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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, Sr. Conseller i alts càrrecs que l'acompanyen.
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 al 2001. 

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Manuel Jaén.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Jaume Font.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Josep Marí Ribas.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Maria Lluïsa Dubón substitueix Fèlix Fernández.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Francina Armengol.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Ma Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001 (RGE núm. 4494/00).

Passam, idò, a tractar la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca, Mateu  Morro i Marcé, per tal
d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. Per informar
sobre el tema, té la paraula l'Hble. Conseller d'Agricultura i
Pesca, que ve acompanyat dels alts càrrecs següents: director
general de Desenvolupament Rural, Mateu Ginard; director
general de Pesca, Enric Massutí; i secretari general tècnic de la
Conselleria, Joan Serra.

Té vostè la paraula per exposar els seus pressuposts, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon vespre, senyores i
senyors  diputats. Evidentment, aquests pressuposts que
recullen les previsions econòmiques de cara a l'exercici 2001,
crec que qualsevol conseller té l'obligació de dir que són uns
grans pressuposts i són uns bons pressuposts. Jo diria que
són els pressuposts que, en aquests moments, ens permeten fer
front a la situació i intentar trobar línies que millorin les rendes
i les perspectives de futur a l'agricultura i la pesca a les Illes
Balears.

Com han vist, són uns pressuposts de 8.443 milions de
pessetes, això significa un increment del 13,6% en relació amb
els  pressuposts de l'any 2000, i com és evident gran part
d'aquest pressupost està centrat en inversions directes de
capítol 6 o en inversions indirectes de capítol 7, o d'ajuts per a
les inversions dins els sectors agrari i pesquer. Això fa el 90%
del pressupost.

El que signifiquen els recursos dedicats al món rural, són
6.423 milions de pessetes, i a la Direcció General de Pesca són
608 milions, la qual cosa suposa un increment del 121,8% en
relació amb els pressuposts del 2000, és remarcable aquest
increment d'aquesta direcció general per la significació
econòmica que té i també per les diverses línies que seran
possibles a partir d'aquests recursos.

Jo ara passaré molt ràpidament a fer una breu descripció
dels  centres de cost i de les diferents direccions generals i
procuraré ser el més clar possible.

La Secretaria General Tècnica té un pressupost de 1.411
milions de pessetes, evidentment s'hi inclouen les despeses
relatives al personal de la conselleria i les despeses corrents de
funcionament d'aquest departament. Pel que fa a personal són
1.005 milions de pessetes, i despeses corrents, 267 milions de
pessetes. Jo voldria remarcar dos aspectes molt importants de
la tasca de la Secretaria General Tècnica, un són les agències
comarcals i locals  que tenen una gran importància per facilitar
la relació amb els ciutadans, amb els pagesos, amb els ramaders
de les Illes Balears i específicament de Mallorca, que és on
estan situades les agències comarcals, i es vol continuar en la
línia de millora de les seves infraestructures i també de millora
de la coordinació i de la relació del treball entre les agències i la
mateixa conselleria.

També la Secretaria General Tècnica manté la línia de foment
a la investigació, una línia de suport a les propostes dels
investigadors, que ja a l'exercici de l'any 2000 s'ha posat en
marxa, i una línia de beques per tal que els joves puguin millorar
la seva formació a través d'aquesta línia de suport.

La Direcció General d'Agricultura té un pressupost de 4.955
milions, dins aquests recursos dedicats a aquesta direcció
general hi comptam les transferències corrents que es fan a les
empreses Serveis de Millora Agrària i Institut de Biologia
Animal, empreses a les quals s'encarrega l'execució de línies
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importants de l'acció d'aquesta direcció general i, per tant, de la
conselleria.

Evidentment, una part important d'aquests pressuposts són
diferents línies d'ajut previstes per al sector, tant ajuts que
procedeixen dels recursos dels fons comunitaris o de les línies
que es posaran en marxa del 2000 al 2006, amb el que coneixem
com a Pla de desenvolupament rural, com a les línies del Feoga
Garantia, la política agrària comuna, com les línies d'ajut que la
conselleria posa en marxa en diferents àmbits. 

Un aspecte important és el foment de les associacions
agràries i la promoció de qualitat dels productes, un total de 75
milions. Volem que aquests pressuposts dediquin una part dels
seus recursos a fomentar les organitzacions professionals
agràries, les cooperatives, les SAT, les associacions de defensa
sanitària o associacions de defensa vegetal perquè les
consideram fonamentals per al futur.

També hi ha una part d'aquest pressupost que es dedica a
continuar amb la línia de qualitat, amb marques de qualitat,
denominacions d'origen, suport als consells reguladors, i, d'una
manera molt significativa, el desenvolupament de l'agricultura
ecològica i l'agricultura integrada.

Els recursos que es dediquen a actuacions pròpies de la
conselleria són 895 milions, evidentment aquí hi incloem les
transferències a Semilla i Ibabsa, i entre d'altres actuacions hi ha
les línies de suport al sanejament ramader, sanitat vegetal,
continuar amb  l'experimentació agrària i obrir noves línies que
millorin la capacitat productiva del sector ramader. En aquest
sentit, es preveu impulsar una planta Unifit a l'illa de Mallorca,
així com promoure els engreixadors comunitaris, especialment
d'oví, a les nostres illes.

Els ajuts per revitalitzar el sector agrari i ramader signifiquen
3.984 milions, i dins aquest muntant global inclouríem les
ajudes a la sequera que es mantendran, algunes, durant l'any
2001, esperem que la sequera no es mantengui, però,
evidentment, hi ha una sèrie, especialment, dels conreus, el
suport  a la replantació d'arbres que sí que durant l'any 2001
tendrà una execució.

Ajudes a la producció agrària, ajudes a la indústria
agroalimentària, foment de races autòctones, suport als nuclis
de control lleter i evidentment les diferents ajudes
cofinançades, tant amb els fons Feoga Garantia de la Unió
Europea, conreus herbacis, oli d'oliva, farratges dessecats,
productes  lactis, carn de vedell, d'oví i de caprí, etc., com
ajudes cofinançades amb el Ministeri d'Agricultura.

La Direcció General de Desenvolupament Rural té un
pressupost de 1.468,5 milions, i els podríem explicar dient que
hi ha el que són recursos destinats a la millora de l'estructura
agrària, que són 517 milions, i aquí s'inclouen camins rurals,
electrificació, foment del rec amb aigües depurades, que és un
dels  aspectes molt importants d'aquesta direcció general; el que
són millores de les explotacions agràries i diversificació de les
activitats, són 551 milions, inclou ajudes a les inversions a les
explotacions, assistència tècnica a les explotacions, foment de

la diversificació de l'activitat agrària, ajudes a la incorporació de
joves agricultors, millores de l'estructura agrària; i el que són les
mesures agroambientals i de conservació del paisatge vinculat
a l'economia agrària, són 382 milions, d'una manera destacada
el foment de l'agricultura ecològica i les diferents línies
agroambientals, és a dir mesures relacionades amb el combat
contra l'erosió dels olivars, rehabilitació de marjades, etc.

Evidentment, s'ha de destacar que aquests pressuposts
contemplen la millora del rec amb aigua depurada, d'acord amb
els  acords existents amb el Ministeri d'Agricultura, i d'una
manera molt específica, les actuacions al pla de Sant Jordi, tant
les inversions en millora de la xarxa de rec com l'inici de les
actuacions que consistiran en la compra dels terrenys per
ubicar-hi una nova bassa que millori els  recs en aquesta zona
de Sant Jordi. Però evidentment es contemplaran altres
inversions, entre les quals hi ha la recuperació de les sèquies de
rec al pla de Mallorca i altres línies.

Pel que fa a la Direcció General de Pesca, podríem dir que els
pressuposts  s'orienten a garantir l'explotació racional i
ordenada dels recursos marins i a fer possible el sosteniment
d'aquest sector. Per aconseguir tots aquests objectius, podríem
parlar de tres grans eixos: protecció i avaluació dels recursos
pesquers, que són 122 milions de pessetes, i dins aquest
programa hi hauria les actuacions a reserves marines, el
seguiment de pesqueres i l'avaluació de la situació actual dels
recursos pesquers  i d'altres mesures, com pugui ser inventari
dels  arts i els ormejos, registre de desembarcaments,
quantificació dels costos de l'activitat, etc., el control de l'alga
caulerpa taxifolia i el control de les zones de cria i cultiu de
marisc.

Hem de dir que es preveu també l'adquisició d'una barca,
pressupostada en devers 10 milions de pessetes per fer més
efectiva l'actuació dels serveis  de la Direcció General de Pesca.

Un altre aspecte important és l'impuls de l'aqüicultura, que
són 423 milions, que contempla dos aspectes, d'una banda
tenim unes instal·lacions a la comunitat autònoma al port
d'Andratx, un laboratori d'aqüicultura, es contempla una
inversió de 20 milions per millorar aquesta instal·lació i dur a
terme diferents projectes, en tema d'aqüicultura per un import
de 16 milions de pessetes.

