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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Comienza la
sesión. ¿Substituciones, por favor? No hay substituciones.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 41/96, del Grup
parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a finalització del
Programa integral concertat del sector lleter de les Illes
Balears.

Pasamos al primer punto del orden del día que es la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, con el título de finalización del Programa
integral concertado del sector lechero de las Islas Baleares. Para
intervenir en el tema, tiene la palabra el diputado Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir, en primer lloc, que volem
corregir algun element de l'exposició de motius de la proposició
i, fins i tot, afegir alguna proposta nova al contingut d'allò que
haurem de votar, per tant, al contingut de la proposició no de
llei.

La correcció és que hem de dir que el PICAB es va aprovar,
en realitat, dia 31 de març del 1995, es va aprovar en el seu
moment amb un sol vot en contra, i la seva aplicació finalitza
l'any 1999. El plantejament de la proposició no de llei és el de
revisar el contingut del PICAB de la llet, veure fins quin punt
hi ha incompliments, o si els incompliments han estat parcials,
de les línies mestres que es traçaven quant a la política lletera
impulsada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També, si és oportú i així es troba, adaptar el seu contingut a la
realitat de la situació actual. Per fer açò, evidentment, s'hauria
de crear una ponència, l'acord és revisar-ho en el si de la
comissió d'economia però a través de la creació d'una ponència
es podrien realitzar les tasques per fer aquest seguiment i així
com es va fer en l'elaboració d'aquest pla integral, amb la
col•laboració estreta, -no pot ser d'altra manera-, de la
Conselleria d'Agricultura que haurà d'aportar els seus tècnics
com va fer en el seu moment.

El plantejament de la nostra proposició no de llei és molt
clar. El nivell de consens que es va assolir en l'elaboració
d'aquest pla integral concertat del sector lleter, crec que va ser
un nivell lloable en el sentit que tots els grups varen participar
de manera molt activa en l'elaboració de les línies mestres
d'actuació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de les Illes
Balears en matèria de política lletera. El pla d'actuació
implicava des dels processos de producció, per tant, les millores
de funcionament de les empreses ramaderes de les Illes Balears,
fins la transformació de la producció lletera, és a dir, les
indústries de transformació i també de la comercialització dels
productes lleters o els derivats de la llet. Un consens que va
existir fins al darrer dia, quan únicament per una qüestió puntual
referida a la política d'industrialització o de transformació de la
producció lletera, es va produir un vot en contra per una qüestió
molt determinada. Crec que aquest nivell de consens que es va
aconseguir va fer possible que, fins i tot, el Ministeri
d'Agricultura reconegués l'esforç fet per tots els grups
parlamentaris d'aquesta cambra per apropar postures i per
acordar la realització d'aquest pla que abraçava totes les
polítiques referides a un mateix sector. 

Aquest pla era minuciós, alguns diputats repetidors saben
que es va fer una feina molt rigorosa, amb participació de
tècnics i, fins i tot, amb compareixences més o manco
periòdiques de representants del sector que varen fer
aportacions molt importants, documentals i verbals, per fer
possible la realització d'aquest pla. Jo diria que era una
diagnosi important del sector ramader-lleter de les Illes
Balears i entrava en el detall de com s'havien de dur a terme
determinades polítiques que, com deia abans, abastaven des
de la producció, i per tant el funcionament de les
explotacions agràries, a la política de millora genètica que
s'havia d'impulsar des de la Conselleria d'Agricultura,
passant per elements molt fonamentals com són la formació
de ramaders i la seva capacitació, crec que era un
plantejament prou important en el seu moment el fet de
transformar explotacions agràries en empreses rendibles,
amb capacitat per poder competir amb les altres, i
finalitzava amb aquesta política referida a la
industrialització del sector amb elements prou nous, després
la seva aplicació ha estat quasi nul•la o amb un nivell
d'aplicació molt baix. A nosaltres ens preocupa aquest baix
nivell d'aplicació o de compliment d'allò que es preveia en
aquest PICAB, per tant, pensam que és molt important que
des del si d'aquesta comissió es creï una ponència que pugui
facilitar el seguiment de compliment i revisi el seu
contingut.

Sr. President, la proposta, si li sembla, és transformar el
contingut de la proposició no de llei que s'ha de votar, que
hauria de dir el següent: "El Parlament de les Illes Balears
acorda revisar en el si de la Comissió d'Economia del
Parlament el nivell de compliment del PICAB del sector
lleter". Fins aquí és igual a la proposta antiga, i afegir, "i si
fa al cas, adaptar el seu contingut a la realitat de la situació
actual, per la qual cosa, s'acorda la creació d'una ponència
en el si de la Comissió d'Economia per dur a terme aquests
treballs". La part final quedaria eliminada. He de dir que, en
aquest sentit, el canvi que proposam, encara que no hi hagi
hagut cap esmena, ha estat fruit de converses mantingudes
amb els diferents portaveus en matèria de política agrícola
dels diferents grups parlamentaris i, fins i tot, del conseller
que es va mostrar, mitjançant converses informals, molt
disposat a dur a terme aquesta revisió i adaptació, si era
oportú. Les correccions han estat fruit d'aquestes
aportacions que s'han fet. No s'havien presentat esmenes i
aquest és el motiu pel qual nosaltres feim una proposta de
modificació del contingut de la proposició no de llei.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. De todas maneras, le agradecería que nos
hiciera llegar el texto porque yo no he podido copiar más que "i
si fa al cas, adaptar el seu contingut a la realitat", ¿y "actual"?...

EL SR. ORFILA I PONS:

"... a la realitat de la situació actual. Per la qual cosa,
s'acorda la creació d'una ponència en el si de la Comissió
d'Economia".

EL SR. PRESIDENT:

Creo que el texto es un poco reiterativo, pero ahora lo
volveremos a leer, en cuanto "en el si de la Comissió
d'Economia" perquè comença dient: "El Parlament de les Illes
Balears acorda revisar en el si de la Comissió d'Economia...".
Ahora, la leeremos completa. En principio, ¿todos los grupos
parlamentarios están de acuerdo con la modificación? ¿No hay
problema? Entonces, quedaría algo así como: "El Parlament de
les Illes Balears acorda revisar en el si de la Comissió d'Economia
del Parlament el nivell de compliment del PICAB del sector lleter
i si fa al cas, adaptar el seu contingut a la realitat de la situació
actual, per la qual cosa, es proposa la creació d'una ponència".
Bien, conforme, ¿intervenciones de otros grupos? Sra. Thomàs,
tiene la palabra.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només vull donar
suport a aquesta proposició no de llei. Pensam que amb la
modificació que hi ha hagut és el marc adequat perquè
mitjançant una ponència estudiar el PICAB en el moment actual
i veure les propostes d'acutació que es durien a partir d'aquí. Res
més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sra. Amer, tiene la palabra.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
La greu situació del sector lleter a les Illes Balears,
caracteritzada per la crisi de les indústries lleteres, els
abandonaments d'explotacions, permet amb una lectura del
PICAB del sector lleter reflexionar entorn de tota una sèrie de
preguntes respecte a les mesures proposades comparativament
amb els resultats obtinguts. Si ens referim a les explotacions
ramaderes, la primera qüestió plantejada és sobre la millora
genètica que s'ha fet respecte a la retirada de les vaques amb
rendiments inferiors. La segona qüestió que ens plantejam és
una sèrie de preguntes que vull argumentar i que ens serveixen
per reflexionar i per donar suport a aquesta solució final ja que
consideram que el consens és el millor que podem donar als
ciutadans els quals podran veure una actitud dels diferents grups
polítics solucionar (...) i no només amb unes simples paraules,
amb uns simples escrits, aquests problemes greus que afronta el
sector lleter. Per això, jo m'he qüestionat totes aquestes
preguntes quan he fet una lectura detallada (...) servirà per
argumentar més aquest suport que donarem a aquesta proposta
respecte a la ponència de seguiment del sector lleter.

Una segona qüestió per tal de reduir (...) les mesures per
tal d'incentivar les actuacions de compra comunitària.
També surten molts de temes quant a la racionalització del
consum de l'aigua, ens demanam quines mesures s'han pres
per estimular la depuració terciària per aprofitar les aigües
depurades per al reg d'alfals. Quines mesures s'han pres per
al manteniment sanitari del ramat boví a les Illes? Una
cinquena pregunta, ens agradaria conèixer l'activitat de la
conselleria per tal de mantenir les quotes lleteres, com ha
quedat el compromís per a la creació d'una borsa de quotes
lleteres, (...) redueixin més les quotes. Número 6, quant a
l'objectiu de modernització d'explotacions, quin tipus de
mesures s'han pres respecte a l'adopció d'un sistema de
contracte de mitges a Menorca per part de la conselleria?
Número 7, per conèixer millor la situació econòmica i
financera de l'explotació, quines mesures s'han pres per tal
d'estimular aquest ús de comptabilitat que consideram
important per la informació que pugui tenir el ramader?
Número 8, per concentrar recursos i alliberar hores de feina,
quina política ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per incentivar aquest tipus de cooperació entre els
ramaders? Per modernitzar i controlar les explotacions en
control lleter a través del servei de gestió tècnica i
econòmica, s'han previst les corresponents dotacions
econòmiques?

