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EL SR. PRESIDENT:

Comença la Comissió d'Economia. En primer lloc,
demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda en substitució de Ramon Orfila.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Joan Marí i Serra.

LA SRA, FERRANDO I BARCELÓ:

Margalida Ferrando substitueix Joana Vidal.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Eberhard Grosske substitueix Margalida Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia són tres preguntes, per
contestar-les hi ha l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria, preguntes fetes pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el
Sr. Alorda.

I.1) Pregunta RGE núm. 4891/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes concedides per a la rehabilitació de
camins rurals.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són unes preguntes del mes de
setembre, arrel d'una informació periodística que anunciava que
el Govern firmava convenis amb els ajuntaments per rehabilitar
una sèrie de camins, als quals nosaltres detectàvem que eren
majoritàriament, per no dir tots, perquè hi havia alguna
excepció, governats pel Partit Popular. Aleshores, per
interessar-nos sobre quins criteris s'han establert o com és que
s'ha pogut fer aquesta selecció, hem fet aquesta sèrie de
preguntes. La primera, que és aquesta que m'agradaria que ens
contestàs ara, és quines ajudes ha concedit el Govern per a la
rehabilitació de camins rurals durant l'any 96, quins camins són
els que s'han rehabilitat i quin és el pressupost de les obres i el
percentatge de subvenció de la Conselleria, si és que han estat
contractats pels ajuntaments, i, en tot cas, si n'hi ha algun que
ha adjudicat directament la conselleria, quins han estat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. He de fer una referència obligada,
això que són del PP, puc assegurar-li que a l'illa d'Eivissa,
totes les ajudes que hem donat o que donarem als
ajuntaments, són tots del PP, d'això en pot estar segur.
Respecte dels altres, fa en funció del que han anat demanant
els ajuntaments, fins i tot n'hi ha alguns que primer ho
havien demanat i ara sembla ser que hi renuncien, estam
mirant a veure si ho aclarim, que és el de Santa Eugènia no
sé quin partit el governa, però aquest ajuntament ens ha de
confirmar en aquest moment si els interessa o no.

La relació d'ajuntaments, i vostès jutjaran, perquè en ser
d'Eivissa fa que no conegui per qui són governats tots, dins
el 5b hi ha ajudes, no estan concedides perquè van a través
de conveni, i n'hi ha alguns que li diré quins convenis s'han
firmat, els altres estan pendents de firma, els ajuntaments en
total del 5b que d'alguna manera estan en convenis serien:
ajuntament d'Andratx, d'Ariany, d'Artà, de Bunyola, de
Campos, de Costitx, d'Escorca, de Lloret, de Llubí, de Petra,
de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Joan, de Santa
Eugènia i de Sineu. Jo aquí, en aquesta llista n'hi veig
alguns que no són del PP.

A Mallorca, de no 5b que no està aprovat encara i que no
sap, hi havia en projecte l'ajuntament d'Inca, de Llucmajor
i de Muro. D'aquí he de fer el comentari que hi va haver una
reunió posterior amb la Mancomunitat del Raiguer i vàrem
arribar a l'acord verbal que d'ara endavant a la zona del
Raiguer en lloc de contractar o en lloc d'establir les ajudes
o conveniar les ajudes en favor de l'ajuntament concret es
faria amb la Mancomunitat i com que jo no hi tenc cap
inconvenient i pens que és una millora, es farà així.

De Menorca, hi ha l'ajuntament d'Alaior, de Ciutadella,
d'Es Mercadal, del Migjorn, de Maó i de Sant Lluís.



ECONOMIA /  Núm. 22 / 6 de novembre del 1996 347

I d'Eivissa, els ajuntaments de Sant Antoni, de Sant Josep,
de Santa Eulàlia, i també a l'illa de Formentera.

En aquest moment, estan pendents, és a dir, s'ha firmat el
conveni amb l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb
l'ajuntament de Santa Eulàlia i amb el de Formentera, a les illes
Pitiüses. A Mallorca s'han firmat, si no m'equivoc, Bunyola,
Campos, Escorca, Lloret, Llubí, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant
Joan, Sineu, i cap més, sí, i Artà, també està firmat. Tenim
pendents de firmar Petra, Ariany i Costitx. I Santa Eugènia no
hem rebut encara certificació municipal que digui que està
disposada a firmar el conveni. Faig referència contínua a un
conveni, i això treu raó del Decret 87 del 1994, de 13 de juliol,
pel qual s'estableix el marc jurídic per regular la col•laboració
de la Comunitat Autònoma amb els municipis de Balears i les
seves mancomunitats en matèria de camins rurals, és la
normativa per la qual ens hem regit per concedir aquestes
ajudes. Als ajuntaments del 5b, al conveni que es firma es dóna
un finançament d'un 70% i amb els ajuntaments que no són del
5b, es dóna un finançament que encara, això és el que regula la
llei, i que jo sàpiga enguany encara no se n'ha firmat cap, de
conveni, amb ajuntaments que no siguin del 5b, tendrien, en el
seu cas, un finançament de fins el 30%. 

La pregunta era quins camins s'havien rehabilitat, enguany
encara no se n'ha rehabilitat cap, l'any 96, per mor que els
expedients no estaven acabats, jo únicament, com vaig
comentar a una pregunta que se'm va fer al Ple, estava tancant
aquests expedients, no hi ha hagut cap obra de rehabilitació,
hem acabat de firmar els convenis, per tant no s'ha pogut fer cap
camí, supòs que es començaran ara i durant l'any que ve.

La llista de camins que s'han rehabilitat, li dic el mateix, si
vol li puc passar una nota amb els ajuntaments i els camins que
s'incloïen dins aquest conveni, no hi ha cap inconvenient. I el
pressupost també aniria amb aquesta llista, és que si no, serà
una mica llarga de llegir, no tenc inconvenient per donar-la a
conèixer a la comissió, si s'estimen més que la llegeixi, ho faig,
i després la hi puc facilitar o la pas.

Volen que els passi la relació? No hi ha cap problema. De
tota manera em sona que en algunes preguntes escrites ja hem
passat aquestes relacions, eh? De tota manera ...

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, agrair que ens passi aquesta relació. Constatar que a l'illa
de Mallorca sí que, tot i haver comparegut algun ajuntament,
que no figurava a aquesta nota de premsa, per tant millor
sempre que al Parlament hi hagi aquesta informació i no haver-
nos de regir per la premsa, efectivament, majoritàriament són
governats pel Partit Popular, però, de totes maneres, hi ha hagut
una miqueta d'ampliació.

La pregunta següent, per lligar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, Sr. Diputat, pot fer la segona pregunta. A no ser
que el conseller vulgui ...

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No, no.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Hi ha hagut, només, sí, aquesta relació que ens la passin,
i una pregunta que ha quedat sense contestar, per saber-ho.
Si ha contractat alguna modificació per arreglar els camins
rurals la Conselleria.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Que jo sàpiga, no, que jo sàpiga, en data d'avui no.

EL SR. PRESIDENT:

Que estam en la segona pregunta, a la primera...?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

A la segona pregunta, la convocatòria, veurà, ...

