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I.1) Compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, i dels responsables de l'Institut de Biologia Animal, de
Sefobasa, i d'Aqüicultura Marina, S.A., en relació amb el
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996 (RGE núm.
2669/95)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Sr. Conseller, alts càrrecs i responsables de les
empreses, bon dia i benvinguts. Comença la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressupostos per tractar la compareixença
del conseller d'Agricultura, acompanyat del responsable de
l'Institut de Biologia Animal, del responsable de Sefobasa, i del
responsable d'Aqüicultura Marina, S.A.

Abans de començar les intervencions, pregunt si hi ha
substitucions. Sí?

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske, per
Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Entrarem en el torn d'intervencions. Hble. Sr. Conseller
Marià Socías, té vostè la paraula. Jo li demanaria, vist el gran
nombre de persones que l'acompanyen, que procuri ser tan
concret com li sigui possible. Moltes gràcies, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, l'objecte de la
compareixença, com ha dit el Sr. President, és explicar el
pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, la secció 15,
davant aquesta Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Els pressuposts de la Conselleria, igual que el d'altres
conselleries, són uns pressuposts austers, de contenció. El total
pressupostat per a l'any 96 a la Conselleria -després ja es
parlarà de les empreses públiques- és de 4.438.484 milers de
pessetes, la qual cosa suposa un increment virtual respecte del
pressupost de l'any 95 de l'11,7%.

Amb posterioritat intervendrà la secretària general tècnica,
Sra. Assumpta Moscardó, per explicar el capítol 1 i capítol
2, i els fons comunitaris; i després intervendrà cadascun dels
directors generals, el de Pesca i Cultius Marins, el de
Producció i Indústries Agràries, i el de Desenvolupament
Rural i Medi Natural, per explicar precisament el capítol 4
i 6 de les seves direccions generals. No obstant això, Jo
voldria fer-los una petita reflexió sobre les distintes, tant la
secretaria com les direccions generals.

Quant a la Secretaria General Tècnica, vull destacar-los
que a capítol 1 hi ha hagut una petita pujada de l'1,2%,
motivada bàsicament per la transferència de personal en
matèria de cambres i confraries de pescadors. Hi ha hagut
una baixada important del capítol 2, del 15% a pesar de
l'augment de personal. Per altra part també correspon a
Secretaria General Tècnica, a través del Gabinet Tècnic,
concretament de la secció d'ajudes, l'aplicació del Decret
1887, dotat amb 150 milions de pessetes.

A la Direcció General de Pesca i Cultius Marins el
pressupost és de 386 milions de pessetes, les partides més
importants bàsicament, com vostès saben són IFOP,
instrument financer d'ordenació de la pesca, 167 milions;
iniciativa comunitària pesca 9,8 milions; i transferències
empreses públiques confraries 19 milions de pessetes.

Pel que es refereix a la Direcció General de Producció i
Indústries Agràries, el pressupost és de 1.232 milions de
pessetes, llevat d'errata o omissió, transferència a empreses
públiques 430 milions, i altres partides que els vull destacar
-podem entrar després amb més deteniment en elles-, quotes
lleteres 13 milions, promoció de productes de les Balears 18
milions, interessos préstecs sequera 83 milions,
assegurances agràries 8 milions, agricultura ecològica 60
milions.

I en darrer lloc, per parlar de la Direcció General de
Desenvolupament Rural i Medi Natural, vull destacar-los
que el pressupost és de 1.101 milions de pessetes, destacar-
los tal vegada el canvi de denominació, abans era
Estructures Agràries i ara és Desenvolupament Rural; i les
partides més importants la destinada a reforestació i
restauració de zones cremades, millora de la coberta vegetal
i (...), 500 milions de pessetes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo no sé si vostè havia dit que...
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell)

Que intervendrien per fer una petitíssima exposició, tant la
secretària general com els directors generals, en primer lloc; i
si vol fins i tot les empreses en aquest mateix acte; però molt
breument cadascun d'ells, una exposició molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors, vostè vol que tengui la paraula la secretària...

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

La secretària general tècnica, per explicar el capítol 1 i
capítol 2.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA (Assumpta
Moscardó Covo):

Sr. President, senyors i senyores diputades, com ha dit el
conseller, el capítol ha pujat, però principalment en base a les
transferències del Decret 112, 113 i 118, en què es va transferir
el tema dels fraus, (...), confraries. En total s'han transferides 42
persones, que integraran la plantilla de la Conselleria
d'Agricultura.

Respecte del capítol 2 s'ha de dir que a pesar de tenir més
personal a la Conselleria, hem ajustat al màxim el pressupost en
aquest capítol, i hem aconseguit davallar un 15%, sobretot és a
les partides de publicitat, estudis i assistència tècnica i material
d'oficina.

Per una altra part la Secretaria General Tècnica és
responsable de l'execució i la gestió del Decret 1887, cofinançat
amb la Unió Europea, on ha previst 150 milions de pessetes per
sis línies d'ajudes, que són, la primera instal•lació de jove
agricultors, les inversions pla de millora, la introducció a la
comptabilitat, agrupacions de serveis, qualificació professional,
compra de terres i ajudes regionals.

Per últim, ja que s'ha de ser breu, hem de comentar que
igualment som responsable de la cessió del programa 5312, que
regula el programa operatiu Foner 2. Per aquest programa hi ha
prevists 525 milions de pessetes en distintes mesures que
regulen aquest programa operatiu, que són infraestructura rural,
diversificació agrària, lluita contra desertificació i erosió,
conservació d'espais naturals protegits i vida silvestre, protecció
i millora de la coberta vegetal, i per últim renovació i
desenvolupament de nuclis rural.

Hem de ser breus, passa a parlar el director general de
Pesca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària General Tècnica. El Sr. Director
General de Pesca té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I
CULTIUS MARINS (Jaume Darder i Ribot):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
comú denominador, probablement, de tots els que
intervendrem serà aquesta filosofia del Govern de restricció
pressupostària, d'optimització de recursos, i per tant això ha
fet que, quan havíem de valorar i prioritzar les actuacions a
dur a terme, haguéssim de mirar al màxim com podíem
optimitzar aquests recursos.

El programa que gestionarà la Direcció General de Pesca
té un total de 386 milions de pessetes, concretament
386.142.724, que corresponen 138.467.000 de capítol 1,
49.875.000 per capítol 4 de transferències corrents,
23.800.000 a inversions, i en el capítol 7 174 milions de
pessetes. Aquest programa es divideix en dos subprogrames,
un seria finançat amb recursos propis de la CAIB, i altres
són cofinançats, bé pel programa d'iniciativa comunitària
pesca, o bé per l'IFOP, l'instrument financer d'ordenació
pesquera.

Quant al primer subprograma, que m'imagin que vostès
tenen xifrat com a 712300, el pressupost global són 212
milions de pessetes, deixant el capítol 1 a part tendríem
49.875.000 a capítol 4, transferències a empreses i a
famílies sense finalitat lucrativa; de capítol 6 14 milions de
pessetes, i en el capítol 7 10 milions de pessetes. I l'altre
subprograma, amb molt menys partides, però és el programa
estrella, serien 9.800.000 del programa d'iniciativa pesca, i
164 milions del programa cofinançat de l'IFOP.

Si bé la fredor de les xifres probablement, no sé si seria
massa llarg, però tal vegada els intentaria explicar quines
són les actuacions. És a dir, el pressupost és el reflex de les
voluntats de les actuacions que es poden dur a terme.

Els pressuposts, com vostès veuran, responen a uns
objectius generals fortament condicionats per les directrius
comunitàries -igualment, supòs, que passa a Agricultura-, i
la premissa bàsica de què partim sempre a l'hora de
dissenyar el (...) pressupostari és aquella finalitat de
mantenir una situació d'equilibri entre el potencial dels
recursos naturals, estadísticament els xifram a unes 5.000
tones/any, i l'esforç pesquer, que actualment està sobre
45.000 cavalls de potència. Per tant, l'anàlisi d'aquests dos
paràmetres per a nosaltres és fonamental a l'hora de valorar
i prioritzar, com deia abans, aquelles accions que vendran
definides, per tant, per dues grans àrees administratives, els
recursos marins i pesquers per una part, i l'ordenació del
sector per l'altra.
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La primera àrea, entendran vostès que necessita una bona
informació estadística -és fonamental per això- dels recursos
que són autorenovables, i ens permet enllaçar amb les
confraries de pescadors; és a dir, la col•laboració del sector
organitzat per a la recollida de dades estadístiques és
importantíssima, i aquest col•lectiu que perdura com un
instrument representatiu, són sens dubte -crec que vostès
convendran amb nosaltres- les confraries de pescadors. Per això
dins el programa 7123, el de millora de l'activitat, de fons
propis CAIB, el primer subprograma de què parlava abans, hi
figura una partida a capítol 4 de 5 milions a canvi del seu suport
estadístic, a més que pretenem també optimitzar la figura dels
secretaris de les confraries com a representants administratius
d'aquests òrgans de mediació, d'arbitratge i d'assistència al
pescador.

Dins aquesta mateixa política de recursos a què em referia,
i complementant aquesta valoració estadística, hi ha tota una
línia d'investigació que executa Seamasa, també capítol 4,
transferència a empreses públiques, sempre lògicament baix la
directriu tècnica de la Conselleria. La dotació pressupostària és
de 44.875.000.

Parlant d'investigació, els podria dir que els dos projectes
banderes seran el cultiu de déntol i de dàtil. Aquests programes
estan cofinançats pel Pla nacional de cultius marins en un 50%.
Per què aquests dos concretament, i què pretenem amb aquest
tipus d'investigació? Pretenem obtenir unes tècniques que
permetin la seva explotació comercial, evidentment per
empreses privades, i donar una alternativa al monocultiu que
actualment tenim a Balears, que és d'orada i llop. Per tant,
pretenem diversificar l'oferta de peix de piscifactoria, tot evitant
aquesta saturació al mercat d'aquestes espècies tradicionals de
cultiu.

El factor determinant per escollir el déntol ha estat el seu
preu del mercat -crec que és molt rendible-, i la seva similitud
genètica amb l'orada, i que presumiblement amb unes tècniques
de cultiu molt similars permetrà la fàcil reconversió de les
instal•lacions d'empreses privades amb un mínim cost
econòmic, i per tant creim que intentant fer-les més rendibles
al futur. La raó d'escollir el dàtil ve donada per oferir una
alternativa a la seva extracció tradicional, que té els
inconvenients que vostès coneixen, i per tant és una espècie
molt valorada dins el mercat, i creim que havia de ser una
important línia d'investigació.

Altres programes: Per no ser més llarg, en citaré uns quants
que durem a terme dins aquest subprograma que jo dic de fons
propis, és el cultiu d'escopinyes i musclos per donar suport al
marisqueig tradicional de Maó, de Menorca en general, (...) al
port de Maó; i altres tasques seran dins aquesta mateixa partida
l'estudi i seguiment del rendiment de diferents malles, tant des
del punt de vista biològic com econòmic; igualment l'estudi
dels recursos de la rossellona -de la xirla-, i del jonquillo per
calcular les quotes màximes i normativar, és a dir
contangenciar la seva extracció. En aquests moments estam
damunt això.

Se n'hauran adonat que no els he parlat d'esculls, i és perquè
els esforços que vostès recordaran d'anys anteriors
desenvolupant esculls artificials, ens permeten enguany de
no haver de prioritzar aquesta actuació, amb l'objectiu de
dedicar esforços econòmics a les accions d'altres eixos (...),
que és el de l'ordenació pesquera. Som la comunitat -llegia
fa poc- que té més esculls per quilòmetre de costa. Per tant,
sent una bona actuació, però atesa aquest haver d'optimitzar,
haver de mirar molt les partides, ens fa que no l'haguem
prioritzada enguany.

Quant al capítol 6, està dotat amb 14 milions destinats a
vigilància -la vigilància és la primera eina per a la defensa
dels recursos-, i a 9 milions de pessetes, que aquests sí que
vénen del programa d'iniciativa comunitària pesca, que
estaran destinats fonamentalment als cursos de formació. És
a dir, el problema és com fer més rendible aquesta venda, i
per tant, analitzant tot el procés, veim que el tractament del
(...) probablement no està com toca, o es podria millorar; un
curset d'economia bàsica empresarial al pescador, i també
un estudi de la problemàtica de la comercialització, de
disseny de noves presentacions, de diferenciació, en
definitiva, al mercat del nostre peix.

La competitivitat del sector evidentment passa per tenir
recursos, però també indubtablement per millorar la flota,
millorar les condicions de treball, intentar aconseguir una
reducció d'inputs de costos de producció, i a això hi ha
destinats 10 milions de pessetes de capítol 7, recursos
propis, i tot el subprograma 712301, de desenvolupament
del sector de la pesca, cofinançat per l'IFOP.