Seguim amb més preguntes. Per al foment de
l'associacionisme, les agrupacions de productors agraris,
amb molta tradició entre els ramaders europeus, ens
demanam els esforços que ha fet la conselleria per tal
d'adequar els ramaders a les estructures organitzatives
previstes en el Reglament de la Unió Europea. La número
11, en moltes ocasions les inversions es dirigeixen
directament a la producció: munyidores, refrigeració, etc.
Què ha pensat la conselleria per tal d'incentivar la millora de
l'habitat i, per tant, afavorir d'aquesta forma la permanència
a la pròpia explotació? La incorporació dels joves és un
altre tema important. Què s'ha fet per aquest canvi
generacional a les explotacions ramaderes? S'ha fet algun
tipus de cooperació entre l'Institut Nacional d'Ocupació en
temes de formació? Tot això són preguntes referides a
l'explotació ramadera, a la part productiva, hi ha continus
abandonaments de l'explotació i, per tant, consideram
important insistir en aquest seguiment del PICAB.
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Continuam amb les preguntes. La pregunta 13, quin tipus de
programes s'han realitzat quant a formació i actualització?
Mesures ambientals, com s'ha actuat en els aspectes negatius
contaminants del sector? Quines mesures concretes s'han pres
per evitar la contaminació i les ajudes per evitar-la? La
conselleria pensa canalitzar el sobrant de l'aigua depurada
actualment existent en el Pla de Sant Jordi cap a la zona de
Campos o la recuperació dels aqüífers salinitzats? Una pregunta
respecte al tema de les indústries transformadores, així com deia
el text, -era en castellà i així ho diré-, "sólo existe posibilidad de
supervivencia de una sola central lechera que concentre todos los
recursos industriales y de recogida de la leche para, una vez
transformada, distribuirla al consumo y a otras empresas
transformadoras". On és la central única?

Seguim amb preguntes. La 17, s'han aprofitat adequadament
els ajuts europeus per a totes les indústries lleteres en
inversions? Indiquin les mesures concretes quant a sistemes
frigorífics, ens agradaria conèixer-ho, quant a modernització
dels laboratoris d'analítica, indústries d'elaboració de formatge
i altres productes derivats de la llet, -la darrera intervenció del
gerent d'Agama era en aquest sentit-, inversions en obres,
instal•lacions de millora de qualitat, control i tractament de les
aigües residuals. Respecte a les relacions interprofessionals de
col•laboració entre indústries, s'ha incentivat la creació d'un
laboratori interprofessional, conjunt, d'investigació de nous
productes, transformació, producció o millora?

També ens feim preguntes referides a la comercialització i
distribució, un tercer apartat important en el tema del sector
lleter. Per incrementar la integració i coordinació en el sector
industrial i comercial, quines campanyes de màrqueting s'han
fet?, les mesures preses per concentrar els distribuïdors de
formatge (...) de Menorca és una altra qüestió important. Per tot
això, donats aquests interrogants, acceptaríem, evidentment,
aquesta darrera proposta del Grup Nacionalista-PSM, d'una
ponència de seguiment. Consideram millor seguir de prop
aquests objectius i aquestes mesures que, sense cap dubte,
ajudarien positivament al sector. L'acceptació per unanimitat ha
d'obrir una porta de col•laboració i optimisme al sector lleter de
les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. El Sr. Pax tiene la palabra.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. En principio, quiero reconocer que en la anterior
legislatura se llegó a un gran acuerdo de consenso entre casi
todos los grupos políticos, se llegó a evitar unos
estrangulamientos en el sector primario en cuanto a producción
de leche, transformación, comercialización y distribución. En
segundo lugar, tengo que reconocer que el Grupo Parlamentario
Popular apoyará la proposición no de ley presentada por el
Grupo Nacionalista-PSM, y corregida posteriormente, porque
consideramos que en el seno de una ponencia se podrán debatir
y corregir todo lo que se crea... en la evolución del PICAB.
Tengo que decir a la Sra. Amer, no es una comparecencia es
una proposición no de ley, que todas las preguntas que ha hecho
imagino que dentro del seno de la ponencia las podremos ir
contestando. En cuanto a lo que ha dicho el Sr. Orfila, como es
un programa cuatrienal, el PICAB no lleva ni siquiera un año
aprobado, faltan cosas por hacer. Imagino que en el resto, en los
tres años que faltan, se irán realizando. Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el
suport que tots els grups han manifestat i pensen donar al
contingut de la proposició no de llei. També vull reiterar el
seu objectiu: tornar estudiar el contingut d'aquest pla
integral. Un Pla integral que es va elaborar per diagnosticar
el sector i per traçar les línies mestres d'actuació que
s'havien de dur a terme quant a la política ramadera i del
sector lleter de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
es va fer per un ampli consens, crec que és lloable i s'ha
d'intentar mantenir. M'he de manifestar d'acord amb una
intervenció de la Sra. Amer en el sentit que és bo que els
ciutadans de les Illes Balears vegin que en el Parlament, a
vegades malgrat les diferències polítiques, es cerca el
màxim nivell de consens possible per a qüestions que han
de beneficiar a uns dels sectors més sensibles i amb més
problemes en aquests moments, és un fet que el sector agrari
té greus problemes pot ser el sector lleter té una situació
més complexa, està més condicionat per polítiques
extracomunitàries i extraestatals, polítiques elaborades a
nivell de la Unió Europea i condicionem fins al nivell
màxim que es pot condicionar una política que es pretén
lliberal, el de limitar la capacitat productiva i, especialment,
la capacitat comercialitzadora de les produccions. És la
limitació màxima que es pot fer des del punt de vista d'una
economia liberal, però és la realitat d'aquest sector. Per açò,
més que mai, atès que tots hem estat d'acord sempre amb les
manifestacions polítiques fetes en els diferents debats
d'aquest parlament, considerar que el sector agrari, el
manteniment del camp, és un objectiu estratègic per a la
nostra comunitat, que condiciona i influència totes les altres
polítiques que es desenvolupen a aquesta comunitat, és
important que en el disseny de la política que s'haurà
d'aplicar els pròxims tres anys en aquest subsector es tengui
el màxim de participació possible i, per tant, un nivell de
consens el més ampli possible.
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Simplement, vull recordar que, -pens que ho he dit a
l'anterior intervenció però crec que és important-, en el moment
que es va elaborar el PICAB es va donar un nivell de
participació del sector que també era fonamental. És evident
que per a l'elaboració, per a l'aprovació d'una política d'ampli
abast, com és aquesta, es necessita l'acord del sector, el
compromís del sector, ha d'estar involucrat. Per tant, la
possibilitat que (...) aquest nivell de participació del sector a
l'hora de treure les seves opinions respecte de la política que
s'ha d'impulsar i, fins i tot, cercant el seu compromís, sense el
qual, evidentment, aquestes polítiques no tendrien cap sortida.
Crec que les preguntes que tots ens formulam sobre aquesta
qüestió són moltes. Haurem de començar a revisar des dels
processos de producció, els nivells d'aprofitament dels recursos
propis de cadascuna de les explotacions ramaderes de les Illes
Balears, com s'hauran d'impulsar determinades millores, i
acabar amb els processos de transformació, una qüestió respecte
de la qual  sempre hem dit que era una gran assignatura
pendent, no només de la nostra comunitat sinó a nivell de tot
l'Estat, les polítiques de transformació del sector agroalimentari,
concretament, del sector lleter. Un element sobre el qual encara
s'ha fet poca feina, insuficient pensam nosaltres, és la
comercialització de les producció agràries, en aquest cas de les
produccions lleteres i dels seus derivats, sense aquesta política
el sector tampoc no pot arribar a tenir els nivells de rendibilitat
que tots nosaltres voldríem impulsar.

Per tant, vull agrair el suport manifestat per tots els grups i
desitjar que quan es creï aquesta ponència, si així s'aprova com
sembla, tots estiguem disposats a tenir la mateixa participació
que es va tenir quan es va elaborar el PICAB. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. De la intervención de todos los grupos y
del silencio del Grupo Mixto, deduzco que se puede aprobar por
asentimiento. Gracias. Queda aprobada por asentimiento.

II.1) RGE núm. 269/96, del Grup Parlamentari Socialista,
de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, relativa a als
criteris de repartiment dels fons europeus lligats al programa
Leader II.

Pasamos al segundo punto del orden del día que es la
comparecencia del Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, a
petición de algunos diputados del Grupo Socialista, para
informar sobre los criterios de reparto de los fondos europeos
ligados al programa Leader II. Vamos a ver si, por favor,
avisamos al Conseller de Agricultura i Pesca que estaba por
aquí.