EL SR. PRESIDENT:

Ens hauríem d'aclarir.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No, no, no hi ha inconvenient ...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Diputat. Començam amb la segona
pregunta? Donam per tancada la primera?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, anem amb la segona. Sr. Alorda.
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I.2) Pregunta RGE núm. 4892/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la convocatòria per a la rehabilitació de
camins rurals.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

De totes maneres eren quins camins s'han rehabilitat, quan
se'ns passi aquesta relació ens agradaria que si n'hi hagués algun
rehabilitat amb fons propis..., de totes maneres passaré a la
pregunta següent.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Que és com s'ha realitzat la convocatòria pública per a
aquesta rehabilitació de camins rurals per al 1996, i amb quins
criteris s'han seleccionat els camins a rehabilitar.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller per contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí. D'acord amb el decret que li esmentava a la resposta de
l'anterior pregunta, no s'estableix l'obertura de convocatòria
pública per rehabilitar camins o fer camins nous, el que
s'estableix és que cada ajuntaments, o fins i tot els veïns ho
poden demanar als ajuntaments o a les mancomunitats, es
dirigeixen a la Conselleria, presenten el seu projecte i sol•liciten
la rehabilitació del camí, i a partir d'aquí és el que s'està fent.

Amb quins criteris? Els criteris són els fixats al decret a què
he fet referència, si mal no record és l'article 3 o 4, l'article 3
d'aquest decret és el que estableix els criteris de realització de
selecció. I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per exemple, ens queden alguns dubtes. Quan surt publicat
que hi ha ajuntaments que tendran una ruta cicloturística, per
exemple, els cinc ajuntaments del PP dins la Mancomunitat del
Pla, se suposa que hi haurà reforma o dins aquesta operació hi
pot haver modificacions, millores de camins rurals, això entra
dins aquest decret?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Hi ha una altra convocatòria pública, que és la del
Decret 3/95, de cara al 5b, hi va haver ajuntaments, bastants
d'ajuntaments sobretot l'any 95, que en aquesta
convocatòria, perquè pensaven que en millores
d'infraestructures, en alguns dels apartats, hi podien figurar
els camins rurals, presentaren, molts d'ells, ajudes en camins
rurals, que varen quedar (...) que no. Aquí s'i que hi ha una
convocatòria, les han tengut presents a aquestes sol•licituds,
si o no?

I la darrera pregunta, és que evidentment no trobam que
això sigui una fórmula de convocatòria pública, creim que
és molt més adequat, molt més convenient obrir un termini,
convocar a través del BOCAIB, millor fins i tot amb carta
adreçada als ajuntaments, que coneguin que existeix aquesta
línia, que es donin uns terminis, que després s'avaluïn tots
els que s'han presentat dins termini i s'adjudiquin, creim que
aquesta és la manera raonable de fer convocatòries
públiques, i no aquesta manera més aviat fosca en la qual
les telefonades recordant que hi pot haver una partida
pressupostària, si més no es poden produir, no és la manera
molt més transparent, molt més clara de fer convocatòries
que és la clàssica i la que nosaltres reivindicam, que és la
convocatòria via BOCAIB i amb terminis establerts i fixos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Jo li deia que no hi havia convocatòria pública, ni està
mal feta la convocatòria ni està ben feta, no hi ha
convocatòria pública en aquest decret. Cada ajuntament o a
cada mancomunitat o fins i tot el consell presenta els seus
projectes a la Conselleria, i la Conselleria en funció d'aquest
decret i seguint els criteris d'aquest decret i les seves
disponibilitats econòmiques, ajuda. Les disposicions,
l'aportació és més elevada per aquest decret que pel decret
3/95, i vostè ho sap molt bé. I hi ha camins que estan
presentats al 3/95, crec que alguns s'han tengut en compte,
alguns no, però que l'import d'aquests camins fa que les
ajudes que se'ls puguin donar per aquest decret són molt
inferiors a les del decret del 94.

En aquest moment ens regim per aquest decret i és el
que s'està aportant.



ECONOMIA /  Núm. 22 / 6 de novembre del 1996 349

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Passarem a la pregunta següent.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

I.3) Pregunta RGE núm. 4893/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportacions del programa Foner II a la
rehabilitació de camins rurals.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Hi ha aportacions del Programa Foner II per a la
rehabilitació de camins rurals inclosos al territori 5b, en quina
proporció, crec que en part ha estat contestada, però la nostra
pregunta i la intenció és evidentment denunciar aquesta
desnaturalització del Foner II o, com a mínim, de la gestió del
Foner II, i especialment de les convocatòries públiques, que ja
és un clàssic quant a les nostres reivindicacions, que el Decret
3/95, i d'alguna manera la fiscalització d'un consorci creat ad
hoc per gestionar, per veure, per fiscalitzar, o, com a mínim, per
estar assabentat de com es gestionava el Programa operatiu
Foner II, surten tota una sèrie d'ajudes, adreçades explícitament
a ajuntaments, com aquesta de camins rurals, sense passar pels
canals propis, ideats per gestionar el Foner II. A nosaltres això
no ens sembla correcte, creim que si vostè ens contesta que sí,
com es dedueix evidentment de les contestacions anteriors,
s'hauria d'haver fet a través d'aquests canals, modificant el
decret 3/95, fent allò que sigui necessari perquè l'abast del
consorci arribi fins a conèixer totes les actuacions que com a
mínim adreçades a corporacions locals tenen entrada dins el
Foner II, si no, arribam a saber a aquestes altures com funciona
el programa operatiu i especialment no ho sap el consorci 5b.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí. La rehabilitació de camins dins el Foner II per al 96, s'hi
han reservat uns 91 milions de pessetes. I de tota manera, em
permetrà que li faci una referència, vostè sap que hi ha un acord
o hi va haver una reunió dins el consorci 5b, on vàrem acordar
entre tots el sistema de funcionament, i vostè sap que avui se
celebra una reunió de la junta executiva on es presenta un
sistema nou de funcionament del 5b. Per tant, creim que moltes
de les coses de les que acaba de comentar, allà es debatran i
d'allà sortiran. I la gestió dels fons correspon al Govern, s'han
fet les inversions, són clares, quan vostè mateix a una de les
reunions va demanar informació sobre una qüestió, se li va
donar tot d'una, i a mi se'm pot dir que és discutible la manera
com ha funcionat fins ara el consorci 5b, i ho accept, perquè hi
he estat com a representació del municipi quan he estat regidor,
he format part del 5b i puc tenir una postura crítica davant el
funcionament del consorci, però que hi ha hagut obscurantisme
o històries d'aquestes, sap, Sr. Diputat, que quan vostè
personalment ha demanant, essent jo president del consorci, una
informació l'ha tenguda d'immediat; no li puc acceptar aquesta
qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Hi ha hagut, hi ha obscurantisme en la gestió del Foner
II, importantíssim obscurantisme dins la gestió del Foner II.
Quan aquest diputat ha demanat per, crec que era la que feia
dotze, de vegades, sol•licitud d'informació sobre un apartat
ridícul i una minúcia del Programa Operatiu Foner II, que és
el que es gestiona a través del Decret 3/95, que és el mínim
mínim que el consorci hauria de saber puntualment, ho ha
rebut tot d'una que vostè va entrar, agraït, però aquest
apartat, després d'haver-lo demanat altres vegades; el
Govern, supòs que el Govern existeix abans que vostè, no
és ver?, i parlam una mica d'això; una part minúscula, el
Decret 3/95.

