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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, alts càrrecs que l’acompanyen, bon dia.
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 2002. En
primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President, Margalida Capó en substitució de Pere Palau.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Vicent Tur substitueix Josep Marí Ribas.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, President. Mercè Amer substitueix a Fèlix
Fernández.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix a Toni Alorda.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Agricultura i Pesca,
Sr. Mateu Morro i  Marcé, per tal d'informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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 Sr. Mateu Morro i Marcé, el qual ve
acompanyat dels següents alts càrrecs: Directora General
d’Agricultura, Sra. Margalida Esterlich; Director General de
Desenvolupament Rural, Sr. Mateu Ginard, i Director General de
Pesca, Sr. Sebastià Covas. Per informar sobre el tema, té vostè
la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’any
2002 significa un total de 9.186 milions de pessetes, dels quals
la Secretaria General Tècnica en té 851; la Direcció General
d’Agricultura, 4.356; la Direcció General de Desenvolupament
Rural, 3.060, i la Direcció General de Pesca, 918.

Com a consideracions generals davant aquest pressupost,
hauríem d’assenyalar que augmenta un 8'8% en relació a l’any
passat. En segon lloc, que una part molt important del
pressupost de la conselleria, és a dir, 7.105 milions de pessetes,
són recursos destinats a la inversió, en vistes a millorar els
sectors agrari i pesquer. També s’hauria de fer constar que la

Direcció General de Pesca té un increment del 50'9% en relació
als pressuposts de la Direcció General de Pesca de l’any 2001.

En relació als objectius i programes pressupostaris de la
conselleria, específicament en relació als objectius, assenyalar
que es proposa mantenir i millorar la viabilitat de les
explotacions agràries a través de la millora de la renda agrària i,
per tant, de les condicions d’existència i econòmiques dels
pagesos, ramaders i pescadors; considerant que l’agricultura i
la ramaderia no just s’han de valorar per la seva significació
econòmica estricta, sinó que s’han de valorar també per la seva
aportació social al manteniment del territori, a la preservació del
medi ambient i a l’obtenció d’uns productes alimentaris de
qualitat.

També, un dels objectius de la conselleria en aquests
pressuposts, d’acord amb la política de la Unió Europea, és
propiciar la diversificació de l’economia agrària i possibilitar
noves iniciatives productives que millorin la viabilitat de les
explotacions; ajudar a les inversions i millores tant
d’explotacions agràries com a vaixells pesquers i
infraestructures; impulsar la comercialització dels productes
agroalimentaris i pesquers i afavorir la revitalització del teixit
social i econòmic de les zones rurals.

Ara passarem a detallar els programes bàsics d’actuació,
d’acord amb cada un dels nivells administratius de la
conselleria. La Secretaria General Tècnica té l’objectiu bàsic de
coordinar els serveis generals de la conselleria, amb un
pressupost, com he dit, de 851 milions de pessetes. A més a
més de gestionar tot el relatiu al personal i a les despeses
corrents del funcionament de la conselleria, coordina i tutela les
delegacions comarcals, per incidir en una millor atenció als
pagesos i pescadors. La voluntat d’aquesta conselleria amb
aquests pressuposts és millorar la informació i l’assessorament
als ciutadans, als pagesos, als ramaders i als pescadors, a
través de la millora de les delegacions comarcals i a través de la
millora dels mecanismes d’informació als sectors productius.
Dins la Secretaria General Tècnica també hi ha el servei jurídic,
que exerceix les funcions d’assessorament i tramita els
projectes normatius; els servei de contractació i el servei de
gestió econòmica.

Les Direccions Generals d’Agricultura i Desenvolupament
Rural, les dues sumades signifiquen 7.400 milions de pessetes,
dedicats a la revitalització del món agrari, com també a la seva
modernització i millora. Hem agrupat en diferents conceptes
l’activitat prevista per al pròxim exercici pressupostari a fi de
poder veure millor la seva feina.