Conseller de Agricultura i Pesca, Sra. Secretaria general
técnica, comparece a petición del Grupo Socialista para
informar sobre cuales han sido los criterios de reparto de los
fondos europeos ligados al programa Leader II. Para iniciar la
comparecencia, tiene usted la palabra, y en su caso, si usted lo
considera conveniente, está autorizada la secretaria general
técnica para intervenir. Adelante, pues.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Alguns diputats del Grup Parlamentari Socialista
han demanat la compareixença d'aquest conseller per tal de
celebrar sessió informativa per informar sobre quins han
estat els criteris de repartiment dels fons europeus lligats al
programa Leader II. Vostès saben que Leader II és una
iniciativa comunitària, no un programa, elaborada per la
Unió Europea, desenvolupada per les comunitats autònomes
a través d'un programa regional. L'objectiu d'aquesta
iniciativa és promoure el desenvolupament integral de
petites zones rurals, incloses a l'objectiu 5, però també pot
comprendre zones limítrofs, 1 i 5B, però també zones
limítrofs, tot això a través de la pròpia comunitat, és a dir,
de la societat civil, tot això en base a petites inversions,
programes d'innovació rural que serveixin o puguin servir
d'exemple a tercers. Per tant, no és l'administració sinó la
pròpia comunitat la que s'organitza, la que fa el pla
d'actuació i el gestiona a través del grups d'acció local,
GAL. Els components del GAL són els promotors i gestors
de la iniciativa i del programa regional però no són els seus
beneficiaris. A més, com ja he dit, no es tracta d'un
programa de l'administració, d'un programa operatiu, sinó
d'un complement de la societat civil, els programes
operatius i polítics que fa l'administració pública. Cosa que
a vegades no s'ha entès, com veurem, perquè s'ha combinat
massa els grups d'acció local amb l'administració, i
l'administració s'ha implicat massa i la societat civil massa
poc amb els grups d'acció local. Per altra part, la selecció
d'aquests grups es fa per (...), Estat-Unió Europea, incloent
dins l'Estat a les comunitats autònomes, els fons i les ajudes,
tant les comunitàries com les estatals, van directament al
grup amb una obligació de donar comptes al organisme
intermediari.

Vostès també saben que a Balears, i és necessari dir-ho
a la introducció, hi ha hagut dues iniciatives Leader a dos
programes regionals, (...), el Leader I, any 91-94, en dos
grups d'acció local a Menorca, i a Mallorca a la Serra de
Tramuntana. La participació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, igual que a totes les altres iniciatives
Leader de la Unió Europea era molt limitada. L'organisme
intermediari era únicament el Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació a través de la Secretaria general d'estructures
agràries. El cost final compromès del programa Leader I és
de 1.688 milions de pessetes. El Leader II, 1995-1999, va
començar l'any passat, té una major participació de la
Comunitat Autònoma d'acord amb els criteris de la Unió
Europea, era necessària l'aprovació d'un programa regional
fet per la Comunitat Autònoma i aprovat per la comissió dia
27 de juliol de l'any 95, és a dir, no fa un any. Els grups
d'acció local prevists són quatre, un a Menorca, lligat a la
reserva de la biosfera, l'estratègia és conservacionista,
conservació de la naturalesa cercant un equilibri entre el
desenvolupament i les pràctiques conservacionistes. Per
altra costat, un altre grup local a Eivissa, planteja tota la
problemàtica de la pressió turística a l'illa d'Eivissa intentant
un equilibri entre el desenvolupament i la protecció de
l'entorn. A Mallorca dos grups d'acció local, s'havia
proposat un grup d'acció local per part de la Comunitat
Autònoma, però la Unió Europea va considerar que no es
podia fer només un grup d'acció local i va exigir dos grups
d'acció local, un a la Serra de Tramuntana que tengués en
compta els especials valors paisatgístics d'aquella zona, el
que pretén en definitiva és la seva conservació, i un segon
grup d'acció local en el Pla de Mallorca, a una zona
turística, el Pla regional pretén el seu manteniment i la seva
potenciació. El cost inicialment previst del Leader II,
desenvolupada a través d'un programa operatiu és de 1.800
milions de pessetes aproximadament. Les aportacions
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públiques són de 1.000 milions, una despesa de la Unió Europea
de 500, l'Estat, 27, la Comunitat Autònoma, 27 i l'administració
local, 445. Els particulars aporten 800 milions de pessetes.

L'estratègia del Leader II no és molt distinta dels Foner, el
seu àmbit territorial és el mateix, és a dir, les zones 5B, sense
perjudici que es puguin ficar fins un 10% de zones limítrofs. Per
tant, es pretén la dinamització de la societat civil, articular i
activar totes les potencialitats intrínseques d'aquesta zona 5B.
Tot això com a mitjà per poder mantenir i crear llocs de feina,
simultàniament amb un (...) de la població que es dedica al
sector agrícola i al sector rural, tot això amb respecte al medi
natural. L'estratègia és la mateixa que en el programa operatiu
Foner II, aprovat per Brussel•les.

Quines són les mesures subvencionables per via del Leader
II, per veure quins han estat els criteris de repartiment de les
ajudes comunitàries. Les mesures subvencionables segon el
programa regional són quatre. Dues són importants, i altres dues
menys importants perquè no hi ha distribució. Les dues que vull
destacar són l'adquisició de capacitats i el programa d'innovació
rural. Les dues restants són la cooperació transnacional i
l'evolució i seguiment del programa operatiu. Mesura A,
adquisició de capacitats, l'objectiu d'aquesta mesura, diu el
programa regional, és el suport tècnic a les fases prèvies a la
inversió. És a dir, abans de fer la inversió s'ha de veure si pot
funcionar, si aquest grup d'acció local pot anar envant. Es tracta,
per tant, de fer i donar suport tècnic i econòmic als grups que es
vulguin constituir, concretament, per quatre aspectes. En primer
lloc, cohesionar els grups Leader de nova constitució, veure si
es possible que aquests components del GAL puguin funcionar,
crear la seva estructura i organització administrativa, recopilar
informació i preparar al grup per confeccionar el programa
d'innovació rural que és la mesura B. El programa regional
preveu per a la mesura A un total de 24 milions de pessetes i
una subvenció comunitària de 16 milions de pessetes. Les
sol•licituds per ser beneficiari d'aquesta mesura A d'adquisició
de capacitats han estat tres: Iniciatives Rurals Pitiüses, Pla de
Mallorca i Serra de Tramuntana. Les ajudes i els pressuposts
sol•licitats per cadascun d'aquests sol•licitants són els següents:
Iniciatives Rurals Pitiüses, un pressupost de 15 milions i una
sol•licitud d'ajuda comunitària de 10,5 milions; Pla de Mallorca,
un pressupost de 9 milions i una sol•licitud d'ajuda comunitària
de 4,7 milions; Serra de Tramuntana, un pressupost de 9 milions
i una sol•licitud d'ajuda comunitària de 4,7 milions.

El criteri de repartiment de les subvencions comunitàries
ha tengut en compte el desfasament entre els pressuposts i
les peticions de subvenció formulades pel grup eivissenc i
els dos grups de Mallorca. És suficient veure que els grups
de Mallorca presentaven uns pressuposts idèntics, 9 milions
de pessetes, i unes sol•licituds d'ajuda comunitària
idèntiques 4,7 milions de pessetes, mentre que el grup
d'Eivissa presentava un pressupost molt més elevat, 15
milions de pessetes, i una ajuda comunitària de 10,5 milions
de pessetes. Per altra banda, la subvenció comunitària
només podia arribar a 16 milions de pessetes, per tant,
s'excedia de la quantitat que es podia donar. El criteri que ha
seguit la conselleria ha estat assignar als dos grups de
Mallorca, tant a Serra de Tramuntana com al Pla de
Mallorca, pràcticament el que havien demanat, és a dir, 4,5
milions de pessetes i n'havien demanat 4,7. Al grup
d'Eivissa, que era un grup nou, ha decidit donar-li 7 milions
de pessetes. Per tant, s'ha produït una davallada important
del que havia demanat el grup d'Eivissa i pràcticament s'ha
respectat el que havien demanat els grups de Mallorca, tant
el del Pla com el de la Serra de Tramuntana. Per altra part,
el comitè de seguiment de l'objectiu 5B podrà redistribuir
aquests fons donats en principi si no es duen a terme les
mesures previstes.

