les ajudes del
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Programa de Desenvolupament Rural, incloure ajudes i
subvencions (...)

(Mal funcionament del so)

... aquestes dues PNL.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per contradiccions i per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, en primer lloc
al Sr. Fernández, jo li dic amb tots els meus respectes, però jo
no sé si ha entès com a massa aquesta proposició no de llei.
Vegem, hem tancat el 2020, per tant, cal reobrir-ho. Si hi ha
fons, si hi ha fons per al pla de xoc s’han de destinar a reobrir
les ajudes del PDR.

I al Sr. Mas, sí, és cert, sap per què es va tancar tard? Per
la manca de recursos del Govern, el PDR 2014-2020 es va
tancar tard per la manca de recursos del Govern, a causa, a
causa, Sr. Mas, del forat que va deixar el PSOE i MÉS per
Mallorca. Així i tot ho vam aconseguir aprovar el 2015.

Però bé, és el que deia abans, abans d’anunciar un pla de
xoc i noves actuacions que no sabem quan es duran a terme,
abans de crear falses expectatives als pagesos, que paguin el
que deuen, que paguin el que deuen! Aquesta hauria de ser la
prioritat de la Conselleria d’Agricultura, i així ho vam
manifestar el mateix dia que la consellera va presentar aquest
famós pla; que no ens enganem, a dia d’avui continua sent una
declaració d’intencions, una simple declaració d’intencions,
perquè el primer, insistesc, ha de ser abonar les ajudes en les
quals van confiar molts de professionals del camp i van fer
inversions en renovació de maquinària, millora
d’infraestructures, modernització d’explotacions.

Escoltin, en cas contrari és que aquesta conselleria no
tindrà cap credibilitat i acabarà amb un balanç molt negatiu,
com va fer l’anterior conseller, del que encara a dia d’avui hem
escoltar que van incrementar les ajudes al sector, potser,
potser que les hagués incrementades, però va deixar els
expedients sobre la taula i no els va pagar. Per l’amor de Déu!
Açò és la realitat!

Per tant, la Sra. Armengol no pot venir a dir que el sector
primari és una prioritat pel Govern del pacte i que han aprovat
un pla de xoc, quan a la vegada tanca els terminis per presentar
les sol·licituds del PDR. Miri, i no ho pot dir quan el Decret
de mesures urgents que es va convalidar ahir, no inclou cap
mesura a favor del camp, però sí que n’hi ha per a les sales de
joc, vostès mateixos, senyores i senyors diputats!

I no ho pot dir tampoc la Sra. De la Concha, quan el
Consell de Ministres va aprovar dia 19 de maig el repartiment

de 130 milions d’euros i a Balears només en rebem 1,6
milions, és que rebem un 1,26%, només un 1,26%! Tornam
ser de les autonomies més mal finançades, perquè patim un
Govern que no ens sap defensar i no sap reclamar el que ens
correspon.

Mirin, si en el mes de març el Sr. Mateu Morro qualificava
la situació dels pagesos d’”insostenible i al límit”, com es
pensa que es troben a dia d’avui, quan encara no han cobrat les
ajudes del 2018 i 19? I, a més a més, els han tancat, sense
avisar-los, les del 2020.

Per tant, destinin el pla de xoc a reobrir el PDR. I si no
tenen doblers, Sr. Fernández, si no tenen doblers, sempre
poden suprimir la Direcció General de Sobirania Alimentària,
que van crear vostès per motius ideològics; quan aquí el que
necessitam són més solucions i manco ideologia.

La consellera va admetre a la compareixença de dia 19 de
maig, que el sistema d’ajudes del PDR no funcionava i que era
un error i va dir textualment: “estudiaremos un sistema
mucho más ágil, que (...)

(Mal funcionament del so)

... la línea de ayuda durante unos meses, lo resuelvas en 3
meses, pagues, veas qué dinero te queda y vuelves a abrir,
y así sucesivamente”. Tot açò són bones paraules que no
sabem ni on ens duran ni com acabaran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha d’anar acabant.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... -sí acab, Sra. Presidenta.