Un primer programa és el que denominam foment del sector
agrari, el qual implica més de 2.300 milions de pessetes i
incorpora les inversions pròpies de la conselleria i les ajudes
dedicades a millorar les explotacions agràries. També, dins
aquest apartat, s’inclouen les transferències corrents que es fan
a les empreses Servei de Millora Agrària, SEMILLA, i a
l’Institut de Biologia Animal. Les accions previstes dins aquest
programa de foment del sector agrari són, sintèticament, les
següents: una línia és el foment de l’associacionisme dins el
sector agrícola i ramader. En aquest sentit es preveuen ajudes
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a les unions de cooperatives, a les cooperatives i a les
organitzacions agràries de diferent signe que executen serveis
beneficiosos per al sector; estaríem parlant de diverses
associacions i organitzacions professionals agràries que duen
una important activitat de prestació de serveis i per tant, des de
la conselleria, se’ls dóna un suport econòmic que els permeti
mantenir la seva activitat.

Una altra acció és el foment de la qualitat i la promoció. És
una vella reivindicació i objectiu de la Conselleria d’Agricultura
millorar la presència dels productes de qualitat dins els mercats
propis i dins els mercats externs; això implica el suport i la
colAlaboració amb aquells consells reguladors que gestionen els
diferents productes de qualitat ja emparats per una marca, com
puguin ser la denominació d’origen del formatge de Maó, els
diversos vins, l’ensaïmada, la sobrassada, l’ametlla i una certa
incorporació de nous productes que entenem que hem de
fomentar que vagin dotant-se de denominacions. En aquests
moments està en tramitació el vi de Serra de Tramuntana Costa
Nord; es preveu la tramitació del Vi de la Terra de Menorca i es
tenen previstes i es treballa per tal d’aconseguir que el sector
del porc, del porcí, també incorpori un nou producte emparat,
que podria ser el porc selecte, però que també podria tenir un
altre aspecte, que seria el porc negre, sobretot la porcella de
porc negre que, com vostès saben, és una raça autòctona de
l’illa de Mallorca, amb un important valor i potencial de futur.

També es fa feina amb l’oli de Mallorca i amb la promoció i
suport a dos aspectes de l’agricultura, interessants i
importants, com són la producció integrada i la producció
ecològica. La producció integrada enguany s’espera
aconseguir posar en marxa amb diferents productes hortícoles,
que ja tenen des de fa temps reglaments, però s’han
d’estructurar aquestes produccions i, sobretot, s’ha de donar
suport a les certificacions als controls i certificacions
imprescindibles per poder fer aquesta producció integrada. I
respecte de l’agricultura ecològica, que també és un objectiu
important, es pretén incidir a una millora de la promoció i
afavorir que noves produccions agroalimentàries s’acullin a
aquesta denominació o a aquesta qualificació.

Un altre camp d’actuació és el de la tecnificació, formació i
investigació. Aquest subprograma inclou la gestió d’una línia
de beques per tal que els joves, pagesos i pescadors puguin
augmentar la seva formació, i una altra línia de beques orientada
a impulsar projectes d’investigació aplicada sobre temes
d’agricultura i pesca. Evidentment, tota la tasca d’investigació
s’ha de relacionar amb la secció d’experimentació, el suport a
aquesta línia i a la línia de finques colAlaboradores que permeten
experimentar directament aquestes investigacions i recerques.

Quant a sanitat vegetal, és preveu continuar amb el suport
i colAlaboració amb les associacions de defensa vegetal; dur a
terme projectes d’experimentació agrària, relacionats també amb
la sanitat vegetal; i donar un suport i una millora al laboratori de
sanitat vegetal.

Un altre aspecte de la sanitat és el que fa referència a les
explotacions ramaderes. Enguany està prevista la continuïtat de
les diverses campanyes de sanejament animal i el suport a les

associacions de defensa sanitària, tan importants per mantenir
un bon nivell de prevenció i de sanejament de les diferents
cabanes ramaders. Es pretén també donar suport a les races
autòctones, tant a través de les diferents línies d’ajuda a les
associacions existents, que són moltes i diverses, perquè,
afortunadament, comptam amb un patrimoni genètic
considerable a les Illes Balears; però també donant suport
directe als ramaders, a les explotacions que vulguin implicar-se
en el sosteniment de les races autòctones.

Una part molt important de la feina de la conselleria és la
gestió i tramitació de les ajudes de la Unió Europea, integrades
dins la política agrària comuna. En aquest concepte hi ha un
p ressupost de 1.529 milions de pessetes, dedicat al pagament
de les ajudes que la Unió Europea posa, a través de la PAC, a
l’abast dels agricultors. Les més importants són les dels cultius
herbacis i les primes a l’oví i cabrum.