Mesura B, programa d'innovació rural, l'objectiu d'aquest
programa és dur a terme activitats d'inversió de caràcter
local que compleixin tres característiques, -crec que és
important dir-ho-: innovació, ha de ser un programa
innovador, ha de servir d'exemple perquè altres persones
puguin seguir aquest model i ha d'haver una possibilitat de
transferència a tercers, no ha de ser tan personal que no es
pugui transferir a tercers. El programa regional preveu per
aquesta mesura un cost total de 1.749 milions de pessetes i
una subvenció comunitària de 473 milions de pessetes.
També preveu que les sol•licituds es puguin presentar fins
al desembre de l'any 96. És a dir, el termini de presentació
de sol•licituds encara està obert. Fins avui, només hi ha
hagut una sol•licitud presentada que és la del Leader II, illa
de Menorca, que ha presentat un pressupost total de 1.130
milions de pessetes, amb una sol•licitud de subvenció de
405 milions de pessetes i una subvenció comunitària de
202,5 milions de pessetes. Les alternatives possibles davant
aquesta petició del grup Leader II de l'illa de Menorca eren,
bàsicament, tres: assignar tota la dotació econòmica
demanada, per exemple, la comunitària (...) 202 milions de
pessetes tenint en compte que el màxim total són 473, cosa
que pareixia excessiva perquè hi ha quatre grups d'acció
local i pareixia excessiu donar-li en el primer moment 202
milions de pessetes, que era tot el que demanaven, la segona
possibilitat era no assignar dotació econòmica, cosa il•legal
segons el programa regional tota vegada que el grup d'acció
local tenia dret a rebre provisionalment una quantitat per
poder iniciar les seves activitats, i la tercer ha estat
l'escollida, assignar provisionalment una quantitat i a final
de l'any 96, quan ha acabat el termini de presentació de
sol•licituds, veure totes les sol•licituds i el superhàbit o el
dèficit de la mesura A per fer, si pertoca, una reassignació
de les dotacions i de les subvencions econòmiques. Com ja
he dit, la conselleria ha triat aquesta tercera, hem assignat,
provisionalment, al grup d'acció local de Menorca una
quantitat de subvenció a càrrec dels fons comunitaris de 100
milions de pessetes. Li hem donat el 50% del que havia
demanat, havia demanat 202,5 milions de pessetes.
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Aquestes dues mesures són les mesures importants a efectes
de la sessió informativa que ens planteja el Grup Socialista, tota
vegada, que són objecte de criteri de distribució dels fons
comunitaris. Crec que també hauria d'analitzar les dues mesures
que resten, cooperació transaccional, l'objectiu de la qual és
intercanviar experiències amb altres grups d'acció local, o
l'aportació d'informació a la Unió Europea. El cost previst total
del programa regional és de 9,6 milions de pessetes i la
subvenció comunitària és de 6 milions de pessetes. La
Comunitat Autònoma i el Ministeri d'Agricultura ho gestionen
conjuntament, per tant, no hi ha distribució de fons. La mesura
D és l'evolució i seguiment, l'objectiu és avaluar i seguir el
compliment del programa regional. Ho gestiona directament la
Comunitat Autònoma. El cost total és de 10 milions de pessetes
i la subvenció prevista comunitària és de 5 milions de pessetes.
Tampoc no hi ha distribució.

Contestant a la pregunta del Grup Parlamentari Socialista,
els criteris de repartiment del fons europeu es produeixen en les
dues mesures, mesura A, adquisició de capacitats, i B, programa
d'innovació rural. Ja he dit que hi havia tres peticions a la
mesura A d'adquisició de capacitats, la distribució, el criteri,
pràcticament respectar a la Serra de Tramuntana i al Pla de
Mallorca la quantitat demanada, 4,5 milions de pessetes
cadascun. Mentre que hem hagut de reduir per imperatius
pressupostaris la quantitat prevista per al grup d'Eivissa-
Formentera. Per altra part, quant al programa d'innovació rural,
mesura B, només hi ha hagut una sol•licitud, no s'ha pogut
assignar el 100% de la sol•licitud formulada pel grup de
Menorca. S'ha assignat provisionalment el 50% del que havia
demanat esperant que a final de l'any 96 es vegin quines són les
sol•licituds i quin és el compte de la mesura A per si podem
integrar part d'aquesta mesura dins la mesura B. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Alguno de los grupos
parlamentarios quiere hacer uso de la suspensión prevista en el
Reglamento? Sí, Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, gràcies. Agrairíem 15 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

15 minutos, conforme. Queda suspendida la sesión por
15 minutos. Se reanudará a las 10 y 3 minutos. Ruego
puntualidad, por favor, a las señoras y a los señores
diputados.

Comienza la Sra. Amer por el Grupo Socialista,
solicitante de la comparecencia. Sra. Amer, tiene la palabra.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Senyores diputades,
senyors diputats. El Grup Socialista ha demanat la
compareixença del Conseller d'Agricultura i Pesca per
informar de la iniciativa Leader II i, en concret, de
l'assignació pressupostària de la Comunitat Autònoma que
condiciona el repartiment del programa regional aprovat en
data de 27 de juliol del 95.

La veritat, Sr. Conseller, és que no entenc res. La
iniciativa Leader I, Mallorca, Serra de Tramuntana i
Menorca compten amb una aportació de la Comunitat
Autònoma de més de 200 milions de pessetes. I el Leader II
es limita a l'assignació del mínim, un 5%, sobre l'aportació
de la Unió Europea que suposa la petita aportació de 26 o
27 milions per a totes les Balears, més llarg i amb molt més
territori. Hem de tenir en compte que s'afegeix el Pla de
Mallorca i Eivissa-Formentera previsiblement. Cosa que,
evidentment, s'ha de traduir en una aportació de
l'administració local, bàsicament consells insulars,
important per poder arribar a igualar almanco la quantitat
aportada per la Unió Europea. La veritat és que quan veim
els titulars de l'anàlisi econòmica per a les Illes Balears
sembla que el sector primari resta al marge de participar en
aquesta eufòria de les xifres macroeconòmiques de la resta
dels sectors productius, sobretot, més lligats al turisme. En
realitat, el sector primari a les Illes té un panorama
desolador sense que es detectin vies clares de millora per tal
de crear les perspectives optimistes que tots desitjam. Per
aquest motiu, creim que els fons europeus són importants,
dirigits al món rural incentivant aquestes zones en declivi.

Els primers programes Leader, iniciativa comunitària, es
posaren en marxa a les Illes Balears l'any 1992. L'objectiu
era fomentar el desenvolupament de zones agràries. Els
resultats d'aquesta iniciativa han estat molt ben valorats, al
mateix temps que s'ha valorat la creació de petites empreses
i els corresponents llocs de feina com també els contactes
amb altres grups Leader quant a cooperació i experiències,
sobretot en aquests temes més innovadors de producció o
comercialització de productes artesanals, així com
cooperació tecnològica per aquest desenvolupament rural.
Aquesta iniciativa implica a tots els sectors productius,
encara que ha generat millores de rendes entre la població
especialment vinculada al món rural. Respecte al medi
ambient, s'ha considerat un dels eixos de tota iniciativa
Leader i s'han promogut una sèrie d'activitats en el camp de
la indústria i de l'agricultura que fan compatible l'activitat
econòmica i la qualitat ambiental. Són projectes comunitaris
molt interessants, aquestes revistes com altres que
segurament vostè coneixerà són una mostra d'iniciatives
Leader molt interessants que s'han fet arreu de la Unió
Europea. Una línia que els tours operators alemanys, aquest
dies a la ITB de Berlin, proposaven Mallorca com a turisme
alternatiu i allargament de temporada, ho hem de tenir en
compte.
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Però, em permetrà comentar breument els projectes d'aquí.
Coneixem, per exemple, les actuacions més representatives a
Menorca del Leader I, dins l'àrea arqueològica al poblat
talaiòtic de Son Catlar a Ciutadella o la torre de defensa a Sant
Lluís, la millora de les infraestructures, s'ha posat en marxa un
centre d'excursions a cavall, (...) etc; quant al temes de formació
en col•lectius, per exemple, de taxistes i recepcionistes sobre
temes de història o formació d'alternatives al turisme de sol i
platja; millores de productes tradicionals, incentius a la
producció, qualitat, cost, promoció, presentació i presència a
fires, creació d'empreses (...) etc.

A Mallorca, la iniciativa Leader a la Serra de Tramuntana,
segons paraules del Director Provincial del MAPA de Balears,
el Sr. Grimalt, diu que "el Leader caigué dins la Serra de
Tramuntana com una llavor fèrtil dins el camp abonat", i
resumeix així les activitats: "l'empenta del Leader ha permès
rescatar artesania que semblava trobar-se en vies d'extinció,
conservar i restaurar un paisatge de camins malmenats, donar a
conèixer productes genuïns com l'oli d'oliva de Tramuntana,
transformar cases de possessió en allotjaments de turisme rural
o col•laborar en el sosteniment del museu de les Ciències
Naturals". En definitiva, Sr. Socias, el Leader ha permès
iniciatives empresarials, conservacionistes i pedagògiques per
tal de mantenir la població dins el seu entorn i dinamitzar, per
tant, aquestes àrees rurals. El seu antecessor en el càrrec, el Sr.
Pere J. Morey, confirmava en paraules textuals referides al
Leader I, Serra de Tramuntana, que "per al pròxim quinquenni,
1995-1999, es preveu continuar l'experiència del Leader II, que
serà una bona eina de treball per dinamitzar el món rural, crear
iniciatives econòmiques a la zona i, sobretot, evitar el
despoblament del territori amb el complement i l'ampliació del
programa operatiu a la zona 5B per a Mallorca que inclourà 30
municipis".

En conclusió, si el programa Leader I ha tengut un balanç
satisfactori, per què l'aportació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha davallat de més de 200 milions a 26 milions
al programa Leader II? Una qüestió important és la
desproporció que existeix entre l'aportació de les distintes
administracions i la seva capacitat de decisió. Si els consells
insulars aporten 15 vegades més que el Govern, per què no
intervenen en la decisió d'aquest repartiment? És cert que els
consells insulars intervenen mitjançant els grups d'acció local,
però aquesta és una intervenció passiva en la presa de decisions
de repartiment, com a administrats no com a Administració
autonòmica que estatutàriament són.

