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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados. Sr.Conseller de Comercio e
Industria. Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio.

Substituciones, por favor. Sí, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Vicent Tur substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tur por Sr. Quetglas.

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRÚBIES:

Antoni Alorda substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda por Sr. Sampol.

En el primer punto del orden del día hay cuatro preguntas.
Si las señoras y los señores diputados no tienen inconveniente
alteraríamos el orden y empezaríamos por la pregunta 2659/95,
del Sr. Tur i Torres, relativa a la financiación del plan director
para la gestión de los residuos sólidos urbanos en la isla de
Ibiza. Si no hay inconveniente, empezaremos por esta y
continuaremos por la siguiente, referida al Conseller de
Comercio e Industria, y después haríamos las dos primeras.

I.3) Pregunta RGE núm. 2659/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari , relativa
a finançament del pla director per a la gestió dels residus sòlids
urbans a l'illa d'Eivissa.

Sr. Tur i Torres, tiene la palabra para formular la pregunta
número 2659/95.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, com vostè sap, el pla per a la gestió dels
residus sòlids a cada una de les illes és un pla que es posa en
mans dels consells insulars perquè sigui gestionat pels
consells insulars, i és finançat en part, un percentatge elevat,
per part del Govern balear, per la seva conselleria. La
pregunta concreta és quina és la quantitat aprovada pel
Govern de la Comunitat Autònoma a càrrec dels
pressupostos de la Comunitat per finançar el pla director per
la gestió dels residus sòlids urbans de l'illa d'Eivissa. Quina
seria la quantitat pressupostada durant aquests anys?, perquè
ens consta que a diferents anualitats pressupostàries hi ha
hagut partides destinades al pla director per a la gestió de
residus sòlids urbans d'Eivissa. En aquest cas, a quines
anualitats s'han pressupostat aquestes quantitats? Del total
aprovat, quin percentatge ha estat contractat a 31 de
setembre del 1995? I del total contractat, quin és el
percentatge executat a 31 de setembre del 1995?

En cas que alguna anualitat no s'hagués executat tota la
partida prevista per al Pla d'Eivissa, la pregunta seria si
aquestes quantitats han estat incorporades als següents
exercicis pressupostaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller de Comercio e Industria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

El Pla de gestió de residus sòlids urbans de l'illa
d'Eivissa s'aprovà, com vostès saben, pel Decret 68/94, de
15 de maig, i com en els plans insulars aprovats
anteriorment, Mallorca i Menorca, la gestió del pla
s'atribueix al Consell Insular d'Eivissa. De moment es va fer
el pla, ja aprovat ... Sembla que el Consell d'Eivissa i
Formentera està tramitant el sistema d'abocador i té els
terrenys en pla de compra, i fins que no s'hagi posat en
pràctica amb un pressupost ben aclarit, nosaltres no podem
dotar el pressupost pertinent. En qualsevol cas nosaltres
estem disposats a assumir-ne el 30% , sobre 81 milions de
pessetes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President.

De les paraules del Sr. Conseller entenc que, evidentment,
no per culpa de la seva conselleria, des de que hi està vostè o
fins i tot des del seu antecessor, però des de l'any 93, que tenc
aquesta compareixença del Conseller quan presentava els seus
pressupostos dient que hi havia una partida per a Eivissa i
Formentera, o els pressupostos de l'any 94, supòs que els de
l'any 95, ara no el tenc aquí, també era així. Eivissa i
Formentera han perdut l'oportunitat de fer ús d'aquestes partides
que en un principi s'havien previst, segurament per culpa que no
s'havia executat el pla tal com estava previst inicialment. Però,
en qualsevol cas, es confirma que avui per avui no s'ha fet ús
d'aquestes partides destinades a plans de gestió de residus
sòlids, en el cas d'Eivissa no s'ha fet ús de cap partida al
respecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President.

Efectivament, de moment no s'ha fet ús perquè no hi ha els
plans. Malgrat tot tenc constància que es fan tramitacions molt
ràpides per adquirir els terrenys adequats, i en qualsevol cas,
després, a la vista de tota una sèria de pressuposts, el Govern es
compromet a dotar la partida..., és a dir, no es que es perdi sinó
que, a la vista dels pressuposts adequats, després ens
comprometem a aportar-hi el 30% de la partida corresponent.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 2698/95, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al viatge al Japó del Conseller de Comerç i
Indústria.

Pasamos a la siguiente pregunta que es la 2698/95, formula
da por la Sra. García i Querol, relativa al viaje al Japón del
Conseller de Comercio e Industria. Para formularla, tiene la
palabra la Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller, faré les preguntes tal com les vàrem fer,
totes relatives a un viatge al Japó de vostè i altres assessors,
acompanyats per empresaris de Balears.

En quina data va viatjar al Japó, el conseller de Comerç
i Indústria? Quins assessors, directors generals i empresaris
hi varen acompanyar el conseller? Quin cost total ha suposat
el viatge al Japó i per quins conceptes? Quins tipus de
participació té el Govern de la Comunitat a la Plataforma
d'Importació del Japó? Quins contactes o visites va fer el
conseller de Comerç e Indústria quan viatjà al Japó? I quina
valoració fa el Govern de la Comunitat Autònoma de les
relacions comercials que manté amb el Japó actualment, i de
les possibilitats en el futur? Quins estands de Balears visità
el conseller de Comerç i Indústria a la fira World Shoe
Partners?

Suposo que ho he dit bé en anglès. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President. Senyores i senyors diputats.

En quina data vaig viatjar al Japó? Durant la setmana del
9 al 15 d'octubre, sortint de Palma el dilluns dia 9, tornant
el dissabte dia 14. Això és deixar un marge de dies per
treballar des del 10 al 13.

Quins assessors, directors generals i empresaris hi varen
acompanyar el conseller? A tots els actes i visites, el
director general de Promoció industrial, i a la resta d'actes
vàrem esser acompanyats pel cap de Comerç exterior de la
Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Vàrem visitar les activitats de les següents empreses:
Calzados Dillón S.A., Calzados Alcover S.A., Capó Triay S.A.,
Calzados Coll S.A., Calzados Ferrerias S.A., Gomila Melià
S.A., Calzados Valse, S.A, Sebastián Mesquida, S.A., Mesquida
y García S.A., Santiago Pons Quintana S.A., Antonis S.L.,
Creaciones Deya S.A, (...) Ibiza S.L., Heitorn S.L., Mahipy
S.L., Riera Gual S.L, Munper S.A. 

Quin cost total ha suposat el viatge al Japó i per quins
conceptes?, passatges d'avió, 598.495, allotjaments i
manutenció 133.752, total, 732.247; total per persona,
366.124.

Quins tipus de participació té el Govern de la Comunitat
a la Plataforma d'Importació del Japó? La Conselleria de
Comerç i Indústria no participa en cap plataforma
d'importació, aquest projecte ha estat (...) pel Feder dins el
programa que es denomina Ex-raiguer, no és de la
conselleria.



68 ECONOMIA / Núm. 5 / 29 de novembre del 1995

Quins contactes o visites va fer la conselleria quan va visità
el Japó? Va visitar l'exposició conjunta de calçat i confecció en
pell de les empreses de Balears, que Balears desenvolupa a
l'hotel Imperial i a l'hotel Apoqueu. Es va estar present a les
jornades del comitè bilateral hispano-japonès, organitzat pel
Consell Superior de Cambres a l'hotel Ana. Vam mantenir
contactes amb l'ambaixada, amb l'ambaixador, amb l'agregat
comercial i l'equip de l'ambaixada. Ens hem entrevistat també
amb el ministre d'Indústria i Energia del Govern espanyol, i
amb el seu equip, que estava present a les Jornades energètiques
mundials, desenvolupades al Japó en aquelles dates. Vàrem
reunir-nos amb representants del Tokyo Bank, BBV Japó, BCH
Japó, Santander Japó, (...) Japó. Vam mantenir entrevistes
informals amb dirigents del departament internacional de la
Fijutsu, amb firmes d'advocats catalanes implantades al Japó i
altres empresaris participants a les Jornades del comitè de
col•laboració hispana-japonès. Vàrem reunir-nos amb el
president de l'associació de fabricants de calçat del Japó, que al
mateix temps és el major distribuïdor de calçat del segment
mitjà-alt i alt del Japó. Ens vàrem entrevistar amb l'equip
directiu i amb el gerent de Mipro, encarregat de gestionar l'espai
firal d'Icex al Japó. Vàrem estar amb els gerents dels millors
centres comercials de la ciutat de Tokyo, grans centres
comercials, com Isetan, Sinjuku, Takasimaya, Nionbaji, i vam
visitar una sèria d'altres grans magatzems que poden esser punts
de distribució dels productes de les Illes Balears com Seibu,
Daimaru, Kankiú. També vàrem visitar el president dels grans
magatzems del Japó, i vàrem tenir l'honor que ens acceptàs una
invitació per visitar les illes.

Quina valoració fa el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de les relacions que manté amb el Japó
actualment, i de les possibilitats de futur? Les relacions
comercials que actualment es mantenen amb el Japó pel que fa
referència al comerç de productes poden esser considerades
encoratjadores, dintre d'una economia tan tancada com és la
japonesa moltes de les nostres empreses aconsegueixen
col•laborar i col•locar els seus productes i mantenir les relacions
comercials d'una forma ferma i duradora. (...) aquest fet i
constatam que el potencial de consum dels productes d'alta
qualitat que elaboram, per tant la nostra indústria així com el
nostre comerç tenen en el país asiàtic un bon pont d'entrada a un
dels reductes econòmics-socials més importants dins el món del
mercat únic. Per tant, els productes comercials de Balears tenen
una bona promoció en aquest gran país.

Quins estands de Balears visità el Conseller a la fira World
Shoe Partners? L'exposició visitada no va esser la World Shoe
Partners, que no es realitza en aquestes dates sinó que va esser
la comissió comercial organitzada per les empreses de Balears,
com he dit abans, a l'hotel Imperial i a l'hotel Apoqueu.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gracias, Sr. Conseller. Señora García i Querol, ¿quiere
hacer uso de su turno? Adelante.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President.

