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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, relativa a la tramitació dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions. Si?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, gràcies. Cristóbal Huguet substituesc Manuel
Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Gaspar Oliver per Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Josep Marí i Ribas.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Maria Salom.

EL SR. CÁNOVES I ROTGER:

Salvador Cánoves substitueix Francina Armengol.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Joan Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre el
projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000.

Passarem, idò, a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Joan Mayol i
Serra, per tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria.
Hem de remarcar que assisteix a aquesta sessió el vicepresident
del Govern, Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.

El Sr. Conseller ve acompanyat pels alts càrrecs següents:
Joan Serra i Mercadal, assessor; Sebastià Reixac i Font, secretari
general tècnic; Joan Sastre, gerent de Semilla; i Gabriel
Puigserver, gerent d'Ibabsa.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Joan
Mayol i Serra. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb
el permís del president dividirem el temps d'intervenció
entre la que faré, en primer lloc, destinada a presentar els
pressuposts d'Agricultura i Pesca, i a continuació cediré la
paraula al Sr. Vicepresident per presentar les d'Economia,
Comerç i Indústria, si els sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Conseller. Té vostè la paraula.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Moltes gràcies. Bé, els pressuposts de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per a l'any 2000 suposen un total de
7.426.538.923 pessetes, distribuïdes per capítols en
1.037.163.286 pessetes en el capítol 1; 284.527.942 pessetes
al capítol 2; 475.066.000 pessetes al capítol 4;
1.119.632.264 pessetes al capítol 6; 4.467.749.431 pessetes
al capítol 7; i 42.200.000 pessetes al capítol 8.

Com a consideracions generals, crec important destacar
que la quantitat total de més de 7.400 milions suposa una
inversió considerable per al sector primari i el món rural, i
que els he d'avançar que és altament probable que aquesta
xifra pugui ser incrementada una vegada els programes dels
objectius 2 i possibles increments en altres programes, com
puguin ser, per exemple, els fons destinats al cultius
d'herbacis, hagin estat incrementats segons les darreres
previsions. Tanmateix, com que no era possible
proporcionar-los les xifres amb una certa precisió, hem
optat per una via de prudència i comprometre al projecte de
llei exclusivament les xifres de les quals tenim una
constància certa o d'una altíssima probabilitat com els podré
comentar a continuació.

Crec que podem estar satisfets de l'esforç inversor que
suposen aquests pressuposts, ja que entre inversions directes
a capítol 6 i indirectes a través del capítol 7, un 73% del
pressupost de la secció es destina a inversió, especialment
a través de la Direcció General d'Agricultura i la
d'Infraestructures Agràries, que totalitzen 5.700 milions de
pessetes dedicats a aquesta quantia.

Nosaltres aspiram, tanmateix, que els doblers utilitzats
al capítol 7, els 4.467 milions de pessetes siguin de fet una
quantitat invertida superior, mitjançant l'oferiment de
cofinançament a través d'empreses, cooperatives i
organitzacions agràries, de manera que la inversió total que
s'executi per part del Govern de la comunitat amb la societat
productiva, sigui encara més important.
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Pas a comentar els pressuposts per centres de cost i, en primer
lloc, comentaríem els 1.429 milions assignats a la Secretaria
General Tècnica que té, com vostès coneixen, el paper de gestió
de personal de la conselleria i tot el referent a la qüestió de
despeses corrents, capítol 2. La Secretaria, enguany, tendria
alguns punts nous en els quals m'agradaria destacar, en primer
lloc, la potenciació de les agències comarcals de les quals creim
que es pot obtenir un profit important per la simplificació de
tràmits que hagin d'efectuar els pagesos i evitar els
desplaçament, tant de pagesos com de pescadors, fins a Ciutat
per haver de gestionar la seva administració. Per tant, els centres
de Campos, Manacor, Inca i Sa Pobla, així com les oficines de
Felanitx i Sóller, rebrien una atenció especial a través de la
Secretaria General Tècnica. Igualment, crec interessant destacar
una de les partides obertes que és una línia de beques per tal que
joves pagesos puguin augmentar la seva formació en centres
d'estudi fora de les Illes. Un altre projecte de la Secretaria
General serà l'elaboració d'un cens agrari actualitzat, pensam que
seria interessant tenir en precisió quins són els agricultors a títol
principal i a temps parcial, quins són els productes, tendrem una
molt bona base de partida, que és l'actual treball de l'Institut
Nacional d'Estadística, però l'Institut Nacional d'Estadística
reflecteix la realitat agrària en un moment concret de l'any, en els
mesos en què s'executa l'enquesta, que són aquests, justament,
sense la visió del procés, per tant, per posar un exemple, el cultiu
de patata en aquesta illa seria (...), quan la realitat, com vostès
saben, no és aquesta.

Una altra actuació prevista per a la Secretari General Tècnica
és l'organització del congrés rural per al qual hem començat ja a
treballar i que tendrà lloc el mes de novembre de l'any que ve,
amb unes previsions econòmiques molt limitades, però que
esperam implicar altres ens, com puguin ser empreses, entitats
financeres, que des del primer moment siguin coprotagonistes de
l'organització d'aquest congrés rural.

Les despeses de personal de la conselleria són de 1.037
milions de pessetes, en aquest sentit s'ha de dir que són 209 els
treballadors que estan en nòmina o adscrits a la conselleria i que
tenim unes petites previsions d'increment, algunes places
concretes consideram que s'han de dotar, com és la que he dit en
relació amb la coordinació d'agències, que fins ara no disposava
d'un coordinador que tengués aquesta responsabilitat, una
adscripció clara del tema de programes europeus i dels aspectes
econòmics, mercats, comercialització, que poden ser molt
importants per al desenvolupament de la producció agrària.
Igualment també voldríem incrementar els mitjans d'inspecció
disponibles, perquè estam convençuts que amb això defensam els
professionals d'aquestes illes.

Quant a despeses corrents, la quantitat és de 284'5 milions,
aproximadament, i, bé, hi ha les que vostès coneixen, llum,
lloguer, telèfon, altres despeses bàsiques de funcionament de la
conselleria, així com de les agències comarcals que ja he
esmentat i una renovació parcial del parc mòbil de què disposam
que ens permeti una major mobilitat sobre el territori, ja que
justament la nostra feina és sobre el territori. Aquest capítol
cobreix també les despeses de funcionament dels organismes de
participació creats per la conselleria, com són els consells agraris
i pesquer, les meses intersectorials, la comissió interinsular
d'Agricultura i Pesca, etc. 

Especialment important en el capítol 2 són les inversions
en informàtica i especialment la connexió en xarxa de tots
els ordinadors, no només de la casa, sinó els que són a les
reiteradament esmentades agències comarcals, que permetin
estalviar gestions i reduir la burocràcia per al funcionament
de la conselleria.

Hi ha una partida de 70 milions de pessetes dedicada a
promoció de productes i estudis de noves aplicacions, té,
com poden imaginar, dos objectius bàsics, en primer lloc, la
promoció del consum dels productes pesquers i
agroalimentaris de les nostres illes, tant entre la població
resident com entre els turistes, i també les actuacions que hi
hagi d'haver en recerca aplicada a l'economia agrària, en
dues línies fonamentals, per una banda, recerca sobre els
temes que la conselleria consideri i identifiqui com a
prioritaris, qualitat d'aliment, equiparació de productes
gastronòmics tradicionals, i, per altra, una via oberta a la
iniciativa i propostes dels investigadors.

Una darrera iniciativa que vol tenir la Secretaria General
que té una quantia reduïdíssima, no figura identificada en
els pressuposts, però esperam poder-la dur a terme, seria el
disseny d'una possible nova seu dels serveis tècnics de la
conselleria, a ubicar als voltants de l'edifici Semilla, a la
Granja. L'edifici de Foners, si em permeten, és un
contramonument al canyellisme i tal vegada tendria sentit
conservar-lo, com se conserven els camps de concentració
a Alemanya, que és un exemple històric del que no s'ha de
fer, però la veritat és que ens costa massa car mantenir
aquest monument i consideram necessari i urgent canviar
aquesta ubicació. Enguany és impossible preveure les
partides per a aquest canvi, però sí que ho és fer els plànols
i el disseny d'aquest nou edifici, perquè voldríem disposar-
ne l'any que ve. Evidentment, posarà a prova la capacitat de
col•laboració interinstitucional, ja que l'Ajuntament de
Palma i el Consell Insular han d'intervenir en aquesta
tramitació, però estic convençut que es demostrarà que no
existeix sectarisme a la nostra vida política, sinó que hi ha
una autèntica capacitat de col•laboració que requerirem.

Passam a la Direcció General d'Agricultura, el total és de
4.323 milions de pessetes i la totalitat d'aquest pressupost
s'aplicarà amb diverses mesures amb un doble objectiu:
millorar la renta dels pagesos i mantenir la població rural.
Dins aquesta direcció general inclourem tant actuacions
pròpies, destinades a millorar la competitivitat del sector,
com són ajudes per millorar la renta de les explotacions, les
condicions de vida i treball dels pagesos, com també les
transferències corrents que es fan a Semilla, a Serveis de
Millora Agrària i a l'Institut de Biologia Animal, Ibabsa,
empreses a les quals s'encarregarà l'execució de diferents
línies d'actuació. 
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La consecució dels objectius prioritaris de la conselleria
passen pels cinc programes bàsics d'acció, que ja vaig tenir
oportunitat d'exposar en aquesta sala, el programa de qualitat, el
de promoció de consum, tecnificació, informació i formació i
col•laboració exterior. Aquests programes s'integraran per una
sèrie de mesures entre les quals m'agradaria destacar el foment
de cooperativisme i promoció de la qualitat dels productes, en els
quals s'hi destinaran 76 milions de pessetes, amb un increment
important al pressupost assignat al funcionament de cooperatives
i associacions, que s'ha incrementat respecte de l'any anterior en
un 218%. Ampliar les denominacions d'origen i les etiquetes o
segells de qualitat per als productes, desenvolupar l'agricultura
ecològica i l'agricultura integrada, sobre les quals ja hem tengut
oportunitat de debatre també aquí, i controlar el frau
agroalimentari.

Les actuacions pròpies de la conselleria en favor del sector
agrícola i ramader estan quantificades en 850 milions, és una
línia d'actuació en diverses accions orientades a potenciar el
sector, tant a la fase de producció bàsica, com a les fases
d'industrialització i comercialització, imprescindibles perquè els
productes puguin generar la renta que necessita el nostre camp.

Un dels punts essencials en el qual volen actuar amb especial
intensitat, és el tema de sanejament ramader. Fins ara les
campanyes que s'han fet, que s'ha de reconèixer que eren molt
meritòries i molt esforçades, però no havien arribat en cap cas i
per cap malaltia al cent per cent de la cabana ramadera, no és
suficient tenir una cabana sanejada, és també imprescindible que
aquest sanejament sigui amb proves fiables al cent per cent dels
casos, perquè això ens permet obtenir el paper com mentre, ens
permet obtenir el distintiu de cabana lliure de determinades
malalties, posem per cas la brucel•losi, i per tant impedir
l'entrada de cap cap de bestiar que vengui de regions on no
disposin d'aquest distintiu oficialment reconegut per la Unió
Europea. En conseqüència, un esforç en el sanejament, un esforç
especialment intens ens pot permetre millorar les condicions de
competitivitat i aprofitar-nos, en lloc de patir, els afectes de la
insularitat, crec que això pot ser una passa molt important per al
sector ramader d'aqeustes illes.

Igualment, veim mancances en els aspectes de sanitat vegetal,
que amb les inversions previstes es poden corregir, i, en concret,
la millora de la dotació del laboratori de sanitat vegetal pot ser
molt important. També estan dins aquest capítol els aspectes
d'experimentació agrària, hi ha tot un seguit de finques
col•laboradores, de les quals, amb aquestes inversions,
millorarem la seva eficiència. Hi haurà també campanyes de
promoció del sector dels productes entre la població escolar, per
exemple, lactis, fruita, etc., l'impuls en alguns aspectes de
producció integrada, especialment els que facin a través
d'organitzacions de productors, augment de la qualitat de la llet,
el manteniment del laboratori o dels nuclis de control i
intensificar el control d'entrades vegetals i animals a través dels
porcs.

Hi ha un pressupost, com a punt C, d'ajudes diverses al
sector agrari, no incloses en les que els acab d'exposar, d'uns
3.400 milions de pessetes que, en gran part són els fons que
procedeixen de la Unió Europea, n'hi ha tant de cofinançats
com finançats al cent per cent per la Unió. Aquí hi ha ajudes
a la sequera, ajudes a la producció agrària, ajudes a les
indústries, reducció de cost, assegurances, foment de races
autòctones, ajudes de fons Feoga i Garantia, cultius
herbacis, oli d'oliva, farratges de secats, productes lactis,
camps de vadell, d'oví i de cabrum, arròs, fruites i
hortalisses; i ajudes cofinançades com les vaques dides,
apicultura, agricultura ecològica i millora de la qualitat de
l'oli.

En aquest aspecte, crec que és important recordar, cosa
que saben molt bé vostès, que la major part dels programes
propis de la comunitat autònoma, o tots, estan transferits als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa amb efectes d'1 de
gener, però tots aquells de fons europeus, l'obligatorietat
d'un organisme pagador únic a cada administració pública
determina que la gestió s'hagi de dur des de la conselleria de
Govern balear, que naturalment col•laborarà amb tots els
programes propis que els consells insulars desitgin que així
sigui.