Per acabar, dues qüestions, quin esforç ha demostrat la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de no retardar
l'aplicació d'aquesta iniciativa? Avui és dia 13 de març del
1996 i tan sols s'ha iniciat el Leader II Menorca. L'última
qüestió, la conselleria donarà suport a la continuació de
l'actual equip de gestió del programa a Mallorca tal com va
decidir la pròpia assemblea? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Amer. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, crec que vostè no
entén el programa regional Leader. Els responsables del
programa Leader són els grups d'acció local, és la pròpia
societat civil, les pròpies comunitats. No atribueixi a la
Comunitat Autònoma i a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca la responsabilitat del programa quan no és seva. Els
que fan els programes d'innovació rural són els grups
d'acció local, per tant, ells ho decideixen. La segona qüestió,
la capacitat de decisió i la responsabilitat són distintes. La
Comunitat Autònoma únicament és l'organisme que va
elaborar el programa regional i l'intermediari. Els programes
d'innovació les fa cada grup d'acció local, i cada grup
d'acció local decideix que es faci un programa o un altre, es
faci una cosa o una altra. El comitè de seguiment, format
per la Unió Europea, l'Estat i la Comunitat Autònoma,
accepta o no accepta el programa d'innovació rural presentat
pel grup d'acció local. Els protagonistes del Leader són els
grups d'acció local no és l'administració. He volgut
començar xerrant d'axiò perquè no està clar, és a dir, la
Comunitat Autònoma no és la responsable del Leader, ni és
el Ministeri d'Agricultura i Pesca, són els grups d'acció
local.

Una altra qüestió, quant a la valoració que fa del Leader
I, no pens contradir el que diu el Sr. Grimalt, persona amb
la qual tenc una extraordinària relació, el que li puc dir és
que la Unió Europea ja ha fet la valoració del Leader I. Dels
60 que hi ha hagut a Espanya, Menorca ha quedat el número
5 o 6 i Mallorca ha quedat entre els 10 darrers, dels 10
darrers, em sent?, dels 10 darrers. Per tant, la Unió Europea
no ha fet una valoració tan positiva del Leader I. Per si no
ho sabia, dels 60 grups d'acció local que hi ha a Espanya, la
Serra de Tramuntana ha quedat entre els 10 darrers i
Menorca entre els 5 primers, per tant, no ha fet una
valoració molt positiva. Vostè sap per què el grup de Serra
de Tramuntana no ha passat directament a la mesura B i ha
quedat a la mesura A? Idò, li llegiré una còpia de l'acta del
comitè de seguiment, diu: "El Leader II requerirá de
imaginación", -això ho diu el Sr. Lozano, representant de la
Unió Europea en el comitè de seguiment- "es preferible que
si un programa no está claro quede en la fase A y realice un
análisis serio de la situación, es la mejor solución que
comprometerse económicamente con un grupo que no
resultará", estic llegint textualment l'acta del comitè de
seguiment de dia 30 de novembre del 95. El Leader I no era
tan positiu perquè el Sr. Lozano, representant de la Unió
Europea (...) de l'objectiu 5B comenta que "al conocer la
Comisión los programas propuestos por los grupos de
Baleares, en el caso del de Mallorca se aprecia un desenfoque
en el programa", no ho dic jo, ho diu la Unió Europea, "un
desenfoque en el programa, no es imaginativo", fer marges no
és un programa d'innovació rural, no és imaginatiu. El
Leader I ha quedat entre els 10 darrers, per què?, per què no
ho li ha admès, com ha fet a Menorca, que passi directament
al programa d'innovació rural?, perquè Mallorca no ha fet
un programa Serra de Tramuntana imaginatiu, això ha de
quedar ben clar i no som jo qui ho ha dit. Ho torn dir: la
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Comunitat Autònoma no és la responsable del Leader, són els
grups d'acció local. I els dos grups d'acció local que han
funcionat amb el Leader I, Serra de Tramuntana i Menorca, a
Menorca hi ha hagut una satisfacció per la manera com ha
funcionat i a Mallorca no hi ha hagut satisfacció. La comissió
de seguiment, formada per tres parts, el Sr. Lozano, per tant no
la Comunitat Autònoma, va expressar que Serra de Tramuntana
de Mallorca no podia passar directament a la mesura B, havia
d'anar a la mesura A. Jo no dic res mes.

Una altra qüestió, vostè xerra de quantitats. Al Leader I, la
Comunitat Autònoma va presentar 234 milions de pessetes.
Vostè sap que al Leader II la Comunitat Autònoma va presentar
una aportació a Brussel•les de 475 milions de pessetes i
Brussel•les no li va admetre aquesta aportació? Idò, si no ho
sabia ara li dic. A l'esborrany del programa regional Leader II,
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aportava 475
milions de pessetes i Brussel•les no ho va admetre perquè li va
dir que si es tracta de programes de la comunitat, de la societat
civil, ha de ser la societat civil qui ha de posar els doblers, els
ajuntaments han de posar els doblers. No és la Comunitat
Autònoma qui ha de posar els doblers, per tant, ens varen
davallar l'aportació de 475 milions a la mateixa aportació de
l'Estat, 27 milions. I si vostè critica l'aportació de la Comunitat
Autònoma, 27 milions de pessetes, també és molt criticable
l'aportació de l'Estat de 27 milions de pessetes, perquè vostès
sempre xerren del camí d'anada però no del de tornada. Només
xerren que la Comunitat posa 27 milions, però no xerren que
l'Estat només ha posat 27 milions de pessetes, només xerren de
la Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

La veritat, Sr. Conseller, és que no queda clar que vostè
defensi la iniciativa Leader a Mallorca. No queda clar.
L'execució del programa és cert que és del grup d'acció local,
però la decisió de repartir els fons i firmar el conveni és de la
Comunitat Autònoma, i això vostè ho sap. Vostès aporten
menys, però vull insistir que ho passen als consells insulars que
no tenen capacitat de decisió, vostè ho passen als consells
insulars.

Per acabar, continu pensant, Sr. Conseller, li he de fer la
pregunta, vostè continua pensant que és una beneiteria la
recuperació dels marges? Vostè ha insistit molt, és el Leader
a Mallorca..., els marges creu que són importants o no? Jo
la sensació que tenc, insistesc, és que no li desperten massa
interès el Leader, sobretot a Mallorca, i voldria tenir la seva
opinió i, en tot cas, animar-lo perquè val la pena repetir
aquesta iniciativa, val la pena repetir l'èxit anterior i
continuar amb el Leader II ampliat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Sr. Conseller.

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

Sra. Amer, quant als marges, l'únic que dic és que crec
que els marges tenen molta importància per al medi natural,
per al respecte a l'entorn tenen molta importància. Però les
coses tenen el seu procediment per fer-se. El Leader és un
programa d'innovació rural i vostè no em pot dir que
arreglar marges és innovar coses rurals, i que té un efecte
sinèrgic de creació de riquesa i de potencialitats endògenes
perquè no ho té, no ho té, i no ho dic jo, ho ha dit la Unió
Europea, que ha valorat tan bé el programa Leader I de
Mallorca que l'ha deixat entre els 10 darrers perquè només
va fer marges.

No som jo qui he de defensar els grups. Els grups es
presentaran i es constituiran. Jo no he transferit al Consell
Insular de Mallorca el Leader, millor dit, el Consell Insular
de Mallorca m'ha vengut a demanar si es podien implicar.
Sí, han vengut un parell de consellers del Consell Insular de
Mallorca m'han dit que es volien implicar perquè tenien
doblers, tenien uns 200 milions per invertir. Jo els he dit que
els consells insulars són corporacions locals i tenen dret a
posar els doblers com a administració local. Això han fet,
formar part dels components dels grups d'acció local de la
Serra de Tramuntana o del Pla de Mallorca. Tenen tot el
dret a fer-ho. Jo no m'ho puc llevar de la meva
responsabilitat perquè som un organisme intermediari i ho
seguiré sent. Duré l'avaluació i el seguiment del programa
regional.