Pel que respecta a l'ordenació pesquera i millora del sector
pesquer, són 444 milions, bàsicament a través d'un instrument
financer, de la Unió Europea, que és l'Ifop, instrument financer
d'ordenació pesquera, seria un poquet l'equivalent del que és
el Feoga Garantia i el Pla de desenvolupament rural dins el món
agrari, que enguany i per a aquest període 2000-2006 tocava
entrar en vigor, evidentment encara està pendent de la
comunicació per part de la Comissió, però esperam que tan bon
punt això es faci efectiu, es puguin aprovar les normatives que
regulin aquestes normes d'ajuda.

Quines són aquestes línies d'ajuda al sector pesquer?
Bàsicament, ajudes per a construcció, modernització i aturada
definitiva de vaixells, ajudes per a millores a la comercialització,
tasques  d'inspecció i control, mesures a favor de la pesca
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costanera artesanal i els cursos de formació per als pescadors
de les Illes Balears.

Aquests són, explicats d'una manera ràpida i resumida, els
principals eixos contemplats als  pressuposts de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions. I entrarem
en el torn de preguntes i observacions dels diferents grups
parlamentaris. 

Portaveus que volen intervenir?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo demanaria, si és possible, deu minuts de suspensió per
preparar el tema.

EL SR. PRESIDENT:

Un temps de?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

A les set i mitja recomençarem la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió i entram en el torn de preguntes i
observacions per part dels diferents portaveus dels grups
parlamentaris. Grups que volen intervenir?

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per l'explicació
dels  seus pressuposts. Simplement una breu intervenció, per
dir-li que, quan va comparèixer vostè en aquest parlament per
explicar les línies mestres i els objectius de la seva conselleria,
ja li vam anunciar que coincidíem amb els plantejaments que
tenia la seva conselleria, que se centrava, bàsicament, en els
objectius, com també ha dit avui, de millora de rendes, de
millores estructurals i de millores en la comercialització i en la
qualitat dels productes. Per tant, aquests pressuposts que
responen, entenem nosaltres, a aquesta objectius i que
s'emmarquen dins la política que també emmarca el quinquenni
2000-2006 de fons europeus, entenem que, a pesar que els
recursos sempre són insuficients, i que ens agradaria que fos
possible destinar més recursos a aquest sector que vostè va
definir com a estratègic i que nosaltres també compartim, no pel
seu pes econòmic, però sí per la seva importància social, per
tant, li he de dir que donam suport plenament a aquests

pressuposts perquè compartim, com li deia, o entenem que
responen als objectius que havíem plantejat..

Simplement li faria una pregunta, si pot explicar, he vist al
capítol 7, en el programa de desenvolupament rural, article 78,
destinat a famílies sense finalitat de lucre, una partida oberta de
1.000 pessetes, si em pot explicar quin és l'objectiu de mantenir
aquesta partida oberta.

I res més, simplement dir-li que esperam que els
esdeveniments ens respectin, que no hi hagi sequeres, ni
inundacions ni epidèmies i que pugui executar aquests
pressuposts tal com vostè té previst.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

GRàcies, Sr. President. La prova evident que l'aforisme que
deia Baltasar Gracián que lo bueno si breve, dos veces bueno,
no es  compleix sempre. Ho demostren aquests pressuposts i
aquesta intervenció.

Mirin, nosaltres esperàvem, després de parlar tant de
pressupost base zero i de grans declaracions programàtiques
dels responsables polítics d'aquesta conselleria, que realment
serien uns pressuposts importants, uns pressuposts que ho
canviarien tot, que serien, en definitiva, el que se sol dir una
pressupost con garra . I es veu que han passat primer per la
manicura i no unglegen gaire, és a dir, el problema és que
nosaltres els veim bastant minsos i, de fet, si em permet amb
una mica de broma, a mi em renyaven, quan jo era conseller, em
renyaven molt per mor que deia que feia uns pressuposts
massa genèrics, que no entrava massa en concreció, i en això
m'han superat i molt, no hi ha manera de saber amb què
inverteixen. Si parlam de capítol 6, un 34% el destinen a
inversions de caràcter immaterial, i punt, i no diuen res, no
concreten absolutament res, i la veritat és que, en fi, canvien
molt poca cosa. Un exemple seria que, jo sempre havia sentit,
tant en la intervenció del primer conseller, el Sr. Mayol, com en
la de l'actual, el Sr. Morro, quan parlaven de la política agrària
deien que no volien ajudes directes als pagesos, que volien
potenciar les ajudes indirectes. Tal vegada és que no ho he fet
bé, però no n'he vist cap de nova, ni una, mantenen el mateix
sistema d'ajudes.

I hi ha una qüestió en què no coincidim massa o les xifres
no ens quadren. Efectivament, els pressuposts pugen un 13%,
com deia el conseller, respecte de l'any passat, però, per
exemple, en capítol 1 la quantitat d'enguany són 5 milions de
pessetes, i a mi no em surten aquestes xifres, a mi me'¡n surten
1.200 i busques, hi ha un increment d'un 24%, i com surt això, i
vagi per endavant que possiblement em puguin rebatre
tècnicament el que estic explicant, descarreguen l'increment de
capítol 1 dalt dos empreses públiques, Ibabsa i Semilla. I vostès
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mantenen el capítol 1 bé o normal, amb la conselleria i a través
de les empreses públiques augmenten d'una manera
importantíssima, un 24 o un 25% el capítol de personal de la
conselleria. I això crec que demostra que no es fa un bon ús del
sou públic. Jo no li discutiré mai que quan fa falta personal s'ha
de contractar, però fins a un 25% de pressupost, em sembla que
és molt fort.

I hi ha una altra cosa que em preocupa i tal vegada el Sr.
Conseller m'ho podrà aclarir, disminueix un 20% les inversions
reals, capítol 6, disminueix un 10%, disminueix precisament allà
on la conselleria actua directament, allà on es gasta els sous
propis  i allà on no té, bé, fins i tot hi pot tenir finançament
europeu i tot, i això és un tema important, perquè és a través
d'aquí que vostès poden fer temes d'infraestructura.

I dins el mateix capítol 6, com deia, ens trobam que un 30 i
busques  per cent, 346 milions de pessetes, he sumat jo, es
dediquen a despeses de caràcter immaterial, a mi m'agradaria
saber, amb  la més bona actitud possible, deia amb uns marges,
Sr. Conseller, però m'agradaria saber, aquests 346 milions de
pessetes de capítol 6, que s'atribueixen a despeses de caràcter
immaterial a què es destinen.

Hi ha una partida, que crec que és important, que es refereix
a terrenys i béns naturals, que és una partida de 100 milions de
pessetes, i m'agradaria saber exactament amb què consisteix, a
què es destina aquesta adquisició de terrenys i béns naturals.

Dins el programa 513A, que és infraestructures agràries a
les zones rurals, ens trobam que les obres o les inversions que
pensen fer es refereixen només a la millora de la xarxa de sèquies
de Sóller, hi ha altres zones, tant a Mallorca, com a Menorca i
a Eivissa, i la conducció de les (...) de la cooperativa de Sant
Bartomeu fins a la depuradora, neteja de sèquies de drenatge,
i res més, res més, en infraestructures agràries de les zones
rurals.

Al programa 713A que parla de millores d'estructures
agràries, que diu aquí pla estatal, hi ha una cosa curiosa, hi ha
un programa dirigit a ajudes i inversions de les explotacions
agràries, i llavors en creen un altre que és d'altres inversions en
explotacions. Aquí l'he de felicitar, Sr. Conseller, perquè veurà,
jo he sentit sempre al PSM, Unió de Pagesos i tot aquest sector,
està absolutament en contra de les ajudes als pagesos a temps
parcial, només tenien dret a les ajudes els agricultors a temps
principal, i ara vet aquí que a un raconet de la memòria ja ens
surt que no, que hi ha una línia específica per als pagesos a
temps parcial. Estic content, el felicit, i esper, primer que, si és
possible ens desenvolupi una mica en què consisteixen aquests
programes d'ajudes, i per altra banda esper que no quedi en
això, en quatre línies a la memòria dels pressuposts i que
realment siguin els pagesos a temps parcial,  que en aquest
moment són molta de gent que influeix d'una manera
importantíssima dins el desenvolupament del món rural, no
quedin de banda en la seva política.