Passam a la Direcció General d'Infraestructures
Agràries, la qual té un pressupost de 1.366 milions de
pessetes i que, com el seu nom indica, estan destinats a la
millora d'infraestructures agràries per millorar les
condicions de treball dels pagesos, el desenvolupament del
món rural i la diversificació agrària. L'objectiu fonamental
és el desenvolupament rural i quedarà estructurat en dues
línies essencials: la pròpiament d'infraestructures, en la qual
tenim una partida de camins rurals de 226'8 milions de
pessetes, dels quals 151 són compromisos d'anys anteriors
i 75 seran els nous programes que posaríem en marxa a
partir de l'any següent. Entenem que aquesta seria una de les
actuacions que es podrà beneficiar de fons europeus, a
través de l'Objectiu 2, però no estan contemplats als
pressuposts perquè encara no era possible quantificar-los.
En electrificació està prevista una partida de 75 milions de
pessetes. En aquests moments consideram la necessitat de
dedicar una part substancial d'aquest pressupost a un
projecte innovador que es pretén dur a terme a la comarca
probablement més productiva de l'illa, que són els plans de
Sa Pobla, on els sistemes de reg no són sempre tan eficients
com convendria i sobretot hi ha unes possibilitats
d'automatitzar, en relació amb determinades incidències
metereològiques, que són les gelades, que es podrien
beneficiar de manera molt important aquesta línia, en la
qual esperam contribució d'altres institucions o empreses.
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Hi ha 446, quasi 447 milions destinats a regs amb aigües
depurades, en els quals incloem la necessitat d'infraestructures,
i en el cas que no es disposàs del suficient suport europeu, la
iniciativa és de caràcter ambiental en defensa dels aqüífers, com
és el denominat Pla Proalfa.

Hi haurà altres ajudes destinades a millora d'infraestructures
i desenvolupament del món rural, 616 milions en total, que
inclouran ajudes a petites infraestructures i marjades; en
experimentació, fangs depurats com a adob; millora i
modernització d'estructures, el fons de forestació, ajudes als
cultius de poca incidència ambiental entorn de zones humides i
de Cepas; el programa de l'olivera a la Serra de Tramuntana i els
50 milions de pessetes, destinats com a partida inicial al projecte
del banc de terres, que també vàrem tenir ocasió de debatre fa
pocs dies en aquesta sala.

La Direcció General de Pesca té una inversió prevista de
274'7 milions de pessetes. L'objectiu prioritari és garantir
l'explotació racional dels recursos i el desenvolupament
sostenible del sector. Per aconseguir-ho la direcció general
s'estructura en dues línies d'actuació principal: l'adreçada a
millora i defensa dels recursos marins i la destinada a
modernització de la flota i ordenació pesquera i millora de
comercialització dels productes de la pesca. El primer capítol,
protecció i avaluació de recursos i d'investigacions d'aqüicultura,
totalitza 137'6 milions de pessetes. Hi haurà estudis per avaluar
la situació actual dels recursos pesquers a diferents àrees; hi
haurà inventaris d'arts i ormejos a les zones on això encara està
pendent; registre dels embarcaments; quantificació de costos de
l'activitat i determinació dels paràmetres biològics i poblacionals
de les principals espècies que constitueixen els nostres recursos
pesquers. També incloem en aquest apartat el control de l'alga
invasora, caulerpa taxifolia, que, com vostès saben, no ha pogut
ser eradicada i que enguany, com han reflectit els mitjans de
comunicació en els darrers dies, s'ha detectat un nou nucli
d'aquesta espècie, concretament a l'interior de Portocolom. Hi
haurà també aquí el manteniment i millora de les instal•lacions
ubicades en el Port d'Andratx i les actuacions a les reserves
marines creades per la conselleria.

Finalment, el Servei d'Ordenació Pesquera i Modernització
de la Flota té un pressupost previst, relativament modest en
relació amb el que ha tengut aquests anys, de 137'1 milions de
pessetes; però voldria explicar que aquesta és una avaluació
inicial que hem fet dels fons mínims probables o segurs del
darrer instrument financer d'ordenació pesquera de la Comunitat
Europea que s'iniciarà l'any que ve. Inclourem aquí ajudes de
construcció, modernització i aturada definitiva de vaixells;
ajudes per a millores de comercialització, tasques d'inspecció i
control i cursos de formació per a professionals. Voldria
destacar-los que amb contrast amb enguany, que era el darrer any
d'un fons europeu destinat a pesca i que per tant ha estat l'any on
s'havien acumulat la major part d'inversions pesqueres pendents,
l'any que ve és el principi d'un nou programa i per tant costarà
més arrancar, perquè aquest programa ha de ser redactat, tramitat
i aprovat davant la Comunitat Europea, i és molt poc probable
que la quantia invertida a final d'any superi aquesta xifra, encara
que voldríem que així fos. Tanmateix tenim l'esperança de captar
i generar més recursos a Balears per a aquest apartat, ja que a la
darrera conferència sectorial de pesca es va acceptar el principi
que la insularitat, en el cas de les Balears, havia de ser
compensada. No sé si els vaig contar que fins ara la Comunitat
Autònoma de Madrid rebia més recursos Ifop que la pròpia
Comunitat de les Illes Balears, d'una manera que jo he de
qualificar, com a mínim, de paradoxal.

Crec que aquesta explicació general complementa la
documentació que vostès disposen i qued a la seva
disposició per a les preguntes o qüestions que es vulguin
plantejar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació, per explicar els
pressuposts dels departaments d'economia, comerç i
indústria, té la paraula el Vicepresident del Govern Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, té vostè la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Aquesta nova secció, la secció 21,
de nova creació, engloba la Vicepresidència del Govern, la
Secretaria General Tècnica i les direccions generals
d'Economia, de Comerç, d'Indústria i de Promoció
Industrial. Compta amb un pressupost total de 3.260 milions
de pessetes. He d'observar que no s'han pressupostat fons
europeus perquè, com vostès saben, els fons estructurals
finalitza el termini del període fins el 1999; precisament
aquests dies, avui és notícia, però duim quinze dies que el
Director General d'Economia passa més dies a Madrid que
no a les Illes Balears i es negocia el finançament dels fons
estructurals del proper període, del 2000 al 2006, és a dir, 7
anys.

Aniré per l'ordre que vostès tenen al tom dels
pressuposts i els serà més fàcil seguir la meva intervenció,
que intentaré que sigui breu, per donar-los més temps per
fer preguntes, que supòs que hi tenen més interès. El primer
programa que troben és el d'elaboració i difusió a
estadística, que és, segurament, el que ha tengut més
increment percentual. Aquest programa, en el pressupost del
1999, disposava de 96 milions de pessetes i passa a 168
milions de pessetes. Ja els vaig explicar, a la primera
compareixença que tenguérem, que un objectiu important
eren les dades estadístiques; en aquest sentit veuran com hi
ha un increment important de despeses en inversions de
caràcter immaterial, que puja a 67 milions i mig de pessetes,
que es destinaran a l'establiment d'una xarxa municipal de
recollida d'informació, amb una primera experiència pilot de
tres municipis a Mallorca, un a Menorca i un a l'illa
d'Eivissa. En segon lloc, es tractaran aquestes dades i
s'elaboraran les estadístiques municipals, es necessitarà una
inversió important, perquè el material informàtic està molt
obsolet i per tant aquí tendrem una inversió d'uns 15 milions
de pessetes. I després queda el tercer apartat, que és la
difusió del resultat, mitjançant publicacions pròpies i una
xarxa de terminals perquè serveixen de base de consulta
d'aquestes dades. Com els deia, per renovació d'equips
informàtics, 15 milions de pessetes, aquesta partida crec que
seria més adequat computar-la com a inversions reals, però
en tot cas ja després els serveis tècnics ja faran aquesta
tasca; municipalització de dades 25 milions de pessetes;
publicació i difusió d'aquestes dades, es continuarà amb
l'anuari estadístic, 20 milions de pessetes, i difusió i
explotació de noves bases estadístiques, 7 milions i mig, que
fan aquest total d'inversions de 67 milions de pessetes.



222 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 12 / 4 de novembre del 1999

A continuació, el programa de previsió i política econòmica
preveu que mitjançant la Direcció General d'Economia es doni
suport a la resta del Govern en tot el que ha de ser anàlisi
econòmica de la realitat de les Illes Balears. El primer
subprograma té tres àrees diferenciades: la de conjuntura
econòmica i planificació, la d'analisis estructurals i la de
promoció d'economia productiva. Aquí troben també una altra
inversió important de 63 milions de pessetes, que es distribuiran
d'aquesta manera: radiografia municipal, 30 milions de pessetes;
i després distints estudis, un que ja està iniciat, però que no
volem abandonar, que permanentment estarem vigilants, com és
l'estudi i seguiment del preu dels carburants; després un clàssic,
que seria la despesa turística; el pla de desenvolupament
regional; una avaluació de l'Objectiu 2 que, com saben, l'actual
Objectiu 2 té dos anys d'execució, finalitza el 99, però tenim dos
anys d'execució, però l'haurem d'encadenar amb el nou Objectiu
2 i per tant aquí hi ha d'haver una avaluació permanent. I altres
estudis prevists, com podrien ser anàlisi de la marginació a les
Illes Balears; anàlisi de la immigració i cost de la insularitat, etc.

El programa d'assumptes europeus, pràcticament tot és
capítol 1; saben que des d'aquesta Direcció General d'Economia
es coordina tot el tema, els distints departaments afectats pels
fons europeus, coordinats amb la Conselleria d'Hisenda i
Pressupost. Si volen, a les preguntes, els donaré més informació
de l'estat de les negociacions fins al dia d'avui, però crec que no
és exactament motiu dels pressuposts, però si tenim temps estic
obert a donar-los la informació que em demanin.

La Secretaria General Tècnica comprèn el servei de gestió
econòmicoadministratiu, el servei jurídic, aquí veuran una
partida d'uns 6 milions de pessetes, d'estudis i treballs tècnics. I
per una part hi ha la possibilitat del trasllat de la Direcció
General d'Indústria, això comportarà unes despeses. Volem
aplicar sistemes de qualitat a través de l'Institut de
Desenvolupament Industrial i començaríem per la Direcció
General d'Indústria, que en aquests moments jo he de reconèixer
que dóna un mal servei als usuaris, als instal•ladors, electricistes,
etc.; hem d'agilitar moltíssim la tramitació. Aquí hi ha unes
transferències importants que els explicaré: dins el capítol 4,
observaran que hi ha una transferència de 152 milions de
pessetes a Fires i Congressos de Balears que, com saben, ha
passat a aquesta secció 21, adscrita a Vicepresidència, abans
estava adscrita a la Presidència del Govern; hi ha una
transferència de 292 milions de pessetes a l'Institut de
Desenvolupament Industrial; una transferència de 36.800.000
pessetes al CDER, el Consorci de desenvolupament econòmic
del Raiguer; i una transferència de 45 milions de pessetes al
Centre europeu d'empreses innovadores de Balears. Dins el
capítol 7, 318 milions de pessetes de transferència a l'Institut
balear de desenvolupament industrial. 

Bé, explicaré un moment aquestes quantitats importants
transferides a l'Institut de desenvolupament industrial.
Aquesta de 318 milions de pessetes, íntegrament és per
amortitzar capital del deute. En aquest moment encara l'IDI
conserva un deute viu de més de 2.200 milions de pessetes;
l'amortització de capital finalitzarà l'any 2007, però és una
vertadera hipoteca que pesa sobre aquesta empresa pública
que li dificulta molt la realització dels programes. Més
envant els faré un comentari de les empreses públiques. I
també, dins aquesta primera transferència corrent de 292
milions de pessetes, 70 milions van destinats a pagar els
interessos d'aquest deute de 2.200 i busques de milions de
pessetes que manté l'Institut de desenvolupament industrial.

Dins la Direcció General d'Indústria i el programa de
control industrial veuran que també hi ha un augment
modest però relativament important, perquè el que són les
inversions passen de 10 a 25 milions de pessetes. Dins
aquest hi ha 6 milions que és una partida finalista per a
seguretat minera, això és un fons que ve de l'administració
de l'Estat, però després destinarem la part important, 19
milions de pessetes, a l'hipotètic traspàs de la Direcció
General i, en tot cas, a la millora d'infraestructures, l'arxiu,
que està bastant obsolet, i la necessitat de modernització per
agilitzar la tramitació d'expedients, com els deia.

Dins la promoció industrial trobaran una inversió en
capítol 6 de 80 milions de pessetes, important, perquè dins
aquest capítol volem realitzar un dels eixos estratègics, que
serà la promoció de productes i empreses de Balears. Volem
realitzar una feina molt directa de promoció dels productes
de Balears, tant dins el mercat interior, resident i turístic,
com en el mercat exterior mitjançant la promoció i la
captació de nous mercats.

Quant a les transferències de capital, hi ha la de 499
milions de pessetes a empreses privades que jo esper que es
pugui incrementar bastant els propers mesos, tot d'una que
sapiguem la participació en el nou Objectiu 2 i, en tot cas,
aquesta partida d'empreses privades saben que és per
desenvolupar les ordres que a finals de desembre, principis
de gener, han de sortir, les noves convocatòries de
subvencions. Aquí els puc avançar que, a part de les línies
clàssiques de modernització, adquisició de maquinària,
trasllat d'empreses a polígons, naus industrials, etc., hi haurà
línies especialment dedicades a tot l'aspecte mediambiental,
tot el que sigui creació d'empreses destinades al reciclatge
de residus, promoció d'energies alternatives, minimització
o reducció del consum energètic, etc., etc.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 12 / 4 de novembre del 1999 223

L'altra partida, famílies sense finalitat lucrativa, aquí hi
entrarien els convenis que mantendrem amb Sebime per a la
promoció exterior de la bijuteria, amb Selec Balear per a la
promoció del calçat, la Cambra de Comerç, també, un conveni
que ampliarem per a assistència a fires internacionals i dins el
mateix estat, i promoció de l'associacionisme, etc., etc. 

Insistesc que aquestes partides encara són sense fons
europeus, tot això és aportació dels pressuposts propis. Per
comparar, l'any 1999 els pressuposts sense l'aportació dels fons
europeus eren de 668 milions de pessetes. Per tant, hi ha un
increment d'aportació pròpia de 190 milions de pessetes.

Passaria ja molt ràpidament a la Direcció General de Comerç,
el programa de reforma i modernització de les estructures i
promoció del comerç. M'avançaré a dir-los que ja el Govern
proposarà, mitjançant algun grup parlamentari, una esmena a la
memòria perquè per algun problema informàtic ha caigut
l'apartat destinat a artesania, i com que artesania és un aspecte
important, ja els avanç que veuran una esmena on dins la
memòria es parlarà de potenciar la concessió de Carta d'artesà i
la Carta de mestre artesà, promoure la participació dels artesans
a certàmens firals, volem cuidar aquest tema bastant, és a dir,
que tots els artesans, per petits que siguin, puguin participar a
fires i, fins i tot, facilitar-los la presència a fires de les Illes
Balears mateixes; impulsarem la creació de fórmules de
comercialització de productes artesans, l'etiquetat dels productes
artesanals de Balears, etc., etc. El pressupost l'any passat era
modest, entorn a uns 20 milions de pessetes; segurament
intentarem doblar aquest pressupost.