Sr. Conseller ens ha explicat tot i quasi no he tengut
temps d'apuntar res, com que quedarà al Diari de Sessions ja
ho repassarem.

En qualsevol cas, m'agradaria de quins sectors són els
empresaris que el van acompanyar, perquè algunes eren
evidents, quan deia Calzados..., però d'altres no sé a quin
sector pertanyen. I també m'agradaria que digués amb quins
criteris es trien els empresaris que van acompanyar el
conseller en aquesta visita.

Pel preu i pel que ha contestar quant a les despeses,
entenc que la conselleria només es va fer càrrec del
desplaçament i estada dels membres del Govern i dels seus
assessors, és així?

Pel que fa a la Plataforma d'Importació, nosaltres
coneixem aquesta visita per la premsa, i la premsa a tots els
articles que han sortit deia que es va desplaçar "para conocer
la situación de la Plataforma de Importación en la que
participa el Govern". Vostè diu que no hi participa, però
d'alguna manera es relaciona amb ells, més que res...,
volíem saber perquè és evident que per introduir-se en nous
mercats s'ha de tenir algun canal, al lliure mercat és molt
difícil que els empresaris, de forma lliure i pel seu compte,
arribin a un mercat com el del Japó, que vostè mateix ha dit
que és un mercat difícil i molt tancat a les exportacions
nostres, a les importacions seves, i per tant sempre
necessiten algun canal amb el qual aterrar dins el país i amb
el qual fer els contactes comercials pertinents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

El sector és calçat i pell, malgrat hi ha agro-alimentària
i també bijuteria i perles. És a dir jo quan vaig anar allà no
només vaig donar suport al sector de pell-calçat sinó que a
tots els productes, en general, de Balears. Tant és així que
com immediata resposta la cimera hispano-japonesa es farà
a Mallorca cap a l'octubre d'enguany, en principi està
organitzat així. També ens visitarà, com he dit abans, el
president dels grans magatzems, per tant ja podem tenir uns
bons canals de comercialització i de contacte.



ECONOMIA /  Núm. 5 / 29 de novembre del 1995 69

El tema de la plataforma és una cosa de la premsa,
perdoni'm però jo no ho he dit mai. Pot esser que..., pel Raiguer
sé que s'havia parlat de la plataforma, però m'estimaria més que
ho demanessin a ells.

Efectivament això és la quantitat que la conselleria va gastar
en nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Pasamos, por consiguiente, a las siguientes preguntas.

I.1) Pregunta RGE núm. 2287/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al Consell Econòmic i Social

Y entramos en la número 2287/95, formulada por el Sr.
Orfila, relativa al Consejo Económico y Social. Para formularla
tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller.

La importància de comptar amb un fòrum de trobada, de
debat, on participin els agents econòmics i socials, és tan clara
que ha estat reclamada per part d'aquests mateixos agents
econòmics i socials a través de les seves organitzacions de
forma reiterada. En aquest parlament s'ha discutit la possibilitat
de comptar amb un consell econòmic i social, crec recordar que
d'ençà que som en aquest parlament, i en fa dotze anys, sempre
hi ha hagut una actitud d'oposició per part del grup que donava
suport al Govern, no obstant això, en els pressuposts cada any
hi figura una partida de 1.000 pessetes amb una descripció de
possibles activitats de creació i funcionament d'un consell
econòmic i social. Per tant, demanam, lògicament, si existeix el
propòsit del Govern de crear el Consell Econòmic i Social.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Para contestar la pregunta tiene la palabra el Sr.
Conseller de Obras Públicas i Ordenación del Territorio.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. Senyors diputats.

En primer lloc vull excusar el Sr. Jaume Matas que ha estat
convocat a Madrid amb urgència, i per això no és present.

Només puc contestar que el president del Govern ja va
anunciar en el seu discurs d'investidura que donaríem prioritat
a la creació d'aquest consell. No obstant això, també hem de dir
que primer hem de començar per constituir el Tribunal de
Comptes i després el Síndic de Greuges abans que aquesta
figura, que és interessant però que haurà d'esperar un poc de
temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Hi ha una cosa que mai he aconseguit entendre, i és per
què s'han de fer les coses una a una, i no es poden fer
diferents a la vegada, si qui les han de posar en pràctica són
diferents consellers, diferents membres del Govern. I el
Govern té una estructura tan important que es permet fins i
tot tenir consellers sense cartera, de qui parlarem més
endavant, de quines responsabilitats té, per ventura es
podria responsabilitzar d'aquesta, per què no?

Per tant, no aconseguim entendre com parlant de
prioritats marcades pel Govern, abans d'aclarir d'una vegada
per totes el finançament definitiu dels consells, per posar un
exemple, hem de traspassar no sé quantes competències
perquè el president així ho ha dit. Abans de crear el Consell
Econòmic i Social hem de crear el Síndic de Greuges, el
Síndic de Comptes, i no sé quines coses més. Nosaltres
entenem que el Govern té suficient estructura i capacitat
d'acutació com per afrontar tota una sèrie de qüestions
alhora i beneficiar d'aquesta manera a qui està esperant que
es creïn per poder participar, jo crec que amb ganes, de fer
aportacions amb voluntat, de fer aportacions positives a la
nostra comunitat.

Miri, Sr. Conseller, nosaltres hem estat fervents
defensors d'aquesta figura, del Consell Econòmic i Social,
l'hem promogut, juntament amb altres forces polítiques, en
el Consell Insular de Menorca quan governava l'esquerra en
aquella institució, perquè enteníem que és important que hi
hagi un fòrum on puguin participar sindicats de treballadors,
representants d'organitzacions empresarials, i fins i tot altres
entitats per poder debatre i per poder assessorar al Govern
en determinades qüestions. Per tant, tot el que sigui
destorbar la creació d'aquest organ de participació ens
sembla negatiu, o almanco és destorbar una actuació
positiva i per tant l'instam, i en aquest sentit li pregam que
ho faci arribar al president del Govern, que es faci el més
aviat possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Molt bé, informaré el Govern d'aquest punt de vista, em sap
greu no tenir més explicacions per donar, avui estic actuant un
poquet de defensa-granera, i em sap greu no tenir més elements
de debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2606/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a descompte per al transport aeri
aplicat als residents a les Illes Balears.

Y pasamos a la última pregunta del primer punto del orden
del día, que es la 2606/95, del Sr. Orfila, relativa al descuento
para el transporte aéreo aplicado a los residentes de las Islas
Baleares. Sr. Orfila, tiene la palabra.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President.

Crec que per contestar aquesta pregunta necessitaríem un
davanter-centre, Sr. Conseller. Miri, aquesta pregunta té una
motivació molt concreta. El Día del Mundo, de dia 20 d'octubre
de l'any 1995, publicava una notícia que deia que la Conselleria
d'Economía i Hisenda dóna suport a la modificació de l'actual
sistema de subvencions per a residents a Balears de les tarifes
aèries, tal com es recollia a l'esborrany del reial decret llei que
el Govern de l'Estat va anunciar que tenia voluntat d'aprovar.
Fins i tot, segons les declaracions que sortien a aquest mitjà de
comunicació, el membre del Govern parlava, concretament des
de la Conselleria d'Economia i Hisenda, dels avantatges que
representaria aquest canvi. Després és evident que hi han hagut
tota una sèrie de reaccions a les illes, essencialment a les illes
menors, però a totes les illes, fins i tot de parlamentaris del
partit que dóna suport al Govern de l'Estat que han recomanat
tornar enrera aquesta petició, aquest propòsit, el contingut
d'aquest reial decret de tal manera que s'ha mantingut la situació
hivernada, en la mateixa situació que el tenien fins aquest
moment.

Per tant, nosaltres a partir del suport manifestat pel
Conseller d'Economia i Hisenda al canvi que finalment no s'ha
donat, pensavem que el Sr. Matas no podia fer declaracions
sense tenir un coneixement rigorós dels motius que
beneficiarien als ciutadans de les illes, aquest canvi de política.
Per tant, la nostra pregunta era molt concreta, ha realitzat la
Conselleria d'Economia i Hisenda un estudi en profunditat de la
qüestió que li permeti afirmar que aquest canvi beneficiarà
realment als usuaris del transport aeri de les illes? I si té aquest
estudi que el faci arribar, evidentment, als diputats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat.

Per començar he de dir que aquest tema, el transport, és
competència d'Obres Públiques. Si vostè mira un poc la
premsa, hi veurà que he fet un grapat de declaracions on
posava en lliça, en discussió, aquesta qüestió.

El més important és remarcar que hi ha hagut un
encontre molt important a Madrid entre el Govern central,
el Govern canari i el Govern balear, on una premissa bàsica
que era crear una línia ordenada d'actuació..., perquè vostè
pensi que tampoc no és lògic que un senyor que viatja en
preferent tengui més descompte que un senyor que viatja en
turista, hi ha una sèrie d'errors en el sistema que, realment,
són superables. De fet, estàvem treballant amb un canal de
comunicació ben clar quan el ministeri a requeriment nostre
hi va aportar una documentació que és quin percentatge
representen, respecte els viatgers en transport aeri, les
tarifes mini. En aquest moment el trànsit que hi ha entre
Barcelona i Madrid respecte de Balears, que és el trànsit
intens, el 40% en aquest moment és tarifa mini. Això va
esser un element nou dins el debat que ens ha obligat a tots,
administració central, canari i balear, a posar dins la gelera
aquest projecte, perquè realment hi ha una distorsió en
xifres molt important.