Una altra línia d’actuació són les ajudes a la inversió en la
millora d’explotacions i en la incorporació de joves pagesos.
Aquest programa forma part de les tasques encarregades a la
Direcció General de Desenvolupament Rural i consisteix a
gestionar, tramitar i pagar les ajudes destinades a donar suport
a les inversions que duguin a terme els agricultors per millorar
les seves explotacions o, en el cas de la incorporació de joves
agricultors, per facilitar la incorporació a l’activitat.

Una altra línia d’actuació és la millora de la indústria
agroalimentària, també dins el Pla de desenvolupament rural,
que contempla dues línies: una és la millora de les condicions
de transformació i comercialització, és a dir, són ajuts a les
indústries per modernitzar-se i millorar, per tant, tant per
construir o adquirir béns immobles o adquirir maquinària o
també per dur a terme estudis de viabilitat. I hi ha una altra
acció finançable, que són estudis de mercat, posada en marxa
de sistemes de control o divulgació de característiques
diferenciades dels productes inclosos dins denominacions
d’origen o altres distintius.

Un altre aspecte, dins el desenvolupament rural, són
diferents línies, gestionades per la Direcció General de
Desenvolupament Rural, amb la finalitat de diversificar
l’activitat o consolidar el teixit socioeconòmic a les zones
rurals. Destacaríem tres aspectes: un és el de les ajudes
destinades a millora d’infraestructures agràries, que són uns
508 milions de pessetes; inclou diferents conceptes, com són
obres de dotació d’energia elèctrica a les explotacions, millora
dels camins rurals, obres de condicionament de xarxes de
drenatge i foment del rec amb aigües depurades; les mesures de
diversificació agrària, ja ens hi hem referit. I un aspecte és el
foment dels recursos naturals vinculats a l’economia agrària, és
a dir, les mesures que volen conservar el paisatge a través del
suport als agricultors que estiguin disposats a dur a terme
actuacions, com rehabilitar marjades i parets, construcció de
barreres tradicionals, rehabilitar pous, sínies i barraques de
roter, o tancaments amb mètodes tradicionals amb finalitat de
pastura. Per últim, una altra línia, és el que es denomina
mesures d’acompanyament, que són, bàsicament, les mesures
d’aforestació i altres mesures agroambientals que té 765 milions
de pessetes.
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Pel que respecte a la Direcció General de Pesca, es pretén
garantir una explotació racional i ordenada dels recursos marins
i al mateix temps propiciar la millora de l’activitat pesquera i la
renda dels professionals. Hi ha dos programes d’actuació
principals, amb els quals s’haurà de propiciar la modernització
de la flota, la diversificació i millora de l’activitat pesquera i
l’impuls de la comercialització i protecció i recuperació dels
recursos pesquers. Els dos programes són els següents: el
primer, és la millora de la productivitat i explotació dels
recursos; ordenació del sector pesquer, amb un import de 457
milions de pessetes. L’avaluació, protecció i recuperació dels
recursos pesquers és una eina fonamental per recuperar els
caladors amenaçats i garantir una activitat pesquera sostenible
en el futur. Per a això aquest programa inclou les mesures
següents: actuacions i gestió de reserves marines, perquè les
reserves marines s’han revelat com a instruments molt eficaços
per millorar l’estat d’explotació de les pesqueres, per això la
gestió d’aquestes reserves és objecte d’una atenció
pressupostària específica dins el programa de millora de la
productivitat dels recursos. Aquest pressupost es destinarà a
realitzar estudis de seguiment per conèixer l’evolució de les
espècies i els efectes de l’esforç pesquer sobre els recursos
dins les reserves marines, i una altra part a intensificar tasques
d’inspecció i vigilància, respecte de les quals es comptarà amb
una partida procedent del projecte LIFE, conjuntament amb la
Conselleria de Medi Ambient. Una altra línia és l’impuls a
l’aqüicultura, amb projectes d’investigació que du a terme la
Direcció General de Pesca de cara a poder proposar alternatives
al sector pesquer. En aquest sentit, es pretén millorar les
instalAlacions que existeixen al laboratori d’Andratx,
necessitades d’una actuació d’adequació i de millora per poder
seguir duent a terme la seva feina.