Aquí trobaran també una partida de 80 milions de pessetes en
inversions, també aniran a campanyes de promoció del petit
comerç, però després hi ha unes inversions en actualització del
registre d'establiments comercials i creació de nous registres. 

Quant a les transferències de capital hi ha una partida
destinada a ajuntaments de 202 milions de pessetes, algunes
actuacions ja estan compromeses, com amb l'Ajuntament
d'Alcúdia, l'Ajuntament de Palma, per a modernització de
mercats tradicionals o millora d'equipaments comercials, i
després també la clàssica ajuda a empreses privades de 288
milions de pessetes que esper que s'incrementarà amb aportació
de fons europeus. Aquesta partida també ha tengut, si comptam
el que és l'aportació de recursos propis, també ha tengut un
increment d'uns 80 milions de pessetes respecte al pressupost de
l'any anterior.

Quant a les empreses públiques, bé, ja els he fet un
comentari sobre l'Institut de desenvolupament industrial,
que disposarà d'un pressupost total de 799 milions de
pessetes, Ara, ja els ho dit, 318 milions a amortització de
capital i 70 milions de pessetes pràcticament destinats a
interessos. En aquest moment ens queden dos crèdits, un
amb Sa Nostra, que el saldo a 31 de desembre serà de 1.864
milions de pessetes, i un altre amb el Banc de Comerç de
416 milions de pessetes. Aquests préstecs vénen de l'antiga
participació dins empreses privades per part del Govern que
varen tenir fallida. En aquest moment totes les accions estan
venudes excepte les de "Moda y Diseño, S.A.", que és una
empresa que està inoperant.

Quant a les accions a promoure des de l'IDI hi ha el
departament de disseny, el departament de promoció de
productes de Balears a l'exterior, que aquest departament
veurà incrementat el seu pressupost, i el departament de
foment de sòl industrial, que també haurà de tenir una
funció important a partir que hi torna haver una demanda de
sòl industrial o, més que industrial, de serveis a distints
municipis de les Illes Balears. 

Els he de dir que ja que encara orgànicament es
mantengui l'estructura d'Institut de desenvolupament
industrial, CDER i CEEI, que són dos consorcis, ja es
comencen a unificar accions; per exemple, tot el
departament de promoció exterior del CDER ja està tutelat
pel departament de promoció exterior producte balear de
l'IDI. Ja duim la comptabilitat des de l'IDI, la gerència del
CEEI ja ha estat assumida per l'IDI i ens estalviam el
pagament d'un salari important d'un alt càrrec, i si bé es
manté aquesta estructura sobretot per permetre la
participació dels organismes i institucions que estaven
participant dins el CDER i el CEEI, hi ha, per dir-ho de
qualque manera, una unificació de l'actuació política sota la
direcció del gerent de l'Institut de desenvolupament
industrial que, per cert, em sembla que el president no l'ha
anomenat i és el Sr. Pere Trias que és aquí present i que
amb molt de gust aprofit per presentar-lo.

Quant a Fires i Congressos, que ja els he dit que
l'aportació del Govern és de 152 milions de pessetes,
disposarà d'un pressupost de 590 milions de pessetes. Ara
els volia dir quines noves fires tenim programades però no
ho trob; el temps que faran la intervenció que ho cercaré i
esper poder-los contestar. Els diré únicament que en aquest
moment la fira estrella, que és Tecnoturística, està
programada, tot i que estam pendents que arribin a bon port
les negociacions que duim amb Aena per poder-la celebrar
a les instal•lacions de l'aeroport de Palma, que és l'únic
espai amb garanties de poder celebrar aquesta fira. 

I pel que fa al Centre d'empreses innovadores de Balears,
hi feim una aportació de 45 milions de pessetes i tendrà un
pressupost total de 113 milions de pessetes. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. 

Abans d'entrar en el torn de preguntes els voldria dir que fins
ara hem seguit la dinàmica que els portaveus dels grups
parlamentaris que donen suport al Govern parlen un rere l'altre
i vostès els contesten a tots conjuntament, i llavors el Grup
Popular a part. Estan d'acord així?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, jo li volia fer una pregunta. Ja que l'exposició
és per part del vicepresident i el conseller d'Agricultura, a veure
com es repartirà el temps, si tenim un doble torn per a cada
qüestió, és a dir, jo estic convençut que més prest o més tard hi
haurà repartiment de poders. Ho dic per saber..., per ajustar-nos
al temps.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo pens que podem ser una mica magnànims i que
intentarem que hi hagi el temps suficient, sense que es passin
però hi haurà el temps suficient per contestar totes les preguntes.

EL SR.FONT I BARCELÓ:

Molt bé, Sr. President, idò per part del Grup Popular ens
repartiríem el temps el diputat Sr. Gaspar Oliver i jo mateix, si
li sembla bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Jo deman als diferents portaveus si podem continuar,
entrar directament en el torn de preguntes, o si hem de fer un
recés. Entram directament? Gràcies.

Idò començam amb el torn de preguntes, i per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair la presència del Sr.
Vicepresident i del conseller amb els membres del seu equip, en
aquesta compareixença de la Comissió d'Hisenda. Felicitar-los
pel pressupost que han presentat, des del Grup Mixt i des d'UNió
Mallorquina com a partit que dóna suport a aquest govern,
valoram positivament l'esforç que han fet en la confecció
d'aquest pressupost, del qual voldríem una sèrie de petits
aclariments i destacar una sèrie d'aspectes que, al nostre criteri
s'han de destacar. 

Creim que és important, parlaré primer de la secció 20,
seguint l'exposició que ha fet el Sr. Conseller, la matèria
d'agricultura, de ramaderia i de pesca és un dels sectors
estratègics de la nostra comunitat, més necessitat d'una atenció
especial, i veim que a l'exposició feta pel conseller i al
pressuposts que ens ha presentat, té com un dels objectius
prioritaris aquest tipus de mesures, veim amb satisfacció
l'especial atenció a la millora de la renta dels pagesos, amb
programes de l'augment de la qualitat dels productes o de la
promoció del consum o del frau agroalimentari, igual que veim
amb satisfacció l'esforç en sanejament de la ramaderia. Creim
que és important la potenciació de les agències comarcals i la
connexió de la qual ens ha xerrat amb el tema dels ordinadors,
tant de la conselleria com de la xarxa d'agències comarcals.

I a la secció 21, també sobretot, en matèria de comerç i
indústria, àrees també necessitades d'una especial atenció,
veim amb satisfacció l'interès d'aquest Govern, al que
donam suport en aquestes matèries, voldríem que, tal com
ens ha anunciat el Sr. Vicepresident, ens explicàs com està
l'estat de negociació en el tema dels assumptes europeus,
encara que sigui d'una manera breu. Volíem felicitar el
conseller per la importància que consideram que té i que
compartim amb ell l'elaboració i difusió i donar a conèixer
a tots els ciutadans les estadístiques que es fan en aquestes
illes i la feina de la Direcció General d'Economia amb els
estudis econòmics, els quals és molt important que
l'Administració se'n faci ressò.

Voldríem també que ens digués quines mesures té
previstes per millorar el servei de la Direcció General
d'Indústria, el qual vostè mateix ha reconegut que no dóna
un bon servei als usuaris, instal•ladors, etc. I felicitar-lo per
la sensibilitat d'haver-se adonat a temps de la mancança, per
motius que ens ha anunciat el conseller de problemes
informàtics en la transcripció del pressupost, d'una
referència a l'artesania a la memòria.

Per tot això, anunciam, des del Grup Mixt donarem
suport al pressupost que han presentat. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula la diputada Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyors consellers, senyors directors generals i alts càrrecs,
agrair-los la seva presència en aquesta compareixença i
bàsicament donar suport als pressuposts que han presentat
des de la Conselleria de Comerç, Indústria, Agricultura i
Pesca, i així mateix voldria remarcar dues coses i felicitar-
los per la iniciativa que han tengut, sobretot el conseller
d'Agricultura, pel nou enfocament que ha tengut de cara a
la potenciació del món agrari quant a la creació del banc de
terres, la qual cosa vol dir que hi haurà potencial suficient
com perquè s'agricultura no mori definitivament.
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També remarcar positivament tot el tema de les agències
comarcals, ja que fins ara havien estat bastant deixades de la mà
de Déu i el facilitar als usuaris pagesos la tramitació dels
expedients creim que és molt positiu, perquè evitar els
desplaçaments a ciutat per moure qualsevol paper sempre és
d'agrair, sobretot per part d'aquelles persones que tenen
dificultats per amollar la feina quan és més necessari.

També dir que quant al sanejament de la ramaderia, és molt
important crear aquest segell de qualitat de la ramaderia pròpia,
perquè amb l'alarma social que hi ha quant a les possibles
intoxicacions que vénen de països externs, llavors, tenir una
seguretat que un consumeix productes que estan en òptimes
condicions sempre és molt necessari.

I simplement, dir-li, Sr. Conseller, que continuï en aquesta
línia que estam ben segurs que es notarà el canvi.

I quant a comerç i indústria, m'agradaria que el Sr.
Vicepresident ens aclarís una qüestió que ens ha preocupat, ja
que nosaltres sabem que es negocien els fons estructurals a
Madrid, ell mateix n'ha fet menció a la seva intervenció, però
hem vist que han aparegut unes notícies dient, ja assegurant i
afirmant, que hi ha uns 27.000 milions de pessetes per a Balears
i sobretot que hi ha una sèrie de municipis, en els quals hi està
inclòs Manacor, que no hi havia estat mai, i m'agradaria tenir una
miqueta de seguretat en aquest tema; si ens podria explicar,
perquè la veritat és que sabíem que es negociava el tema, però no
ho sabíem amb tanta seguretat.

També consideram positiva la potenciació de centres
comercials i la modernització de mercats, sobretot de cara a
l'especialització de mercats, ja que les persones que acostumam
a visitar-los, els caps de setmanes per diferents pobles, en moltes
ocasions ens trobam que són una repetició, igual i calcada, de
poble per poble; per tant, creim que estaria bé que per part de la
conselleria potenciassin aquella especialització en productes o
que fossin una mica diferenciats els d'un poble i els d'un altre,
perquè fossin així també més atractius.

I agraïm també les seves explicacions, li asseguram que li
donarem suport a aquest pressupost. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
agrair la presència aquí dels consellers Sr. Mayol i Vicepresident
Sr. Sampol, així com dels alts càrrecs de la conselleria, de les
explicacions que ens han fet, que han realitzat aquí en aquesta
comissió ens satisfà; aquest impuls definitiu, allò que suposa a
tots els sectors, diguéssim, no turístics, i s’emmarquen clarament
en aquesta sostenibilitat, en aquesta política del nou Govern. Ben
segur que aquesta dedicació exclusiva, aquest pas a pas que feia
menció a la memòria de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
tendrà repercussió i resultats amb avanços importants en un
sector tan necessitat, com és el sector primari.

Entenc, i sempre ha estat una reivindicació d’aquesta
diputada, com a portaveu del Grup Socialista, allò que és el
debat general en temes del sector primari. Jo entenc que ja
s’han donat mostres suficients per part de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca d’aquest diàleg i d’aquesta
participació, i a més ja amb fets concrets, tenim un Decret
197/1999, de major participació en els consells agraris;
tenim el dia a dia, que hem pogut comprovar les visites a
cooperatives i la gran acceptació que ha tengut el conseller
a cooperatives o amb gent del camp; la reunió que hem vist
que ha estat important, aquesta Mesa Intersectorial
d’Assessorament del Sector Lleter, amb reivindicacions
importants, aquest sector lleter en aquest Parlament ha
arribat a consensos importants, els darrers que havien arribat
a la passada legislatura era el Picab del sector lleter, per
tant, d’aquí entenem la importància d’aquest consens aquí
dins, amb tots els partits, però també directament amb el
sector. Però el que volíem remarcar d’aquesta reivindicació
que feia esment és aquest congrés rural, que ens ha indicat
que ja, a més, té data concreta per a l’any 2000; ens satisfà
plenament i volíem insistir en aquest compromís, que
sempre havia estat reivindicat i mai complert per anteriors
governs.

Entenem també que aquests pressuposts és el
començament de legislatura i volem donar tot el suport a
aquestes iniciatives que ens ha fet menció, quant a evitar
aquest abandonament del camp, la millora de renda, la
millora de renda quant a millorar, amb mesures concretes de
millora de qualitat d’aquests productes autòctons, de
millorar les denominacions d’origen i també d’aquestes
rendes complementàries. Allò que també entenem, i ens ha
especificat clarament les diferents partides dedicades a
infraestructures, com és en camins, en electrificació, perquè
es millori i és més atractiu per a la qualitat de vida dels
pagesos, dels ramaders. I allò que també fèiem menció a la
compareixença d’ahir de la consellera de Medi Ambient és
a la importància de la reutilització d’aigües depurades, i
sobretot l’esforç inversor que hi ha d’haver per part d’aquest
Govern, per part de les diferents conselleries implicades, en
la reutilització d’aigües depurades i, per tant, en la
terciarització. Allò que serà evidentment important és
estudiar aquest cost per als pagesos, per fer-lo atractiu.

És important, dins aquesta política que ha marcat el
conseller quant a evitar aquest abandonament del camp, no
tan sols la millora de renda, sinó també allò que entenem
que és important és la incorporació de joves. Vàrem tenir
oportunitat d’escoltar a la compareixença la importància de
la creació del banc de terres, però allò que entenem que
també és bàsic i que n’ha fet menció és la formació, bé sigui
amb ensenyament reglat aquí, bé sigui amb beques per tenir
bons empresaris, bons pagesos.
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En el tema de ramaderia ens satisfà plenament poder escoltar
no tan sols la millora de les infraestructures, sinó el sanejament
animal i allò que ens podria permetre un avantatge competitiu
important front a aquesta insularitat que de vegades més que un
avantatge ha estat un cost addicional, són aquestes zones que ha
fet menció lliures de malalties.