Per què aquesta diferenciació en les partides? Els 10
milions de pessetes del primer subprograma, de fons propis
CAIB, vénen regulats pel Decret 37, i pretenen
complementar les ajudes de l'instrument financer
d'ordenació pesquera. Són fons finalistes, com vostès saben,
a petició de part, per a aquelles obres i adquisicions que
estan incloses dins el Reglament comunitari -el 36 99 em
referesc-, però que la seva poca quantia fa que no estiguin
dins els límits que preveu el reial decret que el desenvolupa,
el 789. La nostra flota té unes característiques pròpies, i les
obres que hi han de fer, normalment la seva quantia no és
massa grossa, i per tant no entrarien a estar ajudades pel
fons IFOP; i havíem de crear una partida de fons propis, que
dins la mateixa filosofia del Pla d'ordenació pesquera,
poguessin cobrir aquestes despeses. La partida més elevada
és la del capítol 7 de l'IFOP, són 164 milions. Em pens que
m'allarg massa, però vaja, l'IFOP el coneixen, és un nou
fons estructural que neix de tres profundes reflexions: Una
revisió de la política pesquera comuna, que reafirma la
necessitat de garantir una explotació racional dels recursos
pesquers; una intencionalitat d'adaptat millor -i és al que em
referia a l'apartat anterior- les ajudes a les necessitats reals
d'aquí; i un estudi de la crisi que pateix el sector, que a
nivell europeu no coincideix exactament amb la crisi que
nosaltres valoram a nivell autonòmic: excés de flota, que és
un dels eixos bandera de l'IFOP, nosaltres no hi donam
excessiva prioritat, en el cas de Balears creim que la nostra
flota està bastant ben dimensionada, permet un rendiment
sostenible de les pesqueres. D'explotació excessiva, tampoc
no n'hi ha; endeutament del sector tampoc, però sí
dificultats del mercat. Per tant, de tots aquests motius, el
que seriosament nosaltres prioritzam dins Balears és aquest
darrer, de dificultat de mercat. Per això consideram lògic -
crec que vostès coincidiran amb nosaltres- prioritzar l'esforç
pressupostari en els recursos cofinançats de l'IFOP, perquè
això és optimitzar recursos, i que vagin destinats a la
comercialització en primera venda.
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Si volen, posteriorment recordarem els objectius de l'IFOP,
però ja per no allargar-me, esper haver resumit, encara que
breument, de forma clara aquelles principals accions a
desenvolupar i a executar per aquesta direcció general. Creim
que amb aquests plans cofinançats d'iniciativa comunitària
pesca, d'IFOP i del Pla nacional de cultius marins, podem
aconseguir aquells principals objectius que pens haver-los
assenyalat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaume Darder, director general de pesca i
cultius marins. I a continuació la Sra. Bàrbara Mestre, directora
general de producció i indústries agràries, té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓ I
INDÚSTRIES AGRÀRIES (Bàrbara Mestre i Mora):

Sr. President, senyores i senyors diputats, comparesc avui
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per presentar-los el
Pla integral del sector agrari, que gestionarà la Direcció de
Producció i Indústries Agràries de les Illes Balears, i en
conseqüència el pressupost per dur-lo a terme durant l'any 96.

Mitjançant aquest programa la Direcció General pretén
potenciar el sector agrari, ramader i agroalimentari de les Illes,
incidint tant directament en la producció, com a través de la
industrialització i comercialització dels nostres productes.
L'objectiu fonamental d'aquest programa per a l'any 96 és
potenciar al màxim els nostres productes autòctons i
tradicionals, tant pel que fa a les produccions agràries com per
les produccions ramaderes, compatibilitzant-los amb el màxim
respecte a la conservació del medi natural, i complementant els
programes de sanitat animal i vegetal.

El programa es durà a terme mitjançant actuacions
coordinades en els tres serveis. A la Direcció General tenim tres
serveis: el Servei d'Agricultura, el Servei de Ramaderia, i el
Servei d'Indústries i Comercialització Agrària. I el pressupost
global per dur a terme aquest pla integral que gestionarà la
Direcció General és de 1.292 milions de pessetes, el qual està
distribuït en els següents capítols: El capítol 4, transferències
corrents, 450.245.000 pessetes; el capítol 6, inversions reals, 49
milions de pessetes; i el capítol 7, transferències de capital,
254.380.000 pessetes, més 60 milions per al foment de
l'agricultura ecològica.

Cal destacar dins aquests capítols per subprogrames la
partida de promoció dels nostres productes autòctons i
tradicionals per 18 milions de pessetes; continuar amb la
campanya de sanejament ramader per 10 milions de
pessetes; el pla d'abandonament de quotes lleteres, de 13
milions de pessetes; tornar a posar en marxa les
assegurances agràries, que, com tots saben, durant l'any 95
es varen llevar, i enguany pretenem que es tornin a posar en
marxa en el 96 per 8 milions de pessetes; els interessos als
préstecs de la sequera per 83 milions de pessetes; el foment
de l'associacionisme agrari mitjançant ajudes a les
organitzacions professionals agraris, OPA, i altres entitats
associatives, per 17,5 milions de pessetes; i el foment de
l'agricultura ecològica per 60 milions de pessetes.

I com que s'ha de ser breu, jo aquí de moment m'aturaré.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mestre, directora general de producció i
indústries agràries. A continuació té la paraula el Sr. Miquel
Vidal, director general de desenvolupament rural.

E L  S R .  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E
DESENVOLUPAMENT RURAL I MEDI NATURAL
(Miquel Vidal i Vidal):

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a tots.
En primer lloc vull explicar-vos el canvi de nom d'aquesta
direcció general de l'any passat a enguany. L'any passat era
Estructures Agràries, i enguany és Desenvolupament Rural.
Es deu a dos motius. En primer lloc, desenvolupament dóna
nom propi a la tasca d'aquesta direcció general, i en segon
lloc adequar-nos al Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, seguint les seves normes.

La direcció general està composta per dos serveis: el
Serida i el Secona. El Secona té més pressupost que el
Serida, i es dedica completament a la conservació de la
naturalesa. El pressupost total ascendeix a 1.101.775.000
pessetes. El Serida ha sofert un augment del 8,01% en
relació a l'any passat, i les seves principals tasques
corresponen sobretot al millora de la xarxa de camins rurals
de Balears conveniats amb els ajuntaments. Ja saben que
conveniats vol dir que nosaltres hi posarem una part, i els
ajuntaments posaran una altra part del pressupost global de
la millora dels camins.
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El Secona té un pressupost de 1.089 milions de pessetes que
convendria desxifrar una miqueta. Té dos capítols, un capítol 6
i un capítol 7. Dins el capítol 6 tenim 105 milions de pessetes
que estan destinats a la consolidació dels parcs naturals i al
programa de vida silvestre. També una part d'aquests estan
destinats a la prevenció d'incendis, aquí es veu un gran augment
en relació amb l'any passat. També dins aquesta mateixa línia
disposam d'un fons de cohesió de 280 milions de pessetes, els
quals tenen dues línies de feina molt ben marcades, per una part
la lluita contra l'erosió, i per altra part la recuperació de les
zones cremades.

Quant al capítol 7, disposam d'un total de 438 milions de
pessetes, i caldria destacar com a partides més importants una
transferència a empreses públiques de 162 milions, que es
destinaran a la lluita contra incendis forestals. Aquí podran
observar una disminució quant a l'any passat, i és perquè
aquesta disminució és produïda a la política restrictiva del
Govern per una part, i per altra part perquè la Conselleria fa un
esforç més gros a l'apartat anterior, que és el de prevenció
d'incendis. Finalment vull destacar una partida de 266 milions,
destinats a la reforestació amb espècies vegetals pròpies
mediterrànies en aquelles zones agrícoles marginals. Les zones
agrícoles marginals són aquelles que en termes del poble deim
"terra magra", que es varen emprar un temps per fer agricultura
i avui estan abandonades, i serien per sembrar espècies vegetals
mediterrànies com garrofer, alzina, ullastre, i qualsevol que es
pugui demostrar que és pròpia de la mediterrània.

I res més, esperam que aquests pressuposts contribueixin al
propi desenvolupament del medi rural de Balears. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal, director general de desenvolupament
rural. A continuació té la paraula el Sr. Miquel Sánchez, gerent
de Seamasa.

EL SR. GERENT DE SEAMASA (Miquel Sánchez):

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En la
explicación del presupuesto de Seamasa, que además de
presupuesto de explotación, que, como ya ha dicho el director
general, va a constar de 44.875.559 pesetas, tendremos también
un presupuesto de capital de 2.050.000 pesetas, lo cual nos da
un total de 46.925.459 pesetas, con las que tenemos que
acometer los encargos que la Dirección General de Pesca i
recursos marinos nos harán para el año 1996.

Si observamos el presupuesto administrativo del 95, fue de
un total de 62.444.000 pesetas. Por lo tanto, el presupuesto
administrativo que se somete a la aprobación de esta cámara es
de 15.514.500 pesetas inferior al realizado en el 1995, lo que
porcentualmente nos da un 24,85 menor del año anterior. La
reducción se produce en su mayor parte en el presupuesto de
explotación, cuya reducción asciende a 14.275.000 pesetas.

Profundizando en este presupuesto y sus partidas,
destacamos las siguientes con respecto al 95 por su cuantía
y variaciones: Los gastos de personal, que en el 96 habrán
de ser 32.942.670 pesetas, representará una disminución con
respecto al 95 de 11.897.000 pesetas. Esta disminución se
debe a la ampliación prevista, a realizar en el 95, que no se
realizar, y esto juntamente con el ajuste realizado el 96 hace
que se produzca dicha disminución.

Los gastos de compras, bienes corrientes y servicios,
también en el 1996 van a sufrir una disminución con
respecto al 95. La causa de esta disminución se debe al
ajuste realizado en este apartado. La disminución será de
2.363.211 pesetas. El presupuesto del 96 será de
11.932.789. La inversiones reales de utillaje y otras
instalaciones se presupuestan en el 96 1.750.000 pesetas,
que representarán con relación al 95 prácticamente la misma
cantidad, ya que esta inversión es necesaria para seguir
teniendo la misma capacidad operativa. En mobiliario y
enseres se presupuestan 150.000 pesetas, para la adquisición
de (...) necesario para el mantenimiento de las condiciones
actuales, que en este apartado se produce una disminución
de 250.000 pesetas con respecto al 95. En aplicaciones
informáticas en el 96 se presupuestan 150.000 pesetas, y
con relación al 95 representan una disminución de 50.000
pesetas. Por tanto, la diferencia que se produce es mínima,
y se utilizarán en la compra de programas informáticos y el
mantenimiento de los mismos.

Con este presupuesto, además de los programas que ya
ha explicado el director general, que se ha correspondido a
los temas importantes, a Seamasa le encargan un total de 12
programas, entre los que se cuentan el mantenimiento de las
instalaciones del puerto de Andratx, y de todo el material
destinado para recursos marinos. En este año 1996 tenemos
previsto ensayar el cultivo en altar mar de las especies que
se puedan después transmitir su técnica a las empresas para
su explotación comercial. De igual forma Seamasa tiene
encargado, y ya no es solamente en este año 96, sino de
años anteriores, la vigilancia de la calidad de las aguas
donde se vayan a cultivar vertebrados y bivalvos. De la
misma forma es también la responsable del estudio de la
patología de los peces en cultivo, de las instalaciones que en
este momento existen en el mar balear.

Espero de esta manera haberles dado a ustedes la
información pertinente. Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sánchez, director de Seamasa. A
continuació té la paraula el Sr. Miquel Ferrer, gerent de
Sefobasa.
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EL SR. GERENT DE SEFOBASA (Miquel Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
hauran pogut veure vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor. Jo demanaria als presents en aquesta
sala, i de cara a un bon desenvolupament de la sessió, que
guardin silenci.

EL SR. GERENT DE SEFOBASA (Miquel Ferrer):

Com hauran pogut veure vostès, el total del pressupost de
1996 només ascendeix a 527.917.000 pessetes, la qual cosa
significa una baixada real de 68.033.000, ja que el pressupost
de l'any 95 era de 595.950.000. Això representa una disminució
de l'11,41%.

Com es pot veure, hi ha hagut una política restrictiva per al
pròxim any 96. El més significatiu d'aquesta baixada ho podem
veure al capítol de transferències corrents, on l'any passat hi
havia 200 milions de pessetes, i que el 96 hi ha només 150
milions de pessetes. Com vostès saben, el destí d'aquest import
és únicament i exclusiva per a l'extinció d'incendis. Aquests
pressuposts que minven en la lluita es veuen augmentats, com
molt bé ha dit el director general, en la prevenció d'incendis, ja
que en aquests moments es veu més important la prevenció que
l'extinció.

Si necessiten qualque aclariment, amb molt de gust se'ls
donarà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, gerent de Sefobasa. A
continuació té la paraula el Sr. Jaume Pou, gerent d'Ibabsa.

EL SR. GERENT D'IBABSA (Jaume Pou):

Sr. President, senyores i senyors diputats. El pressupost
administratiu previst per a l'any 96 d'Ibabsa és de 224.520.000
pessetes. Aquest pressupost ha minvat en un 17% en relació a
l'any 95. Aquest descens és a causa principalment dels punts
següents: en el capítol I ha minvat en un 10% respecte al
personal, ja que l'any 95 era de 43 treballadors i en el 96 és de
38 treballadors; en el capítol II, de compres i béns, el descens
representa un 21% més, aquest punt inclòs totes les despeses
generals, o sigui lloguers, reparacions, subministres, transports,
material d'oficina, publicitat, desplaçaments i tributs; en el
capítol V, transferències corrents, el descens és d'un 7'5%, a
l'any 95 la subvenció era de 190 milions de pessetes i per a
l'any 96 és de 175.625.000 pessetes. Si volen qualque
aclariment?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pou, Gerent d'Ibabsa. Sr. Conseller, s'han acabat
totes les intervencions?

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

S'han acabat les intervencions Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo deman a les Sres. i als Srs.
diputats si volen fer un descans o podem seguir amb la
sessió? Podem seguir amb la sessió? Cinc minuts, d'acord.
Recomençarem la sessió a les onze menys dotze minuts.

Recomença la sessió, amb el torn d'intervencions dels
diferents portaveus dels grups parlamentaris. Grups que
volen intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la diputada Sra. Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair a la
Conselleria d'Agricultura, jo diria que quasi en ple, la seva
presència avui aquí. Crec que realment seria interessant,
donat que és una conselleria que té diferents empreses
públiques i, a més, té un muntant econòmic important, que
es pogués tractar en una altra ocasió més tema per tema,
perquè realment es fa molt difícil xerrar de tots i cada un
d'ells en una hora i en un mateix dia, i crec que és això el
que fa que quedin molt pocs concretats determinats temes
que em permetran els demani.