Per últim, la darrera línia de la Direcció General de Pesca és
la modernització de la flota i millora de la rendibilitat del sector
pesquer, amb 461 milions de pessetes; que pretén modernitzar
la flota, millorar les condicions de feina i de seguretat a la mar,
reduir els costs d’explotació, augmentar la rendibilitat de
l’activitat i millorar la comercialització de les captures. La
totalitat d’aquest programa està integrat per la tramitació i
gestió de les diferents línies que integren el programa europeu
IFOP, que són aturada definitiva, construcció i modernització
de vaixells, comercialització de captures, pesca, accions de la
pesca costanera artesanal; com també el suport econòmic a les
confraries de pescadors, orientat a millorar les seves
infraestructures i especialment a la feina que han de fer les
confraries, de cara a millorar la comercialització de la producció
pesquera i, en concret, la venda directa per part d’aquestes
confraries dels productes pesquers.

Per tant, aquest és, d’una manera molt resumida, el
pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de cara a
l’any 2002 i quedam a la seva disposició per a qualsevol
aclariment o aspecte que no hagi quedat clar amb la meva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada acabada la intervenció
del Sr. Conseller i si no hi ha cap grup parlamentari que demani

una aturada, seguiríem amb la compareixença i passaríem al torn
de preguntes i observacions. Grups que volen intervenir? Sí,
pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Miquel
Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la
compareixença del conseller, des d’Unió Mallorquina, com a
partit que dóna suport a aquest govern, encara que no hi
participa. Ens ha agradat l’explicació del conseller per la seva
claredat i voldríem, simplement, si ens pogués ampliar un dels
temes que ha exposat. Ha xerrat que es destinaven més de 1.000
milions de pessetes per a la gestió i tramitació d’ajudes als
agricultors per la Unió Europea, i ens agradaria si pogués
ampliar aquesta informació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Joan Bosco Gomila i
Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. També vull agrair la presència del
conseller d’Agricultura i Pesca en aquesta Comissió d’Hisenda
i Pressuposts, així com de tots els alts càrrecs que
l’acompanyen. El primer que voldria dir és que els pressuposts
d’aquesta conselleria són una bona notícia per als pagesos i els
pescadors de les illes a causa de la important pujada que
pat iran de cara a l’exercici 2002, ja que el conseller ha dit que
per part de pesca aquest increment era gairebé del 50% sobre
el que estava previst per a aquest any 2001. I que els
pressuposts de la conselleria, globalment, pugen un 8'8%, i el
més bo d’açò és que gairebé la immensa part d’aquests
pressuposts van destinats a inversions i que es fan mitjançant
les empreses agrícoles i pesqueres de les Illes, vull dir que no
són inversions directes de la pròpia Conselleria d’Agricultura,
una part sí, però la més petita de totes aquestes inversions
majoritàriament es fa mitjançant el capítol 7 i per tant va destinat
a les explotacions agrícoles i als professionals de l’agricultura
i de la pesca.

Nosaltres també volíem fer una única pregunta i és en el cas
de la pesca; hem vist com el tema de les reserves marines dóna
uns bons resultats de cara al sector pesquer i a la reproducció
d’espècies i s’ha parlat de canviar els sistemes tradicionals de
pesca. I li vull dir que hi ha sectors de pescadors dins el sector
pesquer que utilitzen sistemes tradicionals i fins i tot moltes
vegades són més selectius que els moderns, i xerr
concretament, -ja sé que afecta molts pocs professionals, però
per exemple el cas de la nansa per pescar llagosta és un sistema
molt i molt selectiu, que afecta molt poca gent- i tal vegada seria
bo començar a impulsar, no dic aquest sistema en concret, però
sí d’altres sistemes similars que puguin ajudar a seleccionar les
captures.
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del Sr. Conseller
i dels alts càrrecs que l’acompanyen, agrair les seves
explicacions sobre els pressuposts del 2002 i anunciar que
coincidim amb els seus plantejaments a l’hora d’elaborar aquest
pressupost. Consideram, com vostè, estratègics aquests dos
sectors i per tant, ja des d’aquest punt de vista, també volem
valorar molt especialment l’increment per al sector de pesca,
que és un sector que de vegades sembla que està més oblidat
i que no per això té menys problemes i deixa de ser tant o més
important. Per tant, dins aquesta valoració estratègica del
sector que, com molt bé ha dit el conseller, més que pel valor
econòmic o per l’aportació a la producció d’aliments o a la
producció econòmica, ho és més especialment pel seu valor
social, etnològic o mediambiental dins aquest concepte de
multifuncionalitat, on es valora per damunt de la producció la
gestió mediambiental o la conservació de l’entorn i del
paisatge.