Vostè xerrava de donar suport o no a l'equip de
Mallorca. Jo no he de donar suport, Mallorca farà el seu
equip i ja està. Vostè, per ventura, està plantejant un
problema d'un gerent i d'una persona en concret. He de dir
que aquest senyor té comissió de serveis fins que s'acabi el
Leader I, quan s'acabi el Leader I s'ha de reincorporar a la
conselleria. Si el grup d'acció local vol tenir aquesta persona
una altra vegada, la conselleria, en ús de les seves facultats,
decidirà si li dona una altra vegada la comissió de serveis.
Però és una qüestió discrecional de l'administració, per tant,
meva com a conseller d'Agricultura i Pesca. No em sembla
raonable que Mallorca tengui un gerent, que cobra el que
cobra, i Menorca i Eivissa no tenguin gerent. El que no faré,
ja ho dic ara, és pagar al gerent de Mallorca i no pagar a
Menorca ni a Eivissa, perquè vull tractar igual als quatre
grups d'acció local. No pens afavorir al grup d'acció local de
Mallorca en contra del de Menorca i el d'Eivissa. No, no, la
situació anterior ha estat aquesta dins el Leader I. En el
Leader I, la conselleria ha estat pagant un gerent i no ha
pagat el de Menorca. Dóna la casualitat que a Menorca el
grup d'acció local ha quedat dels cinc primers i a Mallorca,
que han tengut un gerent (...) time ha quedat dels 10 darrers.
Jo no he de donar suport a cap equip. És el grup d'acció
local qui ha de crear la seva estructura administrativa i
organitzativa, sabent que aquesta persona gerent és un
funcionari quan se li acabi la comissió de serveis s'ha de
reincorporar a la conselleria. Si el grup d'acció local vol que
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segueixi com a gerent ha d'emprar les armes previstes a la Llei
de la funció pública, que són a la comissió de serveis o
l'excedència. No es tracta de donar suport o de deixar de donar
suport, és a dir, es tracta purament i simplement d'això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Otros grupos que quieren intervenir?
El Sr. Pascual interviene por el Grupo Mixto.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura. Ha intentat
donar una explicació del funcionament i la distribució dels fons
i dels seus objectius, però jo entenc que no ha volgut entrar dins
el bessó de la qüestió. S'hi ha entrat un poc ara, al final, i el
conseller s'enfada. Jo deduesc de la darrera intervenció que
sembla que hi ha un senyor que no li cau bé, quan no s'havia
parlat d'aquest senyor. Crec que si el Leader II, a Mallorca,
considera que aquest senyor ha de ser el gerent..., tampoc no se
li demana que el pagui ell, a aquest senyor se li ha de permetre
que faci de gerent si tots consideram que és la persona indicada.
(...) no és el moment de parlar de si aquest senyor té les
simpaties del conseller o no.

De totes formes, el bessó de la qüestió és aquest: Leader I,
234 milions de pessetes de la Comunitat Autònoma, Leader II,
27 milions de pessetes i 27 milions de pessetes de l'Estat. Les
aportacions de l'Estat i de la Comunitat Autònoma són ridícules.
El Sr. Conseller deia que Europa diu que això ha de ser així, que
només han de posar aquest 5%. Nosaltres entenem que la
Comunitat Autònoma, si vol que aquests programes Leader
vagin envant, té altres mecanismes d'ajuda als municipis i, per
tant, haurien de posar en marxa aquests mecanismes perquè
això fos possible. El més lògic si tenim com a fons
institucionals 1.000 milions de pessetes, la Comunitat Europea
en posa 500, la resta dels 500 milions es repartissin, com a
mínim, entre l'Estat, Comunitat Autònoma i Administració
local, o com a màxim entre quatre: Estat, Comunitat Autònoma,
consells insulars i ajuntaments. Perquè la veritat és que si el feix
gros es vol carregar als ajuntaments, i els ajuntaments han de
posar aquests 446 milions de pessetes, crec que el Sr. Conseller
és conscient que difícilment es duran a terme els programes del
Leader.

Per acabar, vull demanar un esforç al conseller, -que no
s'enfadi, sobretot que no s'enfadi-, i un esforç a la
conselleria per intentar renegociar aquest tema, encara que
sigui amb l'Estat, a veure si entre Estat i Comunitat
Autònoma aportam més fons per finançar aquests
programes perquè em tem que, almanco a Mallorca, si
seguim amb la disposició que es veu per part de la
conselleria no durem a terme el Leader i seria una pena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pascual. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pascual. Em varen
demanar que jo pagués al gerent. Aquesta és la diferència,
m'explic?, em varen demanar que jo pagués al gerent. Vaig
contestar que jo no ho pensava fer perquè si he de pagar un
gerent a Mallorca, ho he de fer a Menorca i a Eivissa i com
que no tenc doblers per pagar a Mallorca, a Menorca i a
Eivissa, al gerent no el pag jo. Vull que quedi ben clar des
d'aquest moment: al gerent no el pagaré jo. Vull que quedi
clar.

La segona qüestió, la persona que ha fet de gerent és un
funcionari de la conselleria i està subjecte a la Llei de
funció pública. En conseqüència, quan s'acabi la raó per la
qual hi havia comissió de serveis, s'ha de reincorporar a la
conselleria. Si el grup d'acció local, i ho vaig manifestar ahir
al cap de llista del grup d'acció local, al Sr. Muntaner, de la
Serra de Tramuntana, considera que aquesta és la persona
indicada i que li he de tornar donar una comissió de serveis,
jo li tornaré donar. La meva il•lusió per donar-li és petita,
perquè aquest senyor té la plaça de cap de la delegació
comarcal de la Conselleria d'Agricultura a Campos, i
cregui'm que fa molta falta que torni a fer la seva feina a
Campos, fa molta falta que vagi a fer la seva feina allà,
molta falta, cregui'm. Si (...) comarcals veurien que, per
ventura, fa més falta a la delegació comarcal que al Leader
II, sobretot veient els resultats que ha tengut el Leader I a la
Serra de Tramuntana. Per tant, em varen demanar que el
pagués, no ho pens fer. Si els grups d'acció local de
Mallorca em demanen que continuï jo faré que continuï
sense pagar-lo, ho hauran de fer ells. També li voldria
plantejar a vostè com a membre o component d'un grup
d'acció local si és necessari haver de pagar 10 milions de
pessetes a un gerent quan a Menorca no s'ha pagat cap
gerent, i amb una secretària d'uns dos milions de pessetes ha
estat dels cinc primers. Jo de vostès em plantejaria
sèriament aquesta pregunta, perquè crec que no se l'han
plantejada, ho faria sèriament, sabent que si l'han de pagar
vostès no pensin que el pagaran de la subvenció comunitària
perquè si ho paguen tot de la subvenció comunitària tiraran
en terra el programa d'innovació rural, perquè pagar a un
gerent 10 milions crec que no és una innovació rural. Però
és una cosa seva, vostès faran el que considerin que han de
fer.
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Una altra qüestió, es confonen les iniciatives i els programes
operatius. Les iniciatives no procedeixen de l'administració,
procedeixen de la societat. El que passa és que aquí, amb el
Leader I, hi va haver un mal exemple. Varen creure que el
Leader I era com a un programa operatiu i que servia per
arreglar carrers, per arreglar marges públics i per fer obres de
l'administració. El Leader no serveix per això, serveix per fer
petits projectes per reactivar l'economia privada d'uns pobles. I
crec que no s'ha emprat amb això, o s'hauria d'emprar més amb
això del que s'ha fet. No es tracta que els batlles, perquè aquesta
és la idea dels batlles quan entren dins el grup d'acció local,
pensin les obres que poden fer. No es tracta de pensar que
l'administració local posarà doblers sempre que es tracti d'obres
municipals. No, és un plantejament equivocat. El xip està
equivocat. És a dir, no es tracta que vostès puguin fer més
obres. Vostès tenen el Pla d'obres i serveis insular per fer les
obres, i tenen el programa 5B per fer altres coses, i això sí que
prové de l'administració. Però el Leader és perquè els
particulars puguin fer projectes i vostès paguin un tant per cent
d'aquests projectes. Però vostès no ho han entès així, ho han
entès d'una altra manera, ho han entès dient: "jo posaré doblers
sempre que siguin projectes de la pròpia administració local",
i aquesta no és la idea del Leader. Ho vull dir perquè és una
idea equivocada. I torn dir que la responsabilitat de la
conselleria és molt disminuïda en aquest assumpte. És el grup
d'acció local qui s'ha d'articular i fer les coses, per això tenen la
mesura A, d'adquisició de capacitats, (...) dos projectes, els han
de desenvolupar i dur a terme.

Per altra banda, vostè xerra de l'aportació. Torn a dir que no
ho vaig fer jo, ho va fer el meu antecessor. El meu antecessor,
en el projecte del Leader II, va posar una aportació de la
Comunitat Autònoma de 475 milions i Brussel•les va dir que no
es tracta que la Comunitat Autònoma posi els doblers, i ho va
rebaixar a la mateixa quantitat que aporta l'Estat, 27 milions de
pessetes. En el projecte que s'envià n'hi havia 475. Escolti, és
així. Qui ha de posar és el grup d'acció local, l'ajuntament. Els
particulars han de posar el doblers. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no li he plantejat en
cap moment..., ni parlava aquí com a membre de cap dels
grups d'acció local, parlava des del Grup Parlamentari Mixt,
només li he fet una sèrie de reflexions concretes, sobretot
que no s'enfadés i se seguia enfadant. Li parlava del gerent
però en cap moment li he demanat que pagui al gerent, ni
molt manco, Sr. Conseller, de la seva nòmina de conseller
si vostè ha de pagar a aquest gerent i als altres gerents,
n'hauria de posar dels seus, per tant, de cap manera li
demanaria això. És a dir, és una qüestió distinta, de cap
manera m'atreviria des d'aquest escó a demanar-li que pagui
un gerent. Li he demanat que intenti un esforç per aportar
més quantitats, cercant els mecanismes, això és el que li
havia plantejat, per poder aportar més als ajuntaments
perquè fos possible dur a terme aquests programes. Res
més, crec que vostè s'ha tornat centrar en el tema del gerent,
jo crec que no és una qüestió per plantejar aquí. A la meva
intervenció jo li demanava un esforç de la conselleria per
intentar renegociar el tema i, fins i tot, intentar treure més
doblers de l'Estat perquè consider que l'aportació és ridícula,
tant la de l'Estat com la de la conselleria. Res més. Gràcies.