Però hi ha un tema que em preocupa, i d'una manera greu.
Dins aquest mateix programa es parla de reguius o gestió de
recursos hídrics agrícoles i diu "són actuacions corresponents
al Pla nacional de reguius, l'actuació principal se centra en la
consolidació i millora dels reguius existents i totes es realitzen
sota el control de la comunitat de regants que aportaran el 50%
de les inversions i l'altre 50% serà aportat per les diferents
administracions". No veig cap menció al protocol de
col·laboració, al protocol d'inversions en aigües depurades per
a reguiu que va signar la comunitat autònoma amb el Ministeri
d'Agricultura l'abril de l'any 1999. Em preocupa perquè enguany
hem perdut 700 milions de pessetes per falta de presentació de
projectes, i avui, a la seva compareixença, dels únics projectes
que em parla és de projectes que ja estaven, uns fets i a punt
d'adjudicar, que els va adjudicar ja el Sr. Mayol quan va entrar,
com és l'ampliació i la millora de la zona de regadiu de Sant
Jordi, i els altres continuen sent els mateixos que tenia l'anterior
govern. Ha passat un any i mig i no ens hem mogut d'aquest
lloc, no ens hem mogut d'aquests projectes.

L'any passat ja li dic, o  l'any que acabam, el Ministeri tenia
prevista una partida de 700 milions de pessetes que s'han
perdut, i enguany ens tocarien, si volíem salvar-les, posar-hi,
evidentment els nostres 300 d'enguany i els 300 de l'any que ve,
resulta que en totes les estructures agràries que té vostè
previstes, només n'hi ha 517, segons ens ha dit ara fa un
moment, això significa que no cobrim ni tan sols els
compromisos que tenim i llavors demanam sous a Madrid i no
els  gastam. I, la veritat és que és absolutament necessari, és
imprescindible poder gastar, poder utilitzar els sous que tenim
en aigües depurades, perquè pens que és una de les
possibilitats que té avui en dia el sector rural.

I a més li vull dir una cosa, aquí diu que les comunitats de
regadius han de pagar el 50%, i si utilitzam aquest protocol,
vostè es trobarà que les inversions, el 75% les pagarà el
ministeri, i el 25% restant les haurà de pagar la comunitat
autònoma, per tant, els pagesos que hagin de rebre aquestes
inversions quan es  tracta de zones que ja estiguin en regadiu
i que, per tant, l'únic que fa seria canviar aigua depurada per
l'aigua que tenen, per dir-ho així, per aigua bona, no hauran
d'abonar res al total de parcel·la; mentre que els que tenguin
zona de regadiu i, per tant, s'ampliï o es canviï l'ús, sí que
hauran d'aportar una petita quantitat. Això era el que estava
establert i el que estava pactat amb el ministeri que vostès, amb
un any i mig, no n'han fet ús.

Bé, dins el programa 714B es parla d'una mesura que és
comercialització directa, agrorutes, parlen d'indicar, a través d
ela publicitat, de les finques o de les explotacions on poden
comprar directament els ciutadans al pagès els productes
agraris. No és una mala idea, no ho és i pot estar molt bé, el
problema és que això contradiu frontalment la política que
vostè acaba d'explicar, també, de foment de l'associacionisme
a l'hora de comercialitzar; si parlam de concentrar, i vostè va
assistir no fa gaires dies a una inauguració, precisament, d'una
central hortofructícola, aquí a Mallorca, on s'ampliava la
potència d'oferta dels pagesos per poder competir dins el món
agrari o dins el comerç agropecuari, resulta que ara, en lloc
d'intentar unir, intentar concentrar l'oferta perquè sigui més
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competitiva i per poder millorar les possibilitats dels pagesos,
ara no, ara els deim que per una banda s'han d'ajuntar i per
l'altra fomentam que precisament cadascú es quedi a ca seva i
procuram que no hi hagi una concentració d'oferta per poder
ser més competitiu. Clar, jo a això ho trob bastant contradictori.

Parla també del projecte Unifit i dels engreixadors
comunitaris, miri, és una bona idea, Sr. Conseller, fa dos anys
el diputat que li parla va començar a parlar amb els pagesos
respecte de l'Unifit, i ja havien fet, quan vàrem deixar el govern,
hi havia diverses visites fetes a la península per començar a
treballar amb el tema de l'Unifit, i es prenien molt d'interès, la
veritat és que la gent s’ho va prendre amb molt d’interès, i
pareixia, quan va canviar el govern, que això també aniria
endavant i es feren diverses declaracions públiques, però fins
avui, tornem a dur un any i mig, tornam a dur dos pressuposts,
o s’aprovaran dos pressuposts d’aquesta comunitat del nou
govern i encara no tenim resultats pràctics d’aquest Unifit.
M’agradaria que realment això no fos una simple declaració i
que per tant anàs endavant, però com que els seus pressuposts
són tan atapeïts que no hi ha manera d’aclarir quina és la
quantitat que podem atribuir a cada projecte, m’agradaria saber,
si ens ho pot explicar, quina és la quantitat concreta que
destinarà al projecte de l’Unifit, quina quantitat concreta
destinarà als engreixadors comunitaris per llavors poder valorar
d’una manera real aquesta aportació.

Em queda comentar-li que ha parlat de mesures
agroambientals, parlant que tenien vostès una partida de 368
milions de pessetes, si no he pres nota malament. Que jo sàpiga
la mesura agroambiental del Pla de l’olivera, que es denominava
abans, a la que ha fet menció vostè, significava uns 300 milions
de pessetes en els pressuposts anuals; vol dir que si és així
només ens queda el romanent en mesures agroambientals, del
que deduesc, Sr. Conseller, que no hi ha cap mesura
agroambiental nova presentada a Madrid. M’agradaria que
aquest tema m’ho explicàs, perquè si és així el tema és greu. I
per exemple, la mesura agroambiental que havien anunciat
sobre els tarongers o sobre el sector cítric a Sóller quedaria en
l’aire; i m’agradaria saber exactament quines són les mesures o
els  projectes agroambientals que s’han previst i que estan
pressupostades i si em pot desglossar les quantitats que
pensen destinar-hi.

Hi ha un tema que m’ha sorprès, no han parlat ni de
comercialització ni d’industrialització del sector agrari. Entenc
que els pressuposts, independentment de les quantitats que
s’hi posin, són per marcar o serveixen per marcar quina és la
política del Govern durant l’any que ha de venir i què és el que
es vol fer, no ha parlat per a res de comercialització ni
d’industrialització en el món agrari. És greu, és greu perquè crec
que és una de les bases fonamentals del sector i crec que no
donar-li la importància que mereix, i quan un no parla per a res
d’un tema és que no li dóna cap tipus d’importància, és molt
greu. Realment el sector agrari si avui en dia volem que funcioni
no basta només donar ajudes, s’ha de donar sortida al producte
agrari, això vostè ho sap tan bé com jo i estic convençut que
comparteix aquesta idea, i no n’ha mencionat res. M’agradaria
que almanco, encara que només fos per quedar bé, que en fes

una menció; quina ha de ser la política de comercialització i
quina ha de ser la política de transformació agrària?

I per cert, ja sé que vostè ha perdut el control del que és
promoció de productes en general, en el cas concret de les
promocions que s’hagin de fer de productes agraris, però
m’agradaria també que aquest tema quedàs avui clar, que avui
parlàs i explicàs quines són les previsions econòmiques de
promoció dels productes agraris.

I finalment, a pesca hi ha una partida que no acab
d’entendre perquè és absolutament genèrica. Al programa, dins
l’Ifop hi ha una inversió en el capítol 6, infraestructura i béns
destinats a l’ús general, 132 milions i busques de pessetes;
m’agradaria saber exactament a què es destinaran i quins
objectius cobriran. I les actuacions a reserves marines, Sr.
Conseller, quan varen entrar al govern em varen dir que les
reserves que havia fet el Partit Popular eren reserves virtuals i
que no servien per a res; està bé, un accepta totes les crítiques
que li facin, és que he entès que amb un any i mig no han fet
absolutament res, ni virtual ni real, res, res. I s’havia compromès
l’anterior conseller que durant el mateix any, durant enguany
quedarien totes les reserves degudament balisades perquè els
aficionats i la gent de la mar pogués saber on es trobava i
pogués saber les limitacions que tenia a la mar, tampoc no hem
fet res. Aquesta partida continua essent com fins ara o realment
pensen fer alguna cosa?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, intentarem respondre les
interessants aportacions, especialment del portaveu del Partit
Popular, però també la del portaveu del Grup Socialista.
Evidentment aquesta compareixença avui té una certa relació
amb una compareixença anterior on es varen explicar les línies
generals de la conselleria en aquest període, per tant jo no he
volgut reiterar coses que varen ser per activa i per passiva
àmpliament desenvolupades durant unes quantes hores, com
vostès, crec que hi eren la majoria, recorden. Per tant, per això
m’he centrat en alguns temes més relacionats amb els
pressuposts evitant reiterar qüestions que no fa massa temps
varen ser debatudes àmpliament en aquesta mateixa comissió.