En el tema de recursos marins ha parlat d’una política de
conservació del medi marí, entenc que el sector pesquer s’ha
d’incentivar, com es fa menció a la memòria. Vostè ha comentat,
s’ha d’incentivar més el valor del producte i la comercialització,
per tant, la imatge d’aquest producte més que el volum de les
captures, i això, evidentment, ha de ser compatible amb la
política d’investigació, amb la política de reserves marines que
hi ha d’haver al nostre mar de les illes.

Ja just per acabar i per enllaçar amb la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, referent al fons europeu, sí que
m’agradaria, en la part que a cada un li correspongui, tenir,
perquè hem tengut les notícies avui als mitjans de comunicació,
i així i tot, que hi ha fet referència el Sr. Vicepresident Sampol,
que el Director General d’Economia està més, està en
negociacions, i està més a Madrid que aquí; sí que ens
interessaria aquest Objectiu 2 conèixer la referència. La
representant, Sra. Vadell, del PSM-Entesa Nacionalista, ha fet
referència a la incorporació del nou municipi, com és Manacor
i que també és interessant, però també afecta el que és la
Universitat de les Illes Balears, però ens interessaria conèixer
més el detall de com estan aquestes negociacions.

Perquè evidentment, i ja passam a aquesta secció 21, la
importància dels fons europeus entenem que és bàsic, no tan sols
per al sector industrial, sinó important bàsicament per a la
supervivència de tot el que és el medi rural. És important i
entenem que s’ha remarcat aquí, aquests indicadors no tan sols
econòmics, sinó indicadors socials i mediambientals que ha fet
menció el conseller Sampol, el Sr. Vicepresident, en relació a
crear aquest institut balear d’economia i sociologia. Entenem que
és el conjunt d’aquestes investigacions que ens ha de dur a
conèixer més la nostra realitat i per tant poder aplicar millor
aquestes mesures de política econòmica, social i mediambiental.

I allò que també ens satisfà plenament és aquesta xarxa
municipal a la qual ha fet menció.

En el tema de comerç hem vist que hi ha clarament el
compromís de potenciació d’aquest petit comerç. Hem vist ja
mesures concretes, és a dir, ja hem vist en aquests 100 dies ja
realitzacions amb fets, aquest decret de moratòria de grans
superfícies, rebaixant de forma substancial el que representa una
gran superfície, però, a més, és important aquest compromís en
relació amb la revisió del Pla Director d’Equipaments
Comercials. Ha fet menció també a l’artesania.

Quant a la indústria, en el que entenem que s’han de
realitzar esforços és en transmetre qualitat, això és la millor
promoció.

I dir ja finalment que ho compartim plenament,
segurament ens podrà donar una mica més d’informació,
perquè, a més, és notícia aquests dies als mitjans de
comunicació, com està el tema del recinte firal, que
n’havíem parlat a la compareixença, si tenim noves
informacions.

Bé, i ja per acabar, tot el nostre suport per part del Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar al que fa referència
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, té la paraula el
conseller Sr. Mayol.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo voldria agrair molt
sincerament, en nom tant de l’equip polític, com dels
funcionaris, els tècnics i els laborals que han contribuït a
l’elaboració del pressupost, la seva valoració; és evident que
no és una tasca personal ni prop fer-s’hi, sinó que són
moltes persones que han fet un esforç per poder presentar
avui els pressuposts. Jo els he de dir en confiança que hi
veig defectes, però no els vull desil•lusionar i no detallaré
els defectes, però esper que l’any que ve els pugui dur
encara més ben elaborats.

Jo voldria entrar en alguns dels punts que vostès han
tocat i comentar, fins i tot, sorpreses agradables, per
exemple el tema del banc de terres, que tan ben rebut ha
estat en aquesta Cambra. Ja abans que haguem pogut acabar
la redacció de la normativa hi ha hagut dues peticions
directes, una de Manacor precisament i una altra de Porreres
per poder-se acollir a aquesta línia de crèdits subvencionats,
que encara no són més que intencionats i no subvencionats.

També reiterar que efectivament hi ha una pràctica que
intentam, nova, amb els temes de gestió quotidiana, per
exemple amb el sector lleter; que no només tenim present la
valoració del Picab que, per desgràcia, ha demostrat la seva
insuficiència, perquè des què es va elaborar no s’ha canviat
la tendència regressiva del sector, i que, per primera vegada,
hem aconseguit seure a la mateixa taula al representant dels
productors, que no estan tan units com per ventura seria
desitjable, com als mateixos industrials que se’n fan càrrec.
Aquest és un procés obert en el qual seguirem, i jo els
anuncio ja que quan acabi sol•licitaré una compareixença
per explicar a aquesta comissió els resultats a què haguem
pogut arribar en aquest problema.
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Quant al tema del congrés rural que, efectivament, està inclòs
en el capítol 2 de la Secretaria General Tècnica, no està
expressament perquè no li volem rellevància pressupostària, té
rellevància política, però, com ja he dit, no volem que sigui el
congrés rural de la Conselleria d’Agricultura, ni del Govern de
les Illes Balears, sinó de la societat balear i per tant volem crear
complicitat i implicació fins i tot en la seva organització i
finançament.

La incorporació de joves agricultors és un dels aspectes més
frustrants de la política que es pot dur a terme, perquè està
suportat amb una línia cofinançada amb Madrid i Brussel•les i
per tant seria absolutament inútil destinar-hi més recursos, ja que
no ens n’arriben des de forma i per tant hem d’aconseguir també
aquesta implicació exterior perquè aquesta línia pugui tenir l’èxit
que tots desitjam que tengui.

I quan als temes de simplificació de burocràcia i de connexió
de les agències i fins i tot de tramitació informàtica dels
expedients, que està iniciada i que l’any que ve començarem a
experimentar, jo els de confessar que hi ha un cert interès
egoista, perquè cada agricultor té la desgràcia d’haver d’omplir
un expedient, però jo tenc la desgràcia d’haver-ne de firmar a
mils; naturalment és una broma, és molt més mal de fer per ells
que la feina que em pertoca, però crec que amb la implicació,
amb el nou sistema informatitzat podrem aconseguir un estalvi
de temps, i per tant d’efectivitat de la gestió que pot ser molt
important i que desig que vostès puguin veure.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per contestar al que fa referència a
economia, comerç i indústria, té la paraula el Vicepresident del
Govern Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President. Quant a la millora del servei a la
Direcció General d’Indústria, que ha interessat al Sr. Nadal, hem
de dir que el departament de qualitat de l’Institut de
Desenvolupament Industrial promou la millora de la qualitat a
l’empresa. És un servei que oferim a les empreses privades, ara,
volem començar per aplicar-nos la recepta a nosaltres mateixos.
Si hi ha una direcció general que en aquest moment ha de
millorar el seu servei és la Direcció General d’Indústria, i he de
dir que no per desídia ni per manca de professionalitat dels
funcionaris, al contrari, sinó perquè es donen unes situacions de
separació del registre de la caixa, la caixa està separada de
l’edifici de la direcció general, paguen a l’actual edifici de Sa
Granja i després han d’anar a recollir l’expedient a l’edifici de la
Direcció General d’Indústria, al polígon; bé, en definitiva que
tramitam els expedients malament i tard, i amb uns problemes al
contribuent. Aquesta implantació del sistema de qualitat
consistirà en tres fases: la primera un diagnòstic de la situació, la
segona, revisió dels procediments, atenció al públic,
documentació, etc., amb un objectiu, que és la tercera fase, que
és aconseguir el certificat d’Iso 9000 per serveis concrets de la
Direcció General d’Indústria, és a dir, aconseguir la certificació
de qualitat. Naturalment, tot això haurà d’anar complementat
amb inversions, ja els he dit que augmenta 15 milions el capítol
d’inversions d’aquesta direcció general, amb la intenció de
renovar tota la xarxa informàtica, millorar el sistema d’arxius,
etc. I esperam que l’any que ve, en tornar comparèixer, els pugui
dir que l’atenció al públic ha millorat.

La Sra. Vadell s’ha interessat pel tema dels mercats i
fires. Bé, aquí hi ha distintes línies, per una part l’ajuda a les
distintes fires locals, i per l’altra la col•laboració amb
ajuntaments per als mercats tradicionals. Tenim ara un
compromís plurianual amb l’Ajuntament de Palma per al
mercat de l’Olivar, un altre per a la zona comercial de Plaça
Major, tenim altres compromisos plurianuals, un amb
l’Ajuntament d’Alcúdia i hi haurà distintes actuacions a
distints ajuntaments. I per suposat, jo crec que de cada
vegada tant els mercats com les fires han de cercar un
producte diferenciat i especialment que serveixi per
promocionar els productes i empreses locals, i en general,
els productes de les Illes Balears.

Quant al tema dels fons europeus, els he de dir que
aquest tema l’hem de dur amb molta prudència i amb una
certa reserva perquè no hi ha res firmat encara. Més
concretament, en aquests moments la Unió Europea
únicament ha aprovat els mapes d’Objectiu 2 de Finlàndia,
Bèlgica, Dinamarca i Holanda; el mapa de l’Estat espanyol
encara no ha estat presentat a Brussel•les, pareix ser per
problemes del mapa de la Comunitat de Madrid, és a dir,
una vegada que hagi rectificat aquestes deficiències ja es
plantejaria.

Quant a les pessetes que ahir el Sr. Matas va fer públic
el compromís del Sr. Rato, he de dir que en aquest moment
l’únic cert és la quantitat total que correspon a l’Estat
espanyol, que són 2.553 milions d’euros; es facin una idea,
a 160 pessetes, serien poc més de 408.000 milions de
pessetes per a tot l’Estat. Però aquesta partida encara no està
distribuïda, aquesta partida encara s’ha de negociar; l’únic
que està negociat en aquest moment són els fons de pesca de
fora l’Objectiu 1 i prest, encara que no està tancat, pens que
hi haurà bones notícies per a les Illes Balears perquè, com
a mínim, crec que deixarà de ser notícia que les Illes Balears
rebin menys doblers per a pesca que la Comunitat de
Madrid, esper que sigui així, Sr. Conseller de Pesca, perquè
fins ara fins aquí arribàvem, que la Comunitat de Madrid
rebia més recursos per a pesca que les Illes Balears.

Quant a la distribució d’aquests 2.550 milions d’euros
l’únic que hi ha és una estimació, un repartiment quant a
pessetes per habitant. Si féssim una regla de tres, segons el
número d’habitants de Balears, ens tocaria una inversió
d’uns 27.000 milions de pessetes, que era la referència del
Sr. Matas i pareix ser el compromís del Ministre
d’Economia. He de dir que això és la inversió total, perquè
les Illes Balears haurem de posar el 50%, per tant no són
27.000 milions de pessetes, sinó que serien 13.500 milions
de pessetes, el 50%. Bé, jo he de dir que no ens conformam
amb aquesta quantitat, saben que aquesta distribució depèn
dels criteris de població que s’apliquin; si se’ns aplica el
cens de l’any 98 hi perdrem, si aconseguim que se’ns
apliqui el cens actual ja hi guanyarem un poc, i si, a més a
més, aconseguíem el reconeixement de la població flotant,
vella aspiració de tots els que som aquí, milloraríem aquesta
participació. Per tant, és una estimació aquesta dels 27.000
que són 13.500 milions de pessetes. He de dir que no seria
una bona notícia, perquè els fons estructurals dels passats
sis anys, Balears ha rebut 13.858 milions de pessetes, en sis
anys, i es parla de 13.500 en set anys, quan hi ha hagut
l’augment de l’IPC de tots aquests anys i quan parlam de set
anys i no de sis; per tant, hi hauria un petit retrocés. Hem de
tenir en compte que disminueix l’aportació total a l’Estat
espanyol i possiblement hi haurà una reducció. Ara, és
positiu aconseguir, i encara Brussel•les no ho ha aprovat,
que s’aprovi aquest mapa. Quant als municipis que el
Govern balear ha proposat, bé, saben que per desgràcia
cauen alguns municipis per l’augment de població important
que han tengut aquests darrers anys, i aleshores queden
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exclosos dels criteris de l’Objectiu 2; concretament, per
desgràcia, quedaran fora de l’Objectiu 2 Calvià, Marratxí,
Pollença a Mallorca; Eivissa capital i, al contrari, a més de
mantenir el Parc Bit dins l’Objectiu 2, hauríem aconseguit que
entràs la Universitat de les Illes Balears, una reivindicació
important, tot i que per aconseguir incloure la Universitat de les
Illes Balears hem hagut de llevar part, és a dir, una part de la
població d’un municipi, perquè superàvem la població permesa
per l’Objectiu 2. I en aquest sentit, la bona notícia és que entra
Manacor, si bé a Manacor li hem hagut de llevar una part del
municipi, corresponent a Cales de Mallorca, és a dir, unes
urbanitzacions que hi ha a Cales de Mallorca, que no podran
presentar projectes a l’Objectiu 2. En el llistat de municipis a
Mallorca, a part de tot Menorca, tota Eivissa, excepte Eivissa
capital, seria Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Artà,
Banyalbufar, Costitx, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet,
Campos, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx,
Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Manacor, Mancor de
la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Puigpunyent, Sa
Pobla, Sant Joan, Santa Maria, Santa Eugènia, Selva, Sencelles,
Sineu, Sóller, Porreres, Valldemossa, Vilafranca de Bonany,
Universitat i Parc Bit.

A més a més, ahir vàrem rebre un fax del Ministeri
d’Economia també, que convoca projectes de cara als fons de
cohesió. Els fons de cohesió, bàsicament, podrem presentar
projectes de sanejament, de depuració i de tractament de residus.
Problema, bé, dos problemes: el primer, que els projectes s’han
de presentar abans de dia 30 de novembre, per tant, tenim 26 dies
per presentar projectes; segon problema, que per a residus hem
de tenir aprovat i publicat en el butlletí el Pla Director Sectorial
de Residus. Hem enredat molts d’anys en tenir un pla director de
residus que permeti el reciclatge i el compostatge, i ara el
Consell de Govern, urgentment, haurà d’aprovar el Pla Director
de Residus i haurà d’aprovar projectes per incloure el tema.

Bé, aquesta és la situació, i ja els dic, ho agafin tot amb
reserva, amb tota la reserva que requereix el tema que no
està aprovat per Brussel•les; si hi ha el compromís del
Ministre d’Economia és una bona notícia, em pareix que en
aquest sentit, totes les forces polítiques sumam esforços i
aleshores jo crec que el tema serà positiu.