Des del Partit Popular mantenim, amb tots els seus termes,
aquesta proposició, presentada en un sentit constructiu a favor
dels nostres pagesos. Per tant, insistesc, tornin obrir les
subvencions per a inversions amb una nova convocatòria i amb
la corresponent dotació pressupostària.

I només cal donar les gràcies als partits que han manifestat
el suport a la nostra proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara per fer un aclariment, Sra. Pons,
vostè ha fet referència durant la seva segona intervenció al Sr.
Fernández, entenem que es referia al Sr. López, del partit de
Podem, d’Unides Podem?

No la sentim Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, al Sr. Alejandro López, disculpi.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte, és perquè consti en acta.

Molt bé, per contradiccions i per part del Grup
Parlamentari Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Resulta que els grups
parlamentaris que donen suport a un Govern que deixa penjats
els nostres pagesos, es dediquen davant la nostra iniciativa a
parlar-nos de responsabilitat, de gestió àgil, de funcionament
adequat; bé, un poc de contrició, un poc de contrició, perquè
realment molt bé no s’han fet les coses quan se’ls acumulen
els expedients de manera desaforada i quan no són capaços de
fer front als pagaments que tenien compromesos. Home, com
a mínim facin un poc d’autocrítica, perquè el que ja és el
súmmum és que ja pretenguin que els aplaudim!, com si ho
haguessin fet tot beníssim, quan el que han fet és deixar els
pagesos més tirats que res!

I, Sr. Mas, li he de dir, perquè vostè ens ha fet una
explicació molt ben argumentada, vostè diu que som
ocurrents, vostè ha fet una exposició ben argumentada, però
ens ha vengut a dir, no ho ha dit expressament, però això és el
que es dedueix de la seva intervenció, que, al final, no hi ha cap
pagès que hagi fet una inversió que quedi penjat, perquè, és
clar, on hi ha el col·lapse és a la primera part i no a la
justificació, ens venia a dir això. En tot cas, l’hagués convidat
a fer una esmena i que, com a mínim, quedassin coberts i se’ls
donàs l’ajuda a aquests pagesos que efectivament haguessin fet
la inversió, que són els que evidentment es troben en una
situació més greu. Però vostè bé s’ha abstingut d’intentar
trobar solucions també per a aquests pagesos, que també n’hi
ha, com vostè sap.

Per tant, jo crec que les seves argumentacions no tenen
força i crec que el que haurien de fer vostès, s i realment
creuen en la pagesia, és donar suport a la nostra iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Bé, vist que ha quedat clar que el sentit
del vot de cada grup parlamentari és el mateix per a les dues
proposicions no de llei i acabat el debat, passaríem a votar les
dues proposicions no de llei amb la mateixa votació, si els
sembla bé.

Passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 8397/20
i la Proposició no de llei RGE núm. 8450/20. Per tant, si els
sembla bé, la Sra. Secretària procedeix a la lectura del nom

dels diputats i diputades de la comissió perquè manifestin el
seu vot.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jordi Marí i Tur. Sr. Jordi Marí i Tur?

Ha dit que no?

LA SRA. PRESIDENTA:

És igual, passa perquè no l’hem sentit.

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord. Sr. Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Truyols i Martí. Sí, -perdó-, no. Perdó,
no.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara digués el Jordi.

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, perdó. Sr. Jordi Marí i Tur?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, no el sentim. Escriu-ho a un paper, sí, exacte. Sr.
Marí, si ens sent vostè escrigui a un paper sí o no i el mostri
en pantalla. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Diu que no. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens ho pot mostrar una altra vegada, Sr. Marí? Tu ho veus,
Maria Antònia?

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, jo no el veig. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Posa sí, que no, que no. Ens arribau a embullar, aquí m’he
embullat jo.

Té raó, no. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, en conseqüència, queden rebutjades la Proposició
no de llei RGE núm. 8397/20 i la Proposició no de llei RGE
núm. 8450/20, referides a les convocatòries d’ajudes per a les
inversions agrícoles. 

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

I ara demanaria a la Sra. Pons i al Sr. Marí si poden quedar
un moment.
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