No obstant això, hem de dir que és fonamental trobar
una fórmula d'equilibri, perquè considerant que avui en dia
Balears és la seu de companyies aèries importants, que estan
viatjant amb un (...) menor, obrir una política d'una quantitat
fixa pot significar un incentiu per a la competència. No
obstant això, aquesta competència no ha de significar que en
cap moment el conjunt de residents balears perdin massa
monetària. El més idoni seria crear una fórmula elàstica,
amb una formulació matemàtica molt comprensible, de tal
forma que la massa de recursos que el Govern central hagi
signat, per exemple, a l'any 95, a transport aeri de les
Balears, es pugui mantenir constant pel conjunt de residents
balears per a l'any 96, amb una correcció que sigui PC més
nombre de viatges. Ens trobam que hem de crear un marc
matemàtic eficient per aconseguir aquest formulisme. Jo
vull apostar per l'èxit d'una figura que sigui una quantitat
fixa, sempre que no perjudiqui als residents. Avui en dia
primar de la mateixa forma a un senyor que vola amb tarifa
mini que un senyor que vola amb una tarifa preferent,
sincerament, no és un bon sistema. Per altra banda, no hem
de motivar que hi hagi companyies que mantenguin un
nivell de preus superior a altres companyies. La
competència és bona.
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No obstant això, com que el problema està en crear un
sistema que a curt termini no perjudiqui, els governs regionals
de canaris i balears amb el Govern central de Madrid en aquests
moments estam treballant per trobar un espai uniforme que ens
permeti assegurar que la massa de recursos anual no es perdi. I
això és difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. Conseller, realment és difícil. Nosaltres volem instar
que siguin molt acurats i filin molt prim a l'hora d'establir
aquesta fórmula matemàtica que permeti que els usuaris de les
illes no resultin perjudicats per aquest canvi. Per aquest canvi
que no sabem si finalment es durà a terme o no, perquè les
reticències que es van crear a partir del primer anunci van esser
prou convulses i prou importants com per fer que el Govern
espanyol aturàs durant una temporada aquesta qüestió, pendent
d'estudiar molt millor el tema i filar molt més prim.

Però no podem parlar únicament des de la perspectiva de
Mallorca, quan vostè ens parlava que la competència és bona,
la competència fa que els preus s'abaratin i que per tant millori
la qualitat del servei que es dóna als ciutadans, s'ha de tenir en
compte que determinades zones de la nostra comunitat
autònoma, una comunitat marcada pel fet de la discontinuïtat
geogràfica, fa que els ciutadans de determinades illes no puguin
sortir beneficiats, fins i tot puguin sortir perjudicats, si s'adopta
el sistema d'aquest descompte per una quantitat fixa.

Vostè sap, per exemple, que tant a Menorca com a Eivissa,
Menorca únicament depèn del transport d'Aviaco, és l'única
possibilitat que té, per a nosaltres resulta sempre xocant i quasi
macabre el fet que quan pujam a l'aviò l'hostessa expressi la
seva satisfacció perquè nosaltres hàgim optat per aquella línia,
cregui'm sincerament és quasi una qüestió d'humor negre per a
nosaltres perquè no tenim més opcions, i Sr. Conseller fins i tot
hauran de tenir coses en compte com és el fet que en
determinades èpoques de l'any i en determinats dies de la
setmana, divendres, dissabte i dilluns, illes concretes, Menorca,
per exemple, i açò ho està vivint aquest diputat que els parla,
tenen tan bloquejades les capacitats dels vols que existeixen que
molts no tenen més remei que anar en vol preferent sense tenir-
ne gana. Ens hauríem de plantejar seriosament fer desaparèixer
aquesta opció, perquè no representa res més que pagar amb
1.200 pessetes el (...) més car del món. Vostè sap, Sr. Conseller,
que l'única diferència que hi ha d'un passatger que ve de
Menorca a l'illa de Mallorca en preferent respecte d'un que hi ve
en classe turista és que li donen un bombó. És el bombó més car
del món, 1.200 pessetes. Ens hauríem de plantejar fins i tot la
possibilitat de fer desaparèixer aquest preferent perquè
representa un increment de preu pels qui no han tengut més
remei que decidir, a darrera hora, fer un viatge per qüestions
mèdiques, per qüestions de feina, per qüestions de gestió, de la
classe que sigui, i han d'anar forçosament en aquesta classe
preferent.

Per tant, que es tengui en compte aquesta situació de les
illes menors on aquesta competència no existeix, i tenguem
clar que a l'hora de fer aquesta fórmula matemàtica, tots els
usuaris en sortim beneficiats en conjunt, i si és possible per
igual, encara que a vegades és difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):

Sí, si a Menorca i a Eivissa aplicam una quantitat fixa ha
d'esser exactament igual, pesseta a pesseta, que el
percentatge, no hi ha competència, llavors no hi ha discussió
possible.

El problema que hi ha entre illes és un problema dels
grans dèficits que avui suporta Aviaco. El repte de futur és
veure si Aviaco podrà mantenir de forma constant el servei
que dóna. En aquest sentit, han de saber que treballem de
forma paral•lela, indagant en solucions regionals a nivell de
les Illes Canàries, Còrsega, Sardenya per saber si a un
moment determinat serà necessària una actuació decidida
per part d'aquest govern per donar cobertura, quant a serveis
mínims, al transport insular.

La discussió és simple, Menorca i Eivissa sense
competències, les pessetes que ha de rebre el ciutadà,
percentatge en quantitat fixa, han d'esser les mateixes. No
hi ha cap tipus de competència. Ara bé, Mallorca cap a
l'exterior és distint. Es pot ponderar un sistema que sigui
més just i més equilibrat, no només comparar una preferent
amb una mini sinó també saber que hi ha passatges d'Iberia
a Aireuropa, que valen exactament el doble. Per tant, hem
d'intentar crear una regla de mercat que sigui flexible i àgil,
sempre amb la restricció, favorable a nosaltres, que el
sistema introdueixi com a base de repartiments la quantitat
que l'any anterior significà designació, incrementada (..)
IPC, i requantificada amb una ponderació de viatjants. Això
és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.
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II.1) Compareixença RGE núm. 2870/95, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, relativa al Programa Foner II objectiu
5B.

Y pasamos al segundo punto del orden del día. Por favor,
ruego que avisen al Conseller de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

Bien, buenas tardes, Sr. Conseller de Agricultura, Ganadería
y Pesca, que viene acompañado por la Sra. Asunción Moscardó,
secretaria general técnica de la conselleria, y la Sra. Bárbara
Mestre, directora general de Producción e Industrias Agrarias,
para comparecer a petición de tres diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, en sesión informativa, sobre el
programa Foner II, objetivo 5B. Para dar comienzo a la
comparecencia, tiene la palabra el Sr. Conseller, y en su caso la
Sra. Secretaria General Técnica y la Sra. Directora General, a
necesidad del Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President.

L'objecte de la compareixença, com ja s'ha indicat, a petició
d'uns diputats del Grup Parlamentari Socialista, és celebrar una
sessió informativa sobre el Programa Foner II, objectiu 5B, tot
això d'acord amb l'article 175 del Reglament del Parlament.

Vaig indicar, quan es va fer la compareixença per explicar
el programa de la Conselleria per a aquesta legislatura, que el
sector primari de Balears està condicionat bàsicament per dos
fets, en primer lloc, el model econòmic propi de les Illes
Balears, distint de l'existent a la resta de l'Estat espanyol o
d'altres regions de la Unió Europea, que és un sistema clarament
"terciaritzat", el pes de l'agricultura i del sector primari és molt
disminuït, i per altra banda el fet que Espanya forma part de la
Unió Europea, per tant el fet que existeix una política agrícola
comunitària, que és un dels eixos prioritaris o bàsics de la
política comunitària.

Espanya, l'any 86, va entrar a una Europa que tenia una
política agrària totalment canviant. Els principis bàsics de la
política agrària comunitària, d'unitat de mercat, de preferència
comunitària o de solidaritat financera, es varen mantenir en
aquests moments de canvi, però d'una filosofia productiva,
produir el màxim possible maldament es perjudicàs el medi
natural, i d'una filosofia de desenvolupament del medi agrícola,
es tractava de desenvolupar el món agrícola sense tenir en
compte el medi rural, es va passar a una filosofia distinta, la
cosa més important no era primar la producció sinó precisament
que aquesta producció no fos "excedentària", i sí compatible
amb el medi natural. Per altra costat es va passar d'una política
de desenvolupament estrictament agrícola a una política de
desenvolupament rural, per tant més àmplia.

En qualsevol cas, el que vull destacar dins aquesta política
agrícola comunitària, o dins la reforma d'aquesta política
agrícola comunitària, és el canvi total i radical del sistema
d'ajuts. D'un sistema d'ajudes a la producció, per tant la idea
era produir el màxim possible, es va passar a un sistema
d'ajudar a les rendes dels agricultors allà on fos més
necessari, i per altra banda es varen establir una sèrie de
mesures per afavorir que els agricultors, i en definitiva els
habitants del món rural, no abandonassin aquest camp i
anassin a les grans ciutats, tenint en compte quina era la
política i la situació general a nivell de tot l'Estat espanyol
i tota la Unió Europea.

En matèria d'ajudes, ja ho vaig indicar l'altre dia, les
ajudes de la reforma de la política agrícola comunitària
s'articulaven bàsicament en unes ajudes directes a distints
sectors productius, amb unes mesures d'acompanyament i
després amb uns programes i iniciatives de
desenvolupament rural. Precisament, l'objecte d'aquesta
compareixença és parlar sobre aquests programes de
desenvolupament rural, programes i iniciatives que, com
veurem, s'enmarquen en unes actuacions finançades per la
Unió Europea, l'Estat, les comunitats autònomes i altres
entitats públiques. L'execució d'aquesta política i d'aquests
programes ens permet dur a terme una política agrícola
adaptada a les nostres necessitats i que es plasmarà en Foner
I i Foner II.