I per finalitzar, la Sra. Amer m’ha demanat què hi havia
de nou en el tema del recinte firal. Bé, saben que tenim el
compromís, en aquest moment duim una actuació
coordinada amb el conseller de Turisme; per part de la
Conselleria de Turisme es té interès a promoure la
construcció d’un palau de congressos, i aleshores, nosaltres
entenem que hauria de ser, podria ser un projecte conjunt.
S’haurien d’ubicar al mateix solar, hi ha una possibilitat a
uns solars que té el Govern, l’Ibavi al polígon de Llevant i
tot d’una que haguem decidit la ubicació es convocaria un
concurs. Hi ha una diferència entre el palau de congressos
i el recinte firal, i és que el palau de congressos serà
possiblement, majoritàriament iniciativa privada, i el recinte
firal serà a iniciativa de capital públic, com a mínim, al
51%, si bé el Govern estudia acceptar l’oferiment de la
Cambra de Comerç per exemple, que té interès en participar
en la finançació i gestió del recinte firal.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Qualque portaveu vol fer ús
del torn de rèplica. Passarem doncs al Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miraré d’adaptar-me al temps per
poder compartir el temps amb el diputat Gaspar Oliver.
Donar la benvinguda al Vicepresident del Govern, al
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, als directors
generals i a la directora general i als gerents de les distintes
empreses públiques, desitjar-los molta sort en aquesta
legislatura, perquè vostès tenen entre mans un dels sectors
que tots els partits deim que són estratègics i vitals per a
aquesta terra, per a les Balears; amb la qual cosa, de veritat,
sort.

Per l’altra part, jo crec que el Partit Popular ha de
reconèixer, perquè en part ho reconeix el Sr. Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que són uns pressuposts
continuïstes dins el que són les grans línies mestres que
vostè s’ha trobat. Vostè s’ha trobat una gran conselleria,
sense cap dubte, i vostè s’ha trobat uns grans funcionaris en
aquesta conselleria per dur endavant tota una sèrie de
projectes que, vulguem o no, estaven començats, amb les
dificultats que tenen molts de sectors dins el món rural.
Se’ns crea un dubte mirant els pressuposts, que li faig sols
com a pregunta i si m’ho pogués després aclarir; el que són
transferències als consells insulars no deu estar ficat aquí
dins? És només un aclariment.
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I per l’altra part, i aquesta darrera intervenció del Sr.
Vicepresident ha estat sobre això, també nosaltres el que veim en
els pressuposts és que, per una part pareix que es tenen en
compte un poc les partides del què pot arribar via Objectiu 2, o
si realment no es té en compte, veig que el Sr. Vicepresident diu
que no, aquests pressuposts es veuran incrementats. M’agradaria
que això es clarificàs, però jo crec que a part del què ha explicat
el Vicepresident i el Conseller, crec que hi ha un tema molt
important a desenvolupar aquests dies; és a dir, vostès han de
desenvolupar el que és el pla de desenvolupament regional, han
de desenvolupar el pla de desenvolupament rural. La Conselleria
d’Agricultura m’agradaria que fos valenta i no es deixàs en cap
moment per altres conselleries que li puguin llevar possibilitats
de recursos a línies que són bàsiques i que duim sis anys fent-hi
feina i que són necessaris per arribar a consolidar el sector en
molts de casos, m’agradaria que el conseller aquí realment es
comprometés a què no li llevin res, al revés, si és estratègic i
vital, que qualque altre conseller ho deixi a la conselleria.

Ens agradaria saber el Consell Insular de Menorca i el
d’Eivissa i Formentera de quina forma accediran a aquests fons,
si serà directament la conselleria o si també ho farà en
col•laboració amb els consells.

I quan realment creu que es podran veure exactament les
ajudes per a cada línia completa, si vostè aquí pot agafar un
compromís, perquè hi ha molts de pagesos i pageses, ramaders
i ramaderes que necessiten saber de cara a la seva planificació de
millorar les seves estructures agràries, d’inversions molt grosses,
saber quan podran comptar amb les noves ajudes; i sobretot el
que li dic, que no li llevin les altres conselleries.

Jo li diré conseller que el seu president, Antich, va dir al
debat d’investidura que no necessitava uns grans discursos per al
tema agrícola, era en referència a allò que li havíem dit que
només havia xerrat 22 segons, que era jo qui ho havia calculat,
que eren 22; jo el que li diré és que tampoc no necessitam
cortines de fum, cercant grans titulars de diari, aquí tothom es
vanaglòria del tema del banc de terres, això serà un camelo, els
ho dic, ho dic, serà un camelo, tan de bo no ho sigui i
m’equivoqui totalment i absolutament, és a dir, em voldria
equivocar.

El que sí és evident d’aquests pressuposts, el que duen i si
miram tranquil•lament ens n’adonarem que el que sí hi ha és un
manteniment o un augment del què és capítol 1 i capítol 2, i en
canvi el que hi ha és una disminució clara del què són les
inversions. Descomptant els 34.700.000 pessetes que hi ha per a
la transferència de Menorca, descomptant els 30.600.000
pessetes cap a la transferència d’Eivissa i Formentera, l’any
passat el capítol 6, el capítol d’inversions era de 1.373 milions,
enguany és de 1.119.632.000.000, que hauríem de sumar aquests
34’7 i aquest 30’6 d’Eivissa i Formentera, amb la qual cosa ens
aniríem a uns 1.080 milions de pessetes. I el que és evident és
que aquest pacte de progrés, aquest pacte que ha de solucionar
els problemes de l’agricultura, ramaderia i pesca, el que és
evident és que du menys inversions al sector. Jo estic d’acord
que no necessitam grans discursos, necessitam fets clars i els fets
que vostès han posat en aquest moment damunt la taula o les
propostes, per a nosaltres són cortines de fum, allunyar-se dels
veritables problemes que té l’agricultura, la ramaderia i la pesca
en aquesta terra. Això sí, tots els càrrecs que havien de col•locar-
se per fer tantes conselleries, aquests estan col•locats, aquests
són els que primer han vist augmentada la seva renda. Li dic així
de clar, Sr. Mayol, li dic així de clar.

Per l’altra part, entrant ja més de cara en el pressupost,
jo el que li demanaria, si pot ser i ens pogués explicar aquí,
vostè a la memòria xerra d’impulsar organitzacions de
productors, cooperatives, ens pareix molt bé, estam d’acord,
sats, el que sigui, ens agradaria saber també aquest 70% de
gent que no està, de 70 per amunt que no està dins cap
cooperativa ni cap sat, ni cap organització de productors, de
quina vostè incentivarà perquè es facin aquestes
organitzacions de productors, quins doblers i quina partida
del seu pressupost du aquest tema?

Després també, quins doblers i partida té el conseller per
millorar la renda dels pagesos? I per illes, ens agradaria
saber per a Menorca, per a Eivissa, per a Formentera o si
s’hauran de conformar amb la transferència.

També li volíem demanar, encara que hagi dit que el
tema dels joves pagesos són doblers que també han de venir
de Madrid o d’Europa, és a dir, vostè pot fer coses, si vostè
amb això pot fer coses, és a dir quins doblers hi ha per a
aquest tema concret, per a la incorporació dels nous pagesos
joves a l’activitat agrària, i si això també ho té per illes?

També li voldríem demanar, si em digués la partida,
vostè ha dit 50 milions per al tema del banc de terres, si em
pogués dir quina és la partida exacta, perquè a vegades veig
que moltes coses estan juntes, sense cap problema ni un,
però per tenir-ho més clar, quina partida és.

I també hi ha una partida per a inversions, 144.632.000
en temes d’explotació i productivitat dels recursos marins,
ens agradaria saber aquests doblers de quina forma es
distribuiran, perquè estan englobats; a cada illa què li
correspondrà; quins doblers aniran tal vegada per a les
reserves marines, i quins anirien directament al sector,
perquè està tot junt a una mateixa partida?
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Estam contentíssims que reflecteixi en el pressupost, que jo
li insistiré en la denominació de tema de peix illenc, peix de les
Illes que diu vostè, molt bé, estic content que posi això en marxa,
però ens agradaria saber quina partida hi ha i quins doblers
arribaran a les confraries per a realment poder posar el segell on
marqui això, on està del pressupost?

També, vostè ha anunciat durant tots aquests dies tota una
sèrie de millores, o no, que els pagesos han de tenir unes rendes
extres al que és la seva producció. Jo no entraré ja si xarxa de
cases, no entraré en això, és a dir, vostè ha xerrat d’ingressos
complementaris; quins doblers destina per a això, perquè això no
té res a veure amb el banc de terres, ni amb la incorporació dels
joves pagesos, de quina forma ho impulsarà i dins quina partida
està? I si ho pensa fer d’una forma general o també ho pensa fer
per illes?

Dels camins rurals, vostè ha explicat que hi ha a la partida
76000 del capítol 7, del que és el codi 531101, una partida de
26.891.000 pessetes i ens ha dit que hi ha uns 76 milions que són
per a noves inversions, i altres que supòs que són per pagar els
convenis que hi havia; el que li volíem demanar: aquesta partida
de 76 milions es veurà incrementada amb l’Objectiu 2?

I també hi ha dues partides en aquest mateix codi, a la
mateixa secció, que són 60100 i 61100, que són inversions reals
en infraestructures i béns destinats a l’ús general, una de 75
milions de pessetes, ens agradaria aclarir si això és Sa Roqueta.

I per l’altra part, l’altra que puja a 296.998. 264, del 61100,
això és la pàgina 681, que és de la millora d’infraestructura
agrària, i que té 296 milions, a què fa referència en concret
aquest assumpte? A veure, jo em pensava que eren camins rurals
i electrificació rural, però com que camins rurals m’ha dit que
estava dins l’altra, m’agradaria saber a què fa referència aquesta.

També demanar-li, del sector ramader, quines partides
realment, pessetes i per illes, vostè hi destinarà? Jo sé que té el
document aquest que ahir varen debatre, tots tenim clar que hi ha
40 milions de metres quadrats que d’una forma o una altra afecta
el món de la ramaderia i gent que també produeix palla i d’altres
coses, jo el que veig en aquest document una sèrie de
compromisos que han d’assumir els productors i els industrials,
puc estar d’acord, és a dir, no li neg; el que passa que em pareix
que les actuacions de l’administració em pareixen fluixes; en tot
cas, aquestes que vostès posen damunt el document o les que
puguin arribar d’aquesta taula de negociació, ja figuren en el
pressupost, o seran després via incorporació d’expedient de
modificació de crèdit i els ficaran?

De totes formes li agraesc, el felicit que posi consum
preferent de la llet del dia a institucions públiques, tendrà
l’oportunitat de votar a favor una proposició no de llei
entrada per aquest grup fa quinze dies, que la podrà votar a
favor. Ens agradaria saber, en aquest tema del sector
ramader, així com vostè presenta un document de reflexió
per a Mallorca, si presentarà un document de reflexió per a
Menorca, o Menorca ho té tan clar que ja no importa fer res.
I en tot cas, de les resolucions que es prenguin d’aquesta
taula, que és molt important en això, quins doblers aniran
destinats a la millora de les infraestructures agràries a
aquests llocs? Li dirà proagro o no li dirà proagro, és a dir,
si hi haurà doblers en aquest sentit? El Pro Menorca, el
posaran en marxa o no? Són qüestions que crec que el
pressupost no reflecteix d’una forma detallada perquè la
gent les pugui veure clares.

També demanar-li, vostès ara estan a una comissió mixta
amb el Govern, la Conselleria de Medi Ambient, el
Ministeri de Medi Ambient, per al tema de desenvolupar els
projectes d’aigües depurades que han de dur endavant; quins
projectes vostès ja preveuen aquí per desenvolupar durant
l’any 2000? Perquè ara serà el moment de presentar el
projectes i dir quins, jo he vist aquí que vostès continuen
segons quines fases de coses iniciades, però els doblers que
hi ha que s’han aconseguit d’aquell protocol i que vostè en
aquella reunió va aconseguir avançar més, implica
projectes, això no es reflecteix en els pressuposts, de nous,
sí que veig que es reflecteixen temes de continuar amb uns
sectors que s’havien començat.

També li volia demanar una cosa, el tema dels fangs i
dels adobs, a veure si hi ha qualque partida en concret per
intentar ajudar econòmicament a aquest tema per resoldre
aquestes solucions; hi ha llocs que la problemàtica és greu.

I demanar-li, agrair-li aquesta compareixença que farà
del tema del sector ramader, em pareix molt bé. Demanar-li
el tema de les agències comarcals; pensa obrir més agències
comarcals a Menorca, a Eivissa i Formentera i a Mallorca?
Sí o no. I després per l’altra part, si aquestes agències
comarcals serviran únicament i exclusivament per recollir
les coses d’agricultura o serà un punt també per a altres
coses del Govern balear que pugui canalitzar el registre
d’allà. I també el que li volia demanar, a veure si aquestes
agències comarcals podran resoldre els problemes de
cadastre de rústica, dels cens de rústica que es produeix en
els ajuntaments quan és el moment de demanar polígon i
parcel•la de cada productor a l’hora de demanar les
subvencions, a veure si això pensa dur-ho endavant des de
la mateixa agència comarcal?

I també per acabar, perquè veig que ja m’estic excedint,
si de cas hi ha altres coses al torn de rèplica les hi diré,
estam d’acord amb el tema que a part del cens agrari que es
fa ara per a l’INE, que pugui posar en marxa una altra
prospecció o un altre estudi més de prop, jo el que li
demanaria és que comptàs amb els ajuntaments per a aquest
tema, que crec que al final són els que el poden ajudar més.
Després a la rèplica intentaré deixar-li totes unes altres
qüestions que no li he pogut demanar.