(El Sr. Vice-president substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pascual, vostè no m'ha
demanat concretament que pagui al gerent, és cert. Però li
puc dir que membres del grup d'acció local m'han demanat
que pagui al gerent. Que pagui al gerent no amb un sou
normal sinó que pagui el que guanya ara, i això em sembla
fora de lloc, perquè, a més, no tenim doblers per pagar-lo i
no vull fer distincions entre una illa i una altra. Vull que
quedi ben clar des d'aquest moment. Ja que vostès critiquen
tant als consellers del Consell Insular de Menorca, d'Eivissa
i, a vegades, als de Mallorca perquè fan parts i quarts, jo en
aquest assumpte no vull fer parts i ni quarts, no vull que em
diguin que estic pagant un gerent a Mallorca i no ho faig a
Menorca i a Eivissa, sobretot tenint en compte que Menorca
no ho ha necessitat.

Per altra part, seriosament, li puc dir que la conselleria
farà tots els esforços perquè el Leader vagi endavant, vull
que quedi clar. Ja vaig manifestar ahir al batlle de
Valldemossa que la conselleria únicament vol que funciona
i vagi bé. La conselleria està posant tot el seu personal a
disposició dels grups d'acció local per fer la feina. Fa pocs
dies s'ha traslladat a Menorca precisament per resoldre una
sèrie de problemes. És a dir, els nostres serveis tècnics estan
a disposició dels grups d'acció local, fins al punt que
m'atrevesc a dir que no (...) personals i materials perquè el
programa el podem fer nosaltres si així ho vol, sense pagar
cap duro i sense necessitat de..., i nosaltres farem el que
vostès vulguin, no el que jo vull perquè el programa no és
meu. Vull que quedi ben clar. Igual que hem fet a Menorca
que hem donat tot el suport, tenien una sèrie de problemes,
per intentar solucionar-los, estam disposats a fer-ho a
Mallorca. I ho vull dir des del primer moment.
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També li vull dir que per poder augmentar la quantitat
prevista s'ha de modificar el programa regional. Personalment
no estic en contra de la modificació ni d'augmentar l'aportació
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. Al pròxim comitè de
seguiment em compromet, Sr. Pascual, a plantejar la
modificació del programa regional i augmentar les quantitats no
per enguany sinó per l'any que ve. Estic totalment d'acord que
l'aportació tant de l'Estat com de la Comunitat Autònoma és
insuficient i hauria de ser més alta. Vull dir que la Comunitat
pensava posar més doblers i Brussel•les va dir que no, han de
ser els grups d'acció local i l'administració local que són els
primers implicats. També agrairia que com a grups d'acció local
tenguin en compte que no estirin cap el seu cantó perquè com
he intentat explicar, per això he fet aquesta introducció, vostès
hauran pensat que no serveix absolutament per res, però jo ho
feia per aquesta raó. Els components del GAL, els ajuntaments,
els consells insulars o les entitats, són els gestors i promotors
però no els beneficiaris. El problema del Leader I és que, moltes
vegades, els beneficiaris han estat els propis components. Crec
que hauríem de mirar un poc més i pensar quines necessitats té
cada poble del Pla per revitalitzar l'economia del poble. Pensi
el que necessiten i implica algú perquè faci un projecte, vostè
no faci cap projecte de l'ajuntament, el faci per als particulars i
aporti la seva quantitat. Això és un sistema per revitalitzar el
poble econòmicament. Moltes gràcies, Sr. Pascual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup d'Esquerra Unida té la
paraula la Sra. Thomàs per un temps de deu minuts.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Jo volia
insistir en la intervenció del Sr. Pascual sobre la tranquil•litat
perquè crec que és un tema que, malgrat que sigui prou
interessant, no ha de motivar actituds tan agressives o
intranquil•les del Sr. Conseller.

Nosaltres només volíem afegir a tots els temes que han sortit
en aquesta compareixença és que ens preocupa que la
conselleria hagi informat poc sobre tots aquests programes,
perquè el Sr. Conseller ha dit que hi ha hagut una percepció
errònia d'aquests grups d'acció local i han confós el seu paper.
Jo no sé fins quin punt aquesta percepció errònia dels
programes ve motivada per la manca d'informació o per la
manca d'interés, abans de sol•licitar el programa Leader haurien
de tenir ben clar el joc i com es jugava.

Després volia insistir sobre l'aspecte, comentat pel Sr.
Pascual, de la renegociació o de la major aportació i vostè
mateix ha donat la resposta, és a dir, es compromet, a la
propera comissió de seguiment, a reclamar per a l'any que
ve més recursos econòmics, tant de l'Estat, d'aquí a pocs
mesos el Ministre d'Agricultura..., podran parlar amb un
altre to en el sentit que quan parlem de l'Estat formarà part
d'un nou govern i, per tant, l'anim a fer-ho, demani més
dotació de recursos econòmics tant de l'Estat com de la
Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Thomàs. Ni agressiu ni no agressiu, quan
som poc agressiu em diuen que som agressiu, i quan som
agressiu em diuen que ho som massa poc, és a dir, no...,
vostès ho preparen i ho diuen com ho consideren..., l'altra
vegada digueren que vaig ser poc d'això i ara que ho som
massa. El que vostès vulguin, és a dir...

El problema del Leader no és la percepció errònia sinó
voler-ho entendre d'una altra manera, així com ens interessa.
Del Leader hi ha hagut molta informació, massa. No sé per
quins motius Menorca ho ha entès i Mallorca no, està més
lluny, normalment ens diuen que les illes menors tenen
menys informació perquè estan més allunyades. Menorca va
entendre perfectament el Leader, va entendre que no era per
fer obres municipals, ni per fer obres en el Consell Insular,
ni per fer marges, sinó per intentar innovar i fer programes
que puguin servir d'exemple i demostrar que amb una
subvenció de dues pessetes es poden fer coses i es pot
provocar una millora de la dinamització rural en el poble,
Menorca ho va entendre perfectament, Mallorca no ho va
entendre. No és que la percepció sigui distinta, és que a
vegades interessa entendre les coses de distinta manera, els
primers són els ajuntaments. Jo ho entenc perquè si fos un
responsable municipal voldria el màxim de doblers per als
programes de l'ajuntament. Però crec que hem d'anar (...) i
pensar que els plans insulars són per una cosa, (...) serveis
municipals, i el Leader és perquè l'ajuntament posi els
doblers a disposició de projectes particulars que serveixin
per dinamitzar. La percepció ha estat molt correcta, ho ha
entès perfectament, una altra cosa és que es vulgui entendre.
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Per altra part, vull dir que a les reunions informatives que hi
ha hagut a la conselleria hi han assistit els consells insulars, els
ajuntaments, altres components de grups d'acció local, entitats
bancàries, i saben perfectament com funciona, perfectament, no
hi ha hagut manca d'informació. Han vengut i, precisament, un
resultat d'aquesta reunió és la decisió que Mallorca no podia
passar directament a la mesura B de presentació de programa
sinó que havia de passar per la mesura A. Per què?, perquè
Mallorca no ho havia entès bé, entès ho dic entre cometes, el
Leader I. Jo, al començament de la intervenció, m'he indignat
perquè no es pot atribuir a la conselleria coses sobre les quals
no té responsabilitats. En segon lloc, no es pot dir que el Leader
I a Mallorca ha estat una meravella. No, les coses són com són.
Ja ens hagués agradat que fos una meravella, però no ha estat
així. Ho ha estat el de Menorca, ens agradi o no ens agradi.
Cregui'm, torn repetir el que he dit, jo intentaré que el pròxim
comitè de seguiment es plantegi una modificació del programa
regional augmentant les quantitats, sempre que les
disponibilitats pressupostàries ho permetin, com sempre. Per
tant, per enguany pot estar segura que no, però com que és un
programa fins a l'any 99, per ventura per a l'any que ve es pot
augmentar l'assignació de la Comunitat Autònoma. Intentarem
que el nou govern de l'Estat també ho faci. Cregui'm, però, que
no s'ha de ser massa optimista amb aquestes coses, s'ha de ser
realista. Si el PSOE durant 13 anys ha fet poques coses per
nosaltres, supos que el PP estarà temps a intentar fer coses per
nosaltres. Al menys en el programa hi ha alguna cosa per fer,
perquè durant 13 anys n'han fetes tan poques... Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller. Sempre he tengut la
sensació...

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor. Té l'ús de la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Conseller, si ara m'escolta... El meu grup sempre ha
tengut la sensació, des de l'anterior legislatura, que el programa
Leader mai havia estat la nineta dels ulls -per utilitzar una
expressió popular- del Govern de la Comunitat Autònoma. Era
qüestió a la qual dedicava manco energies de les que hauria
pogut dedicar. Aquesta és una sensació que en aquest moment
es menten. Crec que el Leader està clar per tothom, es tracta de
donar suport a iniciatives de la societat civil que contribueixin
a dinamitzar el món rural, no a l'agricultura com a sector
productiu sinó al concepte de món rural que la Comunitat
Europea impulsa a partir de la reforma (...). Donant,
evidentment, el protagonisme a la societat civil perquè és la que
s'ha d'involucrar, ha d'invertir i l'administració li ha de donar
suport.

Crec que si bé hem de tenir clar que els responsables
dels programes d'innovació i, per tant, d'impulsar les
propostes ha de ser el GAL, -té un nom desgraciat-,
l'administració té un paper molt important. Vostè deia que
l'administració autonòmica té un paper d'intermediari, però
nosaltres pensam que n'hauria de jugar un altre,
absolutament vital, que és el d'orientar, assessorar sense
voler dirigir, i fer-ho sense cap altre propòsit que facilitar
l'èxit dels plans. Crec que aquí l'actuació de l'administració
ha estat excessivament tímida. Hi ha una part de
responsabilitat de l'administració autonòmica en el fet que
determinades actuacions del programa Leader I no hagin
tengut el nivell d'èxit que haurien pogut tenir, perquè
aquesta tasca d'orientar i facilitat tots els mitjans de
l'administració autonòmica era una tasca fonamental per al
bon funcionament del Leader. Pensam que encara és un
element molt vital per a l'èxit del Leader II, perquè pugui
contribuir a dinamitzar el món rural i, per tant, a llançar
zones de la Comunitat Autònoma que, en aquests moments,
estan en declivi i que, gràcies a aquestes actuacions, poden
prendre vol i convertir-se en una locomotora que arrossegui
altres zones. Aquí crec que hi ha un dels dèficits de la
Comunitat Autònoma perquè no ha estat prou activa, no ha
estat prou incisiva en aquesta tasca d'orientació,
assessorament, d'induir a la societat civil cap a una direcció
determinada des del convenciment, no es pot fer des de la
imposició perquè no és la seva funció.

No entraré en la contractació del gerent. És una batalla
nova per mi, i m'ha costat entendre-la a un moment
determinat. Però sí li vull dir, Sr. Conseller, que l'aportació
de la Comunitat Autònoma al Leader, com la de l'Estat,
depèn de la seva capacitat de vendre la pel•lícula, de vendre
la moto, perdoni'm una altra vegada l'expressió popular, a la
Unió Europea, a l'administració comunitària. Com
s'involucra?, com es ven aquesta participació?, perquè no és
una qüestió únicament percentual, és una qüestió de com es
fa, del caràcter d'aquesta aportació. Vostè sap perfectament,
ho acaba de dir fa un moment, que per l'any que ve
l'aportació de la Comunitat Autònoma es pot incrementar si
la Unió Europea ho accepta. Això depèn de la capacitat de
convèncer que té la Comunitat Autònoma davant
l'administració de la Unió Europea a l'hora d'exposar els
motius. El fet és que l'administració local és la ventafocs de
les administracions públiques, és la que està més endeutada,
és la que té més problemes de finançament, és la que té
manco capacitat de nous endeutaments per fer front a
determinats projectes i un d'ells és la dinamització de les
zones (...). Per tant, hi ha un paper ha reforçar per part de
l'administració. Hi ha dos elements bàsics: l'orientació que
hauria de dur a terme la conselleria, crec que no ho ha fet de
forma suficientment incisiva -no vull dir agressiva-, i la
segona és la capacitat d'augmentar el suport actiu des del
punt de vista econòmic.
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Una cosa em preocupa, per una banda si a la primera de les
mesures subvencionables, la qualificada com a A, la
d'adquisició de capacitat per aquest suport tècnic, no li treuen el
suc, perquè aquí hi ha la base del funcionament dels grups
d'acció local. Els grups d'acció local funcionaran i seran
capaços de dur a terme la segona fase, el programa d'innovació
rural, mentre tenguin la cohesió suficient, funcionin i estiguin
suficientment estructurats com per poder donar resposta. Aquí
hi ha un altre paper molt important per a l'administració, es fa
l'esforç suficient perquè açò funcioni d'aquesta manera? La
segona qüestió referida a aquest programa d'innovació rural,
vostè ha dit que hi havia únicament una proposta, la presentada
per l'illa de Menorca, però ens preocupa que la decisió de
subvencionar-la amb una quantitat determinada a l'espera que
es presentin unes altres propostes, no aturarà una mica
l'empenta que es podria tenir des d'aquella illa? A nosaltres ens
preocupa molt, perquè vostè sap perfectament que en el moment
que l'administració convenç a un segment de la societat civil a
arriscar els seus doblers i el seu esforç en programes
d'innovació i després no tenen una resposta adequada o es frena
aquesta actuació, s'entra en una dinàmica molt perillosa que
acaba per eclipsar, per fer impossible, l'actuació que la societat
civil estava disposta a impulsar. A nosaltres ens preocupa molt
aquesta darrera qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila. M'agradaria que
a les compareixences poguéssim xerrar sobre coses objectives
no sobre coses subjectives., perquè sempre xerram de coses
subjectives. Sembla que hi ha poc esforç, sembla que hi ha poca
atenció..., no ho sé, jo crec que no. Quan vostè diu que creu que
hi ha poca atenció, poc esforç o poc interès, són opinions, són
criteris subjectius. Jo puc donar l'opinió contrària, crec que he
dedicat massa atenció i massa esforç al programa Leader, tenint
en compte la nostra responsabilitat. Per això, he dit abans quina
és la responsabilitat legal de la conselleria i el que pensam fer
a la pràctica. Legalment la nostra responsabilitat és molt petita,
però ja he dit que, malgrat que la nostra responsabilitat és molt
petita, nosaltres hem posat i posarem tots els nostres mitjans
tècnics a disposició dels grups d'acció local per fer les feines i
perquè els programes es facin ben fets. Ho hem fet a Menorca,
Menorca ens ha demanat ajuda. Els nostres tècnics s'han
desplaçat a Menorca per fer les feines. Ja li he dit que no tenc
cap interès en cercar intervencionisme o protagonisme de la
Comunitat Autònoma, el que voldria és que els programes
Leader anessin bé, però també voldria que els components dels
grups d'acció local tenguessin clar els programes Leader i (...)
perquè, a vegades, ens enganem.

Quant a l'aportació, a mi m'agradaria que fos més alta, la
va proposar el meu antecessor, Sr. Morey. La Unió Europea,
-la secretària em passa una nota que du la responsabilitat
directa del Leader-, només ha acceptat a tota Europa
inicialment el 5% de l'Estat i el 5% de les comunitats
autònomes, només ha acceptat el 5%. Si és així, nosaltres ho
podem plantejar a la comissió de seguiment però difícilment
admetran que augmentem les aportacions de l'Estat i de la
Comunitat Autònoma si el criteri dels Leader de tota Europa
ha estat aportar només el 5% de l'Estat i 5% de la Comunitat
Autònoma. Ha estat una mala solució. En canvi, si a les
iniciatives només es permet el 5% de l'Estat i 5% de les
comunitats autònomes, als programes operatius s'admet fins
al 50%, perquè és un plantejament totalment distint. Els
programes operatius són programes de l'administració, són
programes polítics. Les iniciatives no són programes
polítics, són programes de la societat, per tant, Europa vol
que la societat s'impliqui. Europa vol que les iniciatives,
com la Leader, serveixin de complement als programes
operatius. El problema és que, per ventura, els grups d'acció
local han pensat que el Leader era un programa operatiu i no
un complement del programa operatiu dirigit als particulars
i a la societat. Gràcies, Sr. Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Popular vol agrair la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca perquè ens ha donat complida
informació del repartiment del fons del programa d'actuació
Leader II dins el territori 5B. També haver-nos quantificat
les quantitats que corresponen als grups d'acció local per
adquisició de capacitats i haver explicat la forma d'actuació
dels grups d'acció local, del grup intermediari i del grup de
seguiment. Crec que ha quedat clar i, per això, li donam les
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Bonet. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Simplement vull agrair al Sr.
Marí les seves paraules en nom del Grup Popular. També
vull indicar que el Consell Insular d'Eivissa està implicat en
una iniciativa que pot ser interessant. Haurà de tenir en
compte els problemes que es plantegen a Eivissa quant a la
gran implicació del sector turístic que ha produït una
desdinamització del sector rural i, precisament, el programa
que hauria de preparar el Consell Insular d'Eivissa ho hauria
de tenir en compte. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Marí? Aleshores, esgotat l'ordre
del dia, vull agrair al Sr. Conseller i als alts càrrecs que
l'acompanyen, la seva compareixença. Moltes gràcies i bon dia
a tots.
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