L'aportació més important que s'ha produït en aquest
món agrícola, relacionada amb la política agrícola
comunitària, ha estat l'aposta que va fer la Comunitat
Autònoma que determinats municipis es poguessin
incorporar dins l'objectiu 5B, desenvolupament de zones
rurals. El programa operatiu 5B i les iniciatives Leader ens
permetran disposar d'un finançament europeu i estatal per
dur a terme una política de desenvolupament de zones
rurals. Sabem que l'actual delimitació de la zona 5B,
respecte a l'anterior Foner I, és igual a Menorca i a Eivissa-
Formentera, però és distint a l'illa de Menorca, abans només
estava inclosa la Serra de Tramuntana, actualment està
inclosa la Serra de Tramuntana, el Pla de Mallorca, els
termes municipals d'Artà, de Campos i de sa Pobla, i s'han
exclòs els sis municipis que són objectiu 2. Per tant, l'actual
zona 5B, que és la que en definitiva després serveix per
muntar el programa operatiu Foner II, són tots els municipis
de Menorca, Eivissa i Formentera i 30 municipis de l'illa de
Mallorca. El que representa un 63% de la superfície de la
Comunitat Autònoma, concretament 3.114 quilòmetres
quadrats enfront del 47'8% de Foner I, i el 33'76% de la
població, el que en definitiva és una xifra bastant escapa,
251.769 habitants en relació al total de set-cents mil i
busques habitants que tenen les Balears, el que suposa un
canvi respecte a Foner I que només implicava el 29'4% de
la població.
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Per altra part, la finalitat d'aquests programes operatius és
potenciar les capacitats econòmiques intrínseques de
determinats municipis de les Illes Balears, necessàries per a
aquest desenvolupament. I aquestes capacitats econòmiques
intrínseques de les zones rurals de les Balears estan clarament
definides en el programa operatiu 5B, Foner II, aprovat per la
Unió Europea. Els puc resumir aquests punts, en primer lloc, les
possibilitats de turisme en el món rural, en segon lloc,
l'existència d'un mercat de productes de qualitat, bé siguin agro-
alimentaris, artesanals o industrials, els valors paisatgístics, s'ha
parlat diverses vegades del règim de protecció que té la
Comunitat Autònoma comparant la resta de l'Estat o Europa, i
es digui el que es digui és superior a la resta d'Espanya i
d'Europa amb molta diferència, i en darrer lloc, la capacitat
interna d'adaptació de circumstàncies canviants. Aquestes idees
de desenvolupament rural i de desenvolupar unes capacitats
internes es plasmen a un document, que serà un programa
operatiu elaborat per l'administració autònoma i presentat per
l'Estat a la Unió Europea, el programa 5B, o bé una iniciativa
elaborada per la Unió Europea i desenvolupada per la
Comunitat Autònoma mitjançant un programa regional, que és
el que ha passat amb el Leader II.

En qualsevol cas, la meva compareixença només és relativa
als programes 5B i Foner II, em limitaré, per tant, a parlar del
Foner II, deixant la iniciativa Leader, i el programa regional
aprovat i acceptat per Brussel•les. Sabem que hi ha hagut dos
Foners, Foner I de l'any 91 a l'any 93, Foner II de l'any 94 a
l'any 99. El programa Foner I era un programa bastant rígid,
amb moltes mesures concretes que obligaven a desenvolupar
aqueixes mesures i no altres. Tenia un cost total de 6.525
milions de pessetes, amb unes aportacions públiques de 6.374
milions de pessetes i unes aportacions privades de 151 milions
de pessetes. La veritat és que en aquest moment el programa
està executat en la seva totalitat, i a 4 de març s'ha compromès
més del 100% i s'ha pagat, pràcticament, el 80%. Programa
operatiu Foner II, 94-99, és pràcticament igual que el Foner II
quant a la seva concepció, però és més obert i flexible, no es
tracta d'introduir tantes mesures que ens limitin quant a les
coses que es puguin fer. En definitiva aquesta va esser la idea
que va adoptar no només el Govern d'aquesta comunitat
autònoma sinó distints governs de l'Estat espanyol, quant a obrir
les possibilitats d'actuacions a criteri de l'administració. El que
sí vull destacar, en qualsevol cas, és que tant el programa
operatiu Foner I com el programa Foner II són programes de
govern, a 6 anys els dos (...), no només de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, es tracta de programes de govern, de
distintes conselleries, correspon a Agricultura la gestió i
execució d'una part, però també correspon a Obres Públiques la
(...) d'una altra part, a Economia i Hisenda una altra part, i a
Comerç i Indústria una altra part.

Aquest programa operatiu aprovat, Foner II, assenyala com
a objectiu bàsic, que emmarca molt bé quina és la finalitat
d'aquest programa, és evitar l'envelliment de la població
agrícola i rural, en definitiva, el manteniment i creació de llocs
de feina que elevin el nivell de renda, simultàniament a un
rejoveniment de la població, tot això respectant el medi natural.
És a dir, activitats econòmiques que permetin crear llocs de
treball respectant sempre el medi natural. Aquest objectiu bàsic
es concreta en un programa operatiu. L'estratègia de
desenvolupament d'aquest programa operatiu es desglossa en
cinc eixos prioritaris, tres subprogrames i desset mesures.

Els eixos prioritaris són infraestructures de base necessàries
per al desenvolupament econòmic de les zones rurals,
diversificació de l'activitat i millora de l'estructura i creació
de llocs de feina, (...) conservació de recursos naturals,
millora de l' habitat rural i recursos humans.

Els subprogrames són FEOGA, que és un subprograma
1, bàsicament agrícola, el subprograma 2, FEDER, Fons
europeu de desenvolupament regional, que és un programa
de desenvolupament rural, no estrictament agrícola, i en
tercer lloc el subprograma 3, Fons social europeu, un
programa social de millora de creació de llocs de feina dins
les zones 5B.

Les mesures previstes per aquesta programa operatiu són
en total desset, crec que és innecessari veure-les en aquest
moment, dins el subprograma 1 n'hi ha sis, dins el
subprograma 2 n'hi ha sis més, i dins els subprograma 3 n'hi
ha quatre.

En qualsevol cas, sí que volia destacar el cost total del
programa operatiu Foner II que és 23.000 milions de
pessetes. Les aportacions públiques són 14.000 milions de
pessetes, corresponen a la Unió Europea 7.200 milions de
pessetes, arrodonint-los, a l'Estat, 1.000 milions de pessetes,
a la Comunitat Autònoma, 5.600 milions de pessetes i a
altres administracions públiques, 279 milions de pessetes.
Les aportacions privades són molt més importants que a
Foner I, un total de 8.890 milions de pessetes.

Això, en definitiva, és el que volia exposar. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Conseller.

Procede ahora, a petición de alguno de los grupos,
suspender la sesión, si alguno lo requiere... No es así, por
consiguiente la continuamos. Tiene la palabra en primer
lugar el grupo que ha pedido la comparecencia, y en su
nombre la Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Muchas gracias... moltes gràcies, Sr. President. Em
confon d'idioma parlar en castellà.
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Sr. Conseller, demanarem aquesta compareixença de forma
urgent, el nostre grup estava molt preocupat per aquest tema. De
fet havíem fet tres o quatre preguntes relatives a l'execució del
Foner II. La setmana passada  un altre grup li va fer preguntes
a la comissió. Jo, que vaig assistir a aquesta comissió, no vaig
veure gens aclarit quin era l'estat d'execució d'aquest programa,
suposo que els altres grups varen treure la mateixa impressió
que jo. En aquells moments ja estava demanada la
compareixença urgent, el motiu de la qual era precisament la
resposta que va fer al Grup Socialista, la resposta que vam rebre
a la pregunta que havíem fet per escrit.

El que realment és preocupant del Foner II, i el motiu pel
qual demanàvem la compareixença, vostè pràcticament no n'ha
dit res. De totes maneres he d'agrair-li l'explicació, molt ben
feta, de les zones 5B de desenvolupament rural, dels fons
estructurals, dels programes operatius, a alguns casos, fins i tot,
li ha mancat precisió a l'hora de parlar, però no era aquesta la
qüestió. El nostre grup havia demanat aquesta compareixença
per un motiu molt concret, a una pregunta nostra per escrit vostè
va contestar el següent, vàrem demanar qui havia sol•licitat
subvencions per aquest programa Foner, quantes s'havien resolt
i quantes no, i vostè ens contesta que "no s'han notificat les
resolucions, no s'han resolt els expedients..., la disposició
transitòria única del Decret 3/95 assenyala que no es podrà
dictar cap resolució de concessió ni reconèixer cap dret a favor
de les persones sol•licitants mentre no hagi estat autoritzat el
règim previst a l'esmentat Decret per part de la (...) de la
Comunitat Europea".

Sr. Conseller, també li hem demanat quina previsió
pressupostària tenia la Conselleria a per aquest programa.
Vostè, a la compareixença que vostè mateix va fer i també la
setmana passada, va dir que tots els fons del programa Foner II
no estan a la seva conselleria, hi ha altres conselleries
implicades, però sí que ha contestat que la seva conselleria, no
sé si és el total o no ho és, té una reserva de crèdit per aquest
programa de 1.065 milions de pessetes, suposo que vostè ho
confirmarà ara. Una reserva de crèdit és una reserva de crèdit.
Si les persones i entitats que han demanat subvenció, que són
moltes, molts ajuntaments, mancomunitats, moltes empreses,
molts interessats de forma individual, que jo no he sumat, vostè
a la seva resposta no ho va sumar, i per tant no sé quant sumen
les previsions i els projectes, però em sembla que són molts
doblers. Tota aquesta gent, el dia que vostè em contesta, no
tenien resolució, a l'aplicació del propi decret, un decret de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, tot i que després resulta que
qui aplica aquests fons són quatre conselleries, però el decret és
de la seva conselleria, l'article 23 regula que "les sol•licituds
s'han de presentar dins del primer trimestre de cada un dels anys
del període 1995-1999".

Aquest decret té data de publicació de dia 31 de gener del
1995, i sense tenir en compte el que diu la disposició transitòria
única, entre en vigor el dia següent de la seva publicació, 31 de
gener del 1995. Les primeres peticions tenen de termini fins el
dia 31 de març del 1995. Sí, això és el que diu el decret, no em
digui que no, 31 de març del 1995, aquest és el termini que es
va donar, o el que es coneixia, jo no sé si després vostè el va
allargar. En qualsevol cas, aquest ja és el primer problema.

