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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, Sr. Conseller, Sra. Directora
General i Sra. Secretaria general técnica. Damos comienzo a la
sesión.

Sustituciones, por favor. No hay sustituciones.

Tenemos hoy dos puntos en el orden del día, el primer son
dos preguntas y el segundo la comparecencia del Hble. Sr.
Conseller de Agricultura i Pesca. No obstante, de las
conversaciones habidas con los grupos, había interés en
adelantar un punto concreto, que es el escrito presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i Mixto con una proposición no de ley,
la 2306/96. Como quiera que esto supone una alteración del
orden del día, propongo que esa alteración sea hecha a petición,
como digo, de los grupos y que esta proposición no de ley se
vea como tercer punto del orden del día de hoy. ¿Hay algún
inconveniente por parte de alguno de los grupos? Gracias. Por
consiguiente, será el tercer punto del orden del día la
Proposición no de ley 2306/96.

I.1) Pregunta RGE núm. 2037/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a resposta del conseller d'Agricultura a la
pregunta relativa a finques amb assessorament tècnic
econòmic.

En consecuencia, empezamos por el primer punto del orden
día, y la primera pregunta es la 2037, cuyo título es respuesta
del conseller de Agricultura a la pregunta relativa a fincas con
asesoramiento técnico-económico, pregunta que formula el
diputado Sr. Orfila. Tiene la palabra.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que una de
les reivindicacions de tots els grups parlamentaris, fins i tot un
dels acords a què s'ha arribat en anteriors legislatura amb el
Govern de la Comunitat Autònoma, és la necessitat de potenciar
l'assessorament de les explotacions agrícoles i ramaderes o les
que tenen ambdues característiques, en el sentit d'intentar
convertir-les en empreses, és aquell propòsit de convertir els
nostres pagesos de les Illes Balears, els agricultors, en
empresaris, i aquesta era una labor importantíssima que havia
d'assumir el Govern de la Comunitat Autònoma i concretament
la Conselleria d'Agricultra. En aquest sentit, una qüestió
importantíssima n'era l'assessorament tecnicoeconòmic que des
de la conselleria es brindés als agricultors per dotar-los dels
coneixements necessaris, de la informació necessària, a un
sector que precisament ha tingut mancança d'aquests elements,
de formació i d'informació, que són absolutament necessaris per
poder afrontar les tasques de modernització de les explotacions.
Li vaig formular en aquest sentit una pregunta: "Quantes
finques de Balears reben assessorament tecnicoeconòmic de la
Conselleria d'Agricultura?" La seva contestació va ser: "Totes
les que el sol•licitin", i a partir d'aquí he trobat absolutament
necessari ampliar la seva informació i he pensat que molt més

que formular-li un plec de preguntes amb petició de resposta
escrita, era més pràctic formular-les-hi de forma oral davant
la comissió, concretament li demanàvem si té capacitat la
Conselleria d'Agricultura en aquest moment, amb el
personal que hi compta, per oferir l'assessorament
tècnicoeconòmic a totes les finques de les Illes Balears que
el sol•licitin; si el sol•licitessin totes, de quin personal està
dotat per oferir aquest servei tècnic de gestió, aquest
assessorament econòmic i tècnic a les finques de cada una
de les illes?, quantes finques reben en aquest moment
l'asssessorament tecnicoeconòmic a cada una de les illes? Li
ho donàvem desglossat perquè pensàvem que era important,
la realitat agrària de cada una de les illes és molt diferent i
era un tema que, a més, nosaltres relacionàvem de forma
molt directa amb una futura -i nosaltres voldríem que prest,
en poc temps- transferència de competències als consells
insulars, tal com el Govern es va comprometre a fer en el
seu moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President; gràcies, Sr. Orfila. En contestació
a les seves preguntes li he de dir que tenint en compte les
funcions del servei de gestió tècnica d'explotacions, que són
funcions d'assessorament, de control lleter, de millora
genètica, de lluita contra la mamítis, de millora de la
qualitat de la llet i que en el futur es vol estendre al bestiar
oví, caprí, porquí i a més a les races autòctones, la capacitat
de l'Ibabsa és real, s'està fent feina a totes les explotacions
que ho sol•liciten. També hi he d'afegir que mai no és
suficient, precisament tenint en compte les funcions que té
assumides actualment i les funcions que, a més, volem que
assumeixi. És a dir, com a conclusió, s'hi fa tot el que es
pot, es dóna assistència a totes les empreses que la
demanen, el que passa és que ens agradaria augmentar el
nombre de gent que s'hi dedica, sobretot el personal de
camp.
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Quant al personal que forma part d'aquest servei de gestió
tècnica d'explotacins, li he de dir que hi ha tres tècnics, dos a
Mallorca i un a Menorca, que hi ha dos mossos de camp, un a
Mallorca i un a Menorca, i tot això, a més, amb el personal
administratiu que té l'Ibabsa i que presta servei de suport a
aquests tècnics que abans he indicat.

Quant a les finques que reben assessorament, amb caràcter
general li puc dir que totes les explotacions ramaderes que estan
sota control lleter oficial que ho sol•liciten reben aquest servei
d'assessorament, i a la pràctica, en aquests darrers moments, a
Mallorca hi ha 113 finques que reben assessorament, a Menorca
210 finques i a Eivissa i Formentera n'hi ha 2. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. Conseller. Jo crec que de les xifres que ens ha donat
es desprèn una qüestió, que és que realment no hi ha prou
personal per dur a terme de forma eficaç aquest assessorament.
Si el que es pretén és modernitzar l'explotació i, per tant, per
començar donar suport a un plantejament que tenia la
conselleria, i supòs que el manté, i que s'haurien de replantejar
els nostres agricultors i ramaders, que és aprofitament de
recursos propis, optimització de la mà d'obra, de la maquinària
per intentar treure'n el màxim rendiment possible, lluitar de
forma efectiva contra determinades malalties com pot ser la
mamítis subclínica, de la qual vostè sap que acaba per
provocar..., i altres malalties que afecten el bestiar de les Illes
Balears, que sap que afecten negativament .es produccions; si
a més a més, s'han de plantejar des d'aquest assessorament la
possibilitat de dur a terme col•laboració amb altes finques per
millorar la producció, entrar en els circuits de transformació i
comercialització, són molts les tasques que aquest servei
d'assessorament ha de dur a terme i és evident que amb un
tècnic i un mosso, com vostè deia, a l'illa de Menorca, per
exemple, on 210 finques han de rebre aquest assessorament, els
poden dedicar un dia cada any a cada finca, i amb un dia cada
any a cada finca, encara que evidentment no es faci d'aquesta
manera, s'hi fan hores, no és suficient, perquè vostè sap que
aquest assessorament no es fa a cap oficina, açò són equips
mòbils que precisament desembarquen, en el bon sentit de la
paraula, a l'explotació, la visualitzen, fan una diagnòsi de la
situació i són qui millor, una volta s'han guanyat la confiança
del pagès, el poden assessorar en el sentit de promoure
determinats canvis en la forma de dur la seva explotació, i és
aquest l'objectiu de la proposta.

Per tant, és evident que no n'hi ha prou, de personal, i
essencialment a l'illa de Menorca, on es doblen les finques
que reben aquest assessorament respecte de l'illa de
Mallorca, o sigui, 210 per 113 a Mallorca, i per descomptat
a Eivissa i a Formentera només són dues les finques que en
reben. Per tant, la següent pregunta seria plantejar-li si la
conselleria té alguna previsió d'increment d'aquest personal.
Jo li vull dir que si ho plantegés així, el suport del nostre
grup parlamentari i estic segur que el dels altres grups
parlamentaris de l'oposició seria total i absolut, perquè
aquest és un dels elements vitals per aconseguir modernitzar
el sector agrari, i si açò hagués de provocar en el seu
moment..., fins al punt, Sr. Conseller, d'haver de passar
davant, quant a prioritats, de molts altres projectes, de
moltes altres qüestions que es plantegen.

Per tant, per una banda, l'instam que sí augmenti el
personal i, per tant, la partida dedicada a la contractació i el
funcionament d'aquests serveis tècnics d'assessorament i
oferir-li el suport, crec que de tots els grups de l'oposició,
estic convençut que és així, si vostè pensa dur a terme
aquesta millora, pugui comptar amb el suport del Parlament.

I li vull comentar simplement que estic convençut que
quan parlem de la reforma o de la revisió del contingut del
PICAB de la llet serà una de les qüestions que sortiran. Un
dels elements prioritaris que es marcaven quan es va
aprovar per part del Parlament aquest pla integral era la
modernització de les finques, aquesta transformació
d'explotacions agràries en empreses modernes i, per tant,
aquesta capacitat de transformar també el pagès en
empresari modern, capaç d'afrontar reptes i el desafiament
de la situació econòmica en aquest moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Jo li he dit, Sr. Orfila, que jo crec
que el personal mai no és suficient, jo crec a més que el
personal mai no sigui suficient que s'hauria de millorar
sempre els serveis, no crec que ens hàgim de conformar així
com es dóna el servei, encara que crec que es dóna bastant
bé, però en qualsevol cas crec que no ens hi hem de
conformar, el que passa és que les coses són com són i no
les que a un agradaria que fossin, les coses son com són, és
a dir, jo tenc unes disponibilitats pressupostàries i unes
quantitats de partides previstes per a despeses de personal,
i és el que hi ha.
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A part d'això, li puc dir que s'estan fent una sèrie
d'assistències tècniques que col•laboren amb aqueixa gent que
duu els programes aquests, bàsicament en matèria de
sanejament ramader i que hi ha una col•laboració, per tant,
d'una sèrie de gent.

En qualsevol cas, el que li he de dir ben clar és que creim
que a Menorca seria absolutament indispensable augmentar un
tècnic, a Menorca, la plaça hi existeix, però no està dotada
pressupostàriament. En qualsevol cas, el que sí estam fent i el
que té encarregat la conselleria és un estudi del personal
d'Ibabsa precisament per veure quines són les necessitats reals
de personal, sobretot a nivell tècnic, que hi ha d'haver, no
només al servei de gestió tècnica d'explotacions, a la millor
produir una sèrie de canvis dins Ibabsa precisament en aquest
sentit. Això és bàsicament el que li volia dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2145/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a actuacions en matèria de concertació o acord
intersectorial entr el sector agrari i el turístic.

Pasamos a la segunda pregunta, la 2145/96, que se titula
Actuaciones en materia de concertación, acuerdo intersectorial
entre el sector agrario y el turístico. Para formularla, tiene la
palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a una de les preguntes
amb petició de resposta escrita que li vaig formular a principi
d'aquest any, on demanava si al llarg del 95 s'havia dut a terme
alguna experiència de concertació d'acord intersectorial entre el
sector agrari i el turístic, patrocinat o promogut des de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, se'm va contestar que no, però
que sí que hi havia alguna previsió sense concretar per al 96.
Bé, nosaltres consideram que és aquesta una qüestió
fonamentalíssima, una qüestió important. L'element nou del
Llibre verd de l'agricultura va ser precisament l'aspecte d'acord
intersectorial que proposava, amb aquella imatge que es va
utilitzar en la presentació al Parlament del germà gran que dóna
la mà al germà petit perquè aquest és incapaç de sortir de la
situació de precarietat en què es troba; el fet és que costa, i
molt, arribar a aquests acords, per moltes qüestions que no
sempre es poden imputar al sector turístic, és a dir, al germà
gran, sinó que moltes vegades a la pròpia desorganització, a la
manca d'estructuració del sector primari. N'hem parlat més de
dues vegades pel que fa a diferents sectors, es necessita tota una
estructura organitzativa per ser capaç d'oferir un servei tal com
exigeix el sector de l'hostaleria, per exemple, o el turístic en
general, hi ha el de la restauració a considerar a les Illes, com
pot ser la capacitat de poder oferir la màxima ampla gamma
possible de productes als possibles compradors, és a dir, als
hotelers, la capacitat de poder donar aquesta oferta de manera
periòdica perquè no hi hagin mai lapsus, parèntesis, on no es
pugui sortir als possibles..., a aquests clients, amb qui s'hauria
de concertar un acord. I tal vegada una de les qüestions que més
negativament pot afectar als productes lleters que, del contingut
essencialment de la pregunta que nosaltres li fèiem, és una
competència extrema de les empreses, de les indústries lleteres
de fora de les Illes Balears, fins al punt que a vegades fan
ofertes poc justificables des del punt de vista econòmic de
certes produccions, de cues, de restes de producció, amb la
condició de llevar-se-les de damunt, i el fet que aquí no hi
entren només, per concertar aquests acords, el sector agrari i el
sector turístic, sinó que s'ha de comptar també amb el sector
transformador, que moltes vegades no té a veure directament

amb el sector agrari, amb el sector productors, amb el sector
primari.

Per tant, la pregunta concreta era si interessa (...) Sr.
Conseller per quines gestions, quines actuacions, pensa dur
a terme aquest any, 1996, per atracar aquests dos sectors i
perquè es produeix el famós acord intersectorial entre el
sector primari i el sector turístic i essencialment, o sigui
especialment, referit al sector productor lleter.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Perdó, Sr. President.

De llet i de productes transformats de la llet.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, jo crec que el PICAB
de la llet no preveu cap tipus d'acord intersectorial, almenys
al text definitiu que es va aprovar pel Parlament, a la millor
hi era a qualque esborrany anterior però jo almenys al
definitiu no ho he trobat. En qualsevol cas, el 95 el que
vàrem fer va ser iniciar una sèrie de converses, les quals no
ens va parèixer correcte plasmar a nivell de contestació a
una pregunta parlamentària escrita. El que s'ha et durant
l'any 96 és continuar amb aqueixes conversacions i reunions
amb representants del sector turístic i del sector de la
restauració; concretament, amb el sector turístic he tengut
una sèrie de reunions, amb el president de la Federació
hotelera de Mallorca, i tenim previst dur a terme en pocs
dies una sèrie de reunions amb una sèrie d'hotelers que s'han
mostrat interessats en la matèria.
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Bàsicament, la finalitat d'aquiexes reunions ha estat conèixer
quines eren les necessitats que tenia el sector hoteler quant a
productes agroalimentaris i condicions de compra d'aquests
productes; és a dir, el que hem volgut saber era què compraven,
amb quines condicions compraven, a quin preu, mitjà, quina
quantitat i quins eren els proveïdors. Amb això el que hem fet
és agrupar totes aqueixes dades, i les previsions que té la
conselleria són difícils de precisar, nosaltres estam intentant
obrir un camí i la intenció és tenir totes les dades aproximades
quant a productes consumits, preu mitjà i proveïdor; a partir
d'aquiexa informació, les previsions, com he dit, són agrupar
tots aquests productes en un parell de sectors, concretament llet
i derivats, carns i preparats carnis i peix, fruites i verdures, ja
siguin fresques o transformades, vins, olis i licors. Una vegada
tenguem això, ho comunicarem als productors i als industrials,
les dades bàsiques, és a dir, quantitats i preus mitjans, per
conèixer la seva capacitat per poder servir aquests productes, i
això és el més important de tot, amb continuïtat, competitivitat
i qualitat, perquè aquí sabem que es poden donar certs productes
durant una certa època de l'any amb un determinat preu, però
hem de veure el sistema per tenir-lo durant tot l'any amb una
mateixa qualitat i a un preu que sigui més o manco uniforme o
estàndard. Una vegada proporcionades aquestes dades als
distints sectors, hi haurà unes reunions sectorials entre hotelers
i productors interessants amb intents d'arribar a acords, acords
que han de ser quant a productes concrets o sectors de productes
concrets i, per altra part, ho plantejam en aquest moment a
diferents i determinats hotels. És a dir, sabem que aquí tenim
productes de qualitat però que els preus dels quals no sempre
estan tot l'ajustats que haurien d'estar. Per tant, el que creim és
que en principi l'hauríem d'orientar cap a hotels que vulguin
servir productes de Balears i pagar a la millor qualque cosa més
que el que paguen actualment, tenint en compte que se'ls
proporcionarà una millor qualitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Crec, Sr. Conseller, que aquest és un
tema el seguiment del qual valdrà la pena. Li pregam que vostè,
per pròpia iniciativa, comparegui periòdicament davant del
Parlament, per exemple a principi del proper període de
sessions, per tal que es produeixi un debat més ample sobre la
qüestió, amb informació ja més acabada, que segurament ja la
tindrem, vull dir que hi ha el període d'estiu al mig i, per tant, la
possibilitat que s'arribi a algun petit acord, difícil, perquè els
hotelers, concretament si ens referim al sector de l'hostaleria, ja
tenen clar en aquest moment a qui compraran les produccions
aquest estiu, açò no es fa a partir del mes de juliol, com tothom
es pot imaginar; així i tot, si hi ha hagut algun avanç i si hi han
ja elements concrets d'aquest projecte d'actuació, que pugui
comparèixer-hi per debatre'l, perquè una de les claus del futur,
parlant de la pervivència del sector agrícola ramader, passa per
aquest acord, no és en debades que a les Illes hi arriben 10
milions de turistes cada any, que són consumidors de productes
primers, evidentment, i que si s'aconseguíssin canalitzar les
produccions del sector agroalimentari de les Illes cap a aquest
sector, hauríem aconseguit un element importantíssim, sense
necessitat de sortir fora de les Illes Balears: comptar amb uns
consumidors, amb uns grans consumidors. I açò afectaria a
moltes qüestions, al consum immediat -els turistes han de
menjar- i també a una qüestió que és absolutament vital, la
possibilitat que -i açò no va directament lligat amb el contingut
de la pregunta, emperò hi està relacionat-, quan els turistes, els
visitants de les Illes Balears, tornin a ca seva, un dels objectes
d'obsequi que se'n puguin dur per a familiars, per a amics o per
a coneguts sigui precisament de productes agroalimentaris
produïts a les Illes Balears; aquest és un element que podria
contribuir, jo crec que definitivament, a acabar amb certs

excedents de producció, si és que se'n pot parlar així, però
que contribuiria a aixecar determinats preus, és aquella cosa
que ens hem plantejat més de dues vegades, que si
aconseguíssim que cada turista que ve a l'illa de Menorca,
del 700.000 turistes, se'n dugués una fogassa de formatge
baix el braç -és una imatge gràfica que presentam-, s'hauria
acabat el problema de l'excés de producció i, per tant, de la
baixada del preu d'aquest producte; si s'aconseguís que a
l'illa de Mallorca es fes una qüestió semblant, i hi han
productes de suficient qualitat per aspirar que açò sigui així,
produccions d'embutits, de vins, no hi ha dubte que també
s'haruai fet un avanç considerable respecte de la millora dels
preus i, per tant, de les condicions de vida també dels
agricultors.

El que sí que li volia plantejar, i açò sí que va lligat molt
directament amb els possibles acords del sector productor
amb el sector consumidor, pel que fa a l'hostaleria, és el
problema de les formes de pagament. Veig que una de les
qüestions que vostès estan investigant precisament és amb
quines condicions es compra. Per tant, també aquí hi haurà
de forma ben clara, amb quines condicions es produeixen
els pagaments. La notícia que nosaltres tenim és que els
pagaments es produeixen molt tard, es produeixen als tres,
quatre mesos després de l'entrega del producte i açò és
difícilment suportable per part dels productors. Per tant, si
la conselleria ha pensat, ha estudiat o està estudiant d'alguna
forma un possible sistema de finançament que permetés que
els agricultors comptessin amb un avanç o amb uns avals de
la conselleria que els permetessin negociar amb bancs
sistemes de finançament que els fessin més suportable
aquest desfasament pel que fa als pagaments. He tingut
ocasió de parlar amb subministradors d'hostaleria, amb
subministradors del sector agrari, i em confirmaven que el
principal problema amb què comptaven era aquest del
finançament, no podien resistir tres o quatre mesos sense
cobrar la producció que s'havia entregat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Orfila, en contestació a les
preguntes que formula, el que sí que hem detectat és que la
situació de fa deu anys i la situació actual, a nivell dels hotelers,
ha canviat radicalment, és a dir, que hi ha una part important
dels hotelers que estan apostant per uns productes de major
qualitat, que volen comprar, per exemple, carn o peix frescos i
no congelats, a part que els surt més rendible. Un dels
entrebancs més grans que hi ha, i crec que s'ha de dir, és la
capacitat de resposta del sector agrícola i ramader, jo no sé
quina capacitat de resposta tendrà, sobretot pel que fa a la
continuïtat, la competitivitat, per tant, preu, i la qualitat, que
aquí el que passa es que hi ha un problema de conscienciació,
així com som els habitants d'aquestes illes, desgraciadament a
vegades, perquè crec que igual que a altres llocs els productes
d'aqueixa zona sempre són més apreciats i sempre es
consumeixen abans que els productes d'altres zones, com passa
a Anglaterra o com passa a França o com passa a Catalunya,
desgraciadament aquí a vegades no sempre passa el mateix, jo
ho he explicat gràficament qualque vegada: jo m'he reunit a una
taula per parlar que hem de consumir més llet o més me o més
patates d'aquí, i ho fan amb un vi de fora, amb un oli de fora i
sense preocupar-se si la carn, quan són els lleters, era d'aquí o
no era d'aquí. La veritat és que ens hem de plantejar fer cadascú
un esforç en aquest sentit, consumir productes d'aquí, no
demanar cada sector que es consumeixi el seu producte però ells
després consumeixen els productes de fora, al mateix temps. Jo
crec que ens ho hem de plantejar molt seriosament, fins i tot des
d'aquest mateix parlament, tant des del Govern com des del
Parlament.

Per altra part, li diré que la Comunitat Autònoma ha
plantejat la possibilitat. l'estudi, o ho estam estudiant, fer certes
negociacions amb l'aeroport perquè hi puguem fer qualque cosa
precisament per a promoció de productes de les Balears;
aprofitam bàsicament a Mallorca que s'hi està fent un nou
aeroport, ara sortiran al mercat tots els locals de l'aeroport i hi
intentam implicar tots els consells reguladors, a efectes de poder
fer qualque cosa a nivell d'aeroport, precisament per a promoció
de productes de Balears.

Quant a les condicions de pagament, nosaltres no estam en
aqueixa fase, en això que diu vostè del finançament per part de
la conselleria. Em fa la impressió que l'únic sistema per poder
proporcionar productes, com hem dit amb qualitat,
competitivitat i continuïtat no es planteja a nivell de productors
individuals, sinó que es planteja a nivell de productors
col•lectius i, per tant, la capacitat de resposta i d'aguantar unes
condicions de pagament més diferides és més grossa que les
d'un agricultor principal. Jo crec que no anirà bé aquest possible
acord intersectorial, si ens plantejam que l'acord sigui amb
productors o amb industrials concrets; hauran de ser grups que
precisament es pugui comprometre a subministrar durant tot
l'anay, amb una qualitat determinada durant tot l'any i amb un
preu determinat durant tot l'any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

II.1) Compareixença RGE núm. 1854/96, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca per tal d'informar sobre la
situació del programa operatiu 5B-Foner II.

Pasamos al segundo punto del orden del día de hoy, que
es la comparecencia, solicitada por el Gobierno, del Hble.
Sr. Conseller de Agricultura y Pesca para informar sobre la
situación del programa operativo 5B Foner II. Para iniciar
la comparecencia, tiene la palabra el Sr. Conseller de
Agricultura i Pesca.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
D'acord amb el que disposa l'article 175 del Reglament del
Parlament, la vicepresidenta del Govern en nom del Govern,
i a petició precisament del conseller d'Agricultura i Pesca,
va demanar la compareixença d'aquest conseller per tal
d'informar sobre la situació del programa operatiu 5B Foner
II, i amb aquesta finalitat comparesc avui davant vostès
acompanyat del secretari general tècnic de la conselleria i la
directora general de Producció i Indústries Agràries.

Saben vostès que el programa operatiu 5B, crec que és
important dir-ho, és un programa regional, és un programa
a sis anys i és un programa del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Em permetran que els digui
això per ja començar a parlar i a precisar des del principi
que no és un programa insular, ni de Mallorca, ni de
Menorca, ni d'Eivissa i Formentera, no és un programa
municipal, per tant, no es pot territorialitzar ni per illes ni
per municipis; no és un programa anual, no s'ha de fer tot
durant un any, i no és un programa de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca; és un programa de tot el Govern i a
cada conselleria correspon la gestió i execució d'una part, a
Agricultura i Pesca una part, a Economia i Hisenda una part,
a Obres Públiques i Ordenació del Territori una part i a
Comerç i Indústria una altra part; totes són importants,
evidentment, jo consider que la meva és la més important,
però crec que també s'ha de destacar que el programa és del
Govern i no només de la Conselleria d'Agricultura. La meva
intenció, per tant, és explicar la gestió del programa operatiu
5B a càrrec de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, no la
gestió a càrrec de les altres conselleries, la de les altres
conselleries ho faran els consellers si ho consideren
pertinent.
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Vull explicar la gestió del programa operatiu 5B a
Agricultura dels anys 94, 95 i 96, que són, evidentment, els anys
que ha estat vigent aquest Foner II.

L'any 94, el programa operatiu 5B preveia una inversió total,
ho dic amb números rodons, de 1.725 milions de pessetes, dels
quals corresponien a la Unió europea 878, a l'Estat, 127, a la
Comunitat Autònoma, 686 i a altres administracions públiques,
34. Efectivament, durant l'any 94 el Govern balear va gestionar
un total de 1.224 milions de pessetes, distribuïts en els següents
subprogrames: Feoga, 698 milions de pessetes; Feder, 495
milions de pessetes i Fons Social Europeu, 30 milions de
pessetes.

La distribució dins els subprogrames va ser la següent, ja els
la dic des d'aquest moment:

Quant a Feoga, on hi havien 698 milions de pessetes, es va
destinar a diversificació agrària, concretament a millora de
productes ramaders, agrícoles i agroturisme, 299 milions de
pessetes; a la lluita contra la desertització, concretament a la
millora de la coberta vegetal i lluita contra agents nocius, 126
milions de pessetes; a la conservació de la biodiversitat,
concretament a la millora de l'hàbitat de la vida silvestre,
manteniment d'àrees recreatives i millora cinegètica, 91 milions
de pessetes, i a millora de l'hàbitat rural, 63 milions de pessetes.

Quant al subprograma Feder, on ja els he indicat que hi
havia 495 milions de pessetes que es varen gestionar durant
l'any 94, es varen destinar a infraestructures bàsiques,
bàsicament a carreteres, camins rurals i línies telefòniques, 270
milions de pessetes; a ajudes per a la creació i modernització de
pimes, 123 milions de pessetes; a turisme rural, 12 milions de
pessetes, a I+D, 17 milions, i a (...) mediambientals a nuclis
rurals, 4 milions; mentre que els darrers 68 es varen destinar a
les infraestructures per potenciar desenvolupament rural,
bàsicament urbanització de vies públiques i rehabilitació de
zones urbanes degradades.

Quant al Fons Social Europeu, els 30 milions de pessetes -
30,5 milions- que hi havia es varen destinar a cursos de
dinamització de medi rural, a cursos de medi natural, a curs de
formació professional en matèria d'agricultura i a cursos
d'instal•ladors de gas.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, per això és un
programa, com he dit, de tot el Govern, durant l'any 94 va
gestionar un total de 673 milions de pessetes, distribuïts en els
següents subprogrames: Feoga, 604; Feder, 41, i Fons Social
Europeu, 28.

La distribució d'aquests doblers dins el subprograma es la
següent:

Quant a Feoga, es van destinar al consorci 26 milions; a
ramaderia, 128 milions, dedicats a millora genètica, a
sanejament ramader i a associacions de defensa vegetal; a
agricultura, 52 milions de pessetes, concretament a anàlisis de
sòl, campanya contra la processionària, processionària dels pins
a finques col•laboradores; a indústria, 93 milions de pessetes,
concretament a promoció d'aliments, a consells reguladors i a
capitalització d'associacions agràries; a medi natural, 305
milions de pessetes, concretament a accions contra incendis,
millores vegetals, lluites contra l'erossió, vida silvestre,
activitats cinegètiques i àrees recreatives.

Quant al fons Feder, els 40 milions de pessetes que hi havia
es varen destinar bàsicament a camins rurals.

I quant al Fons Social Europeu, es varen fer, com he dit,
cursos de professionals de l'agricultura, de medi natural i de
dinamització rural.

Saben vostès, a més, que durant l'any 1994 les inversions
es varen dur a terme directament per la Conselleria
d'Agricultura; en molts de casos, concretament en el Fons
Social Europeu, amb participació de les distintes
organitzacions agràries.

Pel que fa a l'any 1995, el programa operatiu preveia una
inversió total de 2.249 milions de pessetes, en números
rodons. La Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any 95 tenia
assignada la gestió de 1.122 milions de pessetes, distribuïts
a dos subprogrames: Feoga, 742 milions de pessetes; Feder,
293 milions de pessetes, i Fons Social Europeu, 104 milions
de pessetes.

La distribució dins aquests subprogrames ha estat
bàsicament la següent:

A Feoga, (...) ha gastat 104 milions de pessetes en
camins rurals i parets seques; en medi natural, 308 milions
de pessetes, que s'han destinat a parcs i àrees recreatives, a
millora d'activitat cinegètica, a promoció i divulgació del
medi natural i a ajudes a empreses forestals; Per altra part,
a prevenció i extinció d'incendis, a restauració de
vegetacions i a recuperació de zones cremades. En
agricultura, s'han destinat 74 milions de pessetes a
associacions de defensa vegetal, a finques col•laboradors, a
campanya de productes fitosanitaris i a la campanya de la
processionària del pi. A ramaderia, hi ha hagut 76 milions
de pessetes bàsicament destinats a millora i sanejament
ramader. I en indústries, 47 milions de pessetes destinats a
consells reguladors, ajudes (...) i promoció de productes de
Balears, i als expedients particulars, 53 milions de pessetes.

A Feder hi havia una partida assignada de 293 milions
de pessetes, dels qual s'han destinat a electrificació 83 i
llavors a obres (...) com poden ser l'atalaia de ses Ànimes,
Valldemossa, Sencelles, Algaida i Artà, 5 milions cada una,
i a expedients de particulars, 164 milions de pessetes. 

A Fons Social Europeu, 104 milions de pessetes, a
cursos de formació professional, a curs d'alimentació i
prevenció de malalties, a gestió de medi forestal, a enologia,
a sistemes de reg, a agroturisme, a associacions de defensa
vegetal i a joves agricultors.
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Això quant a l'any 1995, quant a les inversions directes dutes
a terme per l'Administració, per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, però saben vostès perfectament que el 1995 les
inversions previstes a la Conselleria d'Agricultura no només es
varen dur a terme directament per la conselleria, sinó que també
s'han dut a terme per particulars i per altres administracions, la
raó, i la saben vostès perfectament, és que l'any 95 es va
publicar el Decret 3/95, de 13 de gener, pel qual es crea un
règim d'ajudes per a la implementació del programa operatiu
Foner II, de desenvolupament a zones rurals, la zona 5B, al
BOCAIB de 30 de gener del 95. Idò bé, com el seu nom indica,
l'objecte del decret és establir un règim d'ajudes per realitzar
inversions, activitats i despeses contemplades a algunes de les
accions o mesures, que són 17, contemplades al programa
operatiu 5B; tot això, i ho diu el decret expressament, sempre
que l'Administració de la Comunitat Autònoma no se n'hagi
reservada l'execució directa. Aquest decret preveu bàsicament
tres línies d'ajudes, que vostès les coneixen: les ajudes a
activitats i inversions de caràcter productiu, les ajudes a
inversions de caràcter no productiu i les ajudes a formació
professional i creació d'ocupació. Jo no pens aquí exposar què
diuen els decrets, però sí que els vull destacar que el decret
assenyala exactament quin és l'objectiu de cada una de les línies
d'ajuda, quins en són els beneficiaris, les activitats auxiliables
i no auxiliables, les inversions subvencionables, els requisits
dels projectes, la forma de les ajudes i la quantia d'aquiexe
ajudes. El que sí que vull destacar de la quantia de les ajudes,
ho dic també pels malentesos, perquè a vegades hi ha peticions
d'inversions de 495 milions de pessetes, com ens ha passat
enguany, i la gent es creu que subvencionarem els 495 milions
de pessetes, és que si es tracta d'inversions productives les
ajudes poden arribar al 30% amb un límit que, per regla general,
és de 7,5 milions de pessetes en tres anys, i tractant-se
d'activitats o d'inversions no productives, les ajudes poden ser
de fins al cent per cent de la inversió, amb unes limitacions
quant a quantitat, que, per regla general, són de sis milions de
pessetes. Idò bé, el règim d'ajudes que preveu aquest decret té
una durada fins que duri el programa operatiu, és a dir, fins al
31 de desembre de 1999. Preveu el decret que les sol•licituds
s'han de presentar durant els tres primers mesos de cada any,
excepte que la conselleria modifiqui aquest termini de
presentació de les sol•licituds, quan les circumstàncies ho
aconsellin per mor de la bona execució del programa; a la
pràctica, saben vostès que en els dos anys que ha vigit aquest
decret, l'any 95 i l'any 96, el termini de presentació ha estat els
tres primers mesos de cada any.

Bé, dit això, els volia explicar un poc quina és la situació, i
aqueixa és bàsicament la raó d'aqueixa compareixença, dels
expedients, de les sol•licituds, de l'any 95 i de l'any 96. Aqueixa
situació ja la vaig explicar jo en el Consorci 5B, tant al comitè
executiu com a la junta rectora, i el que ara faré serà explicar-la
a data 30 d'abril de 1996.

Hem de distingir els expedients de particular i, per altra
part, els expedients d'ajuntaments i altres entitats públiques.

Quant a particulars, hi va haver un total de 171 peticions,
amb una inversió sol•licitada de 3.671 milions de pessetes.
Idò bé, d'aqueixes 171 peticions, i després d'haver-les
estudiades el servei corresponent, d'haver-se demanat la
pertinent documentació si feia falta i, en definitiva, d'haver
dut a terme la tramitació prevista en el Decret regulador
3/95, els resultats són: Subvencionables, 90 expedients, i no
subvencionables, 81.

Dels expedients subvencionables, auxiliables -90-, la
inversió sol•lciitada és de 1.333 milions de pessetes, la
inversió aprovada és de 879 milions de pessetes i la
subvenció és de 157 milions de pessetes. Per altra part,a 30
d'abril de 1996, en fase de resolució, en fase AD, hi ha 67
expedients, amb una subvenció reconeguda de 123 milions
de pessetes, mentre que en fase OP hi ha 23 expedients, amb
una subvenció pagada de 33 milions de pessetes.

Quant a no subvencionables -81 expedients-, se n'han
denegat 63, amb una inversió propera als 1.930 milions de
pessetes, perquè no es podien acollir al Decret 3/95, no eren
auxiliables, no eren recognoscibles en el marc d'aquest
decret, sinó en el marc d'altres disposicions, com pot ser el
Reial Decret 1887, o no presentaven la documentació
exigida o no varen presentar la documentació que se'ls va
reclamar en fase de solució de deficiències. Es varen
presentar fora de termini en els tres primers mesos de l'any
cinc, els quals implicaven una inversió de 15 milions de
pessetes i hi varen renunciar 13 peticionaris, que suposaven
un import de 390 milions de pessetes.

La quantia de les ajudes ha estat del 5% al 100%, segons
el tipus d'inversió i segons els criteris de la comissió
avaluadora. Allò que va fer la comissió avaluadora sobre
aqueixes ajudes és marcar, evidentment, el mateix tipus
d'ajuda per a totes les inversions que fossin d'un mateix
tipus, i varen arribar del 5 a l 100%.

Quant als ajuntaments i altres entitats públiques, el 1995
es varen presentar 60 sol•licituds, jo diria més aviat 60
projectes, perquè hi ha sol•licituds d'ajuntaments que
coincideixen, amb una inversió total de 1.411 milions de
pessetes, i com vostès saben, aqueixes sol•licituds (..) no
s'han ateses per falta de disponibilitat pressupostària, el que
s'ha fet ha estat ordenar aqueixes peticions per mesures,
segons el programa operatiu.

Dita o explicada la situació de l'any 95, l'any 96 el
programa operatiu preveia una inversió total o preveu una
inversió total de 2.233 milions de pessetes en números
rodons, dels quals seran aportats per la Unió Europea 1.100;
per l'Estat, 213; per la Comunitat Autònoma, 865, i per
altres administracions, 52.
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Bé, la Conselleria d'Agricultura i Pesca el 96 té assignada la
gestió de 1.053 milions de pessetes, distribuïts en tres
subprogrames: Feoga, 753; Feder, 300 i Fons Social Europeu,
0 pessetes, perquè actualment depèn de la Conselleria
d'Economia i Hisenda. 

Les peticions de particulars i d'ajuntaments dutes a terme
durant aquests tres primers mesos de l'any han estat les
següents: Quant a particulars, hi ha hagut 292 peticions, 292
peticions, amb una inversió sol•licitada de 3.066 milions de
pessetes. Aqueixes peticions s'han traslladades ja als serveis, els
quals han estudiat les peticions, han vist si s'han de solucionar
deficiències, si s'ha d'ampliar documentació o si és necessari
l'informe del servei, que ja s'està fent, sobre els terrenys.

Quant als ajuntaments i consells insulars, s'han presentat 30
projectes, amb una inversió sol•licitada de 567 milions de
pessetes.

El que sí que vull destacar és que les previsions d'enguany
s'han tornat a desbordar totalment i absolutament, la gent no deu
estar tan descoratjada sobre la situació del programa 5B; des del
moment que calculàvem que enguany hi havia en principi, i
pràcticament quatre o cinc dies abans d'acabar el programa,
peticions per valor de 600 milions de pessetes, ens trobam que
a 31 de març les peticions són per valor de 3.066 milions de
pessetes. Els vull recordar que en particulars, l'any 95, hi havia
171 peticions amb una inversió de 3.600 milions, i l'any 96 n'hi
ha 292 amb una petició de 3.066 milions de pessetes.
Pràcticament més peticions i només 500 milions menys
d'inversió.

Això és bàsicament el que els volia explicar. el que es fa
actualment és processar les dades de l'any 96 i, per tant, el
servei, com he indicat abans, està mirant la documentació i fent
les pertinents inspeccions per poder dictar les resolucions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

¿Alguno de los grupos parlamentarios quiere pedir una
suspensión de la sesión o damos continuidad a la misma? Muy
bien.

Grupos parlamentarios que quieren intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair aquesta
presència per donar-nos major informació no sobre el Foner
II, és un poquet ambiciós i ampul•lós el títol de la
compareixença, perquè, com bé recorda el conseller, és el
Govern qui gestiona el Foner II i el Govern encara no ens ha
donat una explicació sobre el 5B, sinó que, d'alguna manera,
emparant-se en aquesta idea que distintes conselleries el
gestionen per parts, no ens dóna la visió global, la visió
integradora, on puguem d'alguna manera penjar sobre els
ganxos de les mesures que estableix el Foner II... en
puguem veure una visió conjunta. Creim que seria
interessant fer-ho així, nosaltres ho vàrem demanar i ho
vàrem reclamar dels pressupostos de 1996, se'ns hi va dir
que no, que no hi havia manera de fer d'alguna manera una
visió, com ara se'n diu, transversal, dins la nomenclatura
educativa, per veure com estava repartit el 5B, i creim que
seria molt adequada. Nosaltres demanaríem al conseller
d'Agricultura que fes els seus bons oficis amb vista que
Vicepresidència, Economia, Presidència o qui fos la persona
adequada ens donàs aquesta visió.

Ha començat amb una primera advertència, gairebé, que
no calia, entenc jo, que és recordar que el programa no és ni
insular ni municipal, o crec que tots en som molt conscients;
ara bé, jo crec que no se'n poden extreure conseqüències que
vagin més enllà d'aquesta simple constatació. Una cosa és
que el programa sia gestionat pel Govern a través d'uns
interlocutors, a nivell d'Administració central, i del
seguiment de la Unió Europea i l'altra és que no es vulgui
que hi participin activament, que hi col•laborin i que
n'estiguin assabentats, tant els futurs gestors de les
competències en agricultura -confiam que aquest futur no
sia tan llunyà- i on seria interessant que el nou (...) s'anàs
entregant per parts i no després d'una manera traumàtica i
que els ajuntaments, als quals s'ha predicat i se'ls diu que
se'ls fa una gran funció a nivell de ser declarats zona 5B,
fossin conscients de quines inversions han suposat dins el
seu territori. Per tant, confiam que millorin els canals de
participació i d'informació als consells i als ajuntaments,
que en aquest moment són molt, així ho entenem nosaltres,
rudimentaris.

Sobre les dades de 1994, les mirarem, vostè ha donat
només bàsicament també la visió de la Conselleria
d'Agricultura, hi veim que hi ha un desfasament important,
sobretot en Fons Social Europeu, de la despesa global;
evidentment, pot créixer en els altres anys. Tenim present
que el programa operatiu es va aprovar dins l'any 95 i, per
tant, se suposa que degueren fer, vostès, ho imagin, ho
deman gairebé, recuperar factures de dins els calaixos per
poder presentar-les davant la Unió Europea, perquè si el
programa s'aprova el gener del 95 i vostès són capaços de
gastar 1.200 milions de pessetes de l'any 94, són despeses ja
fetes. Per tant, entenem que aquí no hi ha hagut una
programació; massa bé si ho han pogut aprofitar, però no hi
ha programació.
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Respecte de l'any 1995, i recuperant alguna cosa del que
volíem dir del 94, hi ha una sèrie de despeses que són per a
millora d'hàbitat rural, que són d'infraestructures, on els
ajuntaments, evidentment, tenen una paraula a dir. Vostè ens ha
recordat que el Decret 3/95 compareix a l'escenari a principi de
gener, per tant, és el primer any que es fa una convocatòria
pública respecte de les sol•licituds, quant, com a mínim, a
agricultura, i se'l dota, per a nosaltres, de forma molt magre. (...)
de 80 milions de pessetes, ara ha quedat en 157, quan se'ns
havien dit uns 230, crec recordar de compareixences en aquesta
mateixa cambra, ara ha quedat en 157, i nosaltres creim que és
radicalment insuficient. No es pot dir que no hi ha disponibilitat
pressupostària, en absolut; si s'han aconseguit 164 milions per
a otis, significa que sí que hi ha doblers per a aquesta mena
d'actuacions, a més, ho sabem perquè coneixem tots les mesures
i sabem que el disseny de les mesures es presta que part
d'aquests diners fossin finançats per una convocatòria pública,
com és el Decret 3/95; és, per tant, una decisió del Govern el fet
de dotar malament aquesta convocatòria pública i el fet de
donar d'alguna manera per la porta falsa ajudes als ajuntaments,
per exemple, no vull entrar en el món dels particulars, però en
el món dels ajuntaments, a més, és claríssim.

 Els ajuntaments presenten uns projectes per valor de 1.400
milions de pessetes i se'ls diu que no hi ha doblers per a cap,
mentre que llavors, via otis i via altres mesures que el Govern
s'ha organitzat com a volgut, sí que hi ha doblers, a nosaltres
ens sembla un mal sistema això, pensam que el Decret 3/95...,
les convocatòries públiques han de ser protagonistes de la gestió
del 5B, en la mesura que això sia possible i sense discutir que
hi ha d'haver altres mesures gestionades directament per la
Comunitat Autònoma, directament per la Conselleria
d'Agricultura, tot allò que sia susceptible de ser d'una
convocatòria pública per a ajuntaments i per a particulars, s'ha
de fer via aquest decret.

Hi veim els mateixos vicis respecte de la'ny 1996 i, en tot
cas ho demanam, perquè a la pregunta que nosaltres férem sobre
quina disponibilitat pressupostària hi hauria darrera el Decret
3/95 enguany, se'ns va contestar que depenia de les sol•licituds;
ara ja les saben, jo confii que n'haurà fet una redistribució, jo no
he entès que ho hagi aclarit. Ens agradaria saber quina serà la
dedicació que farà la conselleria a cobrir el Decret 3/95 l'any
1996.

Un altre tema de participació, i per acabar, és la funció del
consorci. Nosaltres hem estat molt crítics..., vostè ens ha dit 26
milions de pessetes de l'any 94, del Foner II, he entès jo, per
tant, hi ha hagut 26 milions del Foner II que s'han dedicat al
consorci de l'any 94, però vaja, mirarem també com s'ha fet
això, però en tot cas estam parlant de despeses de l'ordre dels
25, 30 milions de pessetes per a un consorci que tan sols pot
veure..., que entenem que és una bona eina per fer una
participació dels ajuntaments i dels consells insulars per dir la
seva, pens que és aquesta la funció del consorci, però que no
més s'utilitza per veure 80 milions, 150 milions, i per això hi
necessitam una burocràcia de 30. Creim que està també mal
plantejada aquesta idea. Creim que el consorci hauria de donar
una visió global del Foner II; seria molt interessant, per ventura,
que deixàs de dependre o d'estar penjat dins la Conselleria
d'Agricultura i esdevingués del Govern balear, perquè els
ajuntaments estiguessin assabentats de tot el que passa dins el
Foner II i poguessin dir la seva sempre sabent que la decisió
última i la decisió de la gestió del Foner és una gestió
autonòmica.

I vaja, de moment, tan sols li vull recordar que el
descoratjament que hi ha hagut dins la pagesia quant a les
expectatives creades per la qüestió d'empenta, jo crec que és
palpable, jo crec que en altres moments fins i tot el mateix
conseller ha hagut de reconèixer que s'havien creades unes
expectatives absolutament fictícies. I una altra cosa són les
grans necessitats d'inversions i de tenir projectes propis tant
dels ajuntaments d'unes zones degradades, on tenen grans
problemes d'infraestructures, com per part dels particulars,
que realment necessiten millorar i modernitzar les seves
explotacions, no els ha de fer veure que estiguin satisfets de
la gestió de l'any 95, nosaltres creim que no n'hi està ningú,
que hi ha molta de gent que se sent estafada i a veure en què
han consistit aquestes subvencions.

Per cert, per acabar, en aquesta reunió del consorci se'ns
varen donar aquests grans números, a aquells que hi érem,
però no s'hi va adoptar el compromís de fer-nos arribar la
llista amb el percentatge de subvencions -el 5%, el 6, el 100,
el 30...-, fa un mes i mig d'ença la reunió de la junta rectora,
a més, fins i tot ara li deman senzillament com a
parlamentari, com a grup parlamentari la hi demanam,
aquesta relació que suposa aquests 157 milions de
subvenció, a qui s'ha lliurat i amb quin percentatge. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Alorda, si com vostè
molt bé ha dit..., bé, li agraesc les seves paraules. Com vostè
molt bé ha dit, jo no he vengut aquí a explicar tot el
programa operatiu 5B, perquè m'atribuiria competències que
no em corresponen, jo hi he vengut a explicar la visió que
en té la Conselleria d'Agricultura i la gestió de la
Conselleria d'Agricultura. Jo transmetré, per tant, al Govern
la indicació que vostè ha fet, quant que hi hagués una
compareixença de l'autoritat pertinent per explicar la visió
global del 5B; crec que no em correspon com a conseller
d'Agricultura fer aqueixa explicació.

Vostè ha anat indicant totes les qüestions que amb
caràcter general o dirigides a la gestió de cada any, de l'any
94, de l'any 95 o de l'any 96... En fi, sobre l'any 94, vostè ha
parlat del Fons Social Europeu. Sap vostè que el programa
es va aprovar l'any 95. M'imagin que el que va passar és el
que vostè ha dit. S'han de veure quines actuacions es varen
fer en matèria de formació l'any 94, precisament per
imputar-les al programa operatiu, s'ha de tenir en compte
que la formació social no només es fa des de la Conselleria
d'Agricultura, la feia abans la Conselleria de Comerç i
Indústria, la fa actualment la conselleria d'Economia i
Hisenda i actualment, com sap vostè, està centralitzada
precisament per aqueixa visió global de dinamització rural
que té a veure amb tota la Comunitat Autònoma.
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Quant a l'any 1995, vostè planteja que els ajuntaments o els
consells insulars hi tenen coses a dir, quant a distintes mesures
previstes al programa operatiu, com poden ser la millora de
l'hàbitat rural o infraestructures. Bé, evidentment, els
ajuntaments hi tenen cosa a dir. Part d'aqueixes inversions s'han
destinat precisament a inversions municipals o que tenen per
destinatari els ajuntaments. Sobre altra part important li he de
dir que no, la majoria s'han dedicat precisament amb càrrec a
fons Feder i amb càrrec a la mesura de millora dels hàbitats
rurals, precisament a la rehabilitació d'habitatges, inclosa la
zona 5B o a la rehabilitació de patrimoni, precisament a zona
5B. Per tat, sobre aqueixes qüestions, crec que els ajuntaments
no tenen absolutament res a dir, es tracta de peticions de
particulars plantejades precisament davant al Conselleria
d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient,
actualment.

De l'any 95 també vostè ha parlat, quant a peticions de
particulars, en aplicació del Decret 3/95, d'un ball de xifres o de
números, quant que hi ha via una quantitat i actualment estam
parlant d'una subvenció de 157 milions de pessetes, bé, Sr.
Alorda, això té un error, que és que nosaltres havíem previst una
quantitat, aqueixa quantitat ha quedat reduïda a una altra,
precisament perquè hi ha hagut gent que hi ha renunciat, altra
gent que no hi havia renunciat, que havia de presentar una sèrie
de documentacions i a la qual s'ha denegat, precisament per no
aportar aqueixa documentació complementària; en definitiva, la
quantitat que ha quedat a les peticions de l'any 95 és de 157
milions de pessetes, cosa que no vol dir que no canviï al llarg
d'aquests expedients i si les obres estiguin acabades i
certificades, perquè si no s'ha fet tota l'obra o si part de gent que
té reconeguda una inversió i una ajuda de tants de doblers,
després, al final, no acaba fent tota l'obra, evidentment se li
haurà de reduir l'ajuda sol•licitada i, per tant, aqueixa xifra pot
canviar i, de fet, canviarà fins que no estiguin tancats i, per tant,
en fase OP  -pagades- totes les subvencions d'aqueixes ajudes.

Bé, vostè ha tornat a plantejar, ja ho va plantejar el dia que
ens vàrem reunir amb el consorci, la qüestió de les otis i de les
inversions dutes a terme per la conselleria d'Agricultura i Peca,
jo torn a dir el mateix que vaig dir aquella vegada: es tracta
d'inversions dutes a terme directament per l'Administració,
inversions dutes a terme amb fons propis de la conselleria, dins
el programa operatiu, que no es tracta d'execució per part de
terceres persones, que no exigeixen de convocatòria pública,
perquè es tracta d'obres que assumeix directament
l'Administració, perquè creu que és necessari precisament en
aquests termes municipals dur a terme aqueixes obres de
dinamització rural.

Quant a l'any 1996, jo no puc indicar-li quin serà el resultat
final d'aqueixes peticions i d'aquiexes subvencions, el que
sí que li puc dir és que ens hem dut una sorpresa, perquè, la
veritat, crèiem que hi hauria moltes menys peticions i
sol•licituds d'inversió que les que hi ha hagudes; és a dir, les
peticions que hi ha hagudes, que la les he indicades abans,
ens han superat totalment i absolutament les previsions que
tornàvem a tenir. Amb això li vull dir, ja li ho vaig indicar
el dia de la reunió del consorci, tant a la de la comissió
executiva com a la de la junta rectora, que la conselleria no
n'ha fet pràcticament propaganda -a veure si ens entenem-
per evitar les expectatives, m'explic? Per evitar el que hem
dit una sèrie de vegades.

Després, vostè, per acabar, ha fet una sèrie de qüestions
més generals.

En primer lloc, quant a les funcions del consorci, jo no
hi vull entrar, Sr. Alorda, crec que vostè, en qüestions del
consorci, entra en qüestions personals, i jo m'estimaria més
no entrar-hi. Jo crec que el consorci fa la seva funció i
maldament sigui només per informar, per participar i per
explicar la situació dels expedients a tots els ajuntaments, té
una funció a fer i jo crec que s'ha de mantenir. Vostè, no ho
sé, l'ha agafada contra l'estructura administrativa del
consorci, no sé per quines raons. En fi, jo crec que no és
dolent que hi hagi això.

Vostè planteja, a més, la modificació del consorci.
Modificar el consorci no és una qüestió senzilla,
precisament perquè es una entitat formada per distintes
administracions públiques de distint nivell.

I quant que no depengui de la Conselleria d'Agricultrua
i Pesca, li dic que ho transmetré al Govern de la Comunitat
Autònoma, la seva petició, i el Govern, en definitiva, farà el
que trobi pertinent.

Per acabar, vostè m'ha parlat de la necessitat del sector,
vostè m'ha parlat de les necessitats del sector com si
aqueixes només s'atenguessin a través de les peticions de
particulars. Miri, els doblers que es gasta la Comunitat
Autònoma, tant el Govern de la Comunitat Autònoma com
la Conselleria d'Agricultura, de fons Feoga, Feder i Fons
Social Europeu, són precisament per atendre les necessitats
del sector i jo crec que tant o més important és la campanya
de sanejament ramader o de neteja de boscos o de lluita
contra l'erossió que fer inversions privades, i li puc dir que
els doblers es gasten precisament en aqueixes coses, i ja ens
agradaria que hi haguessin més doblers, evidentment, però
sempre passa el mateix, que les disponibilitats sempre són
escasses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Només vull apuntar una sèrie
de punts.

Una cosa que a nosaltres no ens quadra, Sr. Conseller, és
que, dels 230 milions, n'hagin sobrat. Vostè ha de partir de la
base..., primerament mirarem tot allò que s'hagi denegat, de
particulars, analitzar els expedients i els percentatges, si
efectivament en comptes d'un 5 no hauria pogut ser un 10, ho
analitzarem en tenir la llista, però ja en tenim una dada que per
a nosaltres és cabdal: 1.411 milions de pessetes dels
ajuntaments, 0 pessetes, i així i tot, a la conselleria, de 230
milions, n'hi sobren 70. Ens contesta que dedicarà 230 milions
a donar cobertura al Decret 3/95, quan se'ns donen les
subvencions, ens diu que n'hi ha 157; evidentment que pot anar
canviant a la baixa, a la baixa, Sr. Conseller, pot anar baixant a
mesura que una persona no actuï sobre aquella subvenció, que
no acabi l'obra, i pot ser que en comptes de 157, quan els
liquidem, en siguin 140, però no passar de 157 a 230 l'any 95.
Els 157 és allò que ha dedicat la conselleria, com a màxim, al
Decret 3/95. Ens sorprèn que..., en principi, hem quedat molt
sorpresos, i veurem com s'ha pogut fer aquest miracle, que en
haver demanat 5.000 milions, després tota una sèrie han pogut
caure, etc., així i tot, els 230 milions de subvencions hagin
resultat excessius, no ens quadra això.

Un tema que li voldria deixar clar sobre el que nosaltres
pensam de les actuacions de la conselleria respecte dels
ajuntaments, perquè respecte dels particulars haurem de mirar
també detingudament quines han estat les actuacions que ha fet
la conselleria des de les pròpies gestions, de les quals sabem
cert que seran per a millora del sector i, per tant,hem de veure
quines qualificarien de prioritàries, però respecte dels
ajuntaments hi ha un doble vessant que ens queda nítidament
clara des d'ara: una és que tenen dret a opinar i a dir la seva dins
un fòrum on, malgrat sigui mot adesiara, se'ls doni informació
sobre què es fa en el 5B i què n'opinen, això una primera; la
segona, que les ajudes, les subvencions que es vulguin donar als
ajuntaments, concretament als ajuntament, s'articulin a través de
convocatòries públiques. Per tant, ja ho sabem, que les despeses
que ha fet en camins rural so les que ha fet ara darrerament...
Per cert, no em digui que les otis són una cosa que ha de
destinar la Conselleria d'Agricultura, perquè ningú no sap què
són les otis, podrien ser els ajuntament hi podria haver
particulars, hi podria haver Conselleria d'Agricultura i podrien
ser allò que el Govern hagués volgut que fossin, senzillament,
perquè, senzillament, no són res, són una..., em pareix molt bé
que vostè les hagi definides, són una filosofia; en tot cas, amb
descrèdit d'aquesta matèria i d'aquesta paraula, gairebé, però
vaja, sigui com sigui, nosaltres criticam que si la conselleria
hagi decidit ajudar els ajuntaments a través de fons de la pròpia
conselleria, quan hagués pogut decidir, ben obertament, ben
tranquil•lament, fer-ho a través del Decret 3/95, i nosaltres
criticam aquesta decisió, perquè consideram que el que s'ha de
fer és una convocatòria pública, que tots els ajuntaments
demanin què volen, que una comissió avaluadora, on ja li hem
dit en moltes ocasions que consideram que els mateixos
ajuntaments a través del consorci, a través de la Federació de
municipis, com sigui, haurien d'estar representants per
participar-hi, per sentir-se partícips de les decisions que es
prenem, digués quines sí i quines no o, fins i tot, informassin
just i prengués la darrera decisió la conselleria, però no que se'ls
doni tot quan ja està trempat i fins i tot ni tan sols informació
real, perquè, com ja li dic, la informació que té el consorci avui
del Decret 3/95 és ben pobre.

Estic content que ens hagi reconegut que l'any 1996 del
decret no s'ha fet propaganda, jo crec que el fet de no fer-ne
és d'alguna manera un cert reconeixement de culpa per
haver volgut fer una qüestió d'empenta d'una qüestió que era
senzillament, no ho sé, una empenteta, i, com a mínim veure
com quedarà reconduït això. Continuam pensant que el
Decret 3/95 podria haver estat una gran empenta, perquè els
recursos que genera el Foner II són molt grossos, no només
els que té la Conselleria d'Agricutura, és una decisió del
Govern donar més recursos a Obres Públiques, donar-ne
més a Indústria o donar-ne més a Agricultura, i dins
Agricultura, donar-ne més al Decret 3/95 o a una altra cosa.
Nosaltres consideram que del Foner II, de tot el Foner II, el
Decret 3/95 hauria d'estar molt més ben dotat.

I per últim, el tema del consorci. Jo no he entrat en cap
valoració personal, n'he fetes i en continuaré fent allà on
calgui sobre l'exemple paradigmàtic del que jo vull dir, però
els arguments que nosaltres utilitzam són de caire racional.
Què fa el Consorci 5B? Bàsicament, fer campanyes de
publicitat per animar els particulars i els ajuntaments a
presentar projectes, això es fa durant tres mesos, es poden
presentar projectes durant els tres mesos de l'any, tots sabem
que sempre al final, vostè ens reconeix que no se n'ha fet
propaganda l'any 96, quina propaganda se'n farà l'any 97?
Una funció bàsica del consorci, la bàsica. La segona funció
era informar, ajudar, col•laborar amb els particulars i
ajuntaments a l'hora de redactar i d'emplenar les instàncies;
dues històries en això: primera, que hi ha una tradició, el 95
es va pagar l'aprenentatge i la gent ja sap una miqueta per
on anar, el 97 en sabrà més, però vaja! Segona qüestió,
vostè ja ens va dir, precisament vostè ho ha dit en públic,
que les sol•licituds es van directament als serveis de la
conselleria, jo ho vaig entendre així, fos com fos, són els
serveis de la conselleria qui informen, són qui avaluen,
sense participació del consorci i això sí que vostè ho ha
volgut deixar ben clar en tot moment, que el consorci no
pinta res en l'avaluació ni en l'opinió respecte dels projectes,
és un tema de la comissió avaluadora que es trempa i es
menja la Conselleria d'Agriocultura, com un servei
exclusivament intern, ergo, què fa el consorci? I sobretot,
vostè ens ho ha dit, som a principi de maig, gairebé ja està
tot, ja s'han enviades les cartes on diu que es resolguin els
problemes que s'han detectat i ara ens tornam a trobar que
des de juny fins al novembre o desembre, quan (...) la
campanya de l'any 97 amb gent cobrant uns 20 milions de
pessetes en personal per una qüestió que nosaltres creim que
es podria fer des dels serveis propis del Govern,
directament.
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Li estic dient que ampliï les funcions d'informació i d'opinió
del consorci i que n'elimini l'aparell burocràtic, perquè en
aquest moment el personal del consorci bàsicament allò que fa
és feina per a la Conselleria d'Agricultura, si és que en fa cap,
per tant, que les faci la conselleria directament, perquè no en fa
ni per als ajuntaments ni per als consells, no en fa per als òrgans
consorciats, en fa per a la conselleria . aclareixi-ho i, a més,
podrem fer el seguiment de la manera de seleccionar, publicitat,
concurrència, la manera que té la conselleria, segons la llei, per
seleccionar el personal. L'exemple concret, que nosaltres
qualque vegada l'hem utilitzat, i vostè fa referència al tema de
personal, jo ni hi entraré avui, però és senzillament perquè
demostra a les clares, a les clares, això que jo estic dient sobre
quines són les funcions del consorci i, si no, jo li puc mostrar
fotos del bar Mercantil durant tota una sèrie de temps, però bé,
no hi entraré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Alorda. Jo no tenc
cap inconvenient a fer-los arribar les relacions de les peticions
subvencionables i no subvencionables, amb els percentatges que
s'han donat, evidentment els les farem arribar i, a més a més, el
fòrum adequat per fer-les-hi arribar jo entenc que és el propi
consorci, on se li entregaran precisament totes les dades
aqueixes.

Jo crec, Sr. Alorda, que hi ha certa confusió quant a les
quantitats. Jo precisament he intentat destacar al principi que el
programa 5B és un programa plurianual, que els doblers que no
es gasten en un any, es reprogramen, els reprograma el comitè
de seguiment i aquí no es perden doblers, i això ha de quedar
ben clar. Nosaltres teníem previst per a l'any 95 una inversió de
80 milions de pessetes, que varen pujar, a nivell de
disponibilitat, a 230 milions de pessetes per part de la
Conselleria d'Agricultura i el que ha passat és que el 1995 s'han
fet resolucions, s'han compromesos doblers per valor de 157
milions de pessetes, purament i simplement és això, i ara tenim
un comitè de seguiment dia 3 de juny, i dia 3 de juny
precisament el que farà serà reprogramar els doblers que no
s'han gastat en l'anualita prevista l'any 95, que s'han passat a
l'any 96, per què? Vostè ho sap molt bé i jo ho vaig intentar
explicar en el seu dia. El Decret 3/95 es va posar en marxa quan
encara no hi havia l'homologació per part de la Unió Europea,
la disposició transitòria d'aquest decret preveia que la
conselleria podia tramitar totes les peticions però no podia
dictar cap resolució que suposàs reconeixent de drets. Jo vaig
intentar explicar a altres compareixences que el decret va ser
homologat en la seva totalitat quant a Fons Social Europeu,
perquè hi havia qualque dubte, segons pareix el desembre, si no
m'hi equivoc, i el que vàrem fer és dictar una sèrie de
resolucions abans de desembre, quant a Feoga i Feder, i quant
a Fons Social Europeu, en el moment en què vàrem tenir
l'homologació. No vàrem poder reconèixer més doblers a favor
de particulars que la quantitat que hem indicada i ara, al comitè
de seguiment de dia 3 de juny, s'hi farà una reprogramació de
les quantitats no invertides durant aqueix any. Per tant, no és
que sobrin doblers, etc. , els doblers que hi havia i dels quals no
s'ha disposat passaran a l'any... eh?

Per altra part, bé, vostè diu que no sap què són les otis,
no ho sé, jo ja he explicat que jo, la filosofia OTI, l'he
interpretada com un sistema per intentar fer coses que
puguin dinamitzar un terme municipal, crec que hi ha
proves palpables, palpables, que això funciona, i la prova
palpable és precisament Valldemossa, a Valldemossa s'hi
varen fer, quan jo no era conseller d'Agricultura, na sèrie
d'obres importants d'empedrat que varen produir unes
inèrcies importantíssimes quant a la gent que tenia
comerços i negocis allà, hi va produir una modificació de
normes subsidiàries que prohibien que el mobiliari urbà fos
de determinada classe i que es transformàs en una altra,
precisament, i hi ha produït que hagi augmentat i s'hagi
consolidat precisament com a centre de recepció turística a
Balears, i crec que això és important, i això crec que és
important que ho promogui la Comunitat Autònoma, tenint
en compte que no es tracta d'inversions estrictament
municipals, que a Valldemossa pràcticament to el món,
consell insular inclòs, hi duu gent, autoritats, quan vénen a
Mallorca, precisament perquè mostrar-la-els, perquè reuneix
una sèrie de condicions de prop i de condicions objectives
quant a paisatge i quant a patrimoni urbà. Creim, per
exemple, que és important fer un aparcament a Fornalutx,
perquè, els cotxes, no saben on ficar-los i crec que això s'ha
de fer per part de la Comunitat Autònoma, no és que els
cotxes a Fornalutx sigui de gent del terme de Fornalutx, són
precisament de gent de fora que ha de poder anar a veure
Fornalutx, i creim que també és important fer un
aparcament a Banyalbufar, precisament per evitar els
problemes que hi ha actualment de trànsit. Per tant, crec que
són inversions que ha de dur a terme directament
l'Administració, perquè excedeix de l'àmbit d'un ajuntament
i, per tant, la inversió l'ha de fer íntegrament la Comunitat
Autònoma.

Jo almanco li agraesc que reconegui que és una decisió
del Govern que els doblers es dediquin a una cosa o a una
altra, és una decisió del Govern dins les mesures i dins les
previsions establertes al programa 5B durant cada any, i
cada any, dins el programa o subprograma Feder i dins la
mesura concreta Feder, el Govern decideix que hi hagi més
doblers per a rehabilitació d'habitatges o que n'hi hagi més
per a peticions d'ajuntaments, és una decisió del Govern,
evidentment, igualment que és una decisió del consell
insular que en el Pla insular d'obres i serveis es destinin uns
doblers o uns altres a un ajuntament, a una cosa o a una
altra, evidentment; és una decisió importantíssima,
plasmada en els pressuposts que són aprovats per la
Comunitat Autònoma.
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Jo crec que hi ha certa confusió quant a les funcions del
consorci. El consorci, la seva disposició reguladora diu
exactament quines són les seves funcions, tramita les peticions,
rep les peticions, informa la gent i, una vegada aqueixes
precisions estan classificades per serveis o per direccions
generals, es passen a la conselleria, però és que això era al
Foner I i hi és ara al Foner II, a en fa molts d'anys, i els
ajuntament si els consells insulars que en formen part varen
votar a favor d'això. Des del primer moment el consorci rep les
peticions, gestiona, promou, informa i les peticions, una vegada
s'han rebudes, són enviades a la conselleria per a la tramitació,
una vegada classificades, i això ha estat sempre així. No sé quin
és el problema que hi ha actualment. Sempre ha estat així.

Com que vostè tampoc no ha volgut entrar en les
valoracions, de les quals em diu que són objectives, sobre el
funcionament del consorci, jo tampoc no hi entraré, Sr. Alorda.
Per tant, ho deixarem tal com està.

El que li vull dir és que l'organigrama del consorci i la
manera de funcionament del consorci també varen ser aprovats
per la junta rectora del consorci quan es va crear, i és més, la
gerència del consorci, que va quedar vacant, jo no l'he coberta
precisament per aqueixa raó, i el personal que actualment duu
el consorci són tres persones, no estam parlant d'una quantitat
de gent...

En fi, bàsicament era contestar-li, reiterar-li, per tant, si no
li havia contestat la primera vegada. En qualsevol cas, li
enviarem la relació de totes les peticions de l'any 95 amb les
inversions concretes, amb els expedients que s'han denegat, la
raó de la denegació i els expedients als quals s'ha renunciat o
que s'han presentat fora de termini, perquè tenguin informació,
evidentment, completa de la matèria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra la Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Conseller, vull agrair la presència de vostè, que
voluntàriament i amb una deferència per la seva part ens ha
vengut a informar sobre la situació del programa Foner II a la
Comunitat Autònoma o almenys pel que fa a la seva conselleria.

Voldria demanar-li, abans de començar, que tota aquesta
informació i el volum de dades i de quantitats que ens ha
donat ens les pogués passar per escrit, perquè moltes
vegades, repassant l'acta de la sessió, hi han quantitats que
no s'han agafat, hi han conceptes que no s'han pogut prendre
i ens quedam un poc a l'aire en determinades coses. Per tant,
li agrairíem molt que, per poder realitzar la nostra tasca
parlamentària, ens passés totes aquestes dades, per si no les
hem agafat bé, per escrit. També li voldria demanar que
convencés els seus companys de govern, als responsables
d'Obres Públiques i de Comerç i Indústria, perquè també
tinguessin la deferència de venir aquí a informar als grups
de l'oposició sobre les seves parts corresponents del Foner
II, ja que cada vegada que vostè ve aquí ens diu: No tot ho
faig jo. Sempre és una de les qüestions que es posa damunt
la taula.

Després, volia també fer-li un comentari sobre la seva
entrada. Ens ha dit: Vaig a fer-los una explicació del Foner
II. Jo m'hi he espantat, perquè a l'anterior compareixença,
demanada pel Grup Socialista perquè ens expliqués quina
era la situació del Foner II, vostè hi va fer una
compareixença, de la qual, transcrit, hi ha una sèrie de
paràgrafs -jo els he enumerat i tot, 13, 13 paràgrafs, llarga
compareixença- 11, on es va dedicar a explicar-nos
estructura econòmica i integració europea, cosa que
podríem agrair moltíssim si no sabíem de què anava i
llavors entendríem perfectament què son els fons
estructurals, què són zones 5B, 5-1, 5-2, el que son els fons
socials europeus, el feder i el Feoga, però he vist que no,
que ens ho ha dit molt més clar i amb només un paràgraf:
No és insular, no és anual i no pertany només a la
Conselleria d'Agricultura. Ho ha deixat molt clar d'entrada.

Jo li volia dir, ja que vostè ha fet aquest comentari, que,
efectivament, no és un pla insular, no és un pla anual i
tampoc no és un pla que pertanyi només a la Conselleria
d'Agricultura, però que, tot i així, no té res a veure que els
parlamentaris exigim o demanam que tinguem informació
insular, municipal, que puguem, des dels consells insulars
o des dels ajuntaments, participar en la distribució de les
subvencions i en l'assignació de criteris; és evident que no
és anual, però tot i així no té res a veure que els
parlamentaris exigim quina és -o la demanam- l'execució
que cada any s'ha fet del pla, i efectivament, no és un pla
que afecti no només a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
però, tot i així, els parlamentaris no ens cansem de demanar
que, quan fem peticions, les fem al Govern de la Comunitat
Autònoma i es el Govern en la seva totalitat qui ha de
respondre, i no dir-nos que no és d'una conselleria o de
l'altra. Ho vull repetir perquè això ens va passar a la
compareixença que vam demanar, el Grup Socialista, el
novembre, em pareix que era, el 29 de novembre del 95, i
ens va passar també al debat de pressupostos, anàvem els
parlamentaris buscant els fons del Foner II per totes les
conselleries i tothom ens deia que no era de la seva, que era
de la de l'altre, i això ens va passar també a les
compareixences voluntàries que van fer a l'inici de
legislatura els propis consellers, i així ens passa sempre. Per
tant, jo li reitero la nostra petició que traslladi al Govern en
la seva totalitat, que igualment que compareix vostè per
explicar els seus fons dedicats al Foner II, hi compareguin
la resta de consellers.
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Vostè ha repetit al llarg de la primera intervenció que ha fet
moltes vegades "com vostès ja saben", idò, jo li he de dir, dels
meus companys no ho sé, que jo sí que sé cert que no ho sé, que
no ho sé perquè després de moltes preguntes per escrit i de
respostes de diferents tipus i d'intentar fer la pregunta perquè el
Sr. Conseller ens la respongui de la manera adequada i ara ens
equivocam i la tornam a repetir, no tenim clar quins són els fons
que es dediquen, quins són els fons on..., quins dedica
directament la conselleria, quins dedica a peticions dels
particulars, quins dedica a peticions d'administracions
públiques. Avui ens n'ha donat algunes xifres concretes i vull
fer menció expressa a l'any 95: 2.249 milions de pessetes, dels
quals arriben als particulars 157 milions, açò és el que ens ha dit
vostè, i no hi ha disponibilitat pressupostària que dedicar a les
administracions públiques. Bé, idò aquest és el resum que no
mereix més paraules que les mateixes quantitats, que són prou
clarividents, un programa era de 2.249, Sr. Conseller no em
digui que no, o no n'era, ho acaba de dir vostè, fora que jo hagi
pres malament les xifres. Són 157 milions de pessetes que ha
donat als particulars, que ha concedit als particulars, o no són
157 milions de pessetes que ha concedit als particulars? Vostè
ha donat la clau de tot aquest entrebanc de nombres, és a dir,
sempre que la CAIB no s'hagi reservat l'execució directa de
qualque projecte.

Llavors, m'esta dient que, dels 2.249 milions de pessetes i
dels 879 que afecten particulars que s'han concedit, de tota la
resta, ho he d'interpretar, se la reservat la Comunitat Autònoma
per a execució directa; després, ha dedicat un temps a fer-nos
saber que la conselleria també inverteix aquests doblers en
coses que són importants, cosa que no vull posar en dubte, el
que sí he de dir que no podem posar en dubte ni ho podem
deixar de posar en dubte perquè no ho coneixem, perquè no
tenim explicació sobre on i com s'han gastat aquests fons, i
vostè avui tampoc no l'ha feta, ens ha donat una simple
explicació però no ens ha explicat en què els ha gastat.

I una cosa més important, encara, que aquests fons no estan
sotmesos a publicitat i a transparència, per què? Home, perquè
si vostè fa un decret, el 3/95, que regula les peticions per les
quals s'ha d'accedir al Foner II, a les subvencions del Foner II,
i llavors resulta que només una part minsa dels fons que es
dediquen al Foner II de l'any 95 entren a formar part d'aquest
decret i del que hi entren, la majoria, tots els de l'Administració
pública, no es concedeixen per manca de disponibilitat
pressupostària, això ho he apuntat textualment, manca de
disponibilitat pressupostària, això vol dir que ni hi ha publicitat,
la majoria dels fons no es gestionen ni amb publicitat ni amb
transparència, i li ho dic el dia després que el seu president a
nivell nacional digui que el seu govern tendrà per primera
prioritat la transparència en la gestió, idò, jo li demano aquesta
transparència aquí, el que passa és que aquí, com ja sabem. a
vegades costa més.

I vostè, per fer-se'n valedor, ha posat a comparació els plans
d'obres i serveis dels consells insulars; els plans d'obres i
serveis dels consells insulars s'aproven per plenari i tothom,
tots els consellers, saben quines peticions hi ha hagut,
quines s'han donat i quina subvenció es dóna des del consell
insular, des de la Comunitat Autònoma, des de l'Estat, i
quina és l'aportació que fan els propis ajuntaments. I
precisament això és el que volem saber del Foner II i
precisament això és el que no sabem.

Vull fer una referència a les disponibilitats
pressupostàries, ja que vostè diu que no en té, de
disponibilitats pressupostàries. Recorda que a l'anterior
compareixença jo li vaig fer menció de 1.065 milions de
pessetes, que vostè em va dir "no sé d'on surten" i que jo li
vaig recordar "me'ls ha contestat vostè per escrit"? La
consellera que li parla va demanar exactament, no al
conseller d'Agricultura, sinó al Govern de la Comunitat
Autònoma, quines reserves pressupostàries tenia per dedicar
durant l'any 1995 al Foner II, i resulta que el Govern de la
Comunitat Autònoma decideix que contesti el conseller
d'Agricultura, perquè pot decidir que em contesti qualsevol
altre, o tres o quatre o cinc, o la mateixa Vicepresidència en
nom de tots. Em contesta el conseller dient que té una
reserva l'any 95 de 1.065 milions de pessetes. Jo, després,
contrastant totes les quantitats que vostè dóna a l'anterior
compareixença i a aquesta, no apareixen enlloc, vull que
consti en acta i, a més, li vull tornar a demanar què passa
amb la resposta escrita de 1.065 milions de pessetes que
vostè em va donar?

Després, li dic a quines partides són els 1.065 milions de
pessetes? També ho demano al Govern de la Comunitat
Autònoma, no ho demano al conseller d'Agricultura, que em
digui quines partides té, no, demano al Govern de la
Comunitat Autònoma que em digui on són aquestes reserves
pressupostàries, a quines partides, a quins conceptes, i se'm
contesta d'una forma molt clara: "En els pressupostos de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, per al programa Foner II,
no hi ha cap reserva de 1.065 milions", o sigui que de "com
vostès ja saben", res, perquè no ho sabem nosaltres, però
dubto moltes vegades que ho sàpiguen els propis consellers,
que són qui gestionen les coses.

Vull fer una referència als particulars i vull fer una
referència a les administracions públiques. Li han dit ja els
qui m'han precedit i li hem dit anteriors conselleries que
vostès que governen van crear moltes expectatives pel que
fa al Foner II, i no és una opinió personal, és una evidència,
quan es veu la premsa i es presentava el Foner II des de
l'equip de govern, és una evidència perquè es veu
l'espectacularitat de totes les coses que es podien fer i de
tots els milions a què es podia tenir accés, i això cala en la
població, és clar que hi cala, i hi cala tant que sense fer ni
un sol anunci ni propaganda, com vostè diu, l'any 96, tot i
així, es presenten projectes de particulars per 3.066 milions,
això vol dir que aquesta espectacularitat dels programes ha
calat entre la població, i això s'acaba amb 157 milions de
pessetes que es donen als particulars. Supòs que vostè sap
que, tal com diu el Decret 3/95, els particulars presenten un
projecte, no el poden executar fins que se'ls diu que els
donen la subvenció..., bé no me'n recordo gaire bé; la
qüestió és, que és la més important de totes, de l'1 de gener
de 1995 a 31 de març de 1995 hi va haver 171 particulars,
empreses o persones individuals que varen demanar
projectes; a 31 de desembre del 95, a alguns d'ells es va
contestar que podien tirar endavant aquests projectes i al
final, dels 3.671 milions de pessetes que havien demanat i
dels 879 als quals els havien dit que sí, els donen 157
milions de pessetes. La veritat és que dubto molt que
aquests particulars continuïn creient que el Foner II
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significarà una forma de desenvolupament, almenys pel que a
ells respecta.

I no en parlem de les administracions públiques, que van fer
un gran esforç, primerament per entendre què era el Foner II;
segon, per demanar explicacions a la conselleria sobre com
funcionava i com s'havien de fer les peticions; tercer, per saber
quines coses podien demanar i quines no, quines hi entraven i
quines no, i quart, per presentar projectes a corre-cuita perquè
el termini acabava tot d'una. De tot açò, també res, perquè no hi
han disponibilitats pressupostàries. És a dir, els 1.065 milions
de pessetes que em va contestar vostè, els 1.122 milions de
pessetes que diu que té que gestionarà la conselleria i supòs que
els 157 que ha dit dels particulars, a qui sí que els els donarà, sí
que els deu tenir en reserva pressupostària, perquè si no.., més
si estan en fase AD o en OP, se suposa que tenen reserva
pressupostària.

I per acabar, volia fer una referència també a l'any 1996.
Diu: "No s'ha fet publicitat i les previsions que teníem per a
l'any 96 s'han desbordat", diu que la Conselleria d'Agricultura
i Pesca..., no sé si ho he apuntat bé, m'agradaria que m'ho
rectifiqués perquè jo pugui comparar els nombres que ha donat
en aquesta compareixença amb els que donarà a la pròxima, els
1.053 milions seran gestionats per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca. Diu que tenen ja peticions de particulars per valor de
3.066 milions i d'administracions públiques per valor de 567,
vull constatar que, evidentment, com que a les administracions
públiques l'any 95 ni s'ha contestat ni s'ha dit res, han davallat
a una tercera part les peticions que han fet. En aquestes sí que
hem vist cruament que no servia de res demanar pel Foner II i
que tal vegada és més, no diria eficient perquè aquesta no és la
paraula, però sí és més rendible anar directament a la
conselleria, parlar amb el conseller i exposar-li quins projectes
tenen al propi municipi, perquè a la millor així, sense entrar per
la convocatòria pública, s'acaba per fer endavant amb les obres
que tenien previstes o amb els projectes que tenien presentats.

Volem saber, d'aquests projectes de l'any 96, quant tenen
previst contestar que en tenen la concessió, si pensen fer-ho dins
l'any de desembre del 96 o si pensen alleugerir més aquesta...,
que vagi amb més rapidesa la resposta a les peticions de l'any
96.

I no sé si tenia alguna pregunta més a fer-li, la deixaré per
després. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Garcia i Querol. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Jo no tenc
inconvenient a passar-li la informació per escrit de les dades
que hem estat comentat. Jo dic el que he dit abans, que els
reiteraré, si creuen que és necessària la compareixença
d'altres consellers, dels meus companys de Consell de
Govern, la petició que em formula.

Jo crec que tant a la primera intervenció que vaig fer
l'altra vegada, a petició del Grup Socialista, com a la que he
fet avui, és important explicar bé les coses, és important fer
una introducció explicativa perquè s'han d'entendre bé les
coses i veig que vostè les ha enteses bastant bé, perquè de
l'explicació que ha fet avui, comparant-la amb la que va fer
l'altra vegada, es veu que ho ha mirat bé i sap exactament
com comença a funcionar això.

Torn a dir el mateix que he dit abans, la conselleria
executa una part del programa operatiu 5B Foner, jo he
donat l'explicació sobre què gestiona la conselleria i crec
que no em correspon a mi explicar què no fa la conselleria,
jo crec que ha de ser cada conseller qui ha d'explicar la seva
part.

També ha parlat vostè de la manera de contestar les
preguntes parlamentàries. Evidentment, jo crec que les
preguntes parlamentàries tenen molt a veure amb l'habilitat
que tengui la persona que formula les preguntes
parlamentàries. Ja vaig repetir l'altre dia, com un exemple,
que si el Sr. Orfila m'hagués demanat, com m'ho va
demanar, quins convenis han signat els particulars amb
Sefobasa, jo li he de dir que cap, i la pregunta estarà ben
contestada, perquè, segons la pregunta es formuli d'una
manera o d'una altra, la contestació és una o una altra, i em
plantejarà que són subtileses, però precisament el món
parlamentari és un món de subtileses, ¿m'explic, el que vull
dir? I precisament crec que tenc tot el dret a emprar-hi les
subtileses, en aquests punts.

Vostè formula un tema interessantíssim, Sra. Garcia i
Querol, que és que el 1995 hi havia 2.245 milions de
pessetes i que només se n'han destinat a particulars 157, jo
crec que no s'ho creu ni vostè, això, perquè jo sé la formació
que vostè té i, en conseqüència, el que no ha de fer vostè és
dir allò que ni vostè es creu.
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Les inversions i l'execució directa de coses que fa
l'Administració tenen per destinatari precisament els particulars,
els particulars de les zones incloses a la zona 5B, els habitants
dels municipis 5B de les Illes Balears. La millora genètica, és
a dir, el sanejament ramader, la fa la Comunitat Autònoma amb
fons 5B i està destinada als titulars de les explotacions
ramaderes de Mallorca de zona 5B, i de Menorca de zona 5B,
té un destinatari molt concret: els titular de les explotacions
ramaderes.

Rehabilitació d'habitatges. La rehabilitació d'habitatges té un
destinatari molt concret: propietaris d'habitatges de més de vint
anys inclosos a la zona 5B. Els doblers, els reben directament
una persona, no faci creure que aquests doblers són per a
despesa ordinària de l'Administració, aquests doblers es
destinen directament a particulars i arriba directament a
particulars.

Cursos de formació. Els doblers per a cursos de formació
van directament a ramaders i a agricultors de zona 5B, és una
inversió que fa directament l'Administració, però amb un
destinatari concret, no ja ampli, sinó concret, i ben concretat.
Per tant, hem de dir les coses, jo cerc, com són.

Millora cinegètica. Hem pagat una sèrie de coses per a
millora cinegètica precisament per controlar vedats de caça,
com es va fer amb un programa de guardes de caça o amollar
animals... Això es fa amb unes raons concretes, amb uns
destinataris concrets.

En definitiva, no hem de confondre el fet que parlem d'obres
i inversions dutes a terme directament per l'Administració i
d'obres dutes a terme directament pels particulars, per llavors
treure la conclusió que les que es duen a terme directament per
l'Administració no tenen per destinatari els particulars, sí tenen
per destinatari els particulars, el que passa és que les executa
directament l'Administració perquè considera que són més
d'interès general.

Assenyalava vostè uns diferències quant a quantitats a una
pregunta parlamentària. Torn a dir el mateix que he dit abans
quant a les preguntes. Si vostè em pregunta: Quina quantitat té
assignada la conselleria tal per a l'any no sé què? Li he dir que
el pressupost inicial que tenia assignat la Conselleria
d'Agricultura era de 1.065 milions de pessetes l'any 95. Què hi
passa? Dues coses, valoració de l'ecu i, segona qüestió,
reassignació d'anualitats. Nosaltres tenim assenyalats 1.065
milions de pessetes, que constaven al programa operatiu, amb
una informació correcta, el que passa és que el comitè de
seguiment del 5B, com l'any 94 no es va gastar tampoc tot el
que hi havia, es reassignen les quantitats i, per tant, de .1065, es
va passar, si no ho record malament, a 1.100..., no sé
exactament ara la quantitat, a 1.100..., estam parlant de l'any 95,
a 1.122 milions de pessetes, hi ha hagut una reassignació. Per
tant, les dues informacions són correctes.

Quant a expectatives. Li dic ben clar que jo em vaig negar
a fer una campanya de promoció de peticions dirigida a
particulars i a ajuntaments l'any 96, ho dic ben clar, i vaig donar
les instruccions oportunes en aquest sentit, el que vaig dir es
que la gent estigués ben pendent perquè quan la gent vengués
o cridàs per telèfon per demanar informació, se li facilitàs tot
tipus d'informació, a la gent que venia a demanar-la, només hi
faltaria. El que sí que li puc dir és que si la gent n'estava tan
desenganada, no hi hauria el que hi ha hagut, i hem passat de
171 peticions per valor de 3.671 milions de pessetes, amb tota
aquella campanya que vostè i el Sr. Alorda diuen, de 171 i
3.671 milions de pessetes, hem passat a 292 amb 3.600 milions
de pessetes. Escolti, no tan desenganada ha d'estar la gent.
Sabem que al món rural el que sí que hi funciona molt és el
boca a boca, és el que la gent diu, no estarà tan desenganada la
gent pel fet que ens hagi presentat aqueixes peticions, i a més,

li he dir, que és una informació que també els facilitaré, que
de les peticions subvencionables, de les 91, la subvenció
mitjana és important, jo crec que és una subvenció
important, arriba al 17,53%; n'hi ha hagudes del 5%, n'hi ha
hagudes del 10%, del 15%, del 20%, del 25%, del 30%, del
50% i del 100%. Els límits, és clar. Però jo crec que el fet
que hi hagi hagut tot aquest tipus de peticions demostra que
la gent no n'està tan desenganada com vostès volen fer
creure. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sí que en tots els temes es
necessita una introducció explicativa, allò que li he dit de
l'anterior compareixença és que tota va ser explicativa i no
es hi va explicar allò que venia a explicar, que era el Foner
II.

També li vull fer una referència a les preguntes.
Possiblement, les preguntes depenen de l'habilitat de qui les
formula, però principalment de la voluntat de qui les respon.
De la mateixa forma, s'han fet a altres conselleries i no hi
hem tengut problemes. Per tant, és evident que també és una
qüestió de la voluntat de qui les contesta.

Jo sí que crec el que dic. No sé quan (...) en aquest sentit,
és a dir, quan jo rallo, rallo convençuda, em puc equivocar,
però rallo convençuda, i quan jo faig comparacions des del
meu càrrec parlamentari i des de la meva formació, no les
faig amb demagògia, les faig perquè són reals, i quan jo dic
que les expectatives de 2.200 milions de pessetes que hi
havia per a l'any 95 s'han transformat en 157 milions de
pessetes, que arribaran com subvencions als particulars, no
ho dic per fer demagògia i som conscient que amb les
quantitats se'n poden fer moltes, de demagògies, ho dic
perquè tota la resta de milions de pessetes han escapat al
control parlamentari, han escapat a la publicitat i han
escapat a la transparència, i jo li continuo dient que quan
vostè em diu que la conselleria els ha destinat al que creia
d'interès públic, jo no ho vull posar en dubte, no ho vull ni
ho puc, perquè no en tenc les dades, jo l'únic que dic és
quins projectes, a quins municipis, per què a uns i no als
altres, per què s'han fet determinats projectes i no uns altres.
Això és el que li deman i el que li dic, i quan faig aquesta
comparació, que me la crec, la faig a posta i la faig
conscient del que dic.
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Pel que fa a la gestió dels fons de l'any 1995, és claríssim
que no hi ha hagut transparència, que no hi ha hagut
convocatòria pública en la majoria dels casos i que, per tant,
s'escapa un poc al control parlamentari o almenys ens el
dificulta un poc més.

I li posaré un altre exemple pel que fa a les expectatives.
Vostè ens diu: "Els fons socials europeus de l'any 96, no els
gestionaré jo; una part del Foner II, no la gestionaré jo", que són
els fons socials europeus, perquè, com tothom sap, la formació
s'ha fet en la seva globalitat dins la Conselleria d'Economia,
gestionada pel Sr. Matas; idò, l'espectacularitat dels anuncis sí
que crea expectatives. Per una banda, ens anuncien un Foner II
en sis anys, quatre anys, un decret, amb possibilitat de demanar
peticions, 2.200 milions de pessetes; per l'altra banda, ens
anuncien un pla mestral, quatre anys dedicats a la formació,
2.000 milions de pessetes. De quins milions estam parlant?, on
són?, a quin pressupost?, a quina partida pressupostària?, que no
són els mateixos milions de pessetes?, perquè, al final, si vostè
ens diu: "Tenim un Foner II, però la part del Fons Social
Europeu va per a formació, que es gestiona des de la
Conselleria d'Economia" i la Conselleria d'Economa té un pla
meravellós, que també és de 2.000 milions de pessetes per a
formació, una part important de la qual prové dels fons
europeus, se suposa que estam parlant, en una part important a
la millor, dels mateixos fons. Jo no l'hi puc dir perquè no ho sé,
no l'hi puc dir perquè no ho sé, però sí que li puc manifestar una
sospita, i és que li puc dir que vostès tenen una tendència a fer
espectaculars els anuncis, els quals llavors no es transformen en
la gestió que les correspondria.

Reserves pressupostàries. Vostè va dir 1.065 milions de
pessetes l'any 95. No em parli d'ecus, que jo sàpiga, els
pressupostos de la Comunitat Autònoma encara es fan en
pessetes, jo no sé si d'aquí a uns anys els farem en euros, però,
en qualsevol cas, en ecus no els feim o almenys jo no en tenc
consciència; si és així, la pròxima vegada ens ho diuen i al
debat pressupostari no parlarem de pessetes, sinó d'ecus. Quan
jo li deman una reserva pressupostària, no estic rallant de
doblers, estic rallant de pressupostos i els pressupostos no es fan
en ecus; per tant, vostè no em contesta ni en ecus, ni euros n en
res que s'hi assembli, ni amb cap moneda de la Comunitat
Europea, vostè em contesta amb les xifres que té al pressupost,
no amb doblers, que són una altra cosa, tots ho sabem, amb
xifres que té al pressupost. I si jo li demano quina reserva té i
vostè em diu que 1.065 milions de pessetes, els ha de tenir a
qualque banda i m'ha de dir on els té. Tampoc no li estic rallant
de reassignacions pressupostàries. Tenen un altre tractament.
Una cosa és la reserva que vostè té per a l'any 95, quina reserva
de crèdit ha fet per fer front al Foner II i l'altra són possibles
resasignacions de fons, que tindran les seves possibles
reassignacions pressupostàries, però, en qualsevol cas, açò no
té per què modificar la reserva de crèdit de què vostè disposa
per a l'any 95.

Vull acabar demanant-li dues coses molt concretes de la
seva conselleria: A quines partides són les reserves de crèdit
i les despeses efectuades que s'han fet a través de fons
europeus i que s'hi han destinat a través del Foner II, en
concret, per a l'any 95 i per a l'any 96, i si avui no m'ho pot
contestar perquè no ho té, li prec que m'ho contesti per
escrit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Les preguntes, Sra.
Diputada, tenen a veure amb l'habilitat de la pregunta i amb
l'habilitat de la resposta, evidentment, i per això, jo contest
tenint en compte els termes de la pregunta i intentar
contestar la pregunta com jo crec que s'ha de contestar.
Moltes gràcies.

Quant a les inversions, vostè ha reiterat, i jo crec que
amb una línia equivocada, l'hi dic així de clar, el fet que
vostè parla que tenim inversions previstes per tants de
doblers al programa operatiu i, a més, que s'han destinat als
particulars tants de doblers, quan vostè confon inversions
amb subvencions. Aquí hi ha unes inversions previstes. Els
particulars l'any 95 varen fer una petició d'inversió de 3.671
milions de pessetes; d'aquests 3.671 milions de pessetes
s'haurà de veure primerament les inversions que no són
auxiliables i que no caben dins el Decret 3/95, que, per
exemple, havien d'anar al Decret 1887, coses de transport
que no estaven incloses.... que caben..., la sol•licitud en
general de les quals poden anar incloses dins el Decret 3/95,
però que partides concretes alà dins no hi caben, perquè no
són auxiliables dins el Decret 3/95, per tant, les n'han
d'excloure. Cregui'm, dels 3.671 milions de pessetes es va
passar a 1.333 milions de pessetes, pràcticament una tercera
part, quant a tot allò altre, o s'hi va renunciar o es va
denegar o s'hi va presentar fora de termini, concretament es
varen denegar 1.933 milions de pessetes en inversió. Per
tant, les coses s'han de dir com són, que les 171 peticions
s'han transformat en 90 i la inversió a les 90 és de 1.333
milions de pessetes, i sobre aquests 1.333 milions de
pessetes la inversió aprovada, l'aporvada, per tant, sobre la
que s'ha de calcular la subvenció, és de 879 milions de
pessetes; idò, sobre 879 milions de pessetes, una subvenció
de 157 milions de pessetes, em pareix que no és una
quantitat menyspreable, l'hi dic clarament, no és una
quantitat menyspreable, jo crec que és una quantitat a tenir
en compte, i tenint en compte així les coses, crec que s'ha de
reconduir bastant allò que vostè ha dit.
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Una qüestió que vostè planteja, important: transparència i
publicitat. Vostès, a vegades, pretenen ser mes papistes que el
Papa. Els programes operatius provenen de Brussel•les, estan
legislats per la Unió Europea, per l'Estat espanyol i aprovats per
Brussel•les, amb uns mecanismes de control que vostè, per la
seva formació, ho sap més que jo, que estan més controlats que
qualsevol tipus de fons. Sobre els fons europeus hi ha control de
la Comunitat Autònoma, de l'Estat i de Brussel•les, i sap vostè
que els doblers que vénen de Brussel•les es controlen molt
perfectament per part de l'estat i per part de la pròpia Unió
Europea, i els parlamentaris l'aproven quan passen els
pressuposts de les conselleries; concretament, m'ha fet una
pregunta i jo la hi contestaré. Tots els fons europeus estan
inclosos en la Conselleria d'Agricultura amb unes partides molt
concretes, no les hi ha trobades, però li dic que hi són, són a un
programa diferenciat, que és programa 53.120, per tant, totes les
quantitats de la Conselleria d'Agricultura són a un programa
específic dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura. Per
tant, no em digui vostè que no hi ha transparència i publicitat.
Hi ha transparència i publicitat quan s'ha aprovat el programa
operatiu, que s'ha aprovat per la Comunitat Autònoma, l'admès
l'Estat espanyol i l'ha aprovat Brussel•les; en aquest programa
operatiu s'hi preveuen unes inversions a les 17 mesures que hi
ha, inversions concretes, i el Govern, dins aqueixes 17 mesures,
només hi faltaria, hi fa les seves accions de govern, només
faltaria que no hi fes les seves accions de govern, sinó,
renunciaria a la seva obligació, que és governar. Per tant, hi ha
un control inicial, quan s'aprova el pressupost i quan s'aproven
inversions concretes dins ad mesura, hi ha un control
parlamentari en el moment en què s'aprova el pressupost, que ha
passat pel Parlament i l'ha aprovat el Parlament i hi ha un
control a posteriori quan es liquida el pressupost, però no només
això, és que cada sis mesos, crec que és cada sis mesos, hi ha un
comitè de seguiment que ens demana que li n'informem, i el
comitè de seguiment està format per representants de la Unió
Europea, de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma, i
cregui que és un comitè de seguiment bastant rígid, en el sentit
de bastant reivindicatiu d'informació i d'explicació de les coses.
Per tant, neg rotundament que vostè digui que no hi ha
transparència i publicitat, no hi ha més transparència i publicitat
que un pla o que un programa, perdó, aprovat amb unes
mesures, publicat i repartit amb unes mesures i amb unes
inversions previstes per a cada mesura, que són objecte de
seguiment cada sis mesos, que són objecte de control per la
intervenció de la Comunitat Autònoma o la intervenció interna,
intervenció externa a través del Parlament, quan l'aprova i quan
es liquida el pressupost cada any, per part de l'Estat i per part de
la Unió Europea. No hi ha fons més vigilats que aquests. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR.:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente quería agradecer,
en nombre del Grupo Popular, la comparecencia del Sr.
Conseller y de su equipo directivo y por darnos las
explicaciones..., y por despejarnos las dudas que teníamos
respecto a lo que es el programa Foner II, el objetivo 5B.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2306/96,
presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i
Mixt.

Pasamos, por consiguiente, al tercer y último punto del
orden día, que es la Proposición no de ley 2306/96,
presentada por los grupos parlamentarios Socialista,
Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears i
Mixto.

Para iniciar la proposición no de ley, tiene la palabra la
Sra. Thomàs, por el Grupo d'Esquerra Unida..., bueno, no sé
si en representación de todos los grupos que presentan la
proposición. En cualquier caso, daré la palabra a todos, lo
que rogaría, por favor, es que no sean reiterativos en los
argumentos. Gracias. Adelante, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta és una proposició no de llei, com s'ha
especificat, conjunta de quatre grups parlamentaris. El text
i l'exposició de motius són prou clars, es tracta que el
Parlament de les Illes Balears manifesti el seu suport a les
associacions que promouen el comerç just i solidari,
precisament amb motiu de la diada europea de les tendes de
solidaritat que enguany està dedicada al comerç just amb
Àfrica i que aquesta diada europea tendrà lloc el proper dia
11 de maig. Per tant, era evidentment necessari que aquest
parlament discutís sobre la proposició no de llei abans de
dia 11.

Les motivacions i l'argumentació d'aquesta proposició no
de llei, pens que estan prou especificades en l'exposició de
motius, sobretot es tracta de mostrar la solidaritat en un
tema de relacions nord-sud; en aquest moment, som
conscients tots de les injustícies que pressuposen i que de
qualque manera hi ha una altra manera d'entendre aquestes
relacions, que és a través d'aquestes associacions i aquestes
entitats socials que promouen un altre tipus de comerç, unes
relacions més justs més solidàries i, sobretot, una manera
d'alternativa, d'ajudar i de transmetre la solidaritat als països
del sud. Per tant, donar suport a aquesta diada europea i a la
vegada fomentar a través d'aquesta declaració del Parlament
o d'aquesta proposició no de llei aquesta via de solidaritat
amb els països del sud, pensam que és una bona forma que
les institucions comunitàries, que totes les institucions i
també les Illes Balears promoguin i donin a conèixer
aquesta diada europea. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Intervenciones? la Sra. GArcía i
Querol, por el Grupo Socialista... Ah!, perdón, el Sr. Alorda,
había entendido que no quería intervenir. El Sr. Alorda, por el
Grupo Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Intervenc no tan sols per expressar,
evidentment, com a proposants, el suport i mirar de convèncer,
només vull apuntar que dins un mercat tan globalitzat com
l'actual, si continuam donant tot el marge al mercat, per tant, a
la competitivitat, de cada vegada més els països més
competitius seran els països del primer món, del segon món, els
països que no podran entrar dins aquesta roda, tot i els
avantatges en qüestions de remuneracions de personal seran els
països del Tercer Món. Creim que hi ha d'haver altres
consignes, que hi ha d'haver altres criteris dins el mercat
mundial, sinó, les distàncies que separen avui els distints països,
els països rics dels països pobres, s'aniran cada vegada allargant
i cada vegada fent-se més profundes. Hi ha d'haver, per tant,
aquesta revisió amb vista a un mercat solidari. Creim que
aquesta mesura, aquest suport a aquesta proposició, seria una
passa com a mínim de sensibilització. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sra. Garcia i Querol, por el Grupo
Socialista.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista també ha
presentat, conjuntament amb els grups que han intervingut
abans que jo, aquesta proposta, bàsicament per un parell de
motius. El dret al treball és un dret que no només és exclusiu
dels països desenvolupats, el dret al treball és un dret que tenen
totes les persones que habiten en aquest mon i, per tant,
treballar o presentar propostes que donin suport a les condicions
de treballa la resta del món i als països, en aquest cas, menys
desenvolupats que el nostre, és sempre una passa endavant cap
als drets de tota la població en general.

Tots sabem que no existeix el lliure comerç, el lliure comerç
és una fal•làcia inventada per determinats grups econòmics però
tots els països posen barreres, aranzels, entrebancs i normalment
els països més perjudicats han estat sempre els països que
nosaltres anomenem països menys desenvolupats, bàsicament
les tres quartes parts del món, com tothom sap.

Aquest suport que nosaltres hi demanem no és l'única
mesura ni serà la solució a les diferències que s'anomenen
d'entre el nord i el sud, però sempre és una passa endavant
i sempre pot significar una passa és per a la solució, per tal
que aquestes diferències cada vegada siguin més curtes.

Per últim, vull destacar que aquest comerç, que el vull
anomenar alternatiu, no sé si serà més just, però en
qualsevol cas sí que és més solidari amb països i amb
persones que tenen unes condicions de vida i econòmiques,
socials també, pitjors que les nostres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Garcia i Querol. Sr. Pax, tiene la palabra
por el Grupo Popular.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. El Grupo Parlamentario Popular
también (...) y apoyará esta proposición no de ley, porque
creemos que es fundamental evitar los desequilibrios entre
países más o menos desarrollados y también queremos con
esta proposición evitar también la plaga del paro y de la
pobreza en el mundo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax.

Deduzo, por consiguiente, de las intervenciones de los
diferentes grupos que la propuesta puede quedar aprobada
por asentimiento. Queda pues aprobada por asentimiento.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
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