En primer lloc, una pregunta relativa a un pressupost
anterior i és un compromís existent per part de la
Conselleria d'Agricultura, que li vaig recordar la seva visita
municipal, un compromís d'una quantia que no té gran
importància pressupostària, però sí a nivell municipal, de 10
milions de pessetes en el pressupost del 94 pel tema de
donar solució a uns temes d'asfaltats de camins i ampliació
dels mateixos, en els que es va comprometre la conselleria
però que realment no sé si els han tengut en compte i que
m'agradaria que el Sr. López o la Sra. Moscardó o el propi
conseller em diguessin si el tenen previst dins el pressupost
del 96.

Un altre dels temes que em preocupa, tal vegada és
ignorància o és que s'ha passat molt per damunt, és en
matèria de pesca. La situació, crec, dels pescadors
d'aquestes illes és realment dramàtica, són uns dels
ciutadans que tenen una renda per càpita menys elevada i
que pareix que no tenen una solució immediata. Ells opinen
que la normativa en matèria de pesca és positiva, és bona i
que s'ha fet una bona feina en aquest sentit, però, en canvi,
opinen també que el que no hi ha és un servei d'inspecció
que faci efectiu el que, de qualque manera, legislat, i es
troben realment totalment indefensos davant aquest fet.
Voldria saber si realment pensen dins l'any 96 fer qualque
cosa en matèria d'inspecció, perquè s'ha passat per damunt
del tema de vigilància, però hi haurà un servei d'inspecció,
es farà qualque cosa en positiu perquè la legislació vigent
s'acompleixi? Aquesta és la pregunta en concret.
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Per una altra part també, demanar que s'especifiqui una mica
el tema dels plans europeus i les quantificacions econòmiques,
perquè dintre dels pressuposts en general està molt diluït i
exactament és difícil poder concretar quina quantia econòmica
hi ha destinada per atendre els plans europeus.

Aquestes serien les tres preguntes, en concret, que li faria a
la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President. En contestació a la diputada Sra.
Munar, li he de dir que la Conselleria d'Agricultura i Pesca té
intenció de fer compareixences davant comissió per anar
explicant tema per tema diversos assumptes, ja vàrem fer la
compareixença no fa molt de temps per explicar, precisament,
quin era el programa de la conselleria, i tenim en estudi un
parell de temes monogràfics, precisament per intentar explicar-
los aquí. El que passa és que comprendrà que duim a la
conselleria des del mes de juliol i el que primer hem de fer és
intentar conèixer la conselleria des de dins i ho estam fent i
després ja anirem donant més informacions monogràfiques de
temes concrets.

Temes concrets que ha plantejat, compromís de la
Conselleria d'Agricultura amb l'Ajuntament de Costitx. Bé, li
puc dir que la Conselleria d'Agricultura complirà el compromís
amb l'Ajuntament de Costitx, si pot ser enguany, si pot ser no
els oferirem l'any que ve, crec que més clar no li puc xerrar.

Quant a pesca, bé, li puc dir que existeixen a la conselleria
i existeix a cada una de les illes uns inspectors en matèria de
pesca, que sempre són insuficients; és a dir, això, no ens hem
d'enganyar, que sempre són insuficients i que voldríem que
fossin més nombrosos, però existeixen i fan molta feina, a
vegades troba la gent del sector que massa feina; ja li puc dir,
part del sector que opina que fan massa feina, que n'hauria un
poc menys, que no faria falta fer-ne tanta. També li puc dir que
sí, hi ha una partida prevista precisament per a vigilància tant
aèria com marítima, concretament de 14 milions de pessetes. És
a dir, hi ha un servei d'inspecció a la conselleria, uns inspectors
a la conselleria, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, fan feina i a més hi ha un servei de vigilància
previst.

Quant als plans europeus, hem explicat, per una part, del
programa 5B i per una altra part els puc dir que juntant
distints plans europeus i distints programes, doncs li puc dir
que hi ha 950 milions de pessetes; és a dir, hi ha fons de
cohesió, hi ha reforestació, hi ha mesures agroambientals,
el Reial Decret 1887, iniciativa comunitària i pesca, Ifop
agricultura ecològica, 950 milions. Per altra part, a 5B, li he
de dir que la conselleria, si ho trob, disposa per a l'any que
ve de 754 milions de pessetes de fons Feoga per atendre,
precisament, els eixos i les mesures concretes previstes en
el programa operatiu. En caràcter general, no sé si la
secretària li vol fer qualque ampliació o matisació, però
bàsicament és això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. diputada Munar, vol
replicar?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies. En primer lloc, entenem perfectament, per part
del nostre grup, el que s'hagin de posar al dia, és una cosa
que és evident i passa a tots els nous equips. Desitjar-los
molt d'èxit en aquesta posada al dia. Agrair-los que pensin
complir amb el compromís i, si pot ser, no en el 96, sinó en
el 95, els ho agrairem, donat que els retards sempre són
negatius per part del que té el compromís de pagar.

En matèria de pesca, dir que 14 milions en vigilància és
una cosa, la inspecció és una altra. I m'agradaria saber
exactament quants inspectors hi ha, si és possible saber-ho,
per donar una resposta, entre d'altres coses, a la gent que ens
ho demana, perquè ells consideren que realment la
normativa és bona però l'incompliment és flagrant.

I pels plans europeus demanar que a l'any 96, si és
possible, no es creïn expectatives falses dels plans europeus
perquè després és una manera de deixar decebuda la gent i,
en concret, a la mancomunitat del pla vàrem fer un esforç
important tots els responsables municipals per tal de donar
a conèixer aquests plans; vàrem intentar motivar els
empresaris, fent-los reunions, explicant-los coses, i llavors,
realment hem fet un trist paper, perquè les expectatives que
s'havien creat quant a la realitat ha estat diferent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument. Quant al número
d'inspectors li contestarà el Director General de Pesca, no sense
abans jo fer-li una matisació quant als fons europeus. Quant als
fons europeus li puc dir que la Conselleria d'Agricultura, jo
com a conseller, assumeix tota la responsabilitat que hagi
d'assumir però no més de la que hagi d'assumir; és a dir que
assumiré la que em correspongui i els ajuntaments també la
seva. És possible que se creassin massa expectatives, jo
assumiré la que em correspongui però voldria que tot el món
assumís la seva, tal vegada perquè també estaven en eleccions,
no només autonòmiques, sinó també municipals. Vull dir que
hem d'anar així perquè ho he de dir. Per altra part, dir-li que les
expectatives creades quant a particulars, la conselleria ha fet i
farà un esforç per intentar atendre, que aquestes expectatives
quedin clares i decidides i satisfetes. En poc dies es treuran les
resolucions donant les subvencions quant als particulars. Li
volia fer la matisació que hi ha hagut peticions per a particulars
que desbordaven tot tipus de previsió, 3.467 milions de pessetes
que, després comprovades pel servei, pels serveis corresponents
de la conselleria, han quedat en un total de 1.300 milions de
pessetes perquè els altres no eren subsidiables i, en definitiva,
hi ha prevista una subvenció de 218 milions de pessetes que, ja
li dic, intentarem atendre en pocs dies.

Quant a ajuntaments el problema és més greu. És que si
vostè agafa el programa operatiu 5B i mira les partides que hi
ha previstes per a cada any ens trobarem amb la sorpresa que
les inversions que hi ha previstes o les solAlicituds que hi ha
fetes per part dels ajuntaments, que ascendeixen a 1.400
milions de pessetes, són auxiliables només 1.100; i altres
corresponen a altres institucions, entre altres els consells
insulars han superat tot tipus de previsió fins i tot a nivell de tot
pla. És a dir, si agafam cada any les peticions que hi havia i el
pressupost que hi havia, les partides que hi pot haver fins a
l'any 99, superen tot tipus de previsió. En qualsevol cas, estam
estudiant clarament donar una sortida, tal vegada no només en
un any, a aquesta situació de peticions.

I ara si vol li contestarà el director general quant al número
d'inspectors.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I CULTIUS
MARINS (Jaume Darder i Ribot):

Sí, miri, el número exacte d'inspectors, en aquest moment,
són 7. De totes maneres li vull matisar una cosa, és a dir, els
termes molts o pocs són termes relatius i que, per tant, depenen
del criteri de cada un. També hi ha una cosa molt important que
m'agradaria tenguessin en compte i és que la competència
d'inspecció que té la comunitat és en aigües interiors i terra, per
tant, gran part de la inspecció, arrossegament, per exemple, i
això, seria en aigües que no estarien entre caps. És a dir que per
tant hi ha una colAlaboració entre la inspecció del Govern
central que coordina la perifèrica i la nostra. El número són 7
i li dic que molts o pocs és un terme bastant relatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Darder, gràcies Sr. Conseller. Pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula
la diputada Sra. Margalida Thomàs. Deu minuts, per favor.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També agrair la presència de tots
els càrrecs de la conselleria i també fer referència a la
dificultat de poder fer una intervenció igualment àmplia,
donades les quantitats d'informació que se'ns dóna en
aquests moments. Per tant, el que faré serà només limitar-
me a demanar concreció en dos o tres punts, i després, un
estudi posterior dels pressuposts ja donaran possibilitats de
fer majors intervencions parlamentàries.

La primera de totes que volia plantejar és quan es parla
de reducció del capítol I, de personal, o del capítol II, i es
parla tant a Ibabsa com a altres serveis de reducció del
capítol de personal. Ja en parlàrem quan es va presentar el
Conseller d'Agricultura sobre la quantitat de personal que té
aquesta conselleria amb caràcter eventual i, evidentment,
amb una filosofia que discutíem en aquell moment diferent,
per part d'Esquerra Unida pensam que hi ha molts de serveis
de la conselleria que no haurien d'estar en mans de personal
eventual, sinó de personal fix. Aleshores comprovam que en
els pressuposts del 96 igualment no està previst donar
colAlocació fixa a molt de personal, tant de Sefobasa com de
qualsevol altre servei i, igualment, només demanar si la
reducció o la possibilitat, quan s'ha parlat de reducció de
personal a segons quins serveis, realment si vol dir que
desapareix part de la feina que fan aquesta gent o si és que,
senzillament, torna haver-hi reducció per una altra vegada
fer contractacions eventuals amb molts pocs mesos de
necessitat d'aquestes persones.

Per altra banda, s'ha parlat de 60 milions, crec recordar,
per a agricultura ecològica, i voldria fer menció d'una
petició que ens ha arribat sobre, precisament, el Consell
d'Agricultura Ecològica que es va crear pel Decret 99 del
1994, quan hi va haver les transferències sobre agricultura
ecològica, i que en aquests moments les funcions de control,
suport tècnic, difusió i promoció de l'agricultura ecològica
es troben amb una manca de finançament ja que ha provocat
que no s'hagin pogut renovar els contractes del director
tècnic i de l'inspector que finalitzaven el mes de setembre.
Aquesta petició, aquesta demanda es concretaria en el fet de
si els 60 milions que s'ha parlat aquí d'agricultura ecològica,
significa revitalitzar aquest Consell d'Agricultura Ecològica
creat o, pel contrari, significa allò que es tem, el fet que
s'assumeixi per part de la conselleria i definitivament es
doni per tancat aquest Consell d'Agricultura Ecològica?

I, finalment, dins els programes europeus, ara ha fet
menció el conseller de les quantitats destinades, demanar si
la conselleria té un estudi fet sobre els ajuts que dóna, un
estudi fet sobre quin tant per cent es dóna per a agroturisme,
per a restauració, enfront d'un tant per cent que, per les
dades que ens han facilitat, pensam un tant per cent molt
baix.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Thomàs, per favor, un moment. He de tornar a demanar
silenci dins la sala per a un bon desenvolupament de la sessió.
Pot continuar, si vol.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Pensam que és un tant per cent molt baix dedicat al foment
de l'agricultura, a tots els aspectes agrícoles. Llavors, una mica
si ja tenen un estudi fet de quin tant per cent es dedica a cada
cosa i si està pensat el canvi d'aquests tant per cents o
d'aquestes subvencions? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, també molt breument. Sí, amb
l'assumpte de personal quant a les empreses, doncs ja ho vàrem
comentar una vegada a la Comissió d'Economia, la nostra
política serà intentar que hi hagi el mínim de gent fixa. Ja li
vaig contestar, no tenc perquè enganyar, les coses crec que
s'han de dir com són.

Li vull dir clarament que la baixada de pressuposts a les
empreses és que volem que les empreses estiguin
dimensionades al que correspongui, i una de les coses que m'ha
preocupat quan he entrat a la conselleria és que tenguin la
dimensió que correspongui, així de clar.

Quant a l'agricultura ecològica, als 60 milions, li puc dir que
aquests 60 milions, en definitiva, són per finançar una línia
d'ajudes per al foment de l'agricultura ecològica o biològica que
és del 95, el Decret 57/95.

Pel que es refereix al Consell d'Agricultura Ecològica, la
CAE, ha sortit informació a la premsa, vostès ja m'ho han dit en
el Parlament un parell de vegades; em cregui que no estic
d'acord amb el que s'ha dit perquè per a l'any 95, és a dir, el
Consell d'Agricultura Ecològica està muntat com si fos, ens
agradi o no, no ho he muntat jo, està muntat com si fos un
consell regulador d'una denominació d'origen; no sé si m'explic,
com si fos el vi, com si fos el formatge de Maó, i està muntat
així. Nosaltres tenim una línia i una partida per ajudar als
consells reguladors igual que la CAE i em cregui que
l'aportació de l'any 95 d'aquesta partida d'agricultura ecològica
a consells reguladors, ha estat molt més important agricultura
que els altres, però amb molta diferència, precisament perquè
començaven i creiem que els havíem de donar més suport que
a coses que ja estaven muntades i que a més funcionen
empresarialment i que, per tant, no es tracta de gent que té
poques quarterades, producció d'animals, és a dir, gent que, no
sé si m'explic; i em cregui que l'ajuda va ser bastant més
important, concretament de la partida de consells reguladors els
vàrem donar 1.500.000 pessetes que ja tenen a la disposició. I
a més per a l'any 95 aquests senyors rebran un total de
8.800.000 pessetes. Amb què es divideixen aquestes coses? El
que li he dit, el 1.500.000 que ja han rebut de consells
reguladors; una subvenció per despeses d'establiment, que
arribaran, d'acord amb el programa Foners 2, amb les ajudes
que ja li he remarcat abans que hi ha hagut 1.000 i busques de
milions i que en pocs dies es resoldran. El que jo no puc fer i és
el que em varen demanar, és resoldre la d'agricultura ecològica
abans que les altres, no sé si m'explic, jo les resoldré
sistemàticament totes seguint un ordre, no sé si m'explic. I
aquests senyors rebran el 100% del que han demanat, que són
4.800.000 pessetes i les rebran, no sé si m'explic. I jo els vaig

intentar explicar, es veu que no ho varen entendre perquè
després se'n varen anar als distints grups polítics i a la
premsa, perquè supòs que no em varen voler entendre, no sé
si m'explic.

Després, d'analítica de sòls i d'analítica de residus, tant
amb la Universitat com amb Madrid, els varen prometre una
ajuda, els ho va prometre el Conseller Morey i evidentment
pens respectar  aquestes promeses fetes, suposen 1.700.000
pessetes i 800.000 pessetes i no hi havia cap obligació de
fer-ho, no sé si m'explic el que li vull dir. Per tant, no puc
admetre de cap manera que es digui que en matèria
d'agricultura ecològica no hi ha hagut suport per part de la
Conselleria d'Agricultura i jo duc a la conselleria tres
mesos, i això són coses que estan fetes durant enguany i que
es pensen solucionar durant enguany, 8.800.000 pessetes;
escolti, més que altres, no sé si m'explic, precisament
perquè creiem que se li havia de donar suport més que a
altres coses.

Per un altre costat m'ha demanat el tant per cent d'ajudes
que hi haurà quant a agroturisme. Això, hi ha en el Decret
3/95, que regula el programa operatiu Foners 2 quant a les
ajudes a inversions que facin particulars i entitats, consells
insulars, preveu unes línies d'ajudes; i sap vostè que
tractant-se d'ajudes a inversions productives pot ser el 30%,
amb uns límits màxims,  7 milions de pessetes; el cent per
cent tractant-se d'inversions no productives, amb uns límits
també; i del cent per cent tractant-se de foment de treball i
coses ocupacionals. El de la CAE era precisament el cent
per cent perquè és una inversió no productiva, li pagarem el
cent per cent. I, concretament, en matèria d'agroturisme el
que hem fet, en base a una ordre que regula el criteri de
selecció de totes aquestes ajudes i peticions, és establir per
a agroturisme una ajuda des del 20% amb el límit màxim de
7'5 milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Thomàs.
No? Gràcies. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té
la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És ben cert que l'Hble. conseller no
sabia a la seva primera compareixença que va fer aquí al
Parlament, va dir que no sabia quants d'agricultors i ramaders
hi havia a les illes però segurament que sí deu saber quina
quantitat d'alts càrrecs té a la conselleria i se n'ha recordat de
dur-los tots, evidentment, avui a aquesta compareixença, la qual
cosa li hem d'agrair perquè ens serveix per conèixer-los i,
segurament, per aclarir els temes tècnics, les qüestions
tècniques que s'hauran de plantejar en el transcurs d'aquest
debat.

Miri, Sr. Conseller, hem trobat a faltar a la seva primera
intervenció que no fes cap classe de valoració política, cap
casta de diagnosi del camp a les illes o del sector pesquer, cap
classe de disseny de quina és la política que se suposa que ha
d'impregnar la construcció dels pressuposts. I ens ha xocat
perquè el nostre grup, precisament, ha estat molt crític amb la
Conselleria d'Agricultura i açò ens ha obligat a dur de forma
reiterada esmenes a la totalitat que provocaven un debat polític
en el si d'aquesta Cambra perquè trobàvem a faltar aquesta
política. Dèiem que la Conselleria d'Agricultura era una espècie
de gestoria que donava serveis als agricultors, donava serveis
al món rural, però quedava reduïda a açò i com a molt
s'excusaven en què posava en pràctica essencialment aquells
trets, aquell disseny de política agrària que es dissenya des de
la Comunitat Europea. Nosaltres dissentim de què la
Conselleria d'Agricultura hagi de ser açò, pensam que ha
d'incidir de forma molt directa i amb polítiques pròpies en la
situació dels agricultors a les illes, perquè es poden fer coses,
se n'han de fer moltes si no volem que aquests agricultors, que
vostè no sap quants són exactament, arribin a desaparèixer i
després, sincerament, serà molt més fàcil poder-los comptar.

Nosaltres hem de dir que de les diferents aportacions que
han fet els directors generals o secretari general tècnic i
representants, gerents de les empreses públiques, hem de treure
la mateixa conclusió que hem tret respecte de la seva
intervenció, ha estat una intervenció de números, de xifres, i no
és açò. Els pressuposts, el debat parlamentari dels pressuposts
és un debat de polítiques, em cregui que ho trobam a faltar amb
vostè, però també amb tots ells; però com que han fet un debat
sense entrar tampoc en concrecions, i el debat, Sr. Conseller,
polític li anuncio que el farem en el plenari, em conformaré en
fer-li unes poques preguntes per entrar en olivetes, que solen
dir.

En el programa de millora de les infraestructures bàsiques
de l'agricultura parlen de rehabilitació de camins rurals. Ja s'ha
tocat d'alguna manera el tema i nosaltres voldríem demanar-li
quina quantitat pensen dedicar-hi? Quin control es durà des de
la conselleria, vostè ja ens ha explicat que es faria conveniat
amb els ajuntaments i, per tant, a petició de part, però quin
control es durà des de la conselleria per tal d'assegurar que els
camins que es millorin siguin de ver d'interès rural? I vostè sap
que li he fet una pregunta concreta, amb petició de resposta
escrita, fa pocs dies, perquè hem tengut notícia que a una zona
molt concreta de l'illa de Menorca, on està a punt de fer-se una
urbanització, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha
demanat l'asfaltat d'un camí fins que arriba fins a l'entrada
d'aquesta urbanització concreta, concretament el camí del Pare
que mai s'havia arreglat ni havia interessat a aquest ajuntament,
el camí del Pare, Sr. Conseller.

Parlen també al programa, quan parlen de les actuacions
a dur a terme de la millora de les infraestructures bàsiques
de l'agricultura, de racionalització de l'ús de l'aigua per a
reguius; i nosaltres li demanam també quina quantitat
concreta hi dedicaran? Quantes depuradores fan en aquest
moment, és un dels elements del programa d'actuacions que
vostès exposen a la memòria, quantes depuradores tenen en
aquest moment una depuració terciària que faci possible que
s'utilitzi l'aigua per a reguius agrícoles? Si pensa que el
Govern donarà un nou impuls a la creació de societats de
regants que puguin utilitzar aquestes aigües residuals, la
qual cosa fins ara ha estat un fracàs de la conselleria, no sé
si vostè se sent hereu d'aquest fracàs o no. Parlen d'impulsar
nous sistemes de reg, quina quantitat concreta volen dedicar
a açò? I si pensen, quan parlen de nous sistemes de reg,
simplement amb el problema dels hortolans, o sigui, de la
horticultura, o si parlen també de reg de menjar de bestiar,
de farratge que, evidentment, necessita uns sistemes
diferents? Si pensen que s'han de prendre mesures des de
l'Administració per prohibir actuacions absolutament fora
de lloc, com són aquella imatge que tots tenim dins la nostra
nineta, el mig dia d'un mes d'agost veure com s'està regant
un camp de menjar de bestiar a una tanca per aspersió, amb
el disbarat que açò representa, vostè sap que més de la
meitat de l'aigua no arriba a terra i s'evapora. Si han pensat
vostès que com una mesura per fomentar la no utilització
d'aigua o minvar el reg per part dels agricultors, mesures
alternatives. L'anterior conseller ens va parlar a un moment
determinat de potenciar una dessecadora d'alfals que pogués
fer que açò tengués com a conseqüència comptar amb
menjar suficient com perquè a l'estiu no s'hagués de
menester regar o disminuir aquesta quantitat de reg. I parlen
de creació de petites preses, embassaments, aquest és un
dels programes que any rera any estan a la memòria;
quantes n'han fet, quants embassaments, preses, han fet a les
illes, quants a cada una de les illes i quins pensen fer, i si
tendran en compte abans de fer-los que, ho solen fer, vostè
ho sap, sempre a barrancs, no produeixi açò una agressió
mediambiental que seria rebutjable?

Electrificació rural. Li he de recordar Sr. Conseller que
aquesta ha estat sempre la ventafocs de la Conselleria
d'Agricultura, s'han dedicat poquíssims doblers, encara que
era una actuació conjunta; indústria a través de plans,
electrificació rural li deia Sr. Conseller, hi ha zones, Sr.
Conseller, que fa cinc i sis anys que estan en marxa,
electrificacions que estan pendents que es doni una
suplementació, una partida suplementària per poder dur a
terme l'electrificació amb baixa tensió, que és el que té
aturat que els agricultors puguin rebre i li puc explicar
exemples concrets, si vol, quan acabem; què hi dedicaran
aquest any?
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Parlen també de la millora de l'habitatge rural. Vostè sap
que nosaltres vàrem ser uns grans crítics, millora de l'hàbitat
rural, és açò o és simplement millora de les infraestructures dels
pobles que estan dins el món rural, què implica tot açò? Què
sap que nosaltres vàrem ser uns grans crítics del servei de la
millora de l'habitatge rural, un servei desbaratat que tenia la
Comunitat Autònoma que feia que un gerent que cobrava 6
milions cada any i tenia una secretària que en cobrava 4 dedicàs
tots els seus esforços a gestionar 5 milions de pessetes anuals?

Pla de desenvolupament de les zones rurals de les Illes
Balears, 5B, actuacions. Diu, aconseguir millorar l'estructura
rural per adaptar les produccions a un mercat com és el turístic,
és açò simplement filosofia, hi ha mesures concretes que es
volen dur a terme, que es posaran en pràctica, açò deu ser allò
que al Sr. Morey li encantava tant parlar, el pacte intersectorial,
el germà gran que donava la ma al germà petit, com orientaran
aquestes produccions, cap al consum dels hotels, que es
diferents al dels restaurants o cap als restaurants? Estam parlant
de qualitats diferents i estam parlant d'estructures de
comercialització també diferents, siguin hotels siguin
restaurants, o totes dues? Pensen dedicar ajudes concretes a la
comercialització, a la creació d'estructures conjuntes de
comercialització? Es farà una tasca d'informació i orientació de
les produccions? Vostès saben perfectament que quan açò s'ha
intentat un dels grans problemes que s'han tengut és que els
agricultors no es posaven d'acord amb quina havia de ser la
producció de cada un, no tendien a especialitzar-se ni
comercialitzaven de forma conjunta les seves produccions, amb
la qual cosa era molt difícil poder parlar amb l'hoteler que
necessita un interlocutor únic que, a més, li proporcioni tots els
productes primaris que necessita. Es potenciaran, per tant, les
cooperatives de comercialització, una política oblidada per la
seva conselleria, i aquesta és una de les herències a les que
vostè haurà de fer front? Hi ha algun programa concret per
solucionar la més greu dificultat que tenen els agricultors quan
han de subministrar als hotelers, que és la forma de pagament
dels hotelers? Aquests paguen, tothom ho sap, als 90 i als 120
dies i de vegades a més llarg a termini i açò implica sempre una
descapitalització dels que subministren a aquests hotelers, es
tendrà en compte açò, hi haurà una línia concreta per fer front
al finançament, a la despesa financera que açò implica?

Parlen a la seva memòria també d'inducció de canvis a la
piràmide poblacional. Serà també simple filosofia, Sr.
Conseller? Com? Com es canvia la piràmide poblacional i feim
que la població més el sector amb una població més envellida
que és l'agrària es capgiri per tenir una població jove? Quins
ajuts concrets per a la incorporació dels joves a l'agricultura
nous? Quines idees noves per poder fer que els agricultors
acudeixin, es facin propietaris de la terra, vostè sap que aquest
és un dels handicaps més grans que tenim. Les úniques ajudes
per a adquisició de terres, n'han parlat vostès només un segon,
ho han anunciat, es concretaran a les mesures que s'estan
impulsant des del Govern de l'Estat i amb els barems que
s'apliquen des del Ministeri d'Agricultura? Si és així, Sr.
Conseller, no es farà res a les illes i serà un fracàs sempre,
perquè els ajuts tenen una limitació que el preu de la terra a les
illes fa que sigui impossible, que no sigui atractiu de cap
manera per part dels agricultors. A quines zones duran a terme
aquestes induccions al canvi de la piràmide poblacional? Es
faran actuacions verticals o seran aquell calaix de sastre de les
actuacions horitzontals que molt poques vegades donen el
resultat que hauria de donar?

Diversificació de les fonts de renda. A part de
l'agroturisme, pensen fer alguna cosa; i no parl de turisme
rural, que no té res a veure amb els agricultors, a part de
l'agroturisme, es farà alguna cosa? Quina quantitat concreta
s'hi dedica? Amb quins projectes? Aquell famós projecte
que parlava de formació dels agricultors per aconseguir que
aquests fessin artesania se segueix plantejant? Es parlarà
d'una vegada per totes de rendes complementàries des
d'aquesta visió de la que vostès parlen però que mai no es
tradueix en fets, que l'agricultor és el conservador del medi
natural, és el jardiner del medi natural han arribat a dir, ho
deia el seu antecessor, però que mai no ha tengut les
compensacions suficients com per deixar d'utilitzar
determinats productes químics que poden incidir de forma
negativa en el medi natural, per exemple, és una de les
propostes que hem fet nosaltres de manera constant i
respecte de la qual hi ha experiències pilot en el nord
d'Itàlia, en el sud de França?

Millora de les condicions de vida, hàbitat i
desenvolupament cultural de la zona, fins i tot d'açò parlen,
supòs que coherentment de què no estam parlant d'economia
agrària quan parlam d'agricultura, sinó de món rural amb
tota la filosofia que açò implica. Quines actuacions
concretes de millora de les condicions de vida i quina
quantitat hi dedicaran? Hi entra en aquesta actuació el
programa Oti? Aquí els hem de recordar forçosament que el
seu antecessor, del que no sabem si se sent hereu en tot o
només en part, ens va anunciar a bombo i platerets a la
compareixença dels anteriors pressuposts del 95, que el
programa estrella, ho va dir així, d'aquest any seran les Oti,
una actuació vertical damunt uns pobles que els canviarà i
els convertirà en les locomotores que arrossegaran no només
la població d'aquell nucli sinó tota les dels pobles dels
voltants, representarà un canvi brutal, total; vaig llegir l'altre
dia encara la compareixença per recordar les seves paraules
exactes; i nosaltres tenim la sensació que aquella estrella
que havia de ser tan lluminosa s'ha transformat en un estel
fugaç però que ha desaparegut i ha deixat de ser estel en sis
mesos just just, amb una situació, em cregui Sr. Conseller,
quasi de vertadera estafa als ajuntaments que es varen sentir
involucrats en aquesta qüestió, que varen obrir expectatives,
no sols, sinó amb rodes de premsa que qualcú d'aquí dins
recordarà molt bé al costat del conseller, el seu antecessor,
on es parlava d'aquestes inversions que podien representar
cents de milions de pessetes i induïen a la societat civil, als
ciutadans a què presentassin els seus projectes a part de
presentar els de les entitats públiques o els ajuntaments. Un
exemple concret, un poble ... a l'illa de Menorca, enguany
hi havia el compromís de gastar 20 i tants milions, se'n
gastaran no arribarà a 5, una quantitat, ja sé que
perfectament calculada per la conselleria, de que es pugui
fer una obra per adjudicació directa pura i simplement; i les
expectatives que es varen crear han desembocat en una
situació de desencís.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi concretant que ha consumit el seu temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President intentaré ser més ràpid. Quines actuacions
pensen dur a terme amb el programa Oti a cada un dels pobles
que estan declarats per aquesta figura, protegits o inserits dins
aquesta figura a cada una de les illes? Hi haurà un canvi de
filosofia al respecte?

Mesures de recursos hídrics. Concretes les volem, Sr.
Conseller, què es farà en matèria de captació, que diu que és un
dels objectius i una de les actuacions a impulsar? Què es farà en
matèria de racionalització del consum i en parlen també com un
dels programes de la seva conselleria; què s'hi dedicarà a
aquesta actuació? I en regeneració dels aqüífers, on, amb
actuacions concretes a un lloc perquè siguin experiències pilot
i després els altres en puguin aprendre?

Un segon, Sr. President, intentarem ser el més ràpids que
puguem. Reforestació de terres erables, quin ha estat el resultat
que ha tengut l'actuació aquests anys passats, concretament
l'any 1995? Quina previsió hi ha a dedicar a aquesta actuació
per a l'any que ve i si pensen que aquesta és prioritària o no? Ve
només a partir dels fons comunitaris o la Comunitat Autònoma
hi fa aportació també?

Es parla dins el programa de foment, desenvolupament i
aprofitament de bosc, d'aprofitament del brancatge sec; per fer
què? Per fer compostatge que després serveixi per a adob per a
l'agricultura o per a regeneració del mateix bosc? Estarà
subvencionat per la conselleria? Quina quantitat s'hi dedica?
S'utilitzarà com a font d'energia, com en el seu moment també
es va anunciar o es va apuntar per part de la conselleria?

Uns apunts molt breus en qüestions de pesca. Ens han
parlat de forma fugissera també del pla d'esculls artificials.
Nosaltres voldríem saber en concret si aquell pla que s'havia
d'aplicar a l'illa de Menorca, que va ser la que va quedar un
poc més endarrerida en aquesta qüestió, tendrà aplicació
real o no i a quines actuacions? I respecte dels cultius
marins. Miri, Sr. Conseller, nosaltres tenim molta por que
amb aquesta qüestió vostès arribin tard, arribin tard des de
la conselleria. Tot el programa d'actuacions en matèria de
cultius marins, exceptuant que duran a terme el programa en
matèria de foment del marisqueig, creiem que arriba tard
perquè pràcticament no existeixen ja empreses de cultius
marins de les illes. És més, aquella revolució del neolític de
la que parlàvem a diferents compareixences quan discutíem
aquest tema, que implicava que el caçador, pescador, s'havia
de convertir en ramader, cultivador de peixos; en què
queden? Tenen un pla concret per induir a què es formin
empreses de cultius marins amb participació directa dels
pescadors o simplement fan pura i simple tasca
d'investigació per investigar? Què succeirà amb la
depuradora de marisc del Port de Maó, que és absolutament
necessària per poder desenvolupar el programa de
marisqueig d'aquella illa? Què succeirà amb la declaració de
la zona nord del Port de Maó també com a zona d'interès
marisqueig, i sé que no depèn exclusivament de vostès, sinó
de l'Administració central, que és bàsica, és una eina bàsica
per poder promoure aquest marisqueig?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor. Ha consumit més del 50% més del
temps. Acabi.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President, només un parell de preguntes
concretes, Sr. President i acab d'una vegada per totes. La
disminució de capítol I, Sr. Conseller, no és un mèrit per sí
mateix, és un mèrit si no es creen places inservibles o
prescindibles; i nosaltres li diem, Sr. Conseller, és conscient
que en matèria de dues qüestions, de dues polítiques o de
dos serveis que donen, guarderia forestal i servei d'inspecció
de pesca, estam molt mal dotats? Sap vostè, Sr. Conseller,
que som la Comunitat Autònoma que té el nombre més baix
de guardes forestals per hectàrea de sòl protegit, per
hectàrea de bosc i que aquest és un vertader handicap que
tenim, que no es pot solucionar contractant personal laboral
a través simplement de Sefobasa perquè aquests no poden
exercir la funció inspectora, que han de ser precisament
funcionaris.

Sr. Conseller, pensa, d'una vegada per totes, fer
desaparèixer Seamasa? El responsable de Seamasa ens ha
explicat aquí la política que durien a terme, les actuacions
que durien a terme durant aquest any 96, però el President
del Govern ens va anunciar que la seva voluntat és que
aquesta empresa desaparegués, vostè no n'ha fet ni cas pel
que sembla. Nosaltres li demanam, si hi ha un pressupost
consolidat i vostès el volen aprovar per a aquest any, que
preveu actuacions durant tot l'any, ens demanam si pensen
que aquesta desapareixerà i aquest pressupost o aquestes
actuacions es duran a terme des de la Direcció General de
Pesca, que n'hi hauria ben prou?
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I supòs, Sr. President, que no puc abusar més.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Orfila, intentaré
contestar, però ha dit tantes coses que no sé si les contestaré
totes, en qualsevol cas vostè després em rectifica o m'afegeix.

Hem començat pel número d'agricultors, pel tòpic que ha
sortit de què no sé quin és el número d'agricultors.
Evidentment, sé quin és el cens de l'any 89, l'únic que vaig dir
és que crec que hauríem de saber exactament el número
d'agricultors a títol principal que hi ha i els que no hi ha a títol
principal; i estam fent feina amb això, estam fent feina per tenir
un cens actualitzat, sense haver d'esperar que passin els deu
anys perquè hi hagi el cens. Hi estam fent feina perquè crec que
és una cosa important, perquè crec que això queda desfasat amb
molt poc temps i crec que les dades que hi ha actuals no
responen a la realitat.

Evidentment, he vengut acompanyat d'alts càrrecs, entre
d'altres perquè vostès les coneguessin, Sr. Orfila, com que no
les coneixien. I com que a més pretenc que la conselleria no se
dugui amb una sola persona, amb jo, perquè em cregui que la
conselleria és bastant gran, en definitiva cada un té la seva
parcelAla i s'ha de fer càrrec de la seva parcelAla; en definitiva
ells són els que han d'explicar, va ser una tècnica que amb mi
ja va emprar, quan jo era director general, el Conseller Sr.
Reus, i em va parèixer una bona tècnica, i les coses que
m'agraden, quan em varen nomenar conseller la vaig dur a la
Conselleria d'Agricultura.

Em demana vostè o em diu vostè que no he presentat cap
programa i que no he fet cap valoració, diagnòstic, disseny del
sector primari. Sr. Diputat o Conseller del consell insular
també, però, no fa molt de temps vaig fer i li vaig explicar quin
era el programa de la conselleria, el que passa és que vostè, tal
vegada, ha repetit la seva intervenció que havia fet l'any passat
sobre els pressuposts. És a dir, ja li vaig explicar no fa un mes
quin era el programa de la conselleria i les línies mestres quines
eren, les puc repetir si vol.

En matèria d'empreses ja he dit i està inclòs a la llei de
pressuposts d'enguany que desapareixerà durant l'any que ve
Seamasa, ja ho va dir el President de la Comunitat Autònoma.
Seamasa, el Servei d'Aquicultura Marina, desapareixerà durant
l'any que ve, ho va dir el President de la Comunitat, jo li reiter.

Altres resums d'actuacions que li podria remarcar,
promoció de productes balears tant agrícoles com ramaders,
quotes lleteres, reforestació, assegurances agràries. Si vol
que li faci un esquelet només de les quatre coses.

Quant a què em diu vostè que pareix que nosaltres
xerram de política comunitària i no podem xerrar de, home,
el que no podem ignorar és que nosaltres estam dins la
política agrària comú i de la Unió Europea; la nostra política
agrària no difereix molt d'això, però, precisament, els
programes operatius, o el programa Leader el que ens
permet precisament és intentar adaptar aquests programes
europeus a la nostra realitat, a les nostres circumstàncies; hi
haurà més doblers a una cosa, hi haurà més doblers a una
altra perquè ens interessa potenciar una cosa o una altra, i
això és la decisió que s'ha pres a nivell de pressuposts.

Ja m'ha fet preguntes concretes, detalls, coses concretes,
intentaré contestar ràpidament. Camins rurals, doncs camins
rurals, que no siguin 5B, hi ha 12 milions de pessetes; i a
zona 5B hi ha el programa operatiu que, a l'eix
d'infraestructura rural, el Feoga, preveu una partida de 153
milions de pessetes; ja veurem com les desenvoluparem
aquests 150 milions de pessetes. Intentaré que hi hagi una
partida suficient i a més és possible que surti una normativa
nova en matèria de camins rurals; m'explic? Estam en estudi
amb una normativa en matèria de camins rurals per intentar
precisament atendre la fortíssima demanda que ens fan a
nivell de pobles sobre camins rurals.

M'ha xerrat del camí del Pare de Ciutadella, si
l'ajuntament és un dels camins que m'ha plantejat; està fet
de fa anys, jo no l'he fet, està fet des de fa anys, Sr. diputat,
hi havia un problema amb qualque propietari, pareix ser que
ara ja no hi ha cap problema, simplement el batle m'ho ha
presentat i m'ho ha mostrat, és a dir, ni he dit que sí ni he dit
que no.

Racionalització d'aigua. Sí, tenim, li puc dir, que en
matèria d'aigua sap vostè que hi ha actualment dues zones,
el Pla de Sant Jordi, Sant Eulàlia a Eivissa, tota la zona
d'interès nacional de Campos, inclòs el Pla nacional de
reguius o l'avanç de pla nacional de reguius; estam estudiant
el pla nacional de reguius, hi ha una reunió dia 15 a Madrid,
precisament per ja manifestar quina és la nostra primera
posició. Em cregui que amb això estam intentant fer un
programa i uns estudis pilots, volem intentar fer qualque
cosa. Li puc dir poca cosa en concret, estam estudiant, la
qual cosa no vol dir que es faci així com li dic, estam
estudiant. El Pla de Sant Jordi, xerrar de flors; Algaida de
productes ecològics; a Sa Pobla de patates; a Vilafranca de
melons i de tomàtigues i a Sóller de cítrics. I no sempre és
necessari un terciari per poder, sí Sr. Orfila, ho cregui o no,
jo no n'entenc d'això, però li assegur que uns tècnics, que no
són tècnics de la conselleria, que hem tengut qualque
reunió, ens expliquen que no sempre és necessari un terciari
per fer aquestes "deixones"; i si és així, no, no només als
arbres i bé, estam estudiant perquè és important.
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M'ha xerrat també d'electrificació rural. D'electrificació
rural li dic que en el 95, a Menorca, s'han invertit 88 milions de
pessetes. I sé que hi ha qualque problema pendent quant a baixa
tensió, em cregui ho sé; m'ho han fet arribar. El que passa que
també li he de dir és que haurem de veure, hauré d'adaptar les
necessitats al pressuposts que tengui, no sé si m'explic, faré tot
el possible si es pot atendre, no li puc dir si es podrà atendre
durant l'any que ve o un altre any, així de clar li he de dir.

Quant a comercialització, adaptació a la demanda, en
matèria de comercialització o de productes típics d'aquí li vull
dir que hem arribat a un acord amb la Conselleria de Turisme,
a través de l'Escola d'Hostaleria i a través d'Ibatur, estam fent
campanyes de promoció de productes. Però, a més, a través de
l'Escola de Turisme intentarem aprofundir en aquesta matèria
per intentar una intervenció per part de l'Escola de Turisme
depenent del Consorci creat a la UIB per fer feina, en el sentit
que no només se consumeixen actes oficials, productes com tots
sabem que és el vi; no, intentam anar un poc, coses més
importants, és a dir, fruites hortalisses, carn, s'està intentant fer
feina en aquest sentit.

Em xerrava també de mesures concretes per invertir la
piràmide poblacional. Home, el 5B precisament el que pretén
és invertir la piràmide poblacional, és l'objectiu primordial del
5B, a través de les mesures previstes en el 5B. Sr. Diputat jo no
inventaré la pólvora ara, és a dir, l'únic sistema d'invertir la
piràmide poblacional és millorar les rendes agràries a través de
qualsevol instrument o sistema; és a dir, diversificació agrària,
estam xerrant de qualsevol cosa que pugui millorar rendes
agràries perquè els agricultors segueixin quedant al camp,
sempre que siguin mesures compatibles amb el medi natural. I
això ja li vaig dir al programa de la compareixença, com és fa?
Doncs, precisament les inversions en matèria de 5B que
s'intenten fer són per a aquestes coses.

Quant al 5B, amb les inversions per part del Consorci 5B, es
veu, Sr. diputat, que està ben informat pel Sr. Batle que va
assistir ahir a la reunió de la comissió executiva on els va
explicar precisament el que vostè ha dit; per tant, l'han informat
bé, l'han informat bé. És a dir, ahir hi va haver una reunió amb
distints batles a la comissió executiva i els vaig exposar a
distints batles, entre ells el batle de Ferreries, quina era la
posició de la conselleria quant al que ja els he exposat de les
ajudes, les peticions, solAlicituds de particulars i les peticions
d'ajuntament i els vaig informar de quina era un poc la filosofia
i tal.

Reforestació, biomassa, esculls; reforestació, hi ha un
pressupost per a l'any que ve, si el trob, 266 milions de
pessetes; i després tenim en lluita contra la desertització i
erosió, 62 milions de pessetes.

Cultius marins, em xerra vostè d'arribar tard. Bé, aquí hi
ha hagut una crisi general del sector, no a Balears;
precisament la insularitat ens pot servir tal vegada de
qualque cosa en aquest sentit. En aquesta matèria intentam,
i crec que el director general li ha exposat clarament una
política a seguir durant l'any que ve, per tant, precisament
crec que el que més ha exposat, és precisament, la part de
pesca i li ha explicat més clarament quina és la filosofia i la
política que duríem durant l'any que ve; crec que
precisament hi ha hagut suficient informació sobre aquesta
matèria.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, miri, és clàssic i són apassionants els
debats del Sr. Orfila amb el Conseller d'Agricultura, però
aquesta Presidència es veu en la necessitat de recordar-los
que el temps és igual per a tothom i que s'ha de respectar.
Així que vagi abreujant.

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

Moltes gràcies, Sr. President. He acabat, Sr. President,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Orfila, té vostè la paraula en
torn de rèplica.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, intentaré aquesta vegada no ser gens
clàssic i seré tot el ràpid que pugui.

Sr. Conseller, del programa 5B no m'informen els
alcaldes i m'encanta quan me'n fan algun comentari;
simplement, el seguiment que feim de les qüestions que du
a terme la conselleria i la lectura dels mitjans de
comunicació, ja ens dóna a entendre que les coses que
vostès han promès i nosaltres tenim una hemeroteca de cada
un d'aquestes temes, no s'acompleixen. I com que nosaltres
hem assistit als debats per activa i per passiva del tema Oti,
per exemple, i veim que no s'han traduït en res, ens causa
alarma, perquè ja li he denunciat més d'una vegada. Quan
s'alcen falses expectatives açò redunda, en perjudici sempre,
dels administrats.

Preguntes concretes, Sr. Conseller: què dedicaran al
programa Oti a cada un dels pobles de les illes que estan
considerats, que estan declarats, per beneficiar-se d'aquestes
operacions territorials integrades, a cada un dels pobles el
1996?

Segona qüestió, preguntes concretes: què succeeix amb
els convenis amb Icona una volta Icona ha desaparegut?
Icona, a nivell estatal, ha desaparegut, ha passat a ser, a
formar part, què succeirà amb aquests convenis?
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No ha parlat en cap moment, Sr. Conseller, de la
transferència als consells insulars; per a quan la té prevista?
Açò condicionarà els pressuposts, hi ha la partida ja per fer la
transferència suficient als consells insulars? Quantes empreses
afectarà, quantes empreses es veuran afectades per aquesta?

Ibabsa, campanyes de sanejament ramader. Tots recordarem
que els consells insulars han duit el pes molt de temps en
aquesta qüestió, un pes importantíssim, fent aportacions
econòmiques; aquest any mateix el Consell Insular de Menorca
ha aportat 13 milions; què no! I tant Sr. Conseller, el Consell
Insular de Menorca 13 milions, el d'Eivissa 6, i pràcticament no
té ramaderia. Preguntes concretes: no creu que qui va bé en
aquesta qüestió és el Consell Insular de Mallorca, que des de
l'any 90 no paga, no fa cap aportació per a aquesta qüestió, amb
la qual cosa es produeix un greuge comparatiu a la resta d'illes
perquè aquesta és una competència de la Conselleria
d'Agricultura, que hauria de ser assumida com a tal per ella, i
si no ho fa és que la conselleria està fent un abandonament de
responsabilitats?

Assegurances agràries. Sr. Conseller, ens ha dit la quantitat,
de vegades l'important no és la quantitat i pot respondre a una
simple actuació voluntarista. El problema de les assegurances
agràries a les nostres illes és si estan o no adaptades a les
necessitats que tenen els agricultors i els ramaders. Record, per
exemple, que un problema que afectava els ramaders, quan jo
gestionava agricultura a l'illa de Menorca, i era que no estava
contemplada la possibilitat d'un accident que succeís si una
vaca, concretament, sortia, creuava un camí, l'atropellava un
cotxe, amb tot el que succeïa; i he vist arruïnats més de dos
pagesos per aquesta qüestió, la qual cosa és lamentable, i ningú
ho preveia. I aquest diputat que els parla, quan era conseller del
Consell Insular de Menorca va fer venir fins i tot el responsable
d'"Agroseguros" de l'Estat perquè estudiassin aquest tema i li
donassin una sortida. És aquesta la qüestió, Sr. Conseller: les
assegurances, tal i com estan establertes, responen a les
necessitats, contemplen les malalties pròpies que hi ha a les
illes, que són prou abundants encara, per exemple en matèria
ramadera: mamitis, problemes dels barbs, per exemple, a l'illa
de Menorca? I parlant d'aquestes malalties concretes, al
programa de l'Ibabsa parlen de subvencionar productes per fer
front a problemes sanitaris de la ramaderia de les Illes, hi ha
problemes molt concrets, aquest de la mamitis subclínica que
afecta molt negativament les produccions lleteres i que les pot
reduir, fins i tot en una quarta part qualque vegada; hi haurà
ajudes per poder comprar els productes concrets per combatre
aquesta malaltia i per als barbs a l'illa de Menorca, que sap que
és una malaltia endèmica que afecta el ramat boví només en
aquella illa? Es donaran ajudes concretes per fer front a la
malaltia que ha afectat negativament les abelles, la varroasis?
Vostè sap que la importància de l'apicultura va molt més enllà,
Sr. Conseller; la importància de l'apicultura va molt més enllà
de la producció de mel, molt més enllà, vostè sap que l'efecte,
la funció polinitzadora de les abelles, té molt a veure moltes
vegades amb la producció agrícola, concretament amb la
frutícola; pensen tenir una actuació concreta respecte d'aquesta
política?

I dues preguntes més i acab, Sr. Conseller. El camí del
Pare, Sr. Conseller, pot ser que està elaborat des de fa anys,
però l'ajuntament no l'ha presentat fins al moment en què
s'ha despert, en què ha esclatat una possibilitat
urbanitzadora que frega una àrea natural d'especial interès,
i nosaltres l'instam, Sr. Conseller, a què els criteris perquè
s'accepti l'asfaltat de determinats camins rurals siguin que
es beneficiïn agricultors, no que siguin la porta d'entrada de
futures urbanitzacions.

Estudis. No n'hem parlat, Sr. Conseller, i aquest és un
dels programes estrella també de la seva conselleria.
Estudis, estudis, varen arribar que eren tants els estudis que
la seva conselleria semblava un hotelet; estudis de tota
classe i color, 40 i 50 milions de pessetes anuals es varen
arribar a dedicar a aquesta qüestió; estudis, a més, que mai
no n'hem sabut la seva utilitat; per quin motiu la sobrassada
torna blanca? Me'n record que aquest estudi, sí, no, no, sí,
Sr. Conseller, problemes que de vegades després no es
traduïen en propostes concretes que beneficiassin o
duguessin com a conseqüència que el ramader o l'agricultor
canviàs de política o adoptàs noves tècniques. Quins estudis
té prevists per a enguany la seva conselleria?

I, definitivament, participació, consell agrari, consell
pesquer. Hi ha partides concretes per fer front a les despeses
de les reunions d'aquests organismes o la seva voluntat
política, Sr. Conseller, és mantenir-les dormides, en estat
d'hibernació, com els va tenir el seu antecessor els dos anys
darrers? La participació és vital, Sr. Conseller, i nosaltres
tenim la sensació, després quan parlem de Semilla ho veurà,
quan parlem d'Agama també, que de vegades
l'intervencionisme de la conselleria és tan exagerat, es du
tant a un extrem que arriba a la conseqüència negativa
d'adormir la societat civil, i açò és negatiu, perquè la
incidència directa, la intervenció directa de l'Administració
en sectors com és l'agrari, que estan desvertebrats, s'ha de
fer des de l'actitud del catalitzador, d'aquell que provoca
reaccions dins el sector i fa que aquest, que sense ajuda no
s'organitzaria, s'organitzi i doni sortida als problemes que té,
amb el suport de l'Administració fins que sigui necessari, no
a substituir aquesta iniciativa del sector, la iniciativa de la
societat civil.

I la darrera pregunta, compra de terres, que el Sr.
Conseller no m'ha dit quina quantitat exacta hi pensaven
dedicar i si els límits en la quantitat subvencionable serien
els que estableix el Govern de l'Estat o es farien més
amples, ateses la peculiaritat de les illes i el preu concret del
sòl agrícola que és molt elevat? Gràcies, Sr. Conseller.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica,
té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu. Otis,
enguany les inversions previstes en matèria d'Otis, enguany,
són a Ferreries, Algaida, Fornalutx, Estellencs, Valldemossa i
Artà, per a aquest moment, no vol dir que no n'hi hagi qualcuna
més per a aquest moment. Les inversions, a més, que es poden
preveure no només s'han de preveure a un any, l'any que ve;
l'any que ve intentarem que hi hagi una partida. Jo, si vol que
li digui la veritat, no sé la quantitat que li destinaré l'any que ve.
No, no, què vol que li digui una cosa, no, no, no sé la quantitat
que hi destinaré, quan estiguin aprovats els pressuposts sabré
exactament al que m'he d'atendre.

Vida silvestre, sap vostè que Secona ha desaparegut, el
Serida ha desaparegut, però s'ha creat la Secretaria General de
Desenvolupament Rural i Conservació de la Naturalesa, que
assumeix les competències del Secona i del Serida, i a més la
intenció del secretari general és que continuïn, els convenis
amb vida silvestre que ja hi havia que continuïn, i els de
biologia també, supòs que no hi haurà cap problema.

Transferències als consells insulars. Les transferències als
consells insulars ja sap vostè que la intenció del Govern és que
durant l'any 96 es duguin a terme les transferències als consells
insulars i el calendari ja el va marcar la Comissió Tècnica
Interinsular, i em cregui que a la Conselleria d'Agricultura
estam fent moltíssima feina sobre aquesta matèria, però
moltíssima feina. I li dic una cosa, estic intentant ser bastant
rigorós i racional amb aquest assumpte, perquè tenc un mandat
molt concret de transferir les competències. Quin és el
contingut de la competència? Doncs, miri, jo ara no li diré, no
li diré ara Sr. Orfila, perquè és una feina que estam fent
interiorment dins els serveis i les direccions generals per veure
què és el que es transfereix i el que no es transfereix. I em
mateix passa amb les empreses, què és el que es transfereix i el
que no; primera qüestió, si es transfereixen o no es
transfereixen i, segona qüestió, què és el que és transferible i el
que no és transferible. I, em perdonarà, però és així, estam fent
feina precisament per poder tenir un document per poder
presentar a la Comissió Tècnica Interinsular, i el document no
està acabat i estam fent moltíssima feina sobre aquesta matèria.

Quant a Ibabsa, és ver, el Consell Insular de Mallorca em
consta que no ha pagat durant una sèrie d'anys, és ver; en
qualsevol cas, si no ho record malament, es va prendre l'acord
en el darrer consell d'administració de reclamar al consell
insular que, en fi, que pagui, que pagui, clar. No pareix molt
lògic, en fi, no sé exactament el que ha passat.

Assegurances agràries, assegurances. Miri, em cregui
que assegurances, és ver el que vostè diu, les assegurances
no estan adaptades a la realitat, és a dir, això li don tota la
raó. Li he de dir ben clar, crec que s'ha de fer molta feina en
aquesta matèria. Dia 6 i dia 7 es reunien precisament a
Barcelona els diversos consellers d'agricultura, per tractar
monogràficament el tema de les assegurances agràries. Això
és un tema que està incomplet, "Agroseguros" i les entitats
que se'n ocupen no és un tema suficientment matisat i aclarit
cap als agricultors i ramaders. És incompleta aquesta feina,
però no només a nivell de comunitat autònoma, saben
vostès que nosaltres pràcticament ens adherim a un règim a
nivell estatal, com pot ser el pla d'habitatge. És a dir, o
l'agafam o no l'agafam, no sé si m'explic.

Quant a ajudes li he de dir que la intenció de la
conselleria és no disminuir cap tipus d'ajuda de productes ni
fitosanitaris ni zoosanitaris, cap tipus d'ajuda, cap ni una. I
si els productes zoosanitaris es feia a través d'una taula de
concertació amb el sector, la nostra intenció és que els
productes fitosanitaris també es facin a través de taules amb
concertació amb els sectors, així de clar li he de dir i no se
llevarà cap tipus d'ajuda o aquesta és la nostra intenció.

Quant a les malalties dels animals. Miri, Sr. Orfila, jo
em consider una persona aplicada, però, la veritat, de la
llista de malalties que m'ha dit, doncs, jo conec tal vegada
la brucelosi i la tuberculosi però les altres no em faci dir,
perquè no som menescal ni duc anys suficients per poder
entendre aquestes malalties. El que sí li puc dir és que
pareix demostrat que el nostre nivell de malalties pel fet de
ser illa és inferior al que hi ha a nivell d'Estat i que,
precisament, el fet de ser illes i el fet que s'hagin fet unes
campanyes de sanejament ramader durant set o vuit anys
precisament ha beneficiat al sector. I crec que tot el sector
està content de l'actuació de la conselleria i de l'Ibabsa amb
aquesta matèria, molt content, a més.

Camí del Pare, no sé què diu d'una urbanització, miri, ho
esbrinaré. Però, ja li dic que no ho sé, ho ignor, ho mirarem.

Quant als estudis, tenc per aquí qualque nota, a l'any 95
hi havia prevists 15 milions, l'any 96 ho hem davallat a 13
milions de pessetes, 13 milions i mig. I si ... Sr. diputat, per
als consells agraris que ja estan assenyalats els dies per les
convocatòries, no sé si ja ha arribat als interessats, tant el
consell agrari, com el consell pesquer i el de caça no
acabarà l'any i aquest mes que no hi hagi reunió.

Quant a l'intervencionisme de vegades no els entenc, no
els entenc, és que no els entenc de vegades, és a dir, sempre
jugam al contrari del que diu l'altre. De la Caeb em
demanen que intervengui, el Consell d'Agricultura
Ecològica, que hem d'intervenir més, que hem de donar més
doblers i tal; és a dir, no els entenc, li dic la veritat. No, no,
després en podem xerrar si vol, però, moltes gràcies. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, membres
de la conselleria i responsables de les empreses públiques. Com
incideix a l'àmbit de la seva conselleria que no hi hagi
pressupost general de l'Estat? Em referesc a projectes o
programes concrets que es poden veure afectats.

Sobre finançament autonòmic dels programes lligats a
l'objectiu 5B, quin esforç fa el pressupost del 1996 per
augmentar el finançament per part de la Comunitat Autònoma
dels projectes privats i municipals que, si no, no es podran dur
a terme? En qualsevol cas, siguin 3.000, 6.000 o 1.400 milions
com diu vostè, quina és la pressupostació concreta per al 1996
per aquest concepte?

Deman les raons de l'increment en les retribucions reals dels
funcionaris de la conselleria en un 12'5%. Criteris de
l'increment de plantilla de les empreses públiques i de la
conselleria en conjunt després d'aquest augment real, d'un 4'5%,
del capítol de personal. A quin tipus de personal ens referim?
On està destinat?

Pot indicar a què respon la baixada del 22'8% en les
transferències corrents del pressupost consolidat?

Les transferències de capital incrementen el pressupost
consolidat un 146%; pot concretar on es produeix aquest
increment, pot justificar aquest augment? No l'ha entès.
Repetesc, les transferències de capital incrementen el
pressupost consolidat, conjunt, empreses públiques i
conselleria, un 146%, pot concretar on es produeix aquest
increment, pot justificar aquest augment?

Desapareixen dins el programa de desenvolupament de
zones rurals els subprogrames de millora de l'hàbitat i
potenciació d'activitats productives i recursos humans, presents
l'any 95 amb 340 milions d'inversions reals. Per què s'han
suprimit, eren inútils o s'han redistribuït d'altre manera? Com
s'ha resolt el tema de formació?

Dins el programa de protecció i defensa del medi natural
observam la introducció de noves línies cofinançades, lluita
contra l'erosió i recuperació de zones cremades, reforestació,
compensació de rendes i mesures agroambientals en part i
zones humides; són aquests els que suposen un increment tan
important del conjunt dels programes? Transferència de capital
augmenta un 48% i el total del programa un 76%.

Continuam. Seguint amb el programa de protecció i
defensa del medi, tenim les xifres però no l'explicació de
subprogrames nous, com són lluita contra l'erosió i
recuperació de zones cremades. Podria detallar els projectes
d'inversió per valor de 280 milions de pessetes?

Ens trobam amb un programa de foment,
desenvolupament i aprofitaments de boscs amb unes
transferències privades de 266 milions de pessetes. Pot
indicar la normativa que pensen fer per tal de concedir les
subvencions corresponents? Pot anticipar criteris d'aquesta
normativa, variables que han intervengut i càlculs d'aquesta
quantitat?

El subprograma 9, de foment de mesures agroambientals
a parcs naturals destina 10 milions de pessetes a
subvencions a pagesos per determinar conreus entorn al
parc, ho supòs, i si és així molt petita. Quina normativa,
quins criteris, quina publicitat pensa fer pel repartiment?

A la memòria s'especifica que, i llegeix talment, al
pressupost consten les transferències als Consells de
Menorca i d'Eivissa, amb la gestió, etc., etc., i no hi ha
partida pressupostària. Pura transcripció de l'any anterior?

Assigna a la Secretaria General Tècnica la gestió
d'ajudes a reforma de les estructures agràries, cessament de
l'activitat agrària, cessament anticipat, repetesc, de l'activitat
agrària, reglament sobre agricultura ecològica. No seria la
Direcció General d'Estructures Agràries la que se'n hauria
de fer càrrec? Podria indicar com es distribueixen, quins
criteris presideixen els 84'3 milions de subvencions a les
empreses privades dins el subprograma de serveis generals
i ajuts estructurals?

Dins el programa de millora de la productivitat i
explotació dels recursos marins, pot explicar la finalitat
d'aquestes transferències corrents de 5 milions de pessetes,
xifra molt baixa? Quina normativa ha establerts per a aquest
repartiment?

A què es dediquen els 14 milions de pessetes
d'inversions de caràcter immaterial? Hi ha un programa
previst?

Dins el programa, la memòria ens explica bàsicament la
política europea. Pot explicar les grans línies que
presideixen la política pesquera a les illes? Pot indicar la
normativa o criteris d'aquestes subvencions de 10 milions,
transferències de capital a empreses privades?

Dins el programa Pla integral del sector agrari de les
Illes Balears, com explica el fort increment percentual del
capítol de personal, 50%? Com es regula, quina normativa,
criteris d'adjudicació i publicació d'aquestes transferències
a famílies, 17'5 milions de pessetes? Pot indicar els
projectes d'inversions immaterials de 49 milions de
pessetes?
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Baixen substancialment les transferències de capital a les
empreses públiques, 31%, sense que es tradueixi en un
increment de la inversió per part de la conselleria, que baixa.
Com s'explica aquesta acció?

Augmenten considerablement les transferències de capital
a empreses privades, es multipliquen per 2'5. Criteris d'aquesta
assignació, pot explicar, en definitiva, la normativa reguladora?

Pot indicar per què són aquesta resta de compra de 4'8
milions de pessetes en actiu financer?

I ja per acabar, i fer referència a l'agricultura ecològica que
tots hem comentat. Quan pensa treure el decret de finançament
del consell regulador d'agricultura ecològica. Gràcies, Sr.
Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada, Sra. Amer. Sr. Conseller, té vostè la
paraula per contestar.

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

Sí, gràcies, Sr. President. M'ha fet tantes preguntes sobre
quantitats i percentatges que, la veritat és que,

LA SRA. AMER I RIERA:

Si necessita qualque, si necessita ...

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

És que moltes d'elles ni tan sols les he entès, així de clar li
dic, vull dir que ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor, no estableixi diàleg, contesti les
preguntes que pugui i les que no pugui doncs digui que no pot.

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

Li pas la Secretària General Tècnica i intentarà contestar-li
una sèrie de preguntes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Moscardó, té vostè la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA
(Assumpció Moscardó i Covo):

Gràcies, President. Sra. diputada intentarem contestar el
que puguem. Primer, com és que el capítol VII ha
augmentat? Per una senzilla raó, perquè tots els fons
europeus van per capítol VII; si nosaltres hem tengut 920
milions dels fons europeus més de la meitat són per aquest
motiu. L'any passat no estaven en el pressupost, aquest any
hi són. Això, aquest motiu, no per una altra raó.

Amb referència a la Secretaria General Tècnica
començaré aquí i després ja seguirem programa per
programa. Transferències de capital a empreses, que volia,
dels 84 milions, que volia saber el desglossament. Hi ha 69
milions per al pla de viabilitat de Coinga i un ... de l'ordre
de 15 milions per a un conveni amb Telefònica per a Sant
Elm.

Com és que l'any passat la Secretaria General Tècnica
tenia assignades fons Feder i fons ... i aquest any no n'hi ha?
Per una senzilla raó, el programa operatiu Foners 2 és un
programa de Govern i si no són a la Conselleria
d'Agricultura seran a una altra conselleria; en el cas de fons
... seran a la Conselleria d'Economia i fons Feder, doncs, tal
vegada a la Conselleria d'Obres Públiques, de Comerç, una
sèrie de conselleries. Si vostè suma totes les conselleries
arribarà al mateix import, el que sí s'han repartit.

Com és que la Secretaria General Tècnica té assignats
segons quins programes? Perquè normalment la Secretaria
General Tècnica és responsable de la gestió dels programes,
que això no significa que després els directors siguin els que
els desenvolupen, així serà. El que passa és que a efectes de
gestió, la gestió està consolidada a la Secretaria General
Tècnica.

Com és que hem augmentat el capítol I? Crec que ja li he
dit abans, ens han transferit 42 persones de les cambres
agràries, que això ens suposa no tan sols les transferències
que ens han donat, sinó integrar-les en el catàleg de personal
de la Comunitat Autònoma; això ens ha suposat una sèrie de
doblers, més dels que es pensen; hem hagut de fer la
integració, no ens han bastat els doblers que ens han donat
de Madrid.

Més partides, el capítol IV, respecte de les empreses. Hi
ha un programa de Govern, com ho ha comentat el
conseller, estam a una època restrictiva no només per a la
conselleria sinó també per a les empreses. Hem mirat el
mínim possible perquè funcionin les empreses, sobretot en
capítol de personal. Si dues persones faran la feina de tres?
Supòs que sí, s'han de racionalitzar els recursos, intentar al
màxim possible que no es carregui cap ...



148 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 9 / 9 de novembre del 1995

Més preguntes, tema de la Direcció General de Produccions
Agràries que volia saber el desglossament de les partides a
particulars. Doncs hi ha de tot, hi ha des del laboratori, des
d'opa ..., associacions ramaderes, experimentació agrària, hi ha
de tot, tot el decret que té regulades les subvencions, que ja
estaven regulades abans, hem respectat tots els decrets de
subvencions als consells reguladors, a opas, tot això suposa una
sèrie de doblers, suposa 17 milions de pessetes. En el
laboratori, a ... hi ha 3 milions, opa ... 10 milions, associacions
ramaderes 4 milions i mig; la suma és de 17 milions i mig, que
vostè comentava.

Com és que la partida de subvencions a empreses públiques,
de capítol VII, ha baixat en global? Sí que ha baixat. Per què?
Perquè estam fent una política restrictiva, així de clar li he de
dir.

El capítol VIII que em comenta de la direcció general; és un
plurianual que s'havia aprovat en el seu moment d'una partida
que s'havia de pagar a Agama, de 4'8 milions de pessetes, en
funció, en el seu moment, del pla que es va aprovar.

Crec que més o menys, si té qualque pregunta més, crec que
a nivell general.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Director General, Sr. Darder, de Pesca, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I CULTIUS
MARINS (Jaume Darder i Ribot):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. diputada, lament
profundament no haver-me explicat el bé que jo hagués volgut,
crec que no ho ha fet així perquè coincideix vostè amb el
portaveu del grup que l'ha precedit dient que havia fet una
exposició només tècnica, només de xifres. Em cregui que la
meva intenció era i així em pensava haver-ho dit que les xifres
eren fredes i que, per tant, eren el reflex d'unes voluntats
d'acció. I pensava haver aclarit, veig que no, però sí que ho he
intentat, haver donat aquesta informació de quines eren aquelles
voluntats d'actuació, quines eren aquelles accions i, sobretot,
quins eren aquells indicadors per poder avaluar els èxits o no
d'aquelles voluntats, d'aquells objectius que a un pressupost, és
a dir, que vol dir prevenir, preveure, havíem "deixonades".

Li faré un molt breu resum, no tenc inconvenient en ser més
llarg, és per no esgotar temps, de quina és la política pesquera
pròpia de les illes. Miri, no és diferent, evidentment, la política
pròpia de les illes de la política pesquera comú, perquè les
coses són com són i de vegades no com un voldria que fossin.
Aleshores l'únic que es diferencia és que hi ha línies d'ajut que,
pensades dins l'Ifop, que, no ens enganyem, està més aviat
pensat per a la pesca atlàntica que per a la pesca mediterrània;
aleshores hem hagut de complementar, però dins la mateixa
filosofia de l'Ifop, aquestes ajudes a aquell primer subprograma
que durant la meva primera intervenció he explicat.

Resumint, premissa bàsica. No podem sortir, a l'hora de
dissenyar el pressupost, d'aconseguir una situació real
d'equilibri entre recursos i esforç pesquer. Per tant, a partir
d'aquesta premissa, li he dit abans que teníem dues grans
àrees d'actuació. Per una part, la part de recursos, que du
implícita també tota la part d'investigacio al respecte, no
només investigació en recursos pesquers sinó també en
aqüicultura, per donar una alternativa més i per adaptar-la
a les noves necessitats de mercat; perquè, tal vegada, és ver
que l'aqüicultura, com deia el portaveu que l'ha precedit,
està un poc aturada, no està adaptada al mercat. Anem a
adaptar-la, li he explicat quines eren les experimentacions
reals que fèiem comptes fer, que són les que veim viables,
que l'empresa privada reculli aquesta informació i amb cost
econòmic es pugui adaptar a les noves demandes del
mercat, que seran molt més rendibles que aquelles que estan
obsoletes. Però això ho hem d'intentar i hem d'assumir el
risc l'Administració de l'experimentació per evitar que
l'empresa privada s'embarqui en un projecte que,
tècnicament, no tengui viabilitat. Aleshores, el nostre
suport, el deure de l'Administració és donar aquesta
informació, a l'abast de l'empresa privada que, en definitiva,
és la que ha de tirar endavant amb el seu negoci; i la nostra
funció només és dinamitzar i donar suport a aquest sector.

Per tant, a part de les experimentacions o investigacions,
amb la finalitat de passar-les a la iniciativa privada que li he
explicat, del déntol, del dàtil, de l'ametlla, etc., després
tenim l'altre gran eix important que és l'adequació del sector
a partir d'aquests recursos. Per tant, hi ha uns fons propis, li
he dit abans, que eren per completar allò que, per la seva
quantia, no entra dins els reglaments comunitaris; perquè la
nostra flota no és la flota atlàntica. I, aleshores, instalAlar
segons quins aparell a un llaüt d'arts menors, són 50.000
pessetes i 50.000 pessetes no entren dins les ajudes que
preveu l'Ifop. Per tant, hi ha aquest suport de 10 milions de
pessetes per una part.

I l'ordenació del sector vendrà per capítol VII, perquè els
fons europeus sempre són, com molt bé ha dit la Secretària
General Tècnica, via capítol VII, d'aquest segon
subprograma, que són 164 milions de pessetes.

Vostè ha dit, quina és la cofinançació i què és això?
Miri, he dit abans que respon a tres reflexions importants:
una revisió de la política pesquera comú quant a garantir
l'explotació racional dels recursos; la intencionalitat
d'adaptar millor les ajudes a les necessitats. Com que l'Ifop
no ens resol tot, li he dit abans, que teníem una línia
complementària, no distinta als objectius i a les voluntats de
la política pesquera comú, sinó paralAleles però adaptades a
les necessitats de les nostres illes. I veure, a partir de l'estudi
de la reflexió que fa l'Ifop de la crisi, quina d'aquesta crisi
real afecta les nostres illes. Perquè miri, explotació
excessiva, li he dit abans que no, que en el cas d'aquí tenim
una flota més o manco ben dimensionada.
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Deute exagerat del sector. El nostre sector, encara que
qualque portaveu que l'ha precedit, hagi matisat que està en una
situació angoixant, no és així, sortosament no és així; sí que, en
canvi, les dificultats del mercat sí que les té el nostre sector.
Però hem d'actuar damunt aquestes reflexions. Hem
d'aconseguir i aquí hi ha tota una línia del programa iniciativa
pesca, adaptar la seva formació a tenir una base humana
competitiva, li he explicat tot el procés des de la pesca, el
tractament del peix a bot, el tractament a llonja, etc., adaptació
de la llonja a la normativa comunitària quant a raons de sanitat,
etc.

Reducció de l'esforç pesquer. Miri, no, nosaltres no
invertim; bé, hi invertim el que vengui d'iniciativa de part, però
creiem que no és el cas més greu que té la nostra flota avui, un
sobredimensionament, perquè no el té. En canvi sí la
modernització de la flota i garantir aquesta competitivitat.

Quin és, em pens que havia demanat, el nivell de
cofinançació. Miri, canvia segons sigui objectiu 1 o fora
d'objectiu 1, estigui o no emparat per objectiu. Vostè sap que la
nostra comunitat, dissortadament, no està emparada per
objectiu 1 i, per tant, la cofinançació seria aquesta que li diré
per fer via. Quant a construcció, modernització de vaixells
pesquers i d'aqüicultura, seria la Unió Europea fins a un 30%;
Mapa més regió, és a dir, Mapa més Comunitat Autònoma, 5%;
i el beneficiari privat el 60%. Si és quant a participació
financera de beneficiaris privats, seria Unió Europea fins a un
30%; Estat més Comunitat, 5%; beneficiari privat, 50%. I sense
participació financera dels beneficiaris privats, hi ha Unió
Europea entre el 25 i el 50% i l'altre 50% entre Ministeri, Mapa
i Comunitat Autònoma. Les xifres serien diferents si
estiguéssim emparats per objectiu 1.

No sé si he explicat el bé que jo voldria, si he respost a les
seves preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies Sr. Director General. Pel Grup Parlamentari
Socialista, en torn de rèplica, té la paraula la diputada Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. Conseller i equip. Realment era un tema de
pressuposts. Nosaltres amb aquestes preguntes ja vàrem tenir
una compareixença sobre el tema de política, volíem aclarir
programes i subprogrames concrets i per això hem estat
analitzant aquestes xifres, hem estat analitzant detingudament
aquestes xifres i el que demanàvem amb cada una d'aquestes
preguntes era més concreció per aclarir dins cada un d'aquests
capítols, dels programes o subprogrames; com ens podien
aclarir aquestes quantitats i, sobretot, comparant augments o
disminucions respecte del pressupost del 95.

En concret hi ha una qüestió clara, són aquestes
inversions de caràcter immaterial, aquests estudis, que no
hem concretat res. A veure quins estudis, se n'ha parlat aquí
d'estudis concrets que s'han fet a nivell de la conselleria,
però aquí hi ha partides concretes, segons programes, i que
també demanam una mica de detall, perquè tampoc no són
quantitats massa elevades, però necessitàvem més un
aclariment.

Vàrem parlar també ja a la compareixença amb la
intervenció, no es tracta d'intervenir més, no ho fomentam
això, sinó que es tracta d'un sector, precisament, el
d'agricultura ecològica que necessita, igual que els altres de
l'agricultura, una certa protecció. I en aquest cas si tenim
l'objectiu, i vostè segurament estarà d'acord amb aquests
productes d'aquí, fomentar l'equilibri del medi natural i la
protecció i, sobretot, fomentar productes d'aquí. Per això li
insistia en el tema dels decrets concrets, si pensa i, sobretot
de cara al futur, hi ha d'haver aquesta oficina, aquest consell
regulador, hi ha d'haver un director i aquest ... per tal de
controlar aquests productes, sinó ja perdrà la imatge en si
que té. Per això li demanava, en concret, el decret de
finançament, per donar estabilitat, no ara, sinó també de
cara al futur per tal de regular l'agricultura ecològica.

I després, en general, era amb el tema, i també ja s'ha
comentat, m'ha tocat al final, no en concret tan sols de la
pesca, que hem fet notar, sobretot a la memòria, que era
bàsicament, ha aclarit el Sr. Darder, quant a aspectes
concrets; insistiria en la pesca, però també en l'agricultura,
i per això ho havíem comentat, és que sense dubtes i com
també comentava el Sr. Orfila, és evident i més amb el tema
de pressupost que hem de tenir en compte la Unió Europea,
és evident, sense dubtes, però hem de pensar molt bé en les
especificitats d'aquí i ho ha dit el Sr. Darder, no és el mateix
la pesca a l'Atlàntic que a la Mediterrània o que la nostra
pesca d'aquí. Per tant, sí que hem d'adaptar els nostres
recursos, si consider i per això demanava aquests
aclariments més concrets, sí que hem d'adaptar els recursos
comunitaris aquí, però, sense dubtes, a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears hi ha d'haver una vertadera
política agrària i política pesquera.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Molt breument, quant a l'agricultura ecològica, comentar-li
que, ja li he dit abans, que el seu funcionament és el mateix
funcionament que tenen altres o, millor dit, les denominacions
d'origen és el mateix funcionament, té una normativa específica
i no farem una normativa o un decret de finançament específic
per a la CAE no el farem, ja li dic. Hi ha un decret que s'ha
publicat, he xerrat abans, que hi havia 60 milions de pessetes,
sobre foment de la producció ecològica i tal, però per a la CAE,
és a dir, se regirà per la mateixa normativa que se regeixen els
consells reguladors. Crec que això ja havia quedat clar, és a dir,
se regeix per una normativa i aquesta normativa és la mateixa
per a tots, en principi, la qual cosa no vol dir que no hagi tengut
més línies d'ajudes enguany que altres que les denominacions
d'origen ...

Quant a la pregunta sobre els estudis d'inversions de caràcter
immaterial, si em permet li contestarà la Secretària General
Tècnica.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Moscardó, té vostè la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA
(Assumpció Moscardó i Covo):

Si no m'equivoc hi ha dues partides. Una en el programa de
les inversions de caràcter immaterial, en el programa de
protecció i defensa del medi natural, que hi ha 15 milions de
pessetes, que són un programa ... ferreret, de 10 milions de
pessetes i un conveni de vida silvestre de 5 milions de pessetes.
Aquest és un conveni a nivell estatal, que nosaltres el que
posam aquí és l'aportació de la Comunitat Autònoma.

Per una altra banda, tenim 15 milions de pessetes en millora
de la productivitat i explotacions de recursos en pesca; que és
pel tema de vigilància aèria i marítima.

I per últim, tenim 82 milions al Pla integral del sector agrari.
Aquests 80 milions es reparteixen, no 49 milions en el Pla
integral del sector agrari, que són: per a experimentació agrària
5 milions de pessetes; per a actuacions de SGTE 1 milió de
pessetes; per a millora de genètica del vaccí 7 milions de
pessetes; per a promoció de productes 18 milions de pessetes;
per a sanejament ramader 10 milions de pessetes; i per a
anàlisis agràries i fraus 8 milions de pessetes.

Crec que ja no hi ha més partides en el pressupost d'aquest
capítol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Moscardó. La Sra. Mestre, Directora
General de Producció i Indústries Agràries, té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓ
I INDÚSTRIES AGRÀRIES (Bàrbara Mestre i Mora):

Sra. diputada, en relació amb la continuïtat del Consell
d'Agricultura Ecològica li puc dir que, com a organisme de
control, està garantida per dues disposicions legals la
continuïtat d'aquest Consell d'Agricultura Ecològica. El
Reglament del Mercat Comú número 2092/91, del Consell,
de 24 de juny del 1991, en el seu article 9 diu que els Estats
membres adoptaran les mesures necessàries perquè es
garanteixi als operadors l'accés al sistema de control. I amb
referència a aquesta disposició, el Decret 99/1994, de 21 de
setembre, pel que es crea el Consell Balear de Producció
Agrària i Ecològica i es regulen les composicions i funcions
d'aquest consell regulador.

En relació a l'any 95, vull dir i reafirmant el que ha dit el
Conseller d'Agricultura, que l'aportació de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a aquest consell regulador és de
8.800.000 pessetes, que ve a representar un 90% de tota la
despesa d'aquest Consell Agrari d'Agricultura Ecològica,
sense comptar que, a més a més, nosaltres hem aportat el
local d'aquest Consell Agrari d'Agricultura Ecològica i que
si haguéssim de pagar el lloguer podríem dir que quasi,
bàsicament, està subvencionat al cent per cent. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mestre. Sr. Conseller, han acabat? Gràcies,
pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo, donada l'hora que és no
consumiré tot el temps de què disposam i em limitaré a
agrair la compareixença al Conseller i al seu equip de
colAlaboradors i a manifestar-li que comptarà amb el suport
del nostre grup parlamentari, perquè creiem que els
pressuposts que ha presentat, tot i que responen a uns
criteris d'austeritat, permetran desenvolupar una política
efectiva per a la millora i consolidació del sector i la
prestació dels serveis per part de la Conselleria i, per tant,
res més. Dir-li que comptarà amb el nostre suport, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sí, Sr. President. Simplement donar les gràcies al Sr.
Juaneda per les seves paraules, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, Sr. Quetglas, per què em demana
la paraula?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Miri, Sr. President, aquestes compareixences informatives
són molt ilAlustratives, però li demanaria, en nom del grup de la
Comissió, a vostè, com a President, que demanàs al President
del Parlament o als serveis de la Cambra, celeritat en la
impressió del Diari de Sessions; perquè moltes de les
informacions que han donat no hem tengut temps de agafar-les,
per celeritat pròpia del temps, i si disposàvem del Diari de
Sessions publicat ràpidament, ens serviria per ilAlustrar la feina
d'elaboració d'esmenes del pressupost. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No es preocupi, Sr. Quetglas, que així es farà arribar al
President del Parlament. Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT ASSESSOR:

Està fent-se, està fent-se, hi ha un equip fent-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Em diuen que ja s'està fent. De totes formes jo pas la petició
del Sr. Quetglas cap al President del Parlament perquè s'abreugi
el més possible. Esgotat l'Ordre del Dia d'aquesta Comissió,
s'aixeca la sessió. Els demanaria, per favor, a totes les persones
que deixin la sala, de manera que les dones de neteja puguin fer
la seva tasca i recomençaríem la sessió exactament, bé, una
altra sessió, a la una menys quart. Gràcies.
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