Però és que després a l'article 25.5, "el termini màxim per
resoldre'ls és de tres mesos, si no recau cap resolució
expressa dins del termini assenyalat les sol•licituds
formulades es consideren desestimades". Jo entenc que si
vostès no han contestat per escrit a cap dels interessats que
han fet aquestes peticions haurien d'estar, segons el seu
propi decret, desestimades. Jo sé que vostè diu que no, i jo
entenc que és que no és així. De fet, jo vaig fer una pregunta
fora de la sala, i em varen dir que no, que estaven pendents
de resoldre però que no s'havien donat per desestimades.
Vostè mateix també contesta per escrit dient que no han
estat desestimades. Però també incompleix el propi decret
que ha fet la conselleria.

De totes maneres, quan nosaltres demanàvem la
compareixença ho fèiem precisament per això. Estam a dia
29 de novembre, és a dir, acabam el mes de novembre. A
final d'any acaba la gestió d'aquest pressupost. Jo entenc que
si aquestes peticions no són resoltes i adjudicat qui té
subvenció i qui no en té, a final d'any aquests crèdits
desapareixeran i no quedaran per a l'any següent. Si no és
així, expliqui'm com els reservarà i els guardarà, com si
fossin dins un calaixet, per executar-los per a l'any següent.

En qualsevol cas, a l'anterior comissió on li feien
preguntes concretes sobre el programa OTI, també li vàrem
dir que la seva conselleria havia creat moltes expectatives.
Vostè va dir que personalment no ho havia fet, la
responsabilitat és de l'equip que governa la seva globalitat,
és independent que ho faci vostè o un altre dels membres de
l'equip de govern. La realitat és que s'havien creat moltes
expectatives. Com que vostè va dir que no, jo he mirat
algunes coses i, per exemple, algun dels alcaldes del Partit
Popular deien coses, sobre el Foner, com les següents:
"d'expectatives, n'hi ha moltes", "les perspectives són molt
bones", una altra, "hi ha moltes expectatives", "el 5B és un
pla amb moltes possibilitats". Tots eren alcaldes del PP,
eren alcaldes del seu propi grup no els pot acusar que no
eren... Si els seus propis alcaldes tenien moltes expectatives
en aquest programa, és lògic que en tenguessin tots els
altres. Però no només això, sinó que la població en general
crec que ha pres consciència que hi ha moltes possibilitats
en el que significa esser declarat zona 5B, però no saben
exactament quines són. Jo hi vull afegir, a més, que vostè no
sé si ha tramitat una sol•licitud d'ajuda del Foner II a
qualsevol dels altres, he de dir que és per a qualsevol
persona, i si per exemple és una persona sense massa
estudis, que és agricultor, que habitualment no escriu,
posem aquest cas, encara pitjor, però tot i així, per a una
persona amb estudis, formada, acostumada a escriure, és
dificultós.
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Tot això ho dic perquè jo, una de les persones que
l'acompanya, ho sap, per motius professionals, vaig assistir a
alguna de les xerrades que es varen fer a l'illa de Menorca per
tal d'informar sobre el 5B. Aquestes xerrades es varen fer, si no
ho recordo malament, a finals de febrer, març d'enguany, el
termini per formular peticions acabava al cap de quinze dies, un
mes. Totes aquestes qüestions que he plantejat són les que a
nosaltres ens preocupaven, i per això hem demanat la seva
compareixença sobre el Foner II, i espero que les respongui i les
aclareixi. No sé si en queda alguna més... Bé, de moment res
més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President.

Intentaré contestar, més o manco, a les preguntes que ha fet.
Hi ha una sèrie de preguntes i també una sèrie d'opinions, sobre
les opinions jo no puc contestar. Contestaré només les
preguntes.

Quant a l'any 94, la Conselleria d'Agricultura i Pesca va
gestionar 673 milions de pessetes, distribuïts en tres programes.
Crec que ho vaig expressar l'altre dia, a FEOGA 604 milions de
pessetes, a FEDER, 41 milions de pessetes, i a Fons Social
Europeu 28 milions de pessetes. Per tant, durant l'any 94 673
milions de pessetes, arrodonint, gestionats. Durant l'any 95, la
Conselleria d'Agricultura està gestionat 1.122 milions de
pessetes, distribuïts en tres subprogrames, FEOGA 742 milions
de pessetes, FEDER, 293 milions de pessetes i Fons Social
Europeu 104 milions de pessetes. Tot està pràcticament
executat, és a dir, queden algunes partides, però està tot
pràcticament executat. És a dir, queda una partida (...) tenim per
atendre les peticions d'ajudes fetes per particulars. Durant l'any
96, deia vostè que tenien previst gestionar 754 milions de
pessetes, bé, 753 i busques, jo n'he dit 754. En qualsevol cas, la
quantitat de 1065 milions de pessetes. Diu que hi ha una reserva
de crèdit, idò no sé quin origen té aquesta reserva de crèdit. Les
quantitats que tenc són un any, 673, un altre any, 1.122, i el
tercer any, per a l'any que ve, 754.

Quant al Decret 3/95, no ho ha mirat bé. El decret diu que hi
haurà un termini de tres mesos per presentar sol•licituds. Aquest
termini es va obrir, la gent va presentar les sol•licituds, i el
decret diu que entra en vigor, em pareix que vostè ho ha dit, al
dia següent de la seva publicació, però després afegeix que
"sense perjudici del disposat a la disposició transitòria única",
i la disposició transitòria única diu que sense perjudici que entri
en vigor al dia següent, per tant, que es puguin formular totes
les peticions, formular i tramitar perquè ho diu expressament,
no es podran dictar resolucions ni reconèixer drets fins que no
s'hagi autoritzat el règim d'ajudes previst per part de la comissió
europea. Vaig intentar explicar l'altre dia que quan nosaltres
vàrem entrar a la conselleria ens trobarem amb el problema
d'intentar treure totes aquestes peticions i fer les resolucions el
més aviat possible, sobre tot les de particulars i associacions.
Però ens vàrem trobar amb un problema, ens va venir un escrit
de la Conselleria d'Economia quan ja teníem pràcticament per
treure totes les sol•licituds, ja havíem passat per la comissió
avaluadora, que ens deia que la Unió Europea havia presentat
algunes objeccions quant al règim d'ajudes del Fons Social
Europeu, (...) davallar les ajudes, que no passassin de 3.000
ecus, o sigui de 480 mil pessetes. Això ens ha duit a pensar que
existeix almanco un dubte quant que estigui homologat el decret

3/95 quant a Fons Social Europeu, i creim que pot estar
homologat quant a Fons FEOGA i Fons FEDER.

Puc dir que s'estan solucionat les deficiències que hi
havia en els expedients, per part de particulars, i estam
enviant els expedients a la Conselleria d'Economia. Per altra
part, en aquest programa, a final d'any, els crèdits no
desapareixen necessàriament, es poden reprogramar als tres
fons. És a dir, que la part no gastada no ha de  desaparèixer,
es pot reprogramar. (...) gastar l'any 94, es va reprogramar,
i això es pot fer.

Quant a les expectatives, jo ho vaig dir, jo assumeix tota
la responsabilitat que he d'assumir, però només la que em
correspon. I l'assumeix com a conseller d'Agricultura i
Pesca, i com a membre del govern, però no assumeix més
responsabilitats que les que em corresponen. Per tant, que
cada institució assumeixi les seves.

Quant als batlles que puguin opinar una cosa o una altra,
jo crec que no hem de fer distincions perquè un batlle sigui
d'un partit o un altre. Són lliures per opinar el que vulguin,
siguin d'un partit o d'un altre. Jo puc discrepar o no
discrepar. Si per ventura aquests batlles haguessin assistit a
la reunió, hi estaven convidats, on explicàrem, tant a la
comissió executiva com a la junta rectora del 5B, tant els
batlles dels seu partit com els d'un altre partit, com els del
meu partit, crec que varen veure ben clar que els doblers
s'han gastat, o una part d'ells, que les peticions, per exemple,
d'un ajuntament de mil i busques milions de pessetes, que
només eren (...) uns eixos i unes mesures en concret, era
impossible poder atendre-les, fins i tot als cinc anys, perquè
on no n'hi ha, no se'n pot trobar, i el fet era aquest.

En darrer lloc, quant a la contestació a la pregunta que
no és un tema senzill, nosaltres sabem positivament que tot
el tema agrícola, amb les ajudes de la Unió Europea, amb la
reforma de la política agrícola, és un tema complicat, massa
complicat. Nosaltres intentarem simplificar més, si és
possible, no sempre ho és perquè moltes coses vénen
condicionades per la Unió Europea, simplificar al màxim el
procediment d'ajudes, i el procediment d'obtenció de
resolucions favorables al administrat. Però, vull dir que
quant a peticions de Foner II per part de particulars,
associacions o ajuntaments, la feina que ha fet el consorci
és precisament assessorar i complimentar les peticions. El
propi consorci les ha complimentades, precisament per
facilitar la feina a la gent.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President.

Ara faré les preguntes més concretes, perquè per ventura
abans... com que ens ha deixat sorpresos que no ens explicàs res
de com estava l'execució del programa Foner II, m'he atabalat.

En aquest moments el decret no està homologat, això és el
que vostè diu, el que va dir la setmana passada, per tant, vol dir
que la Unió Europea encara no ha autoritzat el règim d'ajudes,
això és el que diu. llavors, hi ha previsions que d'aquí a finals
d'any això s'hagi solucionat o no?, quan se solucionarà?, què
farà la conselleria perquè això se solucioni? Jo insisteixo que si
vostè d'aquí a final d'any no ha adjudicat quines persones tenen
ajudes i quines empreses i quines institucions tenen ajudes..., no
ho sé, ja em fa dubtar, però jo diria que les reserves de crèdit,
només les reserves de crèdit, no es guarden d'un any per a
l'altre, com si fossin doblers dins d'una caixeta, les reserves de
crèdit, a final d'any, si no s'han especificades i destinades a
algú, és a dir..., bé, és igual, en una altra fase de la despesa, es
perden, desapareixen, no hi són; altra cosa és que a vostè li
mantenguin els fons europeus com a ingressos, però no com a
despeses. Té previsions abans de final d'any de contestar
aquests expedients? S'ha contestat ja, a les persones, si se'ls
concedeix l'ajuda o no? Vostè insisteix molt, suposo que per
protegir la seva pròpia gestió, que vostè no es fa responsable del
que hagin dit altres membres del Govern, jo li continuo dient el
mateix: Vostè és tan responsable com qualsevol altre membre
del Govern del que ha dit vostè, del que diuen altres en
l'actualitat i del que han dit els precedents; l'equip de Govern és
un.