Ara bé, aquesta és una feina o un objectiu o una política
que és feina de tots, en la qual s’hauria d’implicar tota la
societat, perquè requereix de polítiques específiques. És
evident que una activitat pretén un rendiment econòmic i si per
si mateixa no té aquest rendiment econòmic el resultat és el que
veim dia a dia, que les explotacions d’agricultura o ramaderia
s’abandonen per la manca de rendibilitat. Per tant, si creim, i així
ho impulsa, ho ha definit la mateixa Unió Europea, si creim en
la política de multifuncionalitat, requereix una política molt
específica en la qual s’ha d’implicar tota la societat i creim que
aquí és on hi ha encara una assignatura pendent i on convé
seguir incidint i fent feina.

També és cert que per desgràcia en aquest sector la política
aquests darrers anys s’ha hagut de fer enfocant-la a pal Aliar
incidències i a resoldre problemes puntuals que anaven
apareixent i que no s’ha pogut fer una política decidida cap als
objectius que tots deim perseguir, però en qualsevol cas creim
que aquest pressupost abunda en aquesta direcció, abunda en
aquesta línia i nosaltres per suposat hi estam d’acord.

Evidentment compartim els objectius que s’ha de continuar
fent feina per la rendibilitat, per la millora de les estructures i
infraestructures, la formació i la incorporació de joves, que és
l’única manera de mantenir viu aquest sector, i també coincidim
en què la rendibilitat s’ha de promoure en base a la qualitat dels
nostres productes, en base a la valoració, a la comercialització
dels productes, a una millor comercialització, tal com ve reflectit
en els seus pressuposts, dels productes agroalimentaris.

Evidentment l’associacionisme, el cooperativisme, totes les
polítiques de suport o les mesures de suport a aquestes
polítiques són necessàries, i per tant, com he dit, coincidim en

les línies mestres i entenem que dins aquests objectius aquests
són els pressuposts possibles millors. 

No li farem cap pregunta, sinó anunciar-li que té el suport
del Grup Parlamentari Socialista. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, si vol vostè contestar els
diferents portaveus que acaben d’intervenir, que són els que
donen suport al Govern, té vostè la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair les
paraules del diputat en representació d’Unió Mallorquina, i per
intentar respondre a la seva pregunta en què demanava una
ampliació sobre la gestió i tramitació d’ajudes de la política
agrària comuna, hauríem de dir primer de tot que aquestes són
línies d’ajut general dins l’àmbit de la Unió Europea.
Evidentment, donada l’estructura productiva sectorial de les
Illes Balears, hi ha dues línies que són les que tenen més
aplicació: una és la que es denomina “Ajudes als conreus
herbacis de secà”, que són bàsicament els cereals que a les tres
illes ocupen la major part de terrenys, llevat d’altres conreus
d’arbres com pugui ser l’ametllerar i, per tant, té una gran
importància social i molt repartida; i després les primes a l’oví
i cabrum que també té una gran importància social donat que hi
ha moltes explotacions amb petites o grans guardes d’ovelles
i cabres.

Aquesta aportació de la política agrària comuna a
l’agricultura i ramaderia balear té altres petites derivacions com
és l’ajuda a la millora de l’oli, als farratges dessecats, alguns
aspectes relacionats amb fruites i hortalisses, llet i lactis però
d’escassa significació econòmica, i el total són més de 1.000
milions de pessetes, 9.189.000 euros, 9.189..., perdó, 9 milions
d’euros -m’embull amb els euros i les pessetes- i això és un
poquet el que jo en aquests moments li puc aportar. És a dir,
crec que són unes ajudes important s, de gran transcendència
social i que tenen una previsió de manteniment fins a l’any
2006, quan la Unió Europea previsiblement revisarà aquestes
línies d’ajuda, que encara no està ben definit el sentit d’aquesta
revisió.