La pregunta que em fa el Sr. Tur sobre el capítol 7, aquest
article 78, a famílies sense fi de lucre, és que aquesta partida
correspon a una línia del Pla de desenvolupament rural que és
en cas de desastres naturals de caràcter excepcional, per tant és
una línia que està finançada per la Unió Europea i per tant
cofinançada, però que resta oberta amb una partida de 1.000
pessetes perquè, esperem, que no s’entrevenguin desastres
d’aquestes  característiques. Per tant, crec que obeeix a aquesta
qüestió.
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Quant a l’aportació del Sr. Cardona, portaveu del Partit
Popular, crec aquests pressuposts si una cosa tenen és que
són tremendament clars i diàfans, és a dir, transparents; tots els
aspectes  que es contemplen en aquests pressuposts per poc
que un vulgui amb facilitat pot veure on van i com van.

Entrem a una primera consideració. Evidentment, la política
agrària a les Illes Balears amb una mesura molt important està
marcada i definida i reglada per la política agrària de la Unió
Europea, això és evident, i he observat a bona part de la
intervenció del Sr. Cardona una certa confusió; és a dir, a
diferents aspectes de la seva intervenció i fins i tot a diferents
observacions vostè ha confós normes d’aplicació general a tot
el territori comunitari amb normes objecte de la decisió política
de la conselleria o fins i tot qualque vegada ha estat més
interessant, del PSM, en tot cas ara en parlarem.

Una segona consideració seria el tema de les ajudes
directes. Miri, Sr. Cardona, li he de dir que vostè va molt
equivocat quant a la posició d’aquesta conselleria i d’aquest
Govern respecte de les ajudes directes. Les ajudes directes
formen un dels eixos vertebradors de la política agrària comuna
i formen un dels eixos vertebradors de la política de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca a tots els nivells, i si hem de
parlar d’ajudes per a la sequera, si hem de parlar
d’indemnitzacions per a sacrificis, si hem de parlar d’ajudes
directíssimes que aquesta conselleria de vegades per situacions
no volgudes ha hagut d’adoptar en podem parlar extensament,
però no dubti que seria molt difícil establir una política agrària
a qualsevol territori de la Unió Europea sense ajudes directes.
És a dir, tant les ajudes per mantenir les rendes i mantenir els
preus dels productes agraris, com les ajudes dirigides a la
compensació de rendes formen part de la política agrària
comuna, i li puc assegurar que per exemple, tota la reivindicació
que s’ha fet al sector dels fruits  secs a les Illes Balears, en els
quals  la Conselleria d’Agricultura i Pesca ja amb el Sr. Mayol
n’ha estat capdavantera a nivell d’Estat, dient les coses clares
i plantejant les coses a tots els nivells, ha estat pel manteniment
de determinades línies d’ajudes directes. Per tant, vostè es
confon molt en aquest tema Sr. Cardona, és a dir, no és que
mantenguem un sistema, és que aquest sistema està estructurat
de dalt a baix, amb una normativa amplíssima, que són totes les
directives i reglaments comunitaris, que estan desenvolupats
per decrets estatals i decrets i ordres autonòmics; per tant,
estam aquí amb un corpus jurídic i normatiu que regula
perfectament multitud de línies d’ajudes, i que, precisament,
una de les tasques que fa  aquesta conselleria i aquest govern
és la bona aplicació d’aquestes línies d’ajudes i intentar que
s’estableixi un compromís social, vaig parlar a l’anterior
intervenció d’un pacte social que involucri l’administració, els
agricultors ramaders i pescadors i els ciutadans, perquè
l’agricultura, la ramaderia i la pesca formen part de qualque cosa
més; no és un sector productiu tan sols, és qualque cosa més,
formen part del manteniment del territori, del manteniment de
l’entorn, del manteniment d’una producció alimentària de
qualitat i això  són objectius estratègics del nostre govern. Per
tant, li vull corregir aquesta qüestió perquè vostè no està ben
informat i en tot cas vostè confon moltes coses, política
comunitària, política autonòmica, posicions de consellers o
posicions de partits. I crec que és important anar precisant.

Li puc assegurar, Sr. Cardona, que en aquests pressuposts
l’augment del capítol de personal és inexistent. La política de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, no perquè estigui en contra
per principi amb ampliacions de personal i de despesa en
matèria de personal, sinó simplement per una qüestió de
prioritats i de prevalències i en aquests moments no fa falta dir
que n’hi ha prou, és un pressupost absolutament inversionista,
entre d’altres coses perquè la pròpia circumstància actual de la
política comunitària obliga, perquè el desenvolupament del Pla
de desenvolupament rural té una vocació clarament
inversionista.

Les inversions reals, Sr. Cardona, no disminueixen. En
aquests  pressuposts hi ha moltíssimes i diverses i complexes
línies d’ajudes que permeten una gran actuació en inversió.
Una qüestió, hi ha inversions que són de la pròpia conselleria
fora fons comunitaris, evidentment, però hi ha multitud
d’inversions que seran finançades amb fons comunitaris i
parlam d’un pressupost importantíssim en inversions que seran
possibles. I jo crec que és la nostra obligació Sr. Cardona, la
nostra obligació és cercar la participació dels fons europeus i
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que per
qualque cosa també recapten els nostres imposts i sobretot
recapten els nostres imposts en les inversions en aquesta terra.

Les inversions de caràcter immaterial, i vostè ho sap,
recullen diferents conceptes i seria complex detallar-los, però de
vegades, per exemple, inversions en millores en els
equipaments informàtics, diferents plans concrets estan
contemplats, en el cas de la secretaria general tècnica per
exemple, dins aquest concepte d’inversions de caràcter
immaterial, programes d’aplicació, entre d’altres coses perquè
els consells insulars puguin gestionar les diferents polítiques
agràries i puguin tenir accés a aquests mecanismes de gestió
que són els recursos informàtics.

Quant a infraestructures, no just hi ha les millores de
sèquies a Sóller, n’hi ha moltes més, Sr. Cardona, d’actuacions
a infraestructures. D’entrada perquè gran part dels programes
europeus, com he dit, ho són, però podríem parlar de les
inversions al Pla de Sant Jordi, les inversions del projecte
Unifit, les inversions diverses de la Direcció General de Pesca,
etc.

Una altra cosa que m’ha sorprès molt i he descobert  avui a
la seva intervenció és que estam en contra de les ajudes als
agricultors a temps parcial, i aquí sí que vostè s’ha fet un
autèntic embull, perquè aquesta diferenciació entre ajudes a les
explotacions agràries i altres ajudes, això no s’ho ha inventat
aquesta conselleria, Sr. Cardona, això forma part de la pròpia
diferenciació que estableixen els programes europeus. M’ha
sorprès molt perquè li puc assegurar que en això sí que no té
raó, és a dir, la política agrària comunitària estableix diferents
línies d’ajudes; evidentment que es prioritza, com no pot ser
d’altra manera, l’agricultor professional, però hi ha altres línies
a les quals els  agricultors a temps parcial o els no agricultors hi
poden tenir accés, tot el que és el programa de
desenvolupament rural no en faltaria d’altra que estàs
circumscrit als agricultors professionals, és a dir, el PDR i les
diferents línies del PDR contemplen ajudes diferents, algunes
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evidentment fan referides a les explotacions professionals,
d’altres a les explotacions i d’altres a empreses o a d’altres
entitats que tenguin a veure amb el desenvolupament rural.
Vostè té, insistesc, d’una manera, crec, errada, per la seva
manca d’informació, ha confós diferents conceptes.

I això és el que passa quan torna a confondre el Pla nacional
de reguius amb el protocol signat fa temps entre la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i el ministeri. Miri, Sr. Cardona, no hem
perdut cap pesseta, no n’hem perduda cap de pesseta, i
sobretot, Sr. Cardona, vostè és el partit del Govern, però per
favor no es limiti a fer una defensa senzilla i jo crec que molt
simple del Govern central. És a dir, no ha estat per culpa
d’aquesta conselleria que es concretassin les inversions fins al
darrer trimestre de l’any, aquesta conselleria ha treballat, i
llavors donaré la paraula al Director General de
Desenvolupament Rural perquè especifiqui aquest tema en
concret i doni compte a aquesta comissió, que em pareix que és
obligat, d’aquest tema i de les tasques que s’han fet, no s’ha
perdut ni una pesseta.

I hem complert els compromisos, Sr. Cardona, ara, no
podríem dir el mateix de vegades del tracte i de la facilitat que
ens dóna el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és a
dir, ens costa molt, jo no vull entrar en un debat més polític que
superi aquests pressuposts, però ens costa molt, ens costa
molt trobar; vostè sap, Sr. Cardona, per exemple, que aquest
Govern, aquesta comunitat autònoma, que ha patit una sequera
excepcional durant dos anys, no ha rebut encara ni una pesseta
del Govern de Madrid, i això és important. Evidentment, que les
esperam rebre, però és que encara el decret, que es va aprovar
el mes d’agost, no ha tengut una ordre que el reguli; esperam
i confiam que això sigui així i consideram que la nostra
esperança i la nostra il·lusió no s’ha de perdre i l’hem de
mantenir, però realment costa molt trobar una correspondència
per part de l’administració central cap a aquestes illes.