Gràcies, Sr. President per la seva benevolència.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fer preguntes sobre el tema
d’economia, comerç i indústria, té la paraula el diputat Sr.
Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir que
avui estam davant un cas bastant atípic dins l’Administració, ja
que tractam els pressuposts d’una conselleria, la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria que no existeix com a tal
conselleria, que jo sàpiga no està creada aquesta conselleria; però
jo crec que avançam, de mica en mica, i jo els he demanat,
senyors del Govern, que facin via i que regularitzin aquesta
situació. No fa molt vàrem tenir a l’oportunitat d’assistir a la
compareixença del Conseller d’Economia, Comerç i Indústria i
Agricultura, i el Sr. Vicepresident ens va fer l’exposició que jo
li vaig agrair, i que avui, així i tot, li agraesc també que sigui ell,
el Sr. Vicepresident, qui faci l’exposició d’aquesta conselleria,
com dic, que encara no ha nascut. Però, també dir-li, Sr.
Vicepresident, que dins l’exposició de motius d’aquesta secció
21, trobar-hi la Vicepresidència i dir que és vicepresident en tant
que conseller d’Economia, Comerç i Indústria, ho serà, però que
avui no ho és. Per tant, és una situació un poc atípica, però jo li
agraesc perquè de qualque manera podem aprofundir molt més
dins el que és l’explicació d’aquesta secció.

Miri, jo he de dir, en principi, que poques novetats hem trobat
dins aquesta secció d’economia, comerç i indústria pel que fa
referència als anteriors pressuposts, pràcticament són els
mateixos programes, els mateixos instruments, poques
variacions, i bé és cert que aquest Govern ha dit en repetides
ocasions que està fermat per l’etapa en què ha governat el Partit
Popular, però jo crec que també deu estar fermat per les coses
bones, no només per aquelles coses que vostès consideren
dolentes. De totes formes, haurem d'esperar els seus decrets, els
decrets d'aquesta conselleria per veure quin serà aquest
enfocament diferent de què parla el Sr. Vicepresident, que vol
donar a aquesta conselleria, de moment, els instruments sembla
que són els mateixos.

Poques variacions, com deia, a no ser bàsicament jo n'hi trob
unes al capítol 7, quant a despeses d'inversió de caràcter
material, dins els subprogrames, per exemple, d'elaboració i
difusió estadística, o també dins el programa d'anàlisi
econòmica, que aprofit per dir que dins la Conselleria d'Hisenda
hi ha un subprograma amb aquest mateix nom, convendria que
aclaríssim quines funcions té un i l'altre, i sobretot també, per
ventura, valdria la pena batejar-lo d'una altra manera, per no tenir
confusions en el futur.

Miri, únicament dir que és cert, que veim un increment,
i ens complau enormement, pel que fa referència a la
Direcció General de Promoció Industrial i també a la
Direcció General de Comerç, bàsicament en el que és el
capítol 7 de transferències. Vostè ha dit que negocia
l'objectiu 2, però si no vaig equivocat, que crec que no, dins
el pressupost d'ingressos de la comunitat hem trobat un
ingrés de 702 milions de pessetes FEDER, objectiu 2, que
jo demanaria quina vinculació té i a què fa referència aquest
ingrés, perquè, una de dues, o està mal pressupostat aquest
ingrés o deu ser d'anys anteriors, no ho sé, m'agradaria que
se m'explicàs, perquè si diu que aquí només hi ha el que són
els ingressos ordinaris i no transferències dels fons
europeus, m'agradaria que em pogués donar una explicació,
a què fa referència aquest ingrés de 702 milions que està
pressupostat. I supòs, supòs, però ho he de demanar, que
quan diu que la Direcció General d'Economia serà la que
assumirà totes les tasques de negociació i control de la
gestió dels fons europeus, supòs que és de tots els fons
europeus, i no només d'uns quants, ho he entès així, encara
que no ho ha dit i encara que la memòria no ho digui, però
m'agradaria que se m'explicàs si realment és així.

I passant ràpidament i per no esgotar massa el torn i la
benevolència del president, passaré a l'empresa pública de
Fires i Congressos, on, efectivament, veig una fira nova,
bàsicament, i les altres són noves, però estaven ja ideades i
en marxa dins la passada legislatura, concretament la de
flors i plantes hi estava, la de mobles i decoració també,
però n'hi ha una de nova i algunes que no hi són. Didàctica,
per exemple, no hi és, vostè, Sr. Vicepresident, a la seva
compareixença va dir que volia que fossin fires comercials,
que no aniríem a fer firetes de mercadets, segons quins tipus
de fires, sinó fires comercials, m'estranya, idò, veure que
s'ha suprimit Didàctica, però sí, per una altra part, inclou
vostè dins la relació de fires el que és la Pista d'Aventures,
no només de Mallorca, sinó també de Menorca, per a l'any
2000, i crec que també pensen fer-la enguany dins el 99,
quan jo li vaig demanar a veure si la llevaria o no.

Miri, una pregunta referent a les inversions reals, 80
milions de pessetes que vostè aquí té pressupostades, que fa
referència que és per a la compra d'estands, jo el que he de
demanar és si el que es pensa és la pròpia institució,
l'empresa pública, fer tot el muntatge dels estants, i si seran
els estants de la fira que es facin dins el recinte, o també
d'aquelles fires que es facin fora del recinte, però no sé si hi
ha una falta de coherència, quan dins la memòria, a més a
més, parla que es compraran tots aquells materials que facin
possible la instal•lació de fires a tot el territori balear, no sé
si això fa referència que compraran carpes, si compren
carpes no les veig pressupostades, i, per una altra part, si
aquests estants són per muntar fires als pobles, que això és
una política discutible, si hem d'anar a fer fires dins els
pobles o només hem de fer les que en aquest moment
creguem convenients, per no entrar en competències amb
els municipis, però, en definitiva no en parlarem en aquest
moment; però sí m'agradaria saber si aquests estants els
muntarà la mateixa institució amb aquesta plantilla que té
d'un encarregat i tres persones, de muntatge, a veure si
pensa fer front al muntatge amb aquestes persones o si, per
una altra part, això estarà com a contracte de serveis dins el
capítol 2, on veig que hi ha una diferència, però aquesta
diferència és, segur, perquè la Tecnoturística no està
pressupostada. Vostè ha dit que estava programada, però
pressupostada, no. Per tant, crec que si està programada
també la podrien pressupostar i demostrarien més voluntat
de fer-la de cara a l'any que ve.

Quant a fires no tenc res més a dir.
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I entrant ja dins el que és el pressupost de l'Institut de
desenvolupament industrial, hi ha una partida que em crida
bastant l'atenció, i és la totalitat del capítol 2, vostès l'han
multiplicat pràcticament per tres, de 84 milions que hi havia el
99, per al 2000 en pressuposten 248, amb una que és la 22709,
altres, amb 155 milions, aquests "altres", per ventura seran molt
mals de cercar, m'agradaria que em pogués donar una explicació
de la totalitat d'aquest increment tan gros que hi ha dins el capítol
2.

I, per no cansar-los, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar el que fa referència a
agricultura, ramaderia i pesca, té la paraula el conseller Sr.
Mayol.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, li he d'agrair les seves
paraules inicials i he de lamentar alguns dels aspectes que ha
tractat, perquè a les paraules inicials vostè fa gala de la
sensibilitat cap al món agrari que el caracteritza, però amb la
desqualificació d'algunes iniciatives, com per exemple la del
banc de terres, que ja he reiterat que ja funciona, contribueix a
aquest nigul de derrotisme i de sensació que no hi ha res a fer,
que les iniciatives no serveixen, que per desgràcia, des del seu
partit s'està impulsant i crec que no és gens positiu per al sector,
seria convenient que entre tots generem il•lusió i no generem una
impressió negativa.

Vostè es refereix a la possibilitat que hi hagi conselleries que
ens llevin recursos, jo estic absolutament content que hi hagi
conselleries que indirectament beneficiïn el món agrari i n'hi pot
haver, esper que n'hi hagi i, en qualsevol cas, encara que els hi
presentem a bocinets, aquest és un sol pressupost d'un sol
govern, i no passi pena que tots assumim els mateixos objectius.

Quant a la qualificació de continuïsta del pressupost, jo
crec que hi ha canvis, crec que m'he esforçat a presentar
alguns dels canvis, i li he de comentar que les xifres que
vostè ha manejat no coincideixen amb les meves, tal vegada
no les hem efectuat de la mateixa forma, però, efectivament,
hi ha una disminució en alguns aspectes, però la disminució
és expressament accentuada en despeses de personal i en
despeses de capítol 2, si vostè considera el que són
transferències als consells insulars, i si vostè considera que
no hem tengut en compte el 5b, futur objectiu 2 i que hem
reduït, amb la perspectiva de racionalitat de les previsions,
les previsions de l'Ifop anuals respecte de les previsions de
l'Ifop de l'any que ve.

Aquests canvis volen indicar un nou talant, jo, com a
biòleg, crec més en l'evolució que en la revolució, però estic
convençut que a llarg termini, i esper que el nostre termini
sigui llarg, es coneixeran els resultats del procés que iniciam
amb aquests pressuposts.

Em demana que els calendaris d'ajudes i de línies
d'ajudes siguin coneguts i que em comprometi, aquí, al
calendari. Jo aquí, evidentment, no em comprometré al
calendari, però no tenc la seguretat de quin serà, el que sí li
assegur és que totes les línies i tots els terminis seran
coneguts, ens esforçarem que siguin coneguts, per tots els
pagesos i per totes les persones que s'hi puguin acollir i, per
desgràcia, estic, no cansat, però he rebut moltes visites que
precisament m'assenyalaven que això no havia succeït fins
ara. Amb això no serem continuïstes, Sr. Font, volem
canviar.

Tampoc no serem continuïstes, i no ho hem estat, amb el
tema dels càrrecs, jo crec que no és el moment d'entrar en
un debat, jo podria posar noms coneguts en aquesta casa,
ben coneguts en aquesta casa, que els vàrem trobar en
nòmina i que no hem trobat mai ni un sol paper fet per
aquestes persones i, en tot cas, és ben coneguda la política
de reducció que hem tengut, la política de reducció d'alts
càrrecs i la política que tothom que cobra fa feina, cosa que
fins ara, com vostè sap molt bé, no era així. I no posaré
exemples. Crec que no és necessari ni és el moment.

Em demana a quines partides tenim previst l'increment
de renta del món agrari. El tenim previst a totes, esperam
que tota la política de la conselleria generi un increment de
renta del món agrari, si vostè es refereix a quines són
subvencions a la renta, bé, li podria detallar, seria llarg,
però, en tot cas, quan comentem la distinció per illes, ho
comentaríem. Nosaltres, de totes maneres, li vull anunciar
que creim molt més i ens sembla molt més important la línia
de subvenció a estructures, facilitar la rendibilitat del sector
que no el pur suport a la renta que, quan s'acaba la
subvenció, s'ha acabat la millora de la renta, creim que en
aquesta línia i esper coincidir amb vostè també en aquest
punt.
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M'ha parlat de moltes qüestions de llet, jo li he dit que també
estan repartides, és a dir, no estarà a la mateixa partida la
inversió perquè la conselleria pugui construir una planta d'Unifit
o la subvenció a una sat o a una cooperativa o a una entitat
perquè pugui millorar la seva estructura de producció al sector
lleter, això no li puc precisar en aquests moments quina quantia
és de cada partida, però sí que tendré molt de gust a fer-ho en
aquesta compareixença que ja he avançat que sol•licitaré i que
crec que serà el moment de debatre-ho amb la profunditat que el
cas mereix.

Efectivament, el document de debat que en aquest moment
tenim, és un document de debat sobre el sector lleter de
Mallorca, entenem que les diferències entre les dues illes
justifiquen un tractament diferenciat, tant per la seva importància
relativa, és molt més gran relativa a Mallorca que a Menorca,
Menorca té una estructura comercial i industrial completament
distinta de la de Mallorca i que, per tant, no permet utilitzar les
mateixes mesures a una illa i a una altra. Però, per altra banda,
el primer de gener, i entr en matèria, tant Eivissa i Formentera
com Menorca reben les transferències en agricultura, i les reben
amb la dotació que aquest parlament va considerar correcte i que
en aquesta llei de pressupost s'incrementa d'acord amb el diàleg
dels consells, que naturalment no és dins el pressupost
d'agricultura, sinó dins el pressupost de consells insulars. Això
implica que tots els programes que eren propis i exclusius de la
comunitat autònoma, són programes transferits a les illes, amb
alguna excepció, per exemple el programa de reserves marines
que no estava dotat en anteriors pressuposts i que, per tant, no va
ser dotat en el moment en què es dissenyaren les transferències,
però sí tots els altres. En canvi, tots els programes que tenen
finançament o cofinançament europeu, són programes en els
quals el Govern continua depenent, jo ara li llegiré quins
subprogrames són propis d'una illa o s'han de considerar les tres
illes.

En el tema d'aigües, també li puc donar precisions, en
principi, les obres que nosaltres tenim previstes i pressupostades
són aquelles de les quals hem trobat projectes redactats o iniciats,
i en concret són les de Sant Jordi, però el protocol que havia
signat l'anterior govern, no tenia obres projectades, i comprendrà,
crec que no és cap sorpresa que en aquests 100 dies de govern,
que avui complim, en els quals hi ha hagut el mes d'agost que
ens va ser utilíssim per aterrar, però que naturalment no va
permetre un funcionament a ple rendiment de les conselleries, no
ens ha permès redactar tots els projectes de reg amb aigües
depurades que són necessaris. En qualsevol cas, sí que li vull dir
que el total que hi ha, repartit en dues partides que llavors li
detallaré, és de 180 milions de pessetes.

En el tema de fangs i adobs, inicialment tenim una partida
molt reduïda, només de 2 milions de pessetes, però podem tenir,
podem dedicar-li, si hi ha iniciatives en aquest sentit dels doblers
que tenim per a transferències a empreses, a cooperatives, sats,
etc., que vulguin presentar projectes en aquest sentit, el
finançament o cofinançament que correspongui a cada una de les
línies.

Quant a les agències, lògicament nosaltres no tenim
prevista la creació de noves agències a Menorca, a Eivissa
o a Formentera, entre d'altres coses perquè a Menorca,
Eivissa i Formentera, la política agrària pròpia de la
comunitat autònoma és responsabilitat dels consells
insulars, i estam oberts a cooperar amb els consells insulars,
però entenem que la iniciativa, en qualsevol cas, ha de ser
seva. Per altra banda, sí que tenim intenció de millorar les
instal•lacions existents i tal vegada de reestructurar, ens
hem trobat que, per exemple, hi ha agències que estan a
locals, quan al mateix poble, al poble del veïnat hi pot haver
locals que siguin de cambres agràries, en alguns casos,
desocupats, que siguin locals públics i, en algun cas, fins i
tot, locals d'ajuntaments. Per exemple, hem demanat ja fa
devers un mes i mig a l'Ajuntament de Sa Pobla la
possibilitat de compartir l'ús de l'edifici de Sa Vileta que li
va cedit o venut pel Govern de la comunitat autònoma amb
molt bones condicions i, sorpresivament, no hem tengut
resposta al batle de Sa Pobla a qui hem escrit aquesta carta.
Jo li agrairia que li fes arribar aquesta petició.