Vull agrair també les paraules expressades pel portaveu del
PSM, que efectivament una de les línies de la conselleria és el
suport a les formes artesanals de la pesca i a aquests sistemes
tradicionals a què vostè ha fet esment.

També en el mateix sentit he d’agrair les paraules del Sr. Tur,
en representació del Partit Socialista, i especialment vull referir-
me a dos aspectes que ha comentat. Un és la multifuncionalitat;
crec que és un tema molt important, és a dir, que l’agricultura té
una funció que va més enllà de l’estrictament productiva
perquè hi ha tota una sèrie de coses que aporta a la societat
que no es quantifiquen dins el mercat, com és el manteniment
viu dels sòls agraris i de les zones rurals, o la important
aportació al manteniment del medi ambient, que crec que han de
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ser considerades i així ho fa la Unió Europea i ho vol fer,
sembla, amb les noves revisions de la política agrària comuna.

I després també el que ha dit de la necessitat de millorar la
comercialització dels productes com una de les grans feines
pendents, que hi hagut avenços molt importants, jo crec que
hem de destacar que dins la societat balear o cada una de les
societats de les Illes Balears hi ha una sensibilitat creixent cap
a les produccions pròpies, tant dels consumidors com dels
productors, hi ha interessants experiències en marxa però això
necessita més suport i potenciació. 

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica; algun portaveu vol fer ús del torn de
rèplica? Aleshores passarem al Grup Parlamentari Popular. Si?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, en principi començarà el Sr. Camps i llavors jo
acabaré; uns minuts parlarà el meu company el Sr. Camps i
després jo, si és possible. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, disposen vostès de 10 minuts. M’agradaria que
diguessin com es volen distribuir el temps.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Més o menys meitat i meitat. 

EL SR. PRESIDENT:

De totes formes, vist que la compareixença s’està
desenvolupant d’una manera bastant fluïda, podrem ser una
mica magnànims. Sr. Guillem Camps...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo li assegur que procurarem també mantenir la fluïdesa
d’aquesta compareixença. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Guillem Camps, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Abans de tot vull agrair-li aquesta
oportunitat que em dóna per, des de Menorca, transmetre aquí
la visió d’un tema tan important com la presentació dels
pressupostos per part del conseller d’Agricultura i Pesca, a qui
agraesc la seva intervenció i claredat, i també la presència dels
alts càrrecs. Intentaré, per tant, ser breu i ajustar-me a allò que
ens interessa.

Si no ho record malament vostè ha dit que hi ha una
inversió prevista de 7.500 milions de pessetes que va al sector

agrari i pesca, i dins aquest programa d’agricultura i ramaderia
els objectius principals són la viabilitat, la renda agrària, i que
sigui factible una projecció del futur del camp i del tema de
sector primari, i que el teixit socioeconòmic s’enforteixi. Idò bé,
nosaltres hem presentat, i vostè ho sap, en medi ambient i
preservació del territori sostenible un programa mediambiental
dotat en principi en 75 milions de pessetes. Primer de tot
m’agradaria saber en aquest pressupost concret del 2002 a
veure quina partida hi ha destinada per a aquesta finalitat.

Després nosaltres allà ens movem; hi ha, com vostè sap,
uns projectes d’una instalAlació d’indústria agroalimentària en
el sector llet. Jo sé que la Conselleria d’Agricultura ha fet unes
inversions concretament aquí també, a Mallorca, per una fàbrica
de transformació de llet i recollida, etc., a veure quina
predisposició té la conselleria d’aquest govern per fer una
inversió pertinent de viabilitat a Coinga, concretament.