I el sector agrari, ramader i pesquer crec que necessita d’una
certa visió suprapartidista, crec que les dificultats que ens
trobam no han de penalitzar aquest sector perquè aquí
governen uns senyors i a Madrid en governen uns altres, si
això fos així, que esper que no ho sigui, seria molt lamentable.

Una altra cosa que m’ha deixat bastant sorprès és que vostè
em digui que fomentar la comercialització directa i les agrorutes
contradiu la política de foment de les associacions, que en lloc
de concentrar volem fomentar que cadascú quedi a ca seva.
Miri, Sr. Cardona, amb això sí que m’ha deixat meravellat.
Lògicament, les explotacions agràries a tot el món, tot el món
civilitzat i europeu, cerquen i fomenten fórmules de
comercialització directa, no en faltaria d’altra, i això no és
contradictori ni va en contra del manteniment de cooperatives
de SATS, d’empreses, d’unions de productors. I a més, a les
Illes Balears, un lloc on tenim una economia turística i un dels
nostres  eixos estratègics, que ja vaig explicar a la meva anterior
compareixença i avui no hi he volgut insistir, és la implicació de
l’economia agrària, ramadera i pesquera en el món turístic i
comercial a fi d’aprofitar totes les opcions que ens pot donar,

lògicament, parlar que es fomentin agrorutes, que es fomentin
formes, siguin botigues, siguin les formes més diverses i
plurals, perquè jo crec que un govern no ha d’encaixar la
societat dins els seus esquemes, ha de donar suport a les
iniciatives que surtin, i a Mallorca i a les Illes Balears surten
diferents iniciatives de comercialització directa, a les pròpies
explotacions, als cellers de vins, mesclant el món agrari i
ramader amb el món de la gastronomia, amb el món de
l’agroturisme, amb  el món del turisme rural, implicant el turisme
en la nostra economia agrària i ramadera; jo crec que, a més a
més, és que no queda més remei i seríem bastant suïcides si no
ho féssim així. Per tant, evidentment que promourem, en la
mesura que sigui possible, i això, d’altra banda, està
perfectament determinat al Pla de desenvolupament rural que,
com vostè sap, té un ampli abast en aquest tema, que
contempla qüestions com el foment de l’artesania a les pròpies
explotacions, artesania, per exemple, agroalimentària,
explotacions que fan confitura o que fan formatge, i això entra
perfectament, li puc assegurar, i m’ha sorprès la seva
intervenció d’avui perquè pensava que aquests temes els tenia
prou aclarits i he observat una certa confusió, i això forma part
de la política europea, de la política de l’Estat i de la política del
Govern de les Illes Balears.

Parlem del projecte Unifit. Vostè em parla de fa dos anys,
miri, jo he llegit el Picab que es va debatre en aquest Parlament
Déu sap els anys que fa, i ja en parlàvem. És a dir, el tema dels
engreixadors comunitaris, el tema de les infraestructures i les
plantes Unifit és un tema antic en aquesta comunitat autònoma,
fa anys que s’hi treballa. Pot ser que els darrers anys s’hagin
fet viatges o s’hagin fet més mesures, però m’estranya que
vostè em parli de fa dos anys quan ens podríem remuntar a tota
una planificació en el tema del sector lleter que en gran part ha
quedat sense aplicació. El problema del sector lleter és que és
un sector d’importància estratègica a l’illa de Mallorca i a l’illa
de Menorca, a l’illa d’Eivissa no tant, però és un sector
d’importància estratègica. I nosaltres, com a administració,
tenim l’obligació d’actuar dins aquest sector, actuar per
mantenir les rendes i mantenir un sector que si bé a Mallorca té
una importància diferent de Menorca, això és evident, la té,
perquè genera tota una sèrie d’interrelacions amb altres sectors
agraris productors, i sobretot que és una opció de futur per al
manteniment d’un formatge i d’uns productes lactis de qualitat
i autòctons. Per tant, volem fer la planta Unifit, però
evidentment, i això li vull precisar, jo no he dit que el Govern fes
la planta Unifit, dic que el Govern promourà i impulsarà la
planta Unifit; nosaltres entenem que ha de ser amb la
participació del sector i amb la participació dels productors i
dels industrials. Hi ha una filosofia que té aquesta conselleria
que crec que és l’única que pot anar bé en aquests temes, i és
que allò que no facem a través de l’acord sectorial i
intersectorial tendrà poques possibilitats d’èxit, una planta
Unifit evidentment ha d’estar, per tant, aquí hi ha una quantitat
concreta, que són 32 milions de pessetes, però evidentment es
tracta d’una quantitat per impulsar aquesta planta, i li puc
assegurar que el Govern de les Illes Balears posarà els recursos
que facin falta i farà les gestions que facin falta per dur a terme
aquesta iniciativa.
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Quant a les mesures agroambientals, també deixaré que el
director general les comenti, perquè crec que és de gran interès
per a aquesta comissió que siguin especificades en detall.

La comercialització i industrialització al sector agrari. Jo he
fet una exposició molt succinta, però no fa falta dir-li que és una
part importantíssima del Pla de desenvolupament rural, no just
del Pla de desenvolupament rural, sinó de totes les línies
d’inversió i d’actuació que té la conselleria. És a dir, tant la
comercialització de productes propis com la comercialització de
productes  agraris, ramaders i pesquers en general, per exemple,
en el tema pesquer li puc assegurar que la comercialització del
peix és el gran objectiu, i així queda dins aquest pressupost,
que treballam des de fa temps i esperam enguany poder-hi
continuar fent feina.

La promoció de productes, Sr. Cardona, vostè tal vegada
creu que aquesta conselleria ha perdut el control; crec que en
això vostè també veu bubotes, és a dir, la promoció dels
productes és un compromís de tot el Govern de les Illes
Balears; nosaltres entenem que allò que faci la Conselleria de
Turisme, la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria o
qualsevol altra conselleria és positiu, és a dir, crec que hi ha un
àmbit transversal d’actuacions, seria bastant absurd que
nosaltres no tenguéssim en compte instruments com l’IBATUR,
com l’IDI, eines de gestió, eines d’actuació que poden permetre
d’alguna manera la presència dels  nostres productes a llocs on
no hi eren, o mesures de foment de la seva comercialització.
Evidentment, les previsions nostres quant a promoció de
productes  són molt concretes perquè entenem que com més
concretes siguin més bon èxit tendrem; preveim com a
conselleria impulsar una campanya específica en el tema de
l’ametlla; en les carns, carn selecta de porc, en primer terme, i
posteriorment carn de me i carn de vedella; en l’oli, evidentment
és un altre dels nostres eixos; en el formatge, continuant en la
línia de col·laboració amb el consell regulador de la
denominació d’origen del formatge maonès, però evidentment
també tenint atenció a altres formatges; i en algunes altres línies
que en aquests moments se m’escapen, però que formen un eix
vertebrador de la nostra conselleria.

La pregunta que ha fet relativa a pesca, també agrairia al
Director General de Pesca que la pogués explicar, perquè crec
que és interessant, tant el que ha sol·licitat el Sr. Cardona dels
béns destinats a l’ús general, com les actuacions a reserves
marines que per la importància de la seva afirmació que no s’ha
fet res, crec que també és millor que el director general en faci
una precisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Si bé he entès vol donar la paraula
al Director General de Desenvolupament Agrari.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

I també al Secretari General Tècnic.

EL SR. PRESIDENT:

Un després de l’altre. Abans de donar-li la paraula els he de
demanar que procurin ser el més concrets possible, perquè els
record que el temps que tenien d’intervenció era de deu minuts
i l’han més que doblat tant el portaveu del Grup Popular com el
Conseller, i en ares que no ens anem d’aquí massa tard, els he
de demanar que s’atenguin, igual que en el torn de rèplica i
contrarèplica, que tenen cinc minuts.

Té la paraula el Secretari General Tècnic de la Conselleria, el
Sr. Joan Serra.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA (Joan Serra):

Per la meva part només era aclarir un tema que ha comentat
el Sr. Cardona, que segurament aquí hi ha un mal entès, i és
quant a la xifra destinada al capítol 1 de la conselleria, que és la
xifra destinada que ha dit el Conseller, de 1.005 milions de
pessetes, això  és la xifra que hi ha al capítol 1. M’ha semblat
entendre que comentava que aquest capítol 1 havia augmentat
en més d’un 20% i essent aquest capítol 1 de 1.005 milions de
pessetes entenem que no és  així. Quant al capítol 1 destinat, és
a dir, el que és el capítol 1 d’Ibabsa i Semilla va a través del
capítol 4 dels pressuposts  de la conselleria que van destinat a
la subvenció de l’explotació per al manteniment d’aquestes
dues empreses i no representa tampoc cap augment significatiu,
almanco en relació amb el pressupostat a anys anteriors.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari General Tècnic. Té la paraula el
Director General de Desenvolupament Agrari, el Sr. Mateu
Ginard.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENT
AGRARI (Sr. Mateu Ginard):

Bé, contestar al tema del protocol d’intencions. El primer
que volia dir és que en principi aquest protocol d’intencions
quan arribàrem només era això un protocol d’intencions que en
cap cas estava dotat per cap de les parts firmants d’aquest
protocol. Quan el Sr. Cardona diu que el Ministeri,
concretament el Govern central, tenia 700 milions de pessetes
disponibles per a aquesta despesa, li he de dir que això és fals
perquè a nosaltres no ens ha arribat cap documentació ni cap
comunicació per part del Ministeri dient que aquests 700
milions de pessetes estaven a la nostra disposició.

Simplement a nivell anecdòtic li contaré que, previ a les
eleccions generals, el subsecretari, el Sr. Lamela, va dir que si
li enviàvem els projectes podria mirar de posar 400 milions de
pessetes, això és ver. I abans de les eleccions, des de la direcció
general, arribàrem a un acord previ, amb la Direcció General de
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Desenvolupament Rural de Madrid perquè les inversions que
s’havien de fer en el marc del protocol d’intencions venguessin
finançades a través de sectorial, és a dir que la sectorial
aprovaria els doblers que ens havien de venir aquí, i la gestió
i la inversió es faria des de Balears. Clar, les eleccions varen ser
un parèntesi en totes aquestes qüestions. No li he de recordar
a vostè, Sr. Cardona, que sap que per tramitar aquestes
qüestions és necessari que vagin amb la Llei d’acompanyament
de pressuposts, que estiguin pressupostades, que per a
aquestes  actuacions és necessari que es facin declaracions
d’interès general a cadascuna i, una altra qüestió, quan
nosaltres vàrem venir a la conselleria, projecte d’aquestes
característiques no n’hi havia cap, dins la conselleria, un que
està acabat. Aquest projecte d’aquí, d’actuacions en el pla de
Sant Jordi és nou, el que trobàrem està acabat o s’està acabant,
aquest és nou, i dins el marc de les actuacions del projecte
d’inversions de regadius amb aigües depurades, del protocol,
tenim incorporat l’adquisició de terrenys, que és aquesta, és
l’adquisició de terrenys per a una bassa que, d’acord amb el
ministeri i amb la Direcció de Desenvolupament Rural forma part
de les aportacions que hem de fer nosaltres, perquè ja la mesa
de seguiment del protocol ja és constituïda, i hem acordat
quines són les inversions que correspondran al ministeri i
quines són les inversions que correspondran a la conselleria,
que el ministeri ja té actuacions a Menorca en aquest sentit,
que hi ha comunitats de regants constituïdes, que nosaltres ja
iniciam actuacions en aquest sentit aquí.

Tenc entès, les informacions que m’arriben és que
s’incorporaran aquestes inversions del ministeri ja als
pressuposts  centrals, de l’Estat, les darreres informacions és
que s’hauran d’incorporar, tècnicament no conec aquest tema
en forma d’addenda i no li puc acabar d’aclarir.

Quant al Pla nacional de regadius és ver la informació que
informava del tema de si van a través del Pla nacional de
regadius en millora i consolidació de regadius, les comunitats
han d’aportar el 50%, però dins el Pla nacional de regadius hi
són compatibles aquestes actuacions en rec amb aigües
depurades, és a dir que el protocol no surt del marc del Pla
nacional de regadius, no, no surt, està incorporat i si llegim el
Pla nacional, es fixa que a Balears s’entendran com a regadius
socials, és a dir finançables al cent per cert per part de les
administracions públiques els regadius amb aigües depurades,
a Balears. El podem revisar quan vulgui, m’oferesc a revisar
tècnicament aquesta qüestió.

I en el tema, per ja acabar, d’agroambientals, les xifres no
ens quadren exactament amb el tema de protecció de l’entorn de
l’olivera, nosaltres teníem uns 78 milions de pessetes
compromesos amb el tema de la protecció de l’entorn de
l’olivera. Sí que l’he d’informar que totes les mesures que
s’havien anunciat aquí s’han enviat a Madrid, si vol, a través
del seu partit, pot conèixer perfectament la problemàtica que hi
ha hagut amb  les agroambientals, que fins i tot des del ministeri
han reconegut que era una mesura, un programa amb vocació
autonòmica, perquè les mesures les havíem enviat des de les
autonomies, i Madrid ha estat incapaç de defensar aquestes
mesures i ha quedat un programa agroambiental amb dificultats,
però si mira els pressuposts veurà que hi ha, en nova mesura,

hi ha una dotació de l’aportació de la comunitat autònoma de
180 milions de pessetes, que aquesta nova mesura preveu la
mesura de protecció del paisatge a Menorca, tal com va acordar
el Ple del Parlament o com va instar al Ple del Parlament, i la de
protecció dels aqüífers salinitzats, és a dir, la resta de mesures
ja algunes d’elles el conseller les ha apuntades perfectament,
però les noves mesures són incorporades al pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ginard. A continuació, té la paraula el director
general de Pesca, Sr. Enric Massutí.

EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Enric Massutí):

Moltes gràcies. Referent als aclariments de la partida 132
milions a què ha fet referència el senyor parlamentari, li puc dir
que són accions incloses dins el programa d’ajuts estructurals
europeus, programa Ifop, que es poden finançar al cent per cent
per part de l’administració, tant autonòmica com general com
l’europea. Més concretament són tres accions: la primera fa
referència a la possibilitat de dur a terme aturades temporals per
a la pesca d’arrossegament, una modalitat de pesca que, com
sabem, té greus problemes de rendibilitat, a causa d’aquest
increment dels costos d’explotació, aquest increment del
carburant, i el que es pretén amb aquestes aturades temporals
és augmentar el rendiment, augmentar la rendibilitat de les
explotacions pesqueres d’arrossegament. 

Una segona acció fa referència a la promoció dels productes
pesquers  i a les possibilitats de noves sortides per a la
comercialització d’aquests productes, com bé ha dit el
conseller, és un aspecte que li hem donat molta importància
dins el programa Ifop, la promoció d’aquestes noves accions
que permetin millorar la comercialització que és una de les
assignatures pendents, com vostè també ha reconegut, del
sector pesquer.

Finalment, i també incidint una mica en el mateix, la tercera
acció inclosa dins aquesta partida fa referència a la pesca
costanera artesanal, és a dir accions que puguin realitzar
embarcacions d’arts menors i també accions que van
encaminades a la millora de la comercialització de la seva
captura. Més concretament hi ha possibilitat d’invertir en
vivers per a la llagosta, classificació i comercialització conjunta
de les captures d’aquesta flota, i finalment també hi ha
projectes de recuperació del peix sec de Formentera.

Això pel fa referència a la partida de 132 milions.

Per que fa a la segona qüestió que es referia a les reserves,
li puc dir que dins l’any 2000, si no s’ha adjudicat està a punt
d’adjudicar-se el projecte de balisament, que s’espera poder
començar ja a fer inversions, és un projecte plurianual, i
s’espera ja fer inversions i actuacions enguany.

No puc deixar de dir que hem tengut problemes per a la
tramitació i l’aprovació dels expedients, sobretot perquè són
expedients i projectes bastant complexos, i la Direcció General
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de Pesca no tenia molta experiència en aquesta tramitació. Més
concretament, clar, són projectes que necessiten bastant
d’informes, d’autoritat portuària, de capitanies marítimes, etc.,
etc., i, per tant sí que se’n ha allargat molt, però si no està
adjudicat està a punt d’adjudicar-se i s’esperen fer actuacions
dins enguany, com li deia.

Aquests   projectes de balisament no han estat els únics que
s’han fet dins les reserves marines, enguany es faran
inversions al voltant de 30 milions de pessetes, en els següents
accions: s’ha començat el seguiment d’aquestes reserves, el
seguiment pesquer, i per això s’han signat uns convenis amb el
Consell Superior d’Investigacions Científiques i també s’ha
contractat una sèrie d’estudis i tècnics per fer aquest seguiment
pesquer; també s’han contractat tècnics per fer les tasques
d’informació i vigilància a les reserves del nord de Menorca i a
la reserva de Mallorca, de la badia de Palma, mentre que pel que
fa referència a la informació i a la vigilància de la reserva del
Freu d’Eivissa i Formentera, s’ha col·laborat, a més lògicament
amb els  inspectors del consell insular, amb els inspectors i el
vigilant de la reserva natural.

També s’han dut a terme campanyes de divulgació de la
normativa, de la regulació de la pesca dins les reserves, no
només de la pesca, sinó també de les altres activitats que es
puguin fer dins les reserves, principalment a les reserves de
Menorca, d’Eivissa i Formentera. Aquestes tres accions, com
li deia abans, s’han fet inversions o es faran, quan acabi l’any
2000, inversions per valor de 30 milions de pessetes.

I finalment, també, puc dir que s’han fet unes altres accions
que no han requerit inversions, però que sí s’han dut a terme,
com ha estat la creació de les comissions de seguiment de les
reserves de Menorca i d’Eivissa i Formentera, unes comissions
on hi estan representats tots els sectors implicats amb les
reserves, des de pescadors recreatius, pescadors professional,
bussejadors, etc. I també s’han desenvolupat les normatives de
creació de les reserves, el decret i l’ordre de creació de les
reserves d’Eivissa i Formentera i de la del nord de Menorca,
declarant les àrees de veda temporal per a la pesca recreativa,
que també havien estat aprovades i també s’havien discutit
dins les comissions de les reserves.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Massutí. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Josep Juan i
Cardona.

Els record que tenen cinc minuts cadascun, rèplica i
contrarèplica.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Li promet que faré el possible, el que
passa és que hi ha hagut molta xerrada per aquesta part, però
bé. Començarem. El Sr. Conseller deix que eren uns pressupost
clars i diàfans i que bastava mirar-se’ls per entendre-ho tot, no,

no, si clar hi està, el que passa és que no hi ha ni una sola acció
concreta dins els pressuposts. I jo li deia que a mi, Sr.
Conseller, quan presentàvem els pressuposts, em pegaven
branca perquè no concretava, si jo hagués vengut amb aquests
pressuposts, m’haguessin tirat fora de la comissió, vostè ha
tengut més sort, simplement li diuen que no hi ha qui els
entengui perquè no es pot saber cap de les actuacions.

Perquè, per cert, quan jo li parlava de molt ..., del que hem
comentat, i llavors em deia que no, que hi havia molt més, jo li
comentava el que diu la memòria, la documentació que vostès
han entregat, i aquest és  l’exemple més bo que li puc posar. Jo
no tenc possibilitats de saber el que vostès faran perquè vostès
no ho han explicat. Aquí hem dit, quan estàvem parlant
d’infraestructures agràries, deien que només farien la reparació
de les sèquies de Sóller, això és el que posa la memòria, que
facin altres coses, magnífic, bona obligació en tenen, però
escoltin, aclareixin-ho.

Miri, jo no m’he confós, quan li parlava d’ajudes directes no
m’he confós, recordava, i li diré només un nom, recordava les
declaracions de la seva directora general d’Agricultura, i no
m’he confós, miri, jo no estava parlant de les ajudes de la PAC,
tal vegada de la manera que he parlat podria entendre això, jo
no parlava de la PAC, no parlava d’Europa. Jo li parlava que
quan des del govern del Partit Popular es donaven ajudes
directes com era Proagro, com eren altres tipus d’ajudes
paregudes, ajudes directes al pagès, ens deien que fèiem de
repartidora, i que això mai en la vida no ho farien, i ens deien
que vostès volien més ajudes indirectes, com són, per exemple,
a través de les ADS, etc., clar, jo ho compartesc, però clar una
cosa, com diuen en castellà és predicar y otra dar trigo, i ara
es troben, primer que per obligació legal aquestes ajudes han
d’existir, i segon que no s’atreveixen a retirar-les, perquè són
bones, i han de continuar. Clar, no li parl de les ajudes
excepcionals  per qüestions de sequera o per qüestió de llengua
blava, perquè això evidentment ho entén qualsevol, és una
mesura excepcional que es produeix en un cas concret, per a
uns fets concrets que no tornen a repetir-se, Déu vulgui que no
s’hagin de tornar a repetir, per mor que no ens tornen a trobar
amb uns fets atmosfèric que ens perjudiquin com ens han
perjudicat, però que vostès, el PSM, la directora general
d’Agricultura, ha dit el que jo he dit aquí, és tan cert com que
ara som tots aquí, dins aquesta comissió.

Qüestió diferent és que, miri, amb  molt bon criteri, del qual
jo me’n felicit, canviïn d’opinió i pensin, no, home, aquestes
ajudes fan falta, aquestes ajudes han de venir bé i les han de
proporcionar. Endavant, benvinguts al club, però no vulgui dir-
me que m’he confós, jo sabia ben bé el que deia, tal vegada, de
la manera que ho he dit vostè no m’ha entès. 

El mateix li dic de les ajudes, quan jo li parlava de les ajudes
als  agricultors que no són a temps parcial, no només la Unió
Europea exigeix aquestes ajudes, és que a l’Agenda 2000 ja es
parla que no s’ha de fer aquesta diferenciació d’agricultor a
temps parcial i agricultor a títol principal, però és el que deien
vostès, i l’exemple (...) a l’hora de repartir ajudes a llavors varen
fer aquesta diferenciació d’una manera gravíssima. Per tant, si
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canvien, torn a dir-li, benvingut i estic content, però el diputat
que li parla, Sr. Conseller, no s’havia confós.

Miri, no m’ha donat quasi cap quantitat de totes les que li
he demanat, per tant, quasi crec que és inútil demanar-li, quan
parla d’infraestructures, que me les desglossat per illes, però em
don ja per vençut, no treure’m res en clar avui, més que, tal
vegada, aquest diàleg que tenim que al final serà gairebé de
sords perquè no obtendrem dades importants per nosaltres
poder-nos fer una idea del que realment volen fer.

Sí que li vull comentar una qüestió, i és el final, el tema dels
regadius, jo no he confós el Pla nacional de regadius amb el Pla
de regadiu amb aigües depurades, miri si no l’he confós que em
va consta dos anys i mig separar aquests dos conceptes i em
va constar dos i mig lluitar pel Pla d’aigües depurades. I miri si
no l’he confós, que n’era ben conscient, perquè amb el Pla
nacional de regadius el pagès ha de pagar el 50% de la inversió
que es fa, i això ho diu la memòria, les inversions les faran al
50% amb el Pla de regadius, les comunitats de regants, i l’altre
50% les empreses públiques que facin la inversió. I aquestes
empreses públiques seran finançades, això no ho diu, però és
com funciona, estan finançades per les diferents
administracions, o sigui estat i comunitat autònoma. De manera
que a la comunitat autònoma li tocaria, en teoria, un 25%, a
l’Estat un 25% i l’altre 50% a la comunitat de regants.

Amb el Pla d’aigües depurades, el que havien compromès
és que el ministeri, evidentment amb  fons europeus, però a mi
els  sous m’és igual d’on vénen, l’important és que no els
paguem nosaltres, que el Ministeri d’Agricultura faria, extra
preu de parcel·la, el 75%, i les quantitats, si vostè llegeix el
protocol, són 12.000 milions de pessetes que sumen, 9.000 per
part del ministeri, 3.000 per part de la comunitat, amb un horitzó
de 12 anys. Per tant, 12.000 milions a repartir en 12 anys. Es va
firmar el mes d’abril, i tal volta per timidesa, per prudència o per
error meu, perquè d’això en som jo el responsable, no vàrem fer
cap actuació perquè al cap de tres mesos teníem eleccions, i no
volia que passàs el que llavors va passar, que es va tatxar
aquest protocol com un acte electoralista, i jo li puc assegurar
que no ho era, perquè hi havia aquest compromís. Però el fet
era que a partir del 28b o 29 d’abril, jo no me’n record
exactament de la data, però des del mes d’abril hi havia sis
mesos per constituir la comissió mixta que havia de seleccionar
els  projectes, proposar la seva declaració d’interès general i
començar a treballar. I ara jo he sentit que ja s’ha constituït la
comissió, s’ha constituït ja, no s’ha constituït dins els sis
mesos de termini, i això em consta. 

I és més, no hi ha ni un sol projecte presentat per a la seva
declaració d’interès general, i no esperin, això és un costum que
té aquest govern, tal vegada per un concepte, no sé si
equivocat o un plantejament propi, no esperin que els avancin
els sous, enlloc no avancen els sous, vostès han de presentar
el projecte, el projecte s’aprova, es declara d’interès general i
després  es comencen les obres, i així rebran els sous, no
tendran un sol document que els digui que tendran els sous a
la seva disposició per fer el que vulguin, no ho tendran, perquè
això no funciona així ni hi funcionarà, és a dir, primer hauran de
passar per aquesta comissió mixta, hauran de ser declarats

d’interès general i després tendran els duros. I en fet és que no
hi ha cap projecte presentat per a la seva declaració d’interès
general.

I també deien que quan nosaltres sortírem no hi havia cap
projecte, bé, dues coses. El conveni es va firmar tres mesos,
dos mesos abans d’eleccions, en dos mesos no es fan molts de
projectes, però sí li puc què hi havia. El projecte del pla de Sant
Jordi, que ara deuen haver acabat les obres, que estava fet, a
punt d’adjudicar, i es va deixar adjudicar al nou govern, per
cortesia. S’havia encarregat ja un nou projecte que s’havia
d’ampliar al pla de Sant Jordi, hi havia uns avanços a la zona de
Santa Eulàlia, a la zona verda de Santa Eulàlia que afectava el
municipi de Sant Llorenç. I hi havia, que s’havien d’actualitzar
preus, el projecte de conducció d’aigües de la depuradora de
Palma a Campos per un import, crec que era, de 4,000 i busques
de milions de pessetes. En tot aquest temps, estic convençut
que se’n poder haver fet alguns altres o almenys acabar
aquests, i presentar-se els projectes que jo els coment.

Jo no tenc cap interès a dir-los cap falsedat, però el mateix
document ho establia. Jo he tengut, quan parlava, i això sí ho
he de comentar, quan parlava, Sr. Conseller, que la política
agrària o que certa política agrària ha de ser suprapartidista, jo
entenc que vol dir que hi ha d’haver un pacte general o unes
bases  generals a partir de les quals tots ens guiem, un exemple,
del que podria ser aquest pacte superpartidista, és el Picab de
la llet, que vostè n’ha fet menció i que, per cert, no diu
exactament el que diu, perquè vostè comenta que parla
d’engreixadors comunitaris i això es refereix a oví, i el Picab no
parla d’oví, parla de vacum, però és igual, jo crec que hi ha
d’haver aquesta política. I vostè sap, ho sap molt bé que
existeix, perquè qui li parla ha fet gestions a Madrid per
encàrrec seu i per encàrrec del seu predecessor, i faré totes les
que em mani, perquè crec que és important que s’obtenguin
beneficis per als ciutadans i no que hi hagi brega; que vostè i
jo discutim o no, podrà sortir demà i dir que ha guanyat un o
l’altre, però al final qui perd no és el parlamentari, qui perd és el
pagès, i això ho tenim bastant clar.

I ja que en parlam, vostè sap que l’altre dia li comentava que
precisament no s’ha comptat massa amb nosaltres per altres
coses, per tant si vol que nosaltres  l’ajudem, digui-ho, però no
quan convé només, sinó sempre.

I amb això, Sr. President, ja sé que m’he excedit, però li
deman disculpes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, agrair-li, Sr.
Cardona, totes les paraules que ha dit que realment són
positives i és el nostre deure reconèixer-ho. Jo el que veig és
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vostè em parla de declaracions i em parla d’afirmacions i
prejutja o pressuposa unes posicions i uns canvis que, li
assegur, no és el cas.

Evidentment, ajuts directes o no, aquest tema que vostè
planteja, jo crec que vostè té una certa imatge dels altres partits
i la projecta, però una cosa és la imatge que vostè tengui o el
que vostè voldria que fossin els altres grups polítics  o aquest
govern i l’altra cosa és la realitat. Els ajuts directes i els
indirectes, i no ho repetiré massa, perquè ja ho he dit l’anterior
vegada, formen part d’una totalitat que és la política agrària i
ramadera o la política pesquera, i cadascun té la seva viabilitat
i la seva funció. 

Per cert, ara li comentaré un tema, vostè ha dit que vostè va
aprovar el Proagro, però qui l’ha pagat és aquest govern, vostè,
efectivament, tres anys, però es va començar, com sap, amb dos
anys de mancança, i l’any 2000, i l’any 2001 i el 2002, aquest
govern paga el Proagro. És  a dir, no, jo li dic perquè contreure
deute és una política absolutament admissible, simplement he
volgut fer aquesta precisió, que és aquest govern qui fa front
a les despeses del Proagro, del que ha aprovat aquest govern,
Prosequera, diríem, i del que va aprovar l’anterior legislatura
sent vostè conseller. I, evidentment, ho feim amb molt de gust,
perquè consideram que tot allò que siguin mesures de suport
al sector lleter són importants.

Deixem de banda el que dèiem i el que volíem dir, i anem al
bessó del tema. Jo li diré una cosa, no tan sols els ajuts directes
són vàlids, sinó que de cara al futur els ajuts directes,
evidentment a canvi de contraprestacions mediambientals o
d’altres tipus, formaran part, amb tota probabilitat, de la política
agrària arreu d’Europa, i això és el que diuen els sectors que
representen la part social i la part econòmica, i fins i tot li diré,
les visions més progressistes  de, per exemple, organitzacions
socials, cooperatives, etc., mantenen aquesta posició i no és
cap invent ni és cap suposició aquesta postura.

Els ajuts als agricultors a temps parcial que vostè reitera,
una cosa és que a un moment determinat s’estableixin
percentatges o s’estableixin mesures a favor de les explotacions
professionals, això evidentment és una qüestió que les
administracions estatals tenen aquesta possibilitat, faltaria
d’altra que no la tenguessin, i l’altra cosa és la importància de
l’agricultura a temps parcial a un lloc com les Illes Balears. Les
Illes Balears no són una altra banda, són les Illes Balears, i
vostè, com a eivissenc, sap que a Formentera l’agricultura
professional ha desaparegut, però això no vol dir que hagi
desaparegut l’agricultura a Formentera, i aquest govern i el
conseller anterior, Sr. Mayol, varen dedicar uns grans esforços
i una gran part del seu temps, a la problemàtica d’aquesta
agricultura a l’illa de Formentera, tant en el tema del formatge
com en el tema de la vinya, com en altres temes que són
presents  en aquesta illa. Per tant, jo no sé si algú va fer
declaracions o no en va fer, el que tenim ben clar en aquest
govern és que les agricultures, en plural, perquè
afortunadament tenim unes agricultures diverses, són
importants precisament perquè són diverses, perquè hi ha
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, i dins cadascuna
d’elles, a més, hi ha una diversitat, i cadascuna d’elles ens

interessa. I, evidentment, el manteniment, i ja li he dit, el
manteniment del món rural és un compromís dels agricultors i
dels no agricultors, i tots els programes europeus que fa temps
que les administracions públiques aplicam i gestionam, el
concepte de món rural que pugui haver afavorit els Leaders,
que no n’hem parlat, però aprofit per dir-ho, que el Leader plus
és una de les tasques en què aquesta conselleria està treballant,
a fi que es puguin constituir tan bon punt estiguin aprovats els
grups d’acció local, tant el Leader, com el 5B, com altres
mesures, varen, jo crec que aquestes polítiques europees han
fet una autèntica labor de culturalització entre sectors
econòmics i sectors polítics que han descobert moltes de coses
perquè fins ara en aquestes illes l’agricultura era el sector al
qual no se li donava cap possibilitat, no se li donava cap
importància, semblava un sector condemnat a la desaparició, el
món rural no formava part del bagatge argumental de molts de
sectors i, afortunadament, a poc a poc es va obrint pas.

Evidentment que quantitats, més enllà del que hi ha als
pressuposts  i del que els directors generals puguin precisar,
amb tot detall, i som a la seva disposició, Sr. Cardona, per a
qualsevol pregunta o qualsevol, no en faltaria d’altra, qualsevol
informació que estigui al nostre abast, per precisar les
quantitats que facin falta.

Jo crec que el director general de Desenvolupament Rural
ha explicat prou el tema del protocol sobre rec amb aigües
depurades, jo l’he viscut els darrers mesos, i li puc assegurar
que no ha estat per aquesta conselleria que no s’hagi agilitat
més, he fet diferents gestions, el director general n’ha fet
bastants i afortunadament han arribat a bon port, que això és el
que ens importa, el que ens importa és que aquestes gestions
tenguin resultats. I això és un èxit del Govern de les Illes Balears
i del Govern central, evidentment, que s’hagi arribat a la
constitució de la comissió i que ara posem en marxa, els pròxims
anys l’aplicació d’aquesta política fonamental per a la nostra
agricultura és un èxit de tots, sobretot dels ciutadans de les
Illes, i esperem que la seva aplicació sigui efectiva i àgil.

I això és el que jo deia quan parlava de política agrària
suprapartidista, que tal vegada és una expressió no massa
correcta, perquè hauríem de parlar, possiblement, d’una certa
visió del món agrari, del món rural, que impliqui un compromís
de tot, evidentment des de la pròpia opció política i ideològica
de cadascú, com és ben legítim, però agafant la seva paraula,
esper tenir ocasió de continuar treballant i de donar, tots
plegats, el to de perspectiva de futur i d’interès general que ens
fa falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat, només em resta
agrair al Sr. Conseller, als alts càrrecs i als diputats aquí
presents, les seves explicacions i la seva paciència i
benevolència per part d’alguns. Si em permeten jo, el que
recomanaria, perquè som a un debat de pressuposts, és que,
abans dels pressuposts de l’any que ve, sol·licitin una
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compareixença els consellers per debatre la política general de
la conselleria, i ens evitaran, a la comissió, molta feina.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Sr. President, reim perquè va ser sol·licitada i va ser
efectuada en aquesta cambra fa poques setmanes.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores n’hauran de demanar dues. Més val acabar els
torn de compareixences dels distints consellers amb una mica
de bon humor.

Gràcies per tot, s’aixeca la sessió.
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