Passam a les xifres, la disminució de capítol 1 és d'un
17%, la de capítol 2, d'un 16%, però si vostè mira el
pressupost total d'agricultura, tenim un increment del 16%,
i el pressupost de la Direcció General d'Infraestructures
Agràries que l'any passat era un sol servei, l'increment és
del 62%, per tant, jo crec que amb això estam fent un esforç
important per atendre directament els punts on el cost no és
tan cost com inversió. És cert que la de pesca té una caiguda
del 48%, aquest la hi admet, i jo crec que li he explicat els
motius.

Quant a la inversió dels subprogrames, miri, l'increment
de suport a nivell de capítol 4 per a cooperatives i sats, que
està al subprograma 20201712101 48.000, hem passat dels
60 milions que hi havia l'any passat a 76 milions enguany,
per tant, consideram que és un increment important en
aquesta partida. Els subprogrames d'agricultura que afecten
totes les illes són els 712.102 i 712.103, aquests queden
afectats a totes les illes amb la proporció que correspongui
a les diferents línies d'ajuda. Igualment, afecta totes les illes
el 531.102, d'infraestructura agrària, que es nodreix de fons
cofinançats; en canvi, el 531.101 és per efectuar inversions
a l'illa de Mallorca, perquè les transferències al consell
insular no s'han produïdes. És justament dins aquest, al
61.100, la totalitat dels 296.998.264 pessetes són de reguius,
de les quals 166.998.264 és l'anualitat 2000 de la xarxa de
reg de Sant Jordi i de la xarxa de regatge de Sóller, són
projectes que efectivament estaven iniciats, i en canvi hi
hauria 100 milions més que anirien a les actuacions del Pla
de Sant Jordi; aquests 100 milions que són els únics en els
quals ens hem trobat amb un projecte redactat, són els que
intentarem que el ministeri assumeixi; en aquest cas, en el
cas que els assumís, que esperam que això sigui possible,
s'incorporarien als 30 que ens quedarien en aquests apartat,
per disposar de 130 milions per a inversions directes en reg
amb aigua depurada en els municipis on l'aigua estigui en
unes condicions adequades i hi hagi una comunitat de
regants que ho pugui absorbir.
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Igualment, hi ha una partida dins la 77.000 d'aquest mateix
subprograma, on hi ha 50 milions dedicats al banc de terres, i
150 milions a reg amb aigües depurades no per a inversions
directes, sinó per finançar inversions d'empreses privades que
vulguin dur a terme aquestes iniciatives.

Esper que amb això hagi resposta a la major part de
preguntes. Sí que li he de dir que el tema de joves agricultors, al
qual ja he fet al•lusió anteriorment, que és un dels punts en què
ens trobam més frustrats per la falta dels fons espanyols i
europeus, els fons espanyols, bàsicament, que facin possible la
inversió prevista, que hi ha 200 expedients sense resoldre que
vénen de l'any 98 i que no s'han pogut resoldre per aquesta
manca de col•laboració exterior o per manca de previsió en el
moment en què es prepararen els programes europeus.

Voldria acabar, si m'ho permet el Sr. President, només amb
una nota, i és que fins el mes de gener sí que som plenament
responsable de la política agrària que es dugui a terme tant a
Eivissa com a Menorca, i en aquest cas, per al tema de Menorca
voldríem deixar tan avançat com fos possible un pla
agroecològic integral que no fes només referència al que era el
Pro Menorca que era molt embrionari i que, a més, es traduïa, i
així ho van entendre les delegacions agràries, amb una ajuda
directa proporcional a les hectàrees o als caps de bestiar, cosa
que està completament fora de l'esperit de la normativa europea
a la qual es vol acollir, per passar a una inversió molt més
diversificada on hi pugui haver el fons de forestació, el fons
agroambiental, el fons per a producció integrada o ecològica i
fins i tot, probablement en col•laboració amb altres departaments
del Govern, per prevenció d'incendis o millora de paisatge. Tot
això, també esper que abans que passi a aquesta segona línia que
em correspondrà, una vegada s'hagin efectuat les transferència,
tenir ocasió d'exposar-ho en aquesta casa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per contestar en economia, comerç i
indústria, té la paraula el vicepresident del Govern, Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar totes les preguntes
que ha fet el Sr. Oliver, i, de totes maneres, li faré una precisió
prèvia, estam parlant de la Conselleria d'Economia, Comerç,
Indústria, Agricultura i Pesca, que està estructurada en dues
seccions, la 20 i la 21, vostè sap que el pressupost no s'estructura
per conselleries, s'estructura per seccions pressupostàries, i
aleshores és una discreció del Govern la distribució per seccions.

De la mateixa manera, li diré que els pressuposts són una
previsió i em permeti un poquet de sentit de l'humor ja en
aquestes hores, en aquests moments la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria, diguem-li que és una
previsió.

Bé, quant que tenim els mateixos instruments, bé la
tècnica pressupostària és la que és i s'utilitza la tècnica
pressupostària en capítols, programes, subprogrames, i
aparentment no hi ha canvis, efectivament vostè ho ha dit,
quan surtin les ordres es veuran les distintes polítiques, ara
m'haurà d'admetre que en matèria de comerç ja hi ha hagut
una mesura potent, i és precisament l'acord del Consell de
Govern de divendres passat d'aprovació d'una moratòria de
grans superfícies comercials que crec que és de satisfacció
per al sector, com a mínim.

Em parla que dins el capítol d'ingressos hi ha 702
milions del FEDER, efectivament, però no els tenim
afectats a comerç i indústria, parl de memòria, de quan
parlàvem dels pressuposts, però crec que són uns ingressos
afectats a ocupació i, per tant, deuen afectar despeses de la
Conselleria de Treball. De totes maneres, no m'ho prengui
al peu de la lletra, perquè parl de memòria, però vaja, crec
que ens ho podrien confirmar en aquest moment, però quasi,
amb tota seguretat, pens que aquests 702 milions del
FEDER deuen afectar pressuposts de treball, concretament
per a ocupació.

Quant al control del fons, en aquest moment nosaltres,
em referesc a la Direcció General d'Economia, estam
negociant els fons estructurals, al marge hi haurà les
negociacions del fons social europeu, i agricultura
tradicionalment, agricultura i pesca, també ha dut una
negociació pròpia, ara, quant al control es durà entre la
Direcció General d'Economia i la Conselleria d'Hisenda,
perquè, naturalment, Intervenció ha d'intervenir en tot el
tema.

Entrant al capítol de fires, li he de dir que Pista
d'Aventures, tot i figurada a la programació, ens haurà
d'admetre que hem tengut poc temps per redactar aquestes
memòries i, possiblement hi ha alguns errors, no se
celebrarà a Mallorca, la Pista d'Aventures d'enguany no se
celebrarà a Mallorca, i negociam amb Menorca si se celebra
a Menorca, negociam amb el Consell Insular de Menorca,
si hi ha interès que s'hi celebri. Nosaltres hem mantengut la
programació de fires per a l'any 2000, perquè no érem a
temps a fer una programació nova ni hem volgut entrar com
un elefant rompent plats, ara, sí que mentre no tenguem
temps de fer una pròpia programació, el que sí intentarem
és gradualment donar el sentit a les fires que ja parlàrem a
la primera compareixença, enfocant-les cap a fires més de
negocis. De totes maneres li concretaré que, a part de
Tecnoturística que no estava programa, i ara està
programada malgrat no estigui pressupostada, esper que
doni un saldo positiu final, perquè, si no, tendrem un
problema, però vostè sap que Tecnoturística no ha de
presentar problemes des d'aquest punt de vista, sinó tot el
contrari. Estudiam la possibilitat de dur a terme tres fires
noves que seria una fira sobre energies alternatives, una fira
del disc del col•leccionista i una altra fira sobre informàtica
i noves tecnologies. També prenguin-s'ho amb una certa
reserva perquè dependrà de poder fer un forat dins l'actual
programació.
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Quant a la referència que feim a la memòria de compra
d'estands. Miri, vostè sap que el muntatge de fires es va adjudicar
a una empresa que tenia l'exclusiva de tot el muntatge de fires
dins el recinte firal, amb un contracte de 100 milions de pessetes
anuals. Miri, nosaltres tenim pressuposts que amb una inversió
d'unbs 30 milions de pessetes podríem adquirir tot el material
necessari per muntar les fires i tenim el personal preparat per
muntar aquestes fires. Per tant, li puc dir, aquest contracte
finalitza dia 30 de juny, li puc dir que dins l'any natural tenim
capacitat per invertir els 30 milions necessaris per comprar tot el
material necessari per muntar fires, i guanyarem 70 milions de
pessetes. A més a més, avui els muntatges de fires, bé, fires,
carpes que s'ofereix als ajuntaments, és molt car, i si Fires
adquireix aquest material, pensam que podrem abaratir bastant
l'oferta que es farà als ajuntaments, que crec que ens ho agrairan
moltíssim.

I finalment, m'ha dit que pujam molt el capítol 2 de l'Institut
de desenvolupament industrial, efectivament, la previsió inicial
del 99, eren 84.697.000 pessetes, i nosaltres pressupostam 48
milions de pessetes, però és que en aquest moment duim una
previsió de despesa al capítol 2 de 284 milions de pessetes, és a
dir que pressupostam 44 milions manco del que gastarem en
capítol 2 dins enguany. Li he de dir que no estava pressupostat
dins capítol 2 com estudis i treballs tècnics la Moda Ad-lib
d'Eivissa que va costar més de 50 milions de pessetes i que, amb
una modificació de crèdit l'hem haguda de pagar; que no estava
pressupostat una curiositat, que era un agent comercial a
l'Argentina, no sé què devia comercialitzar a l'Argentina, els sona
res que poguessin comercialitzar per l'Argentina?, tampoc no
estava pressupostat; i fins als 284 milions de despeses que
trobarem, i no és que aquests 6 mesos o aquests 3 mesos haguem
malgastat, perquè li puc assegurar que hem mirat molt prim, sinó
que hem hagut d'assumir compromisos de despesa que ja estava
compromesa i no estava pressupostada.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Torn de rèplica, aquí sí que ja els
demanaria, per mor de l'hora que és i de cansats com estam, que
siguin tan concrets i concisos com sigui possible. Té la paraula
el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentarem ser el més breu
possible. Sres. Diputades, Srs. Diputats, Sr. Vicepresident,
Sr. Conseller, senyors directors generals. El que vull que
quedi clar és que no estic en contra del banc de terres, però
no solucionarà el problema de la pagesia, per l'amor de
Déu!, que quedi clar, s'ha venut com una gran ..., i promet
no parlar-ne més durant sis mesos, au!, no en parlaré més,
jo no estic per posar-li bastons a les rodes.

Després una qüestió. Coneixement de les subvencions,
ha tengut qualque queixa, sempre hi ha algú que se queixa
(...), però vostè té fins i tot expedients que no pot resoldre
per manca de doblers, per massa peticions, això vol dir que
el coneixement arribava a la gent. I hi havia una qüestió
molt important que era l'agència de desenvolupament del
món rural, que ja en parlarem a un altre lloc, que aquesta
gent també ajudava molt perquè arribàs, aquest tema, ara el
suplirà a través de la direcció general, si després són les
agències que ho resolen tan bé, al final, en aquest sentit li
hauré de donar la raó maldament ara no hi cregui.

Agricultura ecològica, jo no entraré a rebatre tot el que
m'ha dir, però, com pot suposar, com a diputat de l'oposició
m'interessa tenir informació de cara als pressuposts.

Agricultura ecològica, l'any passat al pressupost era de
32 milions de pessetes, enguany, pel que jo som capaç de
treure d'aquí, puc anar equivocat, me'n surten 17, em surt la
friolera de 15 milions manco. 

Una pregunta, modificarà el pla de pesca, vostè? 

No m'ha arribat a concretar si hi haurà Proagro o un altre
nom per a la ramaderia aquí, a Balears.

Campanyes fitosanitàries, veig que rebaixen els doblers
amb campanyes fitosanitàries, en 5.779.400 pessetes, crec
que és una equivocació, Sr. Mayol.

En tema de millora genètica, quina inversió faran?,
pensen també territorialitzar-lo?, com funcionarà aquest
tema?

Formació permanent dels ramaders, quines partides hi ha
concretes?

Per favor, disminució de la inversió. Li garantesc que ho
veim distint, jo veig que la disminució hi és i que és una
llàstima que ho perdin els pagesos.

Després una pregunta que li he fet i que no m'ha
contestat, ja sé li he demanat moltes coses, és organització
de productors, com ho faran?, quines partides hi ha per
incentivar? Quins doblers hi ha en tot cas que es vulgui
muntar una sat, pesseta per pesseta? Quines partides hi ha?,
perquè passa per aquí, la PAC passa per aquí, ho sabem tots;
el problema que tenim és que estam en un 25, 27, 28 per
cent, només, que es mou dins associacions. Quines
polítiques faran vostès per incentivar, per mobilitzar la gent
perquè munti organitzacions de productors?
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I després tres qüestions. A la pàgina 683 hi ha una partida...,
no, perdó, perdó, m'he equivocat, a la pàgina 689 hi ha una
partida que és de la Secretaria General Tècnica, de despeses i
inversions de caràcter immaterial de 70 milions; m'agradaria
saber amb què es pensen gastar. I després, a la pàgina 694, de la
Direcció General d'Agricultura, hi ha una partida de 500 milions
de pessetes, 500 milions de pessetes en despeses d'inversions de
caràcter immaterial, i volia saber en què s'havien de gastar. I si
no vaig equivocat, no tenc res més... Sí, una darrera: en tema de
pesca, a la pàgina 703 hi ha una partida d'infraestructura i béns
destinats a l'ús de 90.500.000; realment, per a què són, aquests
doblers?