Després forçosament m’he de remetre i plantejar les
transferències. Quan jo escolt les xifres multimilionàries, a
Menorca, transferides agricultura, ramaderia i pesca, hi ha 380
milions de pessetes; és a dir, que si descomptam el capítol 1 i 2,
que pràcticament hi ha més personal si va amb aquesta
trajectòria, que pagesos en actiu hi haurà, i açò és preocupant.
I jo crec que vostè ha dit una cosa molt important, que és
reforçar la denominació d’origen. Sap què hi ha, allà, de
pressupost? 8 milions de pessetes per a denominació d’origen.
Jo crec que és una cosa que davant aquestes xifres fa vergonya
solament escoltar-ho, perquè la comercialització de qualitat
nosaltres sempre hem dit que era important. Jo crec que aquí
s’haurien de destinar 100 milions de pessetes per a la
comercialització dels productes artesanals típics de Menorca.
Jo crec que açò és fonamental i bàsic si volem realment
mantenir la viabilitat i renda agrària per a Menorca.

Però és que, a més a més, hi ha una maquinària burocràtica,
i a mi el que m’agradaria és que si vostè contempla Menorca
com un cap de comarca subjecte a la Secretaria General Tècnica,
que hi ha 851 milions de pessetes que fan possible que realment
totes les delegacions locals puguin facilitar la burocràcia
d’ajuts de la Unió Europea, de la CAIB i de l’Estat, perquè no
s’ha d’oblidar també que açò és un parany que aquell que és
responsable davant la Unió Europea i Espanya sempre és el
conseller, és el Govern, i no Menorca. Per tant amb aquesta idea
de Menorca, de no voler tenir cap conseller menorquí i voler
tenir raó, de cada vegada veig que se’ns va endavant, i ho diré
concretament amb tres fets. 

Infraestructures rurals. En infraestructures rurals hi ha 50
milions de pessetes per a camins rurals, i no s’ha exhaurit la
partida. Jo crec que falta aquí impulsar un pla integral de camins
rurals a Menorca, i li diré dos exemples: el camí de Sant Joan i
el camí vell de Ciutadella, que els conec; allà hi ha uns clots
immensos que tothom s’hi juga la vida i, per suposat, la gent
se’n va del camp.

Electrificació rural. Allà hi ha 50 milions més de pessetes, 50,
però és que ni tan sols..., basta que els esborrin perquè els
projectes que presentam no es fan. Li diré un exemple: Pla verd,
el Pla verd fa anys i anys que està darrere per executar-se, i què
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passa?, qui és el culpable que no es realitzi el Pla verd de
Ciutadella? La Conselleria d’Agricultura, la Conselleria de Medi
Ambient, la verda, que ens nega que allà es puguin electrificar
tots aquells llocs de Menorca?, perquè si no tenen un mínim de
confort la gent se’n va perquè està cansada. 

I una altra cosa és el reciclatge i la depuració d’aigües,
reciclatges de reg agrícola. També quin projecte i quins
programes tenen, perquè ara sí que ha plogut, molt, però és que
tot aquest temps hi hagut una sequera rere una altra i l’aigua es
fonamental i bàsica.

L’I+D. Estic totalment d’acord que és una de les línies a
seguir, però vostè té previst, per exemple, amb el laboratori de
PIME, que hi ha un agroalimentari amb gran desenvolupament,
i supòs que vostè l’haurà visitat, a veure quins projectes de
colAlaboració tenen amb ells, per exemple per tal de
descentralitzar i que no tot quedi a Mallorca.

I després només pesca. En pesca és important tenir en
compte que a Menorca també diu que som competents, però hi
ha 14 milions de pessetes, 14 milions de pessetes, només, i si
nosaltres llevam les persones que es dediquen a la inspecció,
és a dir, a posar multes, pràcticament no queda res. Vull dir:
quins programes tenen de vaixells, quins programes tenen
d’aigües interiors, quins plans pesquers tenen per a Menorca?,
si llevarà potència als vaixells d’Alcúdia o no perquè arribin
més ràpidament, etc., etc. Ens agradaria que aquí digués quin
projecte concret i constatat tenen.

I per acabar -president, no vull abusar més de la seva
magnanimitat- vull dir que hi ha una cosa que vostè no ha dit:
el temporal. Nosaltres aquí el que hem fet, aquests dies hi ha
hagut una sèrie d’entrebancs dins el camp i a veure quins
programes té prevists per a Menorca, concretament, fer i
desenvolupar.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El diputat Sr. Josep Juan Cardona té la
paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, davant de tot agrair la
compareixença del Sr. Conseller i del seu equip directius, dels
senyors directors generals.

Hi