I aquestes expectatives es van produir i la gent, a pesar de
les dificultats, va fer l'esforç i va presentar sol•licituds, i
aquestes sol•licituds han de ser contestades, per què?
Probablement qualsevol dels ajuntaments no tendrà un daltabaix
financer, perquè molts d'ells ja el tenen en aquest moment, però
un particular que demana una ajuda d'una inversió d'un milió i
mig de pessetes, de dos milions de pessetes, de tres milions de
pessetes, on compta que tendrà una subvenció, doncs, una de
dos, o no fa la inversió i li passa tot el temps que hauria d'estar
o fa la inversió i la cobreix amb els seus propis fons, fons que
haurien d'estar pagats ja, pagats, no, almanco concedits, en
aquests moments. Per tant, sí que hem creat expectatives, que
aquestes expectatives s'han vist respostes pels interessats i que
això després ha de tenir una resposta per part del Govern,
resposta pública com a mínim, s'ha de saber si es contesten, si
no es contesten, si s'adjudicaran, si no s'adjudicaran i si
solucionaran el problema que tenen d'aquí a final d'any o no.

I una referència també a la dispersió de partides i de
gestió que hi ha del Foner II. Vostè ens ha dit: "El Foner II
el gestiono jo a la meva conselleria, però també el gestiona
la Conselleria d'Obres Públiques, la Conselleria d'Economia
i Hisenda i la Conselleria de Comerç i Indústria". Miri, en
el pressupost de la Conselleria d'Agricultura m'ha costat
discernir quin era el programa dedicat al 5B i al Foner II,
primera dificultat, els títols no s'acaben d'escriure; segona
dificultat, s'ha de mirar dins de les activitats del programa
per trobar el Foner II, llavors hi trobes el programa
corresponent que, efectivament, té 753.471.790 pessetes
distribuïts en capítols 4, 6 i 7 per a l'any 96, dels quals 655
corresponen al capítol 6, és a dir, suposo que els executarà
la pròpia conselleria, si no, mai no podrien ser de capítol 6,
i d'aqeust capítol 6, 235 milions corresponen a inversions de
caràcter immaterial, famoses ja, de caràcter immaterial. Bé,
doncs, si vos`te gestiona 753 milions i preguntem a tots els
consellers que vénen quin és el total del Foner II, a mi
m'agradaria que m'ho contestés, encara que no li
correspongui, a vostè. Quin pressupost per a l'any 96 hi
haurà destinat al Foner II?

 I jo que m'he mirat el pressupost de la Conselleria de
Comerç i Indústria, li he de dir que no he trobat quina
quantitat es destina al Foner II, suposo que estarà dispersada
enmig de les subvencions, de les transferències de capital i
de tot allò altre. Per tant, li faria una recomanació: facin
vostès allò mateix que han fet en formació, arribin a la
conclusió que aquestes coses es gestionen millor..., vostès
les gestionen millor de forma unitària i nosaltres, l'oposició,
tenim també més capacitat de fer un seguiment del que fa
l'equip de Govern. Junti-ho, que la gestió la'n duguin un sol
conseller i llavors a veure si vostès s'aclareixen i nosaltres
els podem fer el seguiment d'aqeust tema. Jo crec que ho
han fet molt bé i han arribat a aquesta conclusió en el tema
de formació, també podrien arribar a aquesta conclusió en
el tema dels programes operatius i del desenvolupament
rural.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo, por favor, Sra. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

I per últim, una altra cosa. Voldríem saber... Vostè m'ha
dit que no sap d'on he tret la previsió de despeses, idò jo li
ho diré, signat pel Sr. Mariano Socias Morell, conseller
d'Agricultura i Pesca, que és vostè, idò la resposta a la
pregunta parlamentària de quina és la reserva pressupostària
existent per a 1995 en els pressupostos de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per al programa Foner II és de
1.065.450.000 pessetes. No em digui que no sap d'on he tret
aquestes xifres, perquè és vostè qui em les ha donades, per
escrit i signat.



ECONOMIA /  Núm. 5 / 29 de novembre del 1995 77

Llavors, el que m'agradaria també saber és quins doblers
destinarà a subvencionar no els programes que faci la pròpia
conselleria, sinó a subvencionar aquest, no sé ni el nombre i la
quantia, munt de peticions que té del programa Foner, i ja sé
que el programa Foner es divideix en el Fons social europeu i
en el Feoga, no, digui'm quins doblers té destinats per contestar
i per dir i per subvencionar tots aquests interessats, que són
molts, suposo que n'hi ha de grans, però també n'hi  ha d'altres
de molts petits, i que encara creuen en l'Administració i encara
creuen en els fons europeus, perquè demanen peticions i perquè
qualque dia, esperem-ho, se'ls contestarà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. En contestació a una sèrie de
preguntes que ha formulat, molt concretes, li he de dir que jo el
que li he dit és que quan nosaltres vàrem entrar a la conselleria
ens varen quedar dubtes en el sentit que si el Decret 3/95 estava
o no homologat per la Unió Europea; tenint en compte els
terminis de remissió a la Unió Europea, nosaltres vàrem creure
que es podia aplicar la doctrina del silenci positiu i entendre que
el decret estava homologat a 19 de setembre d'enguany, cosa
que implicava que l'administració disposava de tres mesos des
de l'homologació, des que s'autoritzà el règim d'ajudes, que, per
tant, teníem de termini fins al 19 de desembre per resoldre totes
les sol•licituds que s'havien presentades. El que va passar és que
el 9 de novembre, i ja fent feina a la comissió avaluadora, per
tant, tramitant els expedients i fent feina a la comissió
avaluadora, dia 19 de novembre rebem un escrit de la
Conselleria d'Economia, de la Direcció General d'Economia, on
diu que la Unió Europea ha plantejat una "obviació" quant al
Fons social europeu, allò que ja li he comentat abans,
concretament que es demana, per part de la Unió Europea, si
estaríem disposats a acceptar que l'ajuda per lloc de feina
general no sigui superior a 3.000 ecus, unes 480.000 pessetes;
en contestació a aqueix escrit, hi vàrem contestar dia 10 de
novembre, a nosaltres ens va arribar dia 9, dia 10 vàrem
contestar que ens anava bé, i Economia el va envair a Madrid
dia 14 de novembre, nosaltres hi hem fet tota la via que hem
pogut. No hem rebut encara contestació, ens agradaria tenir-la
com més aviat, millor.

Per altra banda, quant quina previsió hi tenim, la previsió
que hi tenim és que fins que no ens arribi una previsió o una
notícia clara quant al Fons social europeu, nosaltres no ho
donarem per homologat, quant a Fons social europeu, en
canvi, sí que ho donarem per homologat quant fons FEOGA
i fons FEDER, quant que no se'ns hi ha presentat cap
objecció. I li puc dir que ja s'han enviat a la intervenció de
la Comunitat Autònoma 17 expedients, que ja estan
complets, 17 expedients a la intervenció per a fiscalització,
17;  hi ha expedients als quals falta documentació, a mesura
que ens arriba la documentació i que estan complets, els
enviam a la conselleria.

Quant a la responsabilitat, jo crec que no m'ha entès, jo
he dit tot el contrari del que vostè ha dit, que jo assumesc
les meves responsabilitats, les del meu antecessor,
igualment que el meu successor haurà d'assumir les meves,
no sé si explic bé el que vull dir, i evidentment jo assumesc
les responsabilitats de qualsevol conseller d'Agricultura i les
responsabilitats de govern, però no assumiré les d'altres
institucions, perquè tantes eleccions hi havia el maig a la
Comunitat Autònoma com als ajuntaments, ¿explic el que
vull dir? I és ver que es varen crear expectatives dins la
Comunitat Autònoma, però també se'n varen crear dins els
ajuntaments, i els ajuntaments també les varen crear cap als
seus administrats també, i això també s'ha de dir, i quan dic
això, ho dic per dir que assumiré les responsabilitats de
govern i dels antics consellers d'Agricultura, però no
assumiré les dels ajuntaments. Era això el que els volia dir.

Quant a la partida que hi ha per a l'any 96, ja m'ho ha
explicat, 753 milions de pessetes per a la Conselleria
d'Agricultura. en qualsevol cas, li puc dir que el pressupost
de la Comunitat Autònoma, jo li parl d'unes xifres que
després poden variar en base a la cotització de l'ecu, que
després varien, per a FEOGA, l'any 96, i això és en aquest
llibret, hi haurà 111 milions de pessetes, estic parlant de
xifres rodones, perdó, això és FEDER, de FEDER, 611
milions de pessetes per a l'any 96, i a FEOGA, 753 milions
de pessetes, que són els que consten en el pressupost de la
Conselleria d'Agricultura a desenvolupar l'any que ve.