I acab dient-li, Sr. Conseller, en un to alegre, que jo sé que
vostè vol ser un bon boveret, com deia aquella bona glosa; aquell
boveret..., diuen que: "Per esser un bon boveret, has de menar
l'arada trempada, llaurar fondo, prim i dret". Jo crec que vostè té
ganes de ser un boveret, de manejar bé l'arada, que vol llaurar
dret, que vol llaurar a fons i prim, sense cap dubte, però jo crec
que hi ha una cosa important, per triomfar en això: no posar
cortines de fum en aquest món rural i dir la veritat del que hi ha.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Oliver, té vostè la paraula en torn de
rèplica.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. També intentaré ser molt breu. Miri,
Sr. Vicepresident, aquests pressupostos..., jo sé llegir. Secció 21,
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria; secció 20,
Conselleria d'Agricultura i Pesca. Estam parlant de dues
conselleries i d'una secció per a cada conselleria, digui el que
vulgui. El que passa és que parlam d'una conselleria futura i ho
accept, ho admet, però que serà una conselleria futura, i el que li
demanam és que regularitzin aviat aquesta situació i no estarem
cada dia parlant d'aquestes coses i no moltes coses més.

Miri, una iniciativa -en paraules seves- potent han duit a
terme, que és la moratòria quant a equipaments comercials. Bé,
una iniciativa potent que nosaltres vàrem presentar una
proposició no de llei, on també la proposàvem, que la duim dins
el nostre programa electoral. Miri, fins amb això tampoc no ens
diferenciam.

Les fires que vostè diu de la Pista d'aventures. La d'enguany
no sé si la faran o no, no ho sé. Sembla que ara hi ha una
demanda que diuen a veure si la faran, vostè m'ha dit que no sap
si enguany... Jo no li parl d'enguany, li parl de l'any que ve; l'any
que ve estan pressupostades les dues pistes d'aventures, tant a
Mallorca com a Menorca i, miri, serà impossible que vostè
puguin muntar els estands de les fires de totes aquestes fires. Jo
he vist el calendari, com l'han fet i, a més, crec que hi ha algunes
equivocacions, però això no és motiu per parlar-ne avui perquè
no es tracta de fer una fira cada mes i en un espai de 10 o 12 dies
perquè el calendari firal és molt més complicat i hem d'estar dins
el que és el mercat, no podem sortir del mercat nacional o
internacional de les fires, però ja em dirà com s'arreglarà aquest
equip de muntatge, que són tres i un encarregat, com es podrà
arreglar per muntar al mateix temps la fira a Menorca i la fira de
Mallorca que es fa a les mateixes dates; ja m'ho dirà; segur que
haurà d'anar a assistència tècnica de fora.

Per tant, que amb 30 milions de pessetes pugui vostè
comprar tots uns estands, jo no ho dubt, però que vostès
estalviïn doblers, em cregui, li dic que això no ens ho creim
en absolut.

És cert, pel que diu, que hi ha una previsió, m'ho crec, de
284 milions de pessetes de despesa dins capítol 2 del que és
l'Institut de desenvolupament industrial. Bé, vostè aquí ha
fet referència a tota una sèrie de despeses; jo no crec que
s'hagin malgastat, són, per ventura, diferents opinions o
maneres de veure les coses, però si dels 284 de previsió
vostès en pressuposten per a l'any que ve 248 quan abans
n'hi havia 84, vol dir també que moltes d'aquestes accions,
m'imagin, les mantendran encara que no estiguessin
pressupostades o, la pregunta que li faig, a veure si en lloc
d'aquestes quines altres en faran per arribar a aquests 248
milions de pessetes.

Quant a allò dels fons de cohesió, no sé si el president,
ja que he estat breu, podria donar la paraula al Sr. Huguet,
al Sr. Cristòfol Huguet; és  possible?

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, jo crec que ja n'hi ha prou.

EL SR. OLIVER I MUT:

D'acord, Sr. President, moltes gràcies. Hem procurat
també ser molt breus i, en definitiva, no crec que ens
haguem excedit massa, tampoc, del temps. Si aquí hi hagués
dues conselleries i es fessin les coses així com Déu mana,
tampoc no estaríem en aquesta situació...

(Remor de veus)

...perquè també..., em deixi dir..., no sé com dir-ho, no és
que se'ns robi el temps, però de qualque manera no tenim el
temps que tocaria si tenguéssim les dues conselleries. Per
tant, regularitzin la situació. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Sr. Mayol.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Jo també procuraré ser telegràfic
perquè comprenc que estiguin cansats. Si estiguessin entrenats
com nosaltres, fins a les 11 de la nit cada dia, potser podríem
aguantar encara un poc més. 

Bé, el banc de terres. Podem acabar. 50 milions sobre 7.000
milions. Nosaltres no en feim un tema estrella, nosaltres creim
que és un tema important, volem que comenci, sembrem ara i ja
fruitarà, ja vendran els fruits, però no li donam un protagonisme,
com vostè vol, excessiu sobre els pressuposts. Ens costarà molt
menys el banc de terres que l'Agència de desenvolupament rural,
si ho anam a mirar, i li assegur que no perdrem eficàcia:
l'Agència de desenvolupament rural quedarà integrada a una
direcció general, l'eficàcia de la direcció general, en la qual
vostès tendran molta més capacitat d'incidir perquè, senyors
diputats, formarà part d'una direcció general que, per tant, forma
part de l'acció del Govern, sotmès al control parlamentari;
l'Agència no hi estava. És un dels motius pels quals consideram
que és molt millor per a tots que això quedi integrat dins la
pròpia conselleria.

El Pla de pesca per ventura no és el moment de parlar-ne.
Vostès saben que vendrà al Parlament i nosaltres no tenim
intenció de canviar ni una sola coma del Pla de pesca. Pensam
que va ser una bona feina, pensam que aquesta feina mereixeria
un èxit a Madrid i pensam que no el tendrà i els demanam suport
per al Pla, tendrem ocasió de parlar-ne.

Em demana els temes de millora genètica i jo li puc contar
que enguany ja hi ha hagut un estalvi bastant important en els
temes de millora genètica. Vàrem modificar l'Ordre de millora
genètica que havia aprovat pocs dies abans l'anterior govern i que
establia un preu màxim de dosi de 15.000 pessetes. Els anys
anteriors aquest preu se solia presentar amb uns valors molt
pròxims, ho hem modificat a 8.000 pessetes i s'han presentat els
millors bous del món, no tenim cap problema i en canvi hem
generat un estalvi extraordinàriament important en aquest
capítol. Creim, per tant, que estam plenament contents dels
resultats i l'any que ve encara ho millorarem més.

Les dosis..., hi ha un banc de semen de llet emmagatzemat
d'uns 35 milions de pessetes que no té sortida i que voldrem que
en tengui i, en qualsevol cas, el que li asseguram és que no hi
haurà cap disminució de l'atenció als ramaders, en tot cas hi
haurà un millor ús dels recursos canviant les condicions de la
manera que veurem més adequada i, a més, donant una major
amplitud a la millora genètica que la que s'ha fet fins ara perquè
es privava d'una manera especial el tipus morfològic dels animals
i pensam que, especialment a l'illa de Menorca, hi havia molt
d'interès en què es primassin els nivells de proteïna perquè fan
més alt el rendiment formatger; fins ara això no havia estat atès,
enguany ja està atès i li asseguram que l'any que ve aquesta
atenció s'incrementarà.

En els temes..., com pensam ajudar, incentivar l'organització
dels productors? Evidentment finançant preferentment els
productors, els productors que estiguin associats. Creim que
és una manera extraordinàriament eficaç, la gent ho sap i,
per tant, si les ajudes arriben amb més suficiència i amb més
celeritat a través de les organitzacions la gent s'associarà.
No hi ha més remei que posar un caramel a l'extrem del
camí perquè la gent el prengui. Pensam que aquell que no es
vulgui associar té tot el dret del món a no fer-ho, però
l'ajuda col•lectiva ha d'estar primant els que tenen més futur
perquè estam invertint per al futur.

M'ha demanat el destí dels 70 milions que hi ha a la
partida 64000 de la Secretaria General Tècnica. Es tracta de
30 milions d'I+D, de recerca i desenvolupament, i 40
milions per a informació, educació i difusió de productes,
que pensam que ha de ser molt positiva pels resultats
indirectes que ens pot ocasionar.

La partida que fa referència a les ajudes a cooperatives
i a organitzacions està repartida entre la 48000 del
subprograma 712101, on hi ha 76 milions de pessetes que
ara eren 60, crec que li havia dit a la intervenció anterior, i
que és justament foment d'organitzacions agràries. Inclou
també, evidentment, les organitzacions agràries que estan
utilitzant o que volen utilitzar tècniques d'agricultura
ecològica és aquí que tendran les ajudes corresponent. Les
ajudes per ventura en altres pressuposts havien estat
identificades d'una altra forma, però li assegur que la
quantitat total que es destinarà a aquesta qüestió no
disminuirà sinó que farem tot el possible perquè augmenti.

Quant als 500 milions d'inversions de la Direcció
General d'Agricultura, bé, idò són totes les inversions
directes que farà la Direcció General d'Agricultura en el
proper any, que la més important de totes serà la campanya
de sanejament, a la qual he fer referència anteriorment,
perquè és una inversió directa, no a través d'organitzacions
de productors ni pagant als pagesos, sinó pagant a les
empreses o als veterinaris que fan la feina. Són les
campanyes que es puguin dur a terme contractant Semilla
pels temes de campanyes de llavors o pels temes
d'actuacions fitosanitàries, també, és a dir, són les
inversions que no feim a través d'organitzacions sinó d'una
manera directa de la conselleria a través d'empreses que
normalment, en molts de casos, és l'empresa Semilla.
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I quant a la partida que m'ha demanat de Pesca, la de
90.500.000, és justament la partida que anirà a les tres illes,
Menorca, Mallorca i Eivissa i Formentera per a abalisament i
vigilància de reserves. Comprenem que és una partida important
però l'abalisament en alta mar s'ha de fer en condicions que
donin totes les garanties i necessitam fer aquesta inversió que és
important.

I vull acabar, quan vostè em feia la glosa del bover, dient-li
que jo no pretenc ser ni bover, ni missatge de ningú, ni
tractorista, tan sols; aspir a governar, és a dir, a formar part d'un
equip eficaç que contribueixi a canviar les coses que bona falta
fa en el món rural d'aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació té la paraula el
vicepresident del Govern, Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, quant a la concepció que tenim del
que és una gran superfície comercial, jo crec que convendran que
vàrem bé de no acceptar la proposició no de llei que va presentar
el Grup Parlamentari Popular perquè ens hauria limitat molt la
capacitat de reducció del que són grans superfícies comercials.
Hi ha una diferència en metres important; potser el concepte és
el mateix, però la diferència entre la proposició no de llei que
vostès presentaren i la norma cautelar que ha aprovat el Govern,
és important.

Quant al muntatge de fires, la veritat és que 100 milions de
pessetes per muntar les fires són molts de doblers. No només 100
milions de pessetes, perquè després hem de tenir en compte que
totes les fires exteriors, fora del recinte firal, que muntava Fires
i Congressos, també s'havien d'adjudicar a la mateixa empresa;
clar, parlam d'una milionada al final d'any. Fins i tot les carpes
que llogam als ajuntaments jo crec que cada dues fires paguen
una carpa; aleshores, amb el que ens costa de lloguer tot aquest
material podem fer una inversió modesta i es rendibilitza, no en
un any, en mig any, la rendibilitzam. Que segurament haurem
d'augmentar, i no crec que massa, el capítol de muntadors i posar
muntadors a Menorca?, és possible, però em deixi gestionar-ho
i l'any que ve passam comptes. Jo crec que hauré estalviat
bastants de milions de pessetes i hauré fet estalviar bastants de
recursos als ajuntaments que utilitzaven els serveis de Fires per
muntar fires.

I finalment em demana el detall del capítol 2 de l'Institut de
desenvolupament industrial. Li diré les partides més grosses,
naturalment hi ha unes despeses fixes d'arrendaments de locals,
3.500.000; despeses d'energia, telèfon, aigua, altres
subministraments, etc.. Una partida important són els tributs,
tributs estatals 25 milions de pessetes, tributs locals 1.700.000
pessetes; a publicitat i propaganda hi destinam uns 18.000
milions de pessetes..., 18, ja m'agradaria 18.000, 18 milions de
pessetes que van destinats bàsicament a l'àrea de promoció
comercial i a la promoció de qualitat. Aquest departament ja li
he dit que enguany volem donar-li un impuls i necessitarà una
certa promoció. Per reunions, conferències i cursos, 22 milions
de pessetes; bàsicament aquí es compren fires comercials, fires
de moda, impuls al disseny industrial i una altra vegada qualitat,
12 milions, la partida més important. 

I després estudis i treballs tècnics 151 milions de pessetes.
Aquí hi ha agents mediadors de moda, 26 milions de
pessetes; despeses disseny gràfic 18 milions de pessetes;
compra d'informació moda 5.500.000; formació personal 3
milions; impuls disseny industrial 8 milions; l'àrea de
promoció comercial 55 milions, quasi 56 milions de
pessetes, aquest departament també tot el tema de promoció
comercial és producte balear i hi haurà una despesa
important; l'àrea de promoció industrial 4 milions i l'àrea de
qualitat 16 milions, quasi 17 milions de pessetes. I després
dietes, trasllats, etc., 8 milions de pessetes. 

En total fan aquests 248, que és inferior a aquests 284
que hauran gastat a finals del 99. Ara, hi ha actuacions
importants com aquesta de la moda d'Eivissa que no es farà
i, vaja, esperem que ens bastin perquè tampoc, així com està
la situació financera i d'aquests compromisos crediticis de
l'Institut de desenvolupament industrial no podem fer
miracles.

Moltes gràcies, Sr. President, i permeti'm acabar agraint
el to dels diputats Sr. Font i Sr. Oliver, que crec que ha estat
cordial en tot moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

Acabat el debat només ens queda agrair la presència del
vicepresident del Govern i del conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca. Agrair també les seves explicacions i
agrair per part de la Mesa d'aquesta comissió la
col•laboració i la paciència dels senyors diputats. Moltes
gràcies.

S'aixeca la sessió.
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