Camins rurals, Decret 87/94, no, no ho hem sabut. Ara
ho hem demanat secció per secció, conselleria per
conselleria per mirar, per mirar ja en una tasca de detectius,
com es gestiona el Foner II, perquè no ho sabem, no ho
sabem, Sr. Josep Juan.

Ens diu 91 milions, i ens diu que hi va haver un acord a
aquesta reunió del consorci, jo li vull recordar que en
aquesta reunió del consorci, perquè és important saber-ho,
es va dir que abans d'acabar l'estiu, abans de l'agost, hi
hauria una reunió immediata per donar una nova filosofia i
que l'abast general del consorci 5b s'ampliàs i ves els
distints fons. Hem vist el de la junta executiva, nosaltres no
en formam part, no s'ha donat resposta a distints
ajuntaments, al Consell Insular de Mallorca, que havia fet
unes apel•lacions al consorci, no s'hi ha donat resposta, no
se'ns ha contestat, aprovats per Ple de no sé quants
d'ajuntaments, concretament de l'illa de Mallorca, en
concret el Consell Insular de Mallorca, sé que es va adreçar
al consorci en aquest sentit, no ha rebut resposta i allò que
ens han presentat de moment a nosaltres ens sona un poc a
presa de pèl. De totes maneres, se'n parlarà a la seva seu, el
que vull dir en aquest moment és que el consorci 5b no ha
vist el camins rural, i no parlem de cicloturístiques del Pla,
que segurament també aniran en 5b o qualsevol acció
d'aquestes que afecta específicament a corporacions locals,
per no parlar d'empreses privades, no es tracten en seu
consorci 5b, no s'hi han tractat aquests darrers mesos, si
parlam d'aquests dos darrers anys, podríem allargar
excessivament.
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Per tant, tant de bo que hi hagi aquest propòsit d'esmena,
nosaltres l'aplaudim i hi col•laborarem, col•laborarem frec a
frec amb aquest conseller si vertaderament això va així, però la
crítica de com ha funcionat fins ara i de com està a hores d'ara,
avui, aquest tema, ha de ser contundent, em sembla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, només per puntualitzar dues qüestions. Primer, referent
a la seva informació, serà minúscula la informació que va
demanar, però la va tenir en mitja hora o en manco, el temps de
realitzar les fotocòpies que vostè necessitava, per tant no em
digui que hi ha hagut obscurantisme. Si vostè m'hagués demanat
qualsevol altra llista o qualsevol altra informació, l'hagués
tengut, i la va tenir, insistesc, a l'acte. Una qüestió que havia
quedat una mica enlaire, que jo vaig contestar o vaig comentar
en ple sobre els camins de cicloturisme, és evident que si a un
municipi s'arreglen els camins rurals en general, s'ha e mirar de
repartir perquè se'n puguin beneficiar tots els ajuntaments de
Balears, aleshores, partint d'aquesta base, si a un camí, el que
sigui, i de l'ajuntament que sigui, que en aquest moment a mi no
em preocupa el seu color, em preocupa que es faci l'obra.
Aleshores, partint d'aquesta idea si un ajuntament es beneficia
d'arreglar un camí per a cicloturisme, és evident que llavors en
altres partides no tendrà per arreglar camins, perquè passarà a
altres (...), tal vegada li fa gràcia perquè vostè ho faria d'una
altra manera, jo pens que s'ha de fer així.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Gràcies per haver vengut a contestar aquestes preguntes.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, per tal d'informar
sobre la concessió d'ajudes per reforestació (RGE núm.
4215/96).

Passam a tractar el següent punt de l'ordre del dia, que és el
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral per tal d'informar sobre la
concessió d'ajudes per reforestació. Per informar sobre el tema,
té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral, Sr. Bartomeu Reus i Beltran.

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Vostès saben, coneixen que hi ha un marc d'actuació
comunitari que conjuga esforços del Govern central i del
Govern balear amb aportacions de 50 Unió Europa, 25%
Govern central i 25% Govern balear, que el que intenta i
prima és recuperar forestalment terres abandonades de
cultiu. En certa forma és un objectiu ampli perquè té com a
concepte globalitzador, intentar millorar en primer lloc
rendes agràries i, en segon lloc, possibilitar recuperacions
forestals i intentar que el verd pugui realment tenir una
superfície més àmplia.

Vostès coneixen perfectament el marc regulador, el puc
esmentar, sobretot els reglaments comunitaris 1610/89 i el
2080/92, Reial Decret de l'Estat 152/96, Decret balear
98/93, i, en particular, acord del Consell de Govern de 12 de
desembre de l'any 95.

Les ajudes tenen tres conceptes, una primera ajuda com
a prima de forestació que és realment la sembra; una segona
prima quant a manteniment que és ajudar durant cinc anys
a fer el millor desenvolupament de la planta embrionària; i
un tercer concepte que és una prima per a compensació de
rendes que arriba a 25 anys. Les ajudes varien segons el
tipus d'espècie a sembrar, segons la qualitat de terreny, són
molts de factors, com a mitjana els diré que la prima de
reforestació, la sembra pot estar, per hectàrea, entre 250 i
300.000 pessetes/hectàrea, evidentment; quant a
manteniment unes 30.000 pessetes a l'any, i quant a
compensació de rendes, 2.500 pessetes hectàrea i any. A
continuació, també he de dir que aquest acord de Consell de
Govern del mes d'octubre, d'acord amb administracions
comunitàries ha incrementat el marc de suport, passant la
prima de forestació a incrementar-se en un 4%, i la prima de
manteniment passa de 30.000 a 40.000 pessetes i la de
compensació de 12.500 a 21.000 pessetes.

Bé, les zones destinatàries de les ajudes són moltes i
molt àmplies, diria que seria qualsevol paratge que abans
fos una explotació agrària, sempre que a una finca agrària
hagi estat en explotació abans de l'any 92, és susceptible
d'entrar en aquesta línia de suport. Les ajudes les rebrà el
titular individual o bé titulars agrupats, i hem de dir que el
sistema comunitari prima, afavoreix que els titulars
s'agrupin, a efectes de crear masses forestals més àmplies i
també per intentar estimular la creació d'una cultura quant
a forestació. En aquest sentit hem de dir que els titulars
individuals, quan van conjunts en una agrupació, les primes
de forestació s'incrementen en una línia del 10%, i també
recordar que és important saber que a Balears els terrenys a
forestar que estiguin a un espai protegit, sigui Len o sigui
muntanya d'utilitat pública, s'incrementa l'ajuda a un 25%,
és important.
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Hi ha un tràmit d'ajudes de cara a la conselleria, i donaré
unes dades quant a superfícies forestades. En els anys 94 i 95 es
varen sol•licitar suports per forestar 1.254 hectàrees, se
n'acceptaren 690, això significa un pressupost total, agafant ...,
perdonin, eren 20 anys, un pressupost total de 237 més 437
milions de pessetes, en total de l'ordre de 670 milions de
pessetes. El 96, del gener a l'octubre, hi ha hagut peticions per
import de 474 hectàrees, de les quals n'hi ha acceptades avui en
dia 226, el pressupost total acceptat està en 96 milions de
pessetes quant a forestació, i 271 milions de pessetes quant a
manteniment i a complementació de rendes.

En resum, a les Balears, des que va començar aquest procés
hi ha hagut 525 expedients que són 492 a Mallorca i 29 a
Menorca. He de dir, a nivell general que és una línia que té
moltes bones intencions, però té, a les Balears, molts de
problemes, i explicaré per què. A Balears hi ha poques
explotacions agràries, on el seu titular tengui com a renda
agrària, és a dir, que la renda agrària sigui substantiva
important, ens trobam que avui en dia, a Balears, per sort o
desgràcia, la renda agrària realment no és significativa, i el
marc comunitari, en certa forma crea dificultats per aplicar-se,
ja no a Balears, sinó també en el conjunt nacional, és una línia
que té poc èxit, considerant que podem arribar a pocs titulars.
D'entrada la renda agrària no és significativa del conjunt de
renda a Balears, i en aquest sentit pensem que les grans finques,
les grans finques realment a forestar, on es pugui notar un canvi
d'entorn i un canvi de paisatge, estan en mans de gent que, per
a sort per a ells, tenen una renda composta diferenciada a
l'agrària. En aquest sentit hem de dir que és un marc d'actuacó
que acaba l'any 97, i el nostre esforç seria intentar millorar que
per regions on el nivell de renda sigui mitjà o alt, considerar que
la renda agrària no sigui tan significativa a efectes de distribuir
els fons, perquè, en principi, tenim peticions abastament però
se'n descarten moltes en raó d'aqust factor. Dit això, dit tot, és
una actuació que evidentment es complementa amb el que són
actuacions horitzontals, que van destinades a tractaments
selvícoles, a repoblacions, podes, arborats, tallafocs, depòsits,
etc., etc. Però quant a ajudes, és aquest esquema, una línia molt
ambiciona però que topa amb la dificultat que la composició de
rendes a Balears, la renda agrària és realment regressiva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Senyors portaveus, volen que
suspenguem la sessió?

Grups que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Nacionalista-PSM va
sol•licitar la compareixença del membre del Govern
responsable d'aquesta línia d'ajudes. Aquesta petició va
néixer a partir que vàrem rebre el llistat dels propietaris que
han rebut ajuts per a reforestació, la resposta la tenim de 16
de maig del 1996, per tant és bastant actualitzada. Ens va
cridar l'atenció que un nombre important dels expedients, i
no per nombre d'expedients, sinó per la quantia en hectàrees
i en subvenció econòmica d'aquests expedients, anava a
nom de la mateixa propietat que era Agrupación Forestal del
Mediterráneo. De fet, era l'única agrupació que figurava en
tot aquest expedient entre molts d'altres particulars, societats
anònimes i alguna societat agrària de transformació i també
alguna societat limitada.

Com ha explicat molt bé el conseller, estudiant la
reglamentació, sabem que la filosofia de la Unió Europea i
de tota la normativa que han desplegat aquestes ajudes,
prima l'agrupació de propietaris per gestionar aquests ajuts.
Efectivament, hi ha tres tipus d'ajudes i les agrupacions
tenen una prima d'un 10% en el que és la reforestació, que
seria pagat al comptat, diríem, hi ha un increment del 20%
en les ajudes de manteniment, que es paguen durant els
primers cinc anys, i després no hi ha una prima per la
pèrdua de rendes o per la compensació de rendes. Per tant,
el que veim és que hi ha un increment d'ajudes important
per a l'agrupació de finques. Bé, després vàrem analitzar
com funcionava aquesta Agrupación Forestal del
Mediterráneo, s'ha de dir que molta d'informació l'hem
tenguda a través de notícies periodístiques i d'altra indagant
amb alguns propietaris que han reforestat la seva finca
utilitzant aquest mecanisme de Agrupación Forestal del
Mediterráneo.

El procediment que utilitza, aquesta empresa, entre
cometes, és que es promou una agrupació de finques que
figura a un llistat important de propietaris, que presenten
uns determinats projectes, cadascun forma un expedient. El
representant legal de Agrupación Forestal del Mediterráneo
és el Sr. Pedro Cortez Mínguez, que a la vegada és un dels
socis majoritaris de Almendras y Garrofas, SA. Aquesta
societat, Almendras y Garrofas, SA és un dels quatre
magatzems més importants de Mallorca que han constituït
entre uns 1.600 socis, però que formen el capital majoritari
d'una societat agrària de transformació, productors
mallorquins de fruits secs. Dins aquests quatre magatzems
principals, a part de Almendras y Garrofas del Sr. Cortez, hi
ha el magatzem del Sr. Fontanet, hi ha el magatzem dels
germans Segura i hi ha el magatzem del Sr. Simó Bonet,
que a la vegada és soci del Sr. Gabriel Cañellas dins la
societat Es Sementer, SA.
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El procediment que s'utilitza és, primer es constitueix
l'agrupació de finques, però llavors, curiosament no es passa la
subvenció obtinguda al propietaris, en un principi, nosaltres
pensàvem que aquestes ajudes per a reforestació se les quedava
aquesta espècie de gestoria que és una agrupació forestal, i
dèiem, mirin, el rendiment que obtenen és aquest 10% de la
prima per a reforestació més el 20% de la prima de
manteniment, en tot cas. Però hem sabut que els propietaris
pràcticament no fan res, els propietaris quan constitueixen
aquesta agrupació firmen un document de renúncia de les
subvencions en favor de la societat agrària de transformació
Fruits Secs, i Fruits Secs practica la sembra, és a dir, fa la feina
inicial de sembrar els arbres, i el manteniment durant els cinc
anys, i es queda el total de la subvenció. No sabem si també
cobra la prima dels 25 anys per pèrdua de rendes, m'imagin que
no, perquè això ja seria molt fort, però, en tot cas, el que veim
és que aquí hi deu haver un gran negoci muntat, és a dir, per una
part un 10% de la reforestació més el 20% del manteniment,
més tot el que es pugui obtenir gestionant aquestes finques,
primer en la sembra, i segon en el manteniment durant cinc
anys.

A part d'això, ha sortit publicat als mitjans de comunicació,
jo li vull dir que he rebut anònims que m'han comunicat noms
de tècnics de la Conselleria d'Agricultura que l'horabaixa fan
feina a aquesta empresa, Fruits Secs, telefonant i demanant per
aquestes persones se m'ha donat a entendre que efectivament,
feien feina a Fruits Secs, per tant he pogut contrastar un poc
aquesta informació, i, en definitiva, hi ha tècnics que participen
tal vegada en la construcció d'aquests expedients, i a la vegada
participen en l'empresa que gestiona o que tramita aquests
expedients davant la Conselleria d'Agricultura.

Llavors, la pregunta és, si hi ha unes ajudes tan importants
a l'agrupació de finques, per què només hi ha aquesta agrupació,
per què només hi ha una empresa o només una agrupació que es
dediqui a aquest sistema d'agrupació de finques, per què cap
cooperativa de les moltes cooperatives que hi ha a les Illes
Balears, no promou agrupacions que només es necessiten cinc
propietaris, que és relativament senzill, per què cap sindicat no
ha promogut cap agrupació de finques, per què la Direcció
General mateixa d'Agricultura no promou agrupacions de
finques i acumula cinc peticions i quan les té, agafa un
representant legal, el gestiona a través d'un sindicat, d'una
cooperativa i promou l'agrupació de finques, i aquests beneficis
es podrien reinvertir al sector o repercutir, repartir damunt els
cinc associats?

En definitiva, el que veim és que aquí hi ha un gran negoci
muntat. Agrupación Forestal del Mediterráneo ha anat
augmentant cada any la seva activitat, el 94 va rebre
aproximadament un poquet més del 30% del total de les ajudes,
el 95 ja més, i a la resposta que tenim dels expedients que
encara no estan completats del 96, veim que ja la part més
important és seva, és a dir, hi deu haver en tramitació, tenc les
dades del mes del maig, hi deu haver 200, 300, 600, unes 750
hectàrees de les quals, més de 620 són expedients de Agrupación
Forestal del Mediterráneo. Pràcticament ja tramiten és del 80%
de les ajudes.

Això és molt preocupant, és molt preocupant perquè
significa que les subvencions per reforestació, els grans
beneficis, a part d'unes millores que hi hagi a les finques, és
a dir que el propietari veu que qualcú li sembra els arbres a
la seva finca, que ell no se n'ha de preocupar i en tot cas, no
ho sabem, qualcun deu rebre una subvenció durant 25 anys
per a compensació de rendes, però aquests són els manco,
però veuen que els quatre magatzamistes, algun empresari
monopolista del sector agrícola de Mallorca, se'n duen els
beneficis de la reforestació.

Jo no sé si ho he declarat, però ho diré ara al Parlament
perquè vull que consti en acta, això, avui, així com està el
sector agrícola i ramader a Mallorca, això és un pecat
mortal, si hi ha infern, qualcú se n'hauria d'anar a l'infern
per això, perquè fer negoci damunt el sector agrícola a
Mallorca ha de ser pecat. Això no es pot consentir. I si hi ha
uns espavilats que ho han muntat, ja està bé, però que
aquestes facilitats es donin a tots, que cada pagès sàpiga que
hi ha unes ajudes per a reforestació, encara que només
tengui mitja hectàrea, que s'hi pugui acollir i que a través de
la seva cooperativa, de la cooperativa del seu poble, tengui
tots els documents necessaris i que la conselleria faciliti els
tècnics per fer projectes, si és necessari fer un projecte.

Una altra qüestió és el control dels expedients, aquí hi ha
tots els expedients de Agrupación Forestal del Mediterráneo,
jo encara no he vist cap acta d'inspecció, els tècnics
certifiquen que els treballs no estan fets a l'hora de concedir
la subvenció, jo supòs que és perquè no se subvencioni
sembrar pins a una garriga, els tècnics han certificat això,
però jo encara no he vist ni una acta d'inspecció, aquí.

Una altra qüestió, els expedients no reuneixen tota la
documentació que exigeix el decret del Govern, estan
realment incomplets, de fet, el primer que vaig mirar, el
primer que em cridar l'atenció és que s'inicia l'expedient, era
un expedient del 94, s'inicia l'expedient amb un document
datat el 6 de març del 96, que és l'agrupació, és a dir la
formació de l'Agrupació. Realment els expedients deixen
molt a desitjar. I una altra qüestió és la nova ordre que ha
sortit aquestes setmanes, on eleven moltíssim el nombre
d'hectàrees per requerir un projecte, i dóna unes ajudes,
500.000 pessetes per quilòmetre per a nous camins i per a
tallafocs. Això és molt perillós, sense projecte, entrar en una
dinàmica de segons quines zones, primar o subvencionar
l'obertura de nous camins, l'obertura de tallafocs, crec que
dins espais naturals, aquí hi hauria d'haver unes avaluacions
d'impacte ambiental, i, com a mínim, haurien d'estar
emparats per un projecte tècnic, pensam que aquesta ordre
és massa permissiva i ja li anuncii la presentació d'una
proposició no de llei, esper, a discutir prest en aquest
parlament.
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En resum, el que li demanaria, Sr. Conseller, vostè ha arribat
nou a la gestió d'aquests ajuts que anaven a través de Sefobasa
i de la Conselleria d'Agricultura, com a mínim és molt sospitós
el que passa amb les agrupacions de finques. Si l'hauria d'instar
a qualque cosa és a controlar el paper que hi juguen tots els
tècnics, a investigar el que jo li he dit i que convendrà que és
molt fort comprovar-ho, i, sobretot, si això acaba el 97, a veure
si dins el 97 veim que una gran quantitat de petits propietaris,
a través de les seves cooperatives s'agrupen amb l'ajuda dels
tècnics de la conselleria, que no sé a Medi Ambient, però a
Agricultura n'hi ha molts de tècnics que podrien fer aquestes
ajudes i, en definitiva, creim que una vegada més i a costa dels
més necessitats, alguns espavilats que no ho necessiten hauran
et el gran negoci amb les ajudes europees. Una vegada més s'ha
fet realitat allò que diuen, que el 80% de les ajudes europees les
se'n duen un 20%, els més grossos, en aquest cas, segurament
el 80% de les ajudes europees, hauran anat no a un 20%, a
quatre grossos, els quatre grossos de sempre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sr. President. Sr. Diputat, sempre, quan hi ha un debat
d'aquests, si un no escoltàs l'altra part, semblaria que tot és
corrupció i delinqüència, no ho sé. Miri, ara fa quatre mesos que
vaig entrar en aquesta conselleria i vaig indagar en aquest tema,
vaig veure que aquí a Balears, per desgràcia, hi ha un línia molt
ajudada pel Govern central i el comunitari que té poc èxit, en
raó amb dificultats, com he expressat, relatives al fet que el
pagès no és el propietari de la finca, a Balears, el pagès que fa
feina al camp, avui en dia no sol ser el propietari, el propietari
té una renda integrada per altres factors, i surt un poc del marc.
Tot d'una vaig veure que hi havia una dificultat a superar, el
marc acaba el 97, podem començar a discutir aquest tema de
cara a futur, però vaig veure que hi havia, gràcies a Déu, una
entitat Agrupación Forestal del Mediterráneo que era qui
realment estava empenyent aquest programa a Balears, vaig dir
que sense aquesta gent no haguéssim fet quasi quasi res, però de
fet, com diu vostè molt bé, a partir de l'any 95 qui agafa la
direcció d'aquest tema a Mallorca, perquè hem de saber que a
Eivissa i a Menorca aquesta actuació és molt residual, a
Menorca per qüestions de sector agrari i a Eivissa per raons d'un
context urbà difús determinat, era aquesta entitat associació la
que realment empenyia aquest tema.

Aleshores, el que vostè ha d'entendre, és que jo a un moment
determinat vaig dir que bé, tant de bo que hi ha aquesta gent, al
Sr. Pedro Cortez jo el conec perfectament, perquè és d'Inca, del
meu poble, és un cavaller i un senyor molt honrat i molt
conegut, tant de bo que aquesta gent empeny aquests expedients
perquè, si no, no faríem res, seria una pena que a Balears, on hi
ha pocs recursos comunitaris, un flux que podria ser significatiu
no arribàs. I vaig pensar, "com així només hi ha aquesta
agrupació forestal a l'illa de Mallorca", i em varen dir, "mira, a
Eivissa se'n parla de fer-ne una, però realment no ha aportat
res", i després no hi ha hagut altres esforços per aglutinar gent.

 

Vostè avui em crea una relació entre una empresa forestal,
una agrupació forestal i una empresa privada, una SAT que
es dedica realment a treballs de forestació, jo li vull dir que
tant de bo que una vegada que el Sefobasa faci una passa
endarrera, que abans invadia el camp d'actuació privada,
faci una passa endarrera, entri en el sistema moltes
empreses d'aquestes, que tenint cultura empresarial es
dediquin a optimitzar els recursos comunitaris, nacionals i
balears, per fer una consecució perfecta de finalitat última,
per a mi l'important en aquest moment és saber que dins el
marc hi ha gent que s'afavoreix d'unes ajudes a vint anys i,
per altra banda, el conjunt balear s'afavoreix també en segon
ordre d'una millora forestal que ens ajuda a tots.

Vostè em diu que això és un gran negoci, jo no ho sé,
sincerament, no he entrat a veure les xifres d'aquesta SAT,
no ho entenc, el que sí veig ben normal és que si hi ha un
compromís que l'empresa que hagi d'entrar a fer la
forestació sigui aquesta SAT, es vinculin els ingressos via
subvenció a aquesta SAT, això ho veig normal i corrent.

En resum, el que he de dir és que lectures en podem fer
cinquanta mil, sempre amb millor o pitjor talant, d'entrada,
avui en dia, a Balears hem d'estar de moment agraïts que
existeixi una agrupació que reuneix 64 titulars i que són els
únics que, de moment, d'una forma decidida fan feina, si
vostè diu que veu malament que darrera això hi hagi un
factor econòmic, que sigui una empresa especialitzada a
reforestar que estimuli i pegui empentes a aquesta
agrupació, jo només voldria que hi hagués moltes empreses
de reforestació que pegassin empentes i ajudassin a motivar
la gent a agrupar-se.

Vostè m'ha comentat que hi ha tècnics a la meva
conselleria que participen d'una forma irregular dins aquesta
empresa. Jo no ho sé, no m'ho acab de creure, si vostè té
qualque informació, per favor, doni-me-la, m'estranyaria
molt perquè seria un element, primer seria un conflicte ètic
i tal vegada podríem arribar a un problema disciplinari,
hauríem de veure aquesta qüestió. M'estranyaria molt, si
vostè té alguna informació, la voldria saber.

Per altra banda, es fan inspeccions, i vostè pensi que
hem tengut la sort amb aquesta agrupació que, considerant
que és un instrument organitzat i que té darrera un suport
econòmic, aquesta agrupació ens fa presentar avals, avals
financers que permeten aconseguir els fons comunitaris,
perquè hi ha un retard molt gros en la gestió dels projectes
de reforestació, i perdríem doblers comunitaris si no hi
hagués la possibilitat que aquesta agrupació avalàs els
projectes, i avalant nosaltres podem pagar i podem justificar
davant Brussel•les.
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En resum, jo no puc creure que hi hagi un hipernegoci,
m'imagin que hi ha un negoci, tenc el convenciment que per fer
polítiques reals hi ha d'haver un factor econòmic afegit, no sé
per què les cooperatives i entitats agràries no participen més
d'aquest tema, em preocuparé ben molt, no passi pensa, Sr.
Sampol, de fer arribar el màxim d'informació que ja tenen,
perquè hi ha campanyes, però sigui com sigui insistirem, i
també, com (...) al Parlament, jo voldria aconseguir que en un
grapat d'anys hi hagi a les Balears un conjunt de 25 a 30
empreses forestals, que tenint la cultura empresarial necessària
es dediquin a aconseguir els fons de suport que avui en dia hem
de recordar i sobretot que el marc comunitari de suport agrari i
ambiental és molt important i s'han de determinar moltes
polítiques, puguin servir un poquet d'element de transmissió a
interessats d'aquest flux d'ingressos. 

Per a mi el problema d'aquest debat és realment saber i dir
que aquesta línia comunitària a Espanya no resulta bona o
operativa, considerant que hi ha una distorsió en raó que el
pagès no és propietari de la finca, no és el propietari i el
propietari té altres nivells de rendes agràries determinats. Farem
un esforç de màxims per intentar arribar amb informació i
suport a cooperatives, a associacions perquè això tengui més
èxit, però hem de saber que les demandes cauen moltes vegades
per problemes de nivell de renda.

També dir-li que no donam subvencions a tallafocs, quan hi
ha un tallafoc amb doblers públics ho fa directament Sefobasa
o Tracsa, amb la qual cosa sempre es fa en base a projectes
bisats per enginyers de monts, nosaltres només donam ajudes,
ajudes públiques a gent per fer tractaments selvícoles o forestals
es donen dins el marc comunitari per abandonament d'activitat
agrària, tot el que nosaltres feim per a suport a tallafocs,
prevenció d'incendis, ho feim per convenis i actuam directament
l'empresa pública del Govern balear, tal vegada vaig equivocat,
però això és el que tenc al cap en aquest moment.

Dit això, només deixar ben clar que el que he de dir és una
coincidència, el Sr. Pedro Cortez Sintes és un senyor que el
conec de tota la vida, és un senyor el caràcter honorable del
qual tenc present a cada moment, amb la qual cosa vull deixar
ben clar que no tenc la més mínima desconfiança que avui en
dia s'actua en una regla de mercat completa, ajustada a
l'ordenament, i si vostè té més informació que jo, li agrairia
molt que me la donàs per intentar actuar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, ha començat aquesta intervenció dient que d'aquestes
paraules se'n podria deduir que hi ha hagut delinqüència i
corrupció, i que tot és legal. Efectivament, tot està subjecte
a la legalitat, compleixen la normativa europea, compleixen
el decret del Govern central i el decret del Govern de les
Illes Balears, ara el que sí podem deduir és que com a
mínim hi ha hagut una informació privilegiada i, si no és
privilegiada, una informació única, és a dir unes úniques
persones han tengut aquesta informació o l'han sabut
canalitzar.

Vostè em diu: "sort que hi ha una agrupació, si no, no
haurien fet res". Bé, aquest és el problema, de qui és culpa
que només hi hagi una agrupació?, jo crec que és del
Govern, quina és la funció del Govern?, què ha de fer la
Conselleria d'Agricultura, una de les conselleries amb més
capítol 1, amb més personal a la seva disposició? La
Conselleria, el Govern, el que hauria de fer és promoure les
agrupacions, primer donant informació a tots els pagesos, i
no només amb la revista Solcs i Ones, donant informació i
anant poble per poble i explotació per explotació, reunint els
cooperativistes, els sindicats, reunint els ajuntaments. Mirin,
jo pos la mà al foc que si vostè demana la col•laboració als
ajuntaments, una gran majoria d'ajuntaments li posarien
personal a la seva disposició per tramitar aquestes ajudes als
pagesos, n'estic convençut, si vol, jo li oferesc la
col•laboració dels ajuntaments allà on gestionam, per posar
personal per informar i per tramitar tots aquests expedients
d'agrupació de finques, perquè els petits agricultors i petits
propietaris es puguin acollir a aquestes línies de
subvencions. No només aconseguirem el 20 més el 10%
d'increment de les ajudes, però aconseguirem que s'acullin
a les ajudes, que passen d'anar a aquestes ajudes. 

Si un petit propietari que té un parell de quartons que no
són productius i que li són un maldecap i es planteja acollir-
se a aquests ajuts, se n'ha d'anar a la Conselleria
d'Agricultura, allà li donen el decret, el funcionari li dóna el
decret i li diu, "miri, això és el que hi ha", naturalment que
no ho farà; però si el seu ajuntament o la seva cooperativa
o el seu sindicat pagès l'informa que hi ha aquestes línies
d'ajuts i que té personal que li tramitarà i que l'agruparà,
això, això és el que han de fer les administracions,
naturalment que només hi haurà una agrupació, la que ja
està avesada a moure's per dins el laberint que són les
administracions públiques avui, ara hi ha hagut voluntat per
part de la Conselleria d'Agricultura, avui Conselleria de
Medi Ambient, de fer arribar aquestes línies a tothom?
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Una altra dificultat, diu que és que aquí hi ha un problema,
i és que els propietaris no són els perceptors de les rendes
agràries, jo no ho entenc, aquí hi ha un dels expedients, tramitat
per una societat anònima, i la societat anònima rep 6.274.000
per compensació de rendes. Una empresa agrària. En tot cas, en
tot cas els ajuts per a reforestació i per a manteniment, són
nombrosos, i crec que molts de propietaris, encara que no siguin
pagesos, també s'hi podrien acollir. En definitiva, si hem de
treure alguna qüestió positiva d'aquesta compareixença, jo li
demanaria que vostè, aquí, ens donàs paraula que canviarà
aquesta situació, i que aquestes propostes que jo li he fet,
d'informació i de facilitar a les organitzacions agràries,
ajuntaments, sindicats, etc., tota la informació i els mitjans
necessaris perquè es puguin tramitar i puguin arribar al darrer
racó i al més petit dels propietaris aquests ajuts, hi puguin
arribar, aquesta és la feina dels governants, no confiar
únicament que la iniciativa privada s'organitzarà per tramitar
aquests ajuts, perquè fa molta de por anar a Brussel•les, està
molt enfora, i l'hem d'acostar. Aquesta és un poc la nostra
preocupació i, si de cas, ja d'una manera privada li faré un
comentari sobre aquestes denúncies que hem tengut que
funcionaris fan aquesta doble feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sí, Sr. President. Sr. Diputat, el que vostè em diu que el
Govern ha de possibilitar que hi hagi altres agrupacions, estic
d'acord amb vostè, per a mi és un problema que he d'assumir, he
d'intentar veure si les campanyes informatives que s'han fet fins
ara han fallat, i si han fallat és per alguna cosa, però miri, avui
el debat vostè l'ha centrat en un tema que ha estat incidir en el
bon nom d'una empresa determinada o d'una agrupació agrària
determinada. De fet hi va haver fins i tot titulars a un diari
respecte de si feim les coses ben fetes o mal fetes, sempre estam
en el mateix, podem parlar dues hores si fa falta, però avui els
mitjans de premsa hauran dit: "El debat ha estat respecte d'una
agrupació que és corrupta o no ho corrupta", no ho sé, hem
d'anar un poc alerta amb això.

Jo reconec que, tal vegada, el Govern, ho reconec, no ho sé
del tot, pot actuar millor potenciant més coses, tenc dubtes, tenc
moltes dubtes considerant que hi ha aquesta dicotomia titular i
pagès, que a Balears ens complica les coses; però, no obstant el
que sí farem de cara a l'any 97, la campanya d'enguany està
liquidada, diguem, és promoure més informació, aproximar el
tema a cooperatives, entitats, etc., etc., però sobretot avui per a
mi és molt important que una gent, a la qual jo he de dir moltes
gràcies per aquest esforç, no surtin d'aquest tema nafrades,
perquè, si no, resultarà que els únics que han actuat amb
diligència i d'acord amb la regulació, el seu bon nom ha de
sortir perjudicat; i jo a vostè el conec perfectament, Sr. Sampol,
i vostè és un home de bon cor i bones intencions, i perquè és
així, així li ho dic, hem d'anar molt alerta perquè aquests
comentaris posen a la  gent del carrer o a interessats, molt
nerviosos, intentem posar un poquet d'ordre en l'expressió i dir
les coses com són. Que hem d'actuar un poquet millor quant a
informació?, hem gastat molts de doblers, hi ha hagut unes fases
prèvies, el resultat ha estat negatiu, hi ha hagut molt poca gent
interessada quant a agrupar-se. Que ho podem aconseguir?, jo
faré un esforç, però almanco que avui quedi ben clar que
aquesta agrupació que està formada per 64 persones o persones
jurídiques, ha actuat d'acord amb la llei i si hi ha un factor
econòmic darrera, jo és que pens d'una forma claríssima, que
perquè a Balears hi hagi un futur forestal o un futur ambiental,

hi ha d'haver un component econòmic d'aquest medi
ambient, si hem d'actuar a 200.000 hectàrees que avui en dia
estan qualificades per Len, que vull aprofitar per dir que és
una llei que defensaré sempre i d'una forma ben clara, hem
de començar a pensar com poder optimitzar recursos i
interessos econòmics.

Només acabar així, dient que evidentment, tant de bo
poguéssim captar més clients per aquesta línia, tant de bo
Brussel•les pugui considerar una visió distinta per a regions
de renda mitjana-alta, on la renda agrària no sigui tan
substantiva com a altres bandes, i, des del Govern,
possibilitar, ajudar, cooperar que hi hagi més gent que es
pugui agrupar per aconseguir més ajudes i aconseguir també
tots els propòsit final. Dit això, dit tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Reus, hem d'insistir una vegada més en la
importància d'aquesta millora de la política agrària de les
Illes, dins el context econòmic en què es troba, i sobretot
una valoració important de la seva aportació dins l'equilibri
mediambiental. I és en aquest sentit que la racionalització,
la correcta assignació i aprofitament dels recursos, sobretot
els que provenen de la Unió Europea, són molt importants
dins aquest desenvolupament rural. Entenem que el tema
objecte d'aquesta compareixença, se centra en la forestació
de les terres de conreu, que sabem que va arribar tard, va
arribar tard comparant amb altres comunitats que ja ho
havien posat en marxa l'any anterior, però una de les
qüestions en què també voldríem insistir, ja s'ha comentat,
i que sempre hem defensat en els temes agraris i
anteriorment també amb el conseller d'Agricultura ja ho
comentàvem, és la divulgació.

Entenc i entenem que no s'ha fet la suficient promoció i
foment d'aquests ajuts al territori de les Illes Balears i que,
per tat, no s'han aprofitat suficientment aquests ajuts
inclosos dins la política agrària de la Unió Europea. Això ha
aportat com a conseqüència aquesta concentració en
determinades agrupacions com la que hem estat comentat
avui aquí, Agrupación Forestal del Mediterráneo. Al
propietari de la finca rústica, en poques ocasions pagès a
títol principal, li anava molt bé, era molt còmode que tot
quedàs resolt per part de l'agrupació, projecte, adquisició de
planters, sembra, cobrament de la subvenció, etc.; en
conseqüència, fàcils sospites de transparència, ateses les
clares situacions, els precedents anteriors com el que
visquérem amb Sefobasa, recordem, petició de comissió
d'investigació, extra comissió d'economia per treballs
realitzats a S'Alqueria, treballs realitats amb el gerent, el seu
germà, esmena de totalitat presentada pel nostre grup fins
que finalment el temps ens dóna la raó, quan les coses estan
ben fetes, i ja s'anuncia la seva desaparició.
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Evitem, Sr. Conseller, repeticions d'aquests tipus i apliquem
aquesta ètica que ja ens comentava el Sr. Socías en aquesta
compareixença, ell mai no ho faria, la transparència i l'eficàcia
evitarà sospites i afavorirà sense dubte el món rural. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sra. Diputada, moltes gràcies. Només dir-li que farem més
campanyes informatives, ja ho he manifestat, n'havíem fetes i
també recordar que de Sefobasa s'han dit moltes coses, jo som
el seu president des de fa quatre mesos, he anat indagant, s'ha
creat també una espècie de nebulosa molt tremenda, respecte
d'aquest tema, jo estic disposat a venir aquí a explicar el
Sefobasa de dalt a baix, i si avui en dia Sefobasa entra en
dissolució, liquidació i creació d'una nova empresa, és perquè
el que volem fer és que Sefobasa no entri a crear interferències
amb un mercat privat, volem tenir una empresa, definida com
un ens públic que actuï en defensa de masses forestals
públiques, parcs naturals, àrees recreatives, el tractament de (...)
d'incendis, no en base a problemes que jo encara no he pogut
comprendre, perquè no he vist res que no estigués ben fet, en
definitiva.

Bé, per acabar només dir això, que tant de bo hi hagi més
gent interessada, que és una línia molt interessant, i intentarem
entre tots que la gent del carrer pugui tenir més informació i (...)
millor en aquest problema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, breument per contestar en torn de rèplica al Sr.
Conseller. Jo li agraesc les seves bones paraules i ajudaria
segurament molts de propietaris de finques que renuncien
precisament a demanar aquestes subvencions o aquests
convenis, per no entrar devora una llarga llista de sospitosos que
poden sortir, precisament. En aquest sentit li agraesc les seves
bones intencions, a fi que sí que surtin a terme, sí que donin
bons resultats, els bons resultats que precisa el món rural i
aquesta divulgació, aquesta promoció d'aquestes ajudes, sense
dubtes, ajudaria a aquesta millora de les Illes Balears, aquesta
millora verda.

Jo, just per acabar, Sr. Reus, li recordaria les paraules que
vostè va dir la setmana passada quan acabava el Ple, no és
oposició per fer oposició, en positiu, Sr. Reus, i ajudem
aquesta transparència, aquesta racionalitat en l'assignació de
recursos, i no feim ni més pecat mortal ni venials i tot, en
paraules del Sr. Sampol. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sra. Diputada. Moltíssimes gràcies, Sr. President. Veig
que vostè actua també de front i ho diu ben clar, i la veig
carregada de bona voluntat. Voldria aprofitar per dir, per
exemple, agrupació forestal, Sefobasa, aquestes empreses,
totes dues, han agafat un mal nom, realment la gent en
desconfia, per què?, perquè possiblement de sobte, una
informació, la que sigui, ha sortit als mitjans de
comunicació malament, després tal vegada s'ha intentat
rectificar, explicar o aclarir, però ha quedat la informació
negativa. És molt difícil fer feina amb col•lectius
determinats, tenint sempre damunt la pressió d'imatge
pública negativa que de vegades es crea quasi quasi sense
voluntat de crear-la, quan hi ha aquí un debat, el que sigui,
i es fa un comentari sobre aquesta agrupació o empresa,
dificulta el seu trànsit després, en definitiva. Jo demanaria
un poquet de rigor i un poquet d'ordre perquè és bo de fer
tot d'una dir, corrupció, ho fan malament, desastres, i veig
que vostè és rigorosa en això. Cregui'm que no hi ha res de
res de res, que no hi ha per tant i que moltes vegades tots
nosaltres queim en debats que l'únic que fan és empènyer
que mecanismes que eren estudiats i eficients perdin
competència. Dit això, dir tot.

Farem més publicitat, donarem més informació. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En nombre del Grupo
Parlamentario Popular quería agradecer la presencia del
conseller en esta comparecencia, y asimismo quería constatar,
por lo que he oído en esta sala, sobre la buena labor de los
funcionarios del Secona, del Servicio de Conservación de la
Naturaleza, antes en la Conselleria de Agricultura y ahora en la
de Medio Ambiente, por las buenas gestiones que han hecho en
cuanto a un expediente que es complicado, hay que hacer unas
inspecciones previas, hay que cumplimentar expedientes, hay
que hacer unas valoraciones, hay que ponerse en contacto
indirectamente con el propietario o payés solicitante, quiero
dejar bien claro que los funcionarios han hecho una labor
excelente en este sentido, de hecho hay muchos expedientes, no
tanto los que profesionalmente sería interesante que hubiese en
la Comunidad, y también, por último, quería comentar al
conseller, que otras veces se lo hemos comentado, la posibilidad
de conseguir, aparte de las ayudas de forestación, las de
mantenimiento de los bosques, porque es interesante reforestar,
pero también mantener los bosques ya existentes.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Sí, gràcies. Sr. Diputat, efectivament, de vegades criticar un
funcionari i deixar-lo malament és bo de fer. Avui haurà quedat
damunt la taula del tema que hi ha funcionaris corruptes perquè
fan feina a dos llocs, jo, com que estic convençut que no és ver,
lluitaré per intentar que si surt a la premsa aquest tipus de
notícia, aquest tema es pugui corregir, si és que realment no és
ver, que estic convençut que no.

Quant a ajudes al que puguin ser tractaments selvícoles, el
Govern evidentment continuarà amb aquest tema, és més, es
crea la nova empresa pública, l'Institut Balear de la Natura, que
té com a tasca i missió, té la prevenció d'incendis, però a la
prevenció d'incendis entren tantes tasques, que vostè com a
tècnic coneix, de poder aclarir els tallafocs, etc., etc., que
realment t contribueix a la defensa dels boscos, siguin públic o
privats.

Moltíssimes gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només ens queda
agrair a l'Hble. Sr. Conseller la seva presència, així com a tots
els diputats que han acabat aquesta compareixença. Gràcies,
s'aixeca la sessió.
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