Bàsicament, això era el que li volia contestar. Quant als
1.056 milions de pessetes, a la millor és que no estava
adaptat bé a ecus o era una errada de la pròpia conselleria,
que evidentment assumesc, perquè a la millor estava mal
contestat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Grupos que quieran intervenir?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair al conseller d'Agricultura la seva
presència aquí. En segon lloc, estic d'acord amb allò que ell
considera, igualment que els altes grups que han intervengut
amb anterioritat, la complicitat de les ajudes europees en
general, la dificultat que tenen no tan sols els agricultors,
sinó els propis ajuntaments per accedir a aquestes ajudes. Jo
crec que seria una bona tasca, molt positiva, el fet de
facilitar informació tant als diferents ajuntaments com als
particulars per tal de poder accedir a aquestes ajudes.
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En segon lloc, també manifestam el fet que s'ha debatut aquí
que s'han creat moltes expectatives amb el Foner II i amb el 5B,
unes expectatives que ara entre tots de qualque manera hem de
dissipar, i crec que seria interessant per part del Govern donar
la cara i explicar realment quina és la realitat, quines són les
possibilitats, perquè, sinó, tant els particulars per una part com
els propis ajuntaments intenten dur endavant uns projectes en
els quals varen creure, els varen projectar i estaven il•lusionats
amb la seva possible execució, cosa que ara no serà possible.
Per tant, seria interessant que d'una vegada per totes el Govern
doni la cara, digui quines són les quantitats econòmiques amb
què es pot comptar i, per tant, dissipar aquestes expectatives que
es varen crear, no diguem si era culpa de la Comunitat
Autònoma, culpa dels ajuntaments, el cert i segur és que s'han
creades i que seria interessant d'una vegada per totes que
quedassin molt especificades.

Per una altra art, no entenem per què en un moment
determinat s'ha dit per la conselleria que és més interessant i
que pensaven més en les ajudes a particulars que en ajudes a la
iniciativa dels propis consistoris. Des del meu punt de vista,
crec que realment els consistoris, els diferents ajuntaments,
poden donar satisfacció a projectes generals, a projectes que
afecten tot un terme municipal, i si els recursos són escassos,
seria més interessant anar a ajudes genèriques a un terme
municipal, promogudes per un ajuntament, que a ajudes a
particulars. Aquestes són els meus, a la millor, en part,
suggeriments i, en tercer lloc, una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. En contestació a les preguntes
que em formula la diputada Sra. Munar, he de dir que aquest
conseller ha donat la cara a tots els ajuntaments on ha anat el
president, i jo hi he anat amb ell, que eren municipis 5B, i he
donat les pertinents explicacions a cada ajuntament on hem
anat. Hem donat la cara en aqueixes visites, també hem donat
la cara a la comissió executiva i a al junta rectora del Consorci
5B, explicant als distints batles que hi han vengut, i regidors,
quina era la posició de la conselleria i com estaven les coses, i
he de dir clarament que crec que tots els que varen assistir a
aqueixes reunions varen quedar mitjanament assabentats, no
diré satisfets, però sí conformes amb quina era la situació real,
hi varen estar bastant de temps, crec que es va explicar això i
crec que es va entendre.

Quant a la priorització, i li he de dir clarament que ha
estat un criteri de la conselleria, és ver, es podrien haver
prioritzat les peticions d'ajuntaments o les peticions de
particulars, el que passa és que la conselleria va estimar més
pertinent prioritzar les peticions de particulars i
d'associacions, tota vegada que els ajuntaments tenen altres
vies de finançament de subvenció d'altres administracions
públiques, incloses les dels plans insulars d'obres i serveis,
fins i tot hi ha obres que estan incloses en el Pla insular
d'obres i serveis i que també estan incloses en les peticions
que feien els propis ajuntaments. Em pareix més lògic
atendre peticions de particulars que no tenen cap via d'ajuda
ni cap via de subvenció que no per via d'ajuntaments, apart
que, i això és una qüestió ideològica, nosaltres vàrem
estimar més pertinent ajudar els particulars que ajudar les
administracions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Sra. Munar?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. Socias, per la seva sinceritat. Jo ho
comprenc. Realment és molt més rendible políticament
ajudar particulars que ajudar administracions públiques i
ajuntaments que de qualque manera tenen molt definida la
seva postura. Ho puc entendre, però també vostè ha
d'entendre que de qualque manera el bé públic suprem està
més en les propostes dels municipis que no en les dels
particulars, que de qualque manera allò que els mou és el
seu propi interès particular i els seus beneficis, i sense estar
en contra ni de la llibertat de mercat ni de la llibertat de
comerç, sí que entenem des d'Unió Mallorquina que s'hauria
d'haver atès això amb un criteri diferent al que hi ha hagut
i s'haurien d'haver afavorit aquelles obres que realment
estaven promogudes pels diferents ajuntaments, perquè no
anaven cap al bé i l'interès d'uns pocs, sinó cap al bé d'uns
molts. Per descomptat que el fet que vostès no atenguin a
través de Foner II, 5B determinades propostes dels
consistoris es tradueix en més sol•licitud de plans d'obres i
serveis atesos pels diferents consells insulars, cosa que
significa no poder atendre una altra vegada aquestes
sol•licituds i peticions. I com han quedat en general els
batles i regidors que han assistit a les reunions jo ho
definiria de decebuts, decebuts que no s'atenguin les seves
pròpies propostes i decebuts, sobretot, del fet que en un
moment determinat es creassin moltes expectatives i que
després els resultats hagin estat no poder atendre aquestes
sol•licituds.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Ha concluido, Sra. Munar?
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, Sr. President. Simplement contestaré que no es tracta
d'una qüestió de rendibilitat; precisament a mi, com a polític,
em sortiria molt més rendible possiblement atendre les peticions
d'ajuntaments que no les de particulars, cregui-ho, perquè em
posaria millor amb els ajuntaments, que són qui en definitiva
poden opinar blanc o negre, però jo no actuaré amb criteris de
rendibilitat política, i precisament perquè no actuaré amb
criteris de rendibilitat política, tenc molt clar que prioritzaré
abans les inversions i els projectes de particulars que els
d'ajuntaments, perquè els ajuntaments tenen altres vies de
finançament que no tenen els particulars.

Per altra part, li he de dir que el 5B és un programa de
desenvolupament econòmic, que el que intenta és augmentar les
rendes agràries, que el que intenta és que no envelleixi el camp,
que el que intenta és crear una sinergia de manera que un senyor
pugui fer una cosa i millorar les seves rendes, pugui continuar
vivint al camp, i evidentment això s'aconsegueix més ajudant un
senyor a millorar la seva explotació que no arreglant una
voravia a un terme municipal, a un ajuntament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM,
tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Bé, aprofitarem
per mirar de fer algun aclariment més sobre aquest obscur Foner
II perquè, com comentava la portaveu del Grup Socialista, és
molt difícil entrar sobretot en la interpretació de les despeses a
nivell de pressupost a les diverses conselleries. Hem demanat
al Sr. Matas, també, que ens faci una miqueta un pla transversal
del 5B, i no ens ha estat possible, sempre se'ns remet als
programes operatius, que sí que són clars, però no veim on és
l'execució a dins els pressupostos de despeses de la Comunitat
Autònoma, per molt que ens hi esforçam. Mirarem si qualque
conseller els sap i ens els pot aclarir. I s'que em pareixeria molt
bé la proposta que es feia des del Grup Socialista per veure si
s'unificava com a mínim la responsabilitat en un dels casos.

Una primera pregunta, una primera qüestió que ens
agradaria que ens aclarís, per ventura no amb detall avui, però
sí un compromís d'aclarir-ho, són aquests 673 milions de l'any
94, però...

EL SR. PRESIDENT:

Por favor, ruego a los señores diputados que
permanezcan en silencio.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continue, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

...és si ens pot fer arribar una relació de quines han estat
les actuacions interdepartamentals, totes les que s'hagin
incloses dins l'any 94 en el Foner II, així com de les que fins
ara hi ha en el Foner II de l'any 1995; 1994 i 1995. I en
concret, ens interessarà saber quants de milions d'inversió
privada s'han induït, atès que, com vostè molt bé ha
remarcat, un dels objectius més importants que s'ha pretès
amb aquest Foner II i un canvi qualitatiu important és que
hi ha un intent, una idea, que hi ha d'haver una gran inversió
privada dins el programa operatiu, i vostè ens fa aquí un
cant fins i tot de qüestió ideològica d'aqeust suport a
particulars i nosaltres fins ara allò que hem vist és que s'ha
convidat els particulars a presentar propostes, les han
tengudes congelades, hi ha per aquí uns 5.000 milions de
pessetes o els que siguin en sol•licituds, senzillament,
mentre que el Govern ja duu gastats més de 2.000 milions
de pessetes d'aqeust programa operatiu, això és allò que a
nosaltres ens sembla.

Sobre les expectatives del Decret 3/95, homologat o no
homologat, la veritat és que no ho arribam a saber, vàrem
qualificar de frau el moviment que va generar, continuam
pensant que es varen defraudar unes expectatives, la qüestió
d'empenta no la varen crear les corporacions, la varen
dissenyar des del Govern amb una campanya que va costar
el mateix que alguna OTI, senzillament la qüestió
d'empenta, i tot un muntatge d'un consorci, l'any 95 amb 30
milions de pessetes de pressupost, l'única missió del qual és
animar a potenciar, a fer d'alguna manera una crida, un cant
de la bonanova dels fons europeus a tots els pobles. Fins
ara, per tant, cantant les bondats d'aquest pla, i sobretot
després de dia 31 de març, quan va acabar el termini de
presentació de projectes, ens demanam quin sentit té aquest
consorci, quines feines ha fetes; de fet, li demanarem per
escrit sous, dedicació, nombre de gent, quines funcions
concretes desenvolupa des de 31 de març aquest consorci.
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Però allò que ens interessaria molt aclarir avui, sobretot
perquè el Grup Socialista ja ho ha plantejat i no ha quedat
aclarit, és quina quantitat hi ha darrera el Decret 3/95. Vejam,
se'ns contesta que l'any 95..., sempre se'ns donen nombres
globals, i allò que a nosaltres ens interessaria saber és: l'any 95,
en què poden confiar aquells que han fet sol•licituds que es
repartirà entre aquells que les han presentades? Hi haurà fons
que seran de l'any 96? Amb quina quantia? L'any 96 es tornarà
a crear un decret amb una altra convocatòria o, millor dit,
s'obrirà un nou termini o seran aquestes sol•licituds que hi ha
les que aniran consumint els recursos que hi hagi, les mesures
que tenguin en cash, en els anunciats que preveia el Decret
3/95? Per tant, quanties i quina és, d'alguna manera,. la
periodicitat d'això, partint que nosaltres participam de la
mateixa interpretació que fa el Grup Socialista respecte que les
retencions de crèdit desapareixen a 31.12, que no és amb
contractacions, com vostè ens comentava amb les otis, que
havien d'estar acabades les obres a 31.12, no ho havíem vist
mai, això, però resulta que unes obres han d'estar acabades a
31.12, mentre que, les subvencions, no importa ni que estiguin
concedides ni absolutament hi ha cap mena de problema per
part de la conselleria.

Per últim, ens agradaria demanar, reclamar, una cosa que ja
ara pens que és un leit motiv d'ençà que es parla del 5B, i és la
participació o una major participació, un major consum (...) dels
consells insulars, millor coneixement. S'ha demanat formar part
de la comissió avaluadora, s'ha desestimat. Creim que seria molt
interessant estar dins la comissió de seguiment. El Sr. Pere J.
Morey havia convidat a estar-hi a membres del consorci o de la
Federació de municipis. Creim que seria interessant que aquesta
convidada es fes extensiva als consells insulars. Membres del
Grup Popular també en el Consell Insular de Mallorca donaven
suport a aquesta possibilitat. I també ens pareixeria molt
interessant que s'hi donàs entrada als consells insulars per
aquelles mesures que són per a municipis, ja sabem que són
poques, les hem vistes, creim que de totes maneres la comissió
de seguiment pot modificar..., té un joc aquí encara per
modificar les mesures i per modificar el programa operatiu, hi
té un marge de maniobra. Creim que seria molt interessant que
els consells insulars hi participassin; en un sentit al manco
evitaríem com a mínim la discrecionalitat absoluta que hi ha
hagut en el tema de les otis, que ha estat una decisió, així ens ho
sembla, personal, intransferible del conseller; encara no hem
aclarit quins criteris ha utilitzat per convocar pel seu propi
compte una sèrie d'obres, com a Conselleria d'Agricultura,
mentre que uns altres ajuntaments entren dins la convocatòria
general, no sabem quin criteri hi ha utilitzat, llevat d'una certa
filosofia que, a més, no queda explicitada. Creim que els
consells insulars, a través d'un mecanisme com és el Pla d'obres
o d'altres de semblants, podria col•laborar en les mesures
municipals, com dic, i fins i tot podríem aconseguir fons del
Ministeri d'Administracions Públiques. Ens consta que a la
darrera reunió de la comissió de seguiment el MAP ja va fer un
oferiment en aquest sentit, que s'estaven perdent recursos per no
activar la fórmula de col•laboració adient en aquests casos, i no
hem vist que hi hagi hagut cap moviment en aquest sentit. Crec
que els consells insulars aquí tendrien una paraula a dir.

I tan sols, per acabar, efectivament estam convençuts
que s'han defraudat les expectatives creades, perquè s'havia
dit una cosa i fins ara, tenim fins al 31.12.99 per ventura per
reorientar això, no s'ha dut a terme allò que s'havia promès.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. ¿Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Alorda. Intentant
simplificar un poc tot el que ha comentat, li dic que jo crec
que el programa operatiu és un programa bastant clar, el que
passa és que s'ha de llegir, jo crec que és un programa
bastant clar. El que passa és que és un programa molt obert,
molt flexible, permet distintes coses, però tot a dins la
filosofia general i l'objectiu bàsic que té el programa de
desenvolupament rural.

Quant a unificar les responsabilitats, jo, com a conseller
d'Agricultura, encantant estaria de tenir tot el programa
operatiu 5B en les meves mans, jo l'hi explicaria tot, però la
veritat, i ara seriosament, és que el Govern, crec que amb
bon criteri, entén que el desenvolupament rural no és una
feina exclusiva de la Conselleria d'Agricultura, també ho és
de la Conselleria de Comerç i Indústria, també de la
Conselleria d'Economia, també de la Conselleria d'Obres
Públiques. Jo crec que es fan i es poden fer feines de
desenvolupament rural a distintes conselleries, i per tant, les
distintes conselleries han de participar en això.

Quant a la relació d'actuacions interdepartamentals de
l'any 94, de la'ny 95, jo li puc contestar sobre les actuacions
de la Conselleria d'Agricultura. Si vol que li digui la veritat,
jo no sé quina relació hi ha de coses que s'han gastat a altres
conselleries. Jo li podria dir com a comentari a l'any 94 o a
l'any 95 que hem fet camins rurals, parets seques, hem fet
un conveni amb federacions quant a millora de l'activitat
cinegètica, per amollar perdius, hem fet programes de
divulgació del medi natural, hem ajudat empreses forestals,
el seu mateix partit em pareix que s'ha interessat qualque
vegada per aqueixa matèria, hem fet mesures de prevenció
i extinció d'incendis, de restauració de la vegetació, de
recuperació de zones cremades, hem subvencionat les ADV,
hem subvencionat part de les campanyes de productes
fitosanitaris o sanitaris, hem fet sanejament ramader a zones
5B, important, hem ajudat els consells reguladors, hem
promogut productes de les Balears; en fi, com a exemple, jo
crec que pot servir.
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Quant ales funcions del consorci, activitats que té el
consorci. Vostè forma part del consell insular i el consell insular
forma part del consorci (...) forma part d'un ajuntament que, en
aquest cas, no és membre del consorci per a l'objectiu 5B, un
objectiu 2, i la veritat és que el consorci i els membres del
consorci saben exactament quines són les funcions, composició
que té aquest consorci. Les funcions són bàsicament de
divulgació, de promoció i d'assessorament, que és el que ha fet
el consorci.

Quant a la major participació dels consells insulars, jo crec
que ja ho hem comentat, Sr. Alorda. Nosaltres hi donarem
participació al consell insular en el grau que vulgui i que se'ns
permeti per part de Madrid. El que sí que li puc dir és que la
comissió de seguiment ja s'hi ha pronunciat qualque vegada, no
sent jo conseller, i ha dit que ni tan sols el consorci ni altres
organitzacions com la Federació de municipis poden formar
part de la comissió de seguiment, i jo personalment no tendria
cap inconvenient que en formassin part, però pareix que hi ha
hagut qualque pronunciament en el sentit que ni el consorci ni
la Federació de municipis, per exemple, poden formar part
d'aqueixa comissió de seguiment.

Crec que he contestat bàsicament allò que havia demanat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. Tan sols dues qüestions,
perquè la resta queda tanmateix molt oberta, i en discrepam, no
ho aclarirem.

O jo no he posat prou atenció, perdoni'm, però no he entès
quants de doblers hi ha darrera del Decret 3/95, en el sentit de
quants recursos es destinaran a contestar aquesta gent que ha fet
aquests 5.000 milions de privada i 1.000 milions de pública, em
sembla, si les xifres no estan errades. En tot cas, quants diners
destinarà la conselleria a aquestes transferències? Si els els
destinarà tots dins l'any 95?, passarà a l'any 96 la contestació
d'aquestes demandes? S'obriran nous terminis o quedarà tancada
en ella mateixa, atès que no sé si hi arriben els 5.000 milions,
els 2.000 o els que hi quedin, després d'haver quedat avaluats,
si ja cobreixen els cinc anys o no, o els sis anys, no ho sé. I
aquesta ens agradaria molt aclarir-la.

I sobre el consorci, tan sols demanar-li: aquestes funcions
que són tan clares, com les ha exercides des de dia 31 de març.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. ¿Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. L diré que per a l'any 95,
en el Decret 3/95, perdó, a l'any 96, la previsió que hi
teníem era de 218 milions de pessetes. 95, 218 milions de
pessetes. Amb aquests 218 milions de pessetes preteníem
atendre un total de 113 peticions, amb una inversió prevista
per part de particulars i d'associacions de 1.378 milions de
pessetes, perquè les peticions de particulars o
d'associacions, pel fet que hagin arribat a 2.500 milions de
pessetes, no significa que siguin auxiliables i
subvencionables (...) 5B, totes les quantitats. Hi ha gent que
fins i tot ens ha fet petició del cent per cent, quan el decret
només en permet el 30%, per exemple a ajudes a inversions
de caràcter productiu, l'ajuda només hi pot arribar fins al
30%, i hi ha gent que ens havia fet la petició del cent per
cent, i això no és possible. Per tant, el criteri de la
conselleria és, quant a FEDER i FEOGA, intentar resoldre
durant l'any 95 el màxim de peticions, tenint en compte
l'amabilitat, amabilitat, perquè no hi havia aqueixa partida,
218 milions de pessetes.

Per altra banda, li diré que en principi el que farem
nosaltres és complir..., en principi no, clarament, el que
farem és complir amb la legalitat vigent, i la legalitat vigent,
representada en aquest cas pel Decret 3/95, el que preveu és
que cada any s'obri nou termini per a presentació de
peticions, i fins que no es modifiqui aquest decret, haurem
de continuar amb aquest criteri, cosa que no vol dir que no
es modifiqui aquest decret.

Segona qüestió, Sr. Alorda, jo m'estim més resoldre,
això és un criteri personal, ja de conselleria, peticions ja
fetes i no obrir noves expectatives fins que no estiguin
resoldre les peticions anteriors. Jo crec que és un criteri que
reconeixerà que està justificat. És a dir, el que no podem fer
és, sota el meu prisma, obrir un nou termini fins que no
hàgim resolt totes les peticions que hi ha formulades. En
qualsevol cas, li puc dir que això és un decret, que, per tant,
es tracta d'una qüestió de govern, i que, per tant, s'haurà de
resoldre a nivell de Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Parlaamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. en nombre del Grupo Popular yo
quería agradecer al conseller de Agricultura D. Mariano
Socias la comparecencia ante esta comisión y por las
explicaciones que nos ha brindado en tema de Foner II,
objetivo 5B. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. ¿Sr. Conseller?
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, vull agrair al Sr. Pax el suport del grup parlamentari del
Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias a todos. Concluido el orden del día, se levanta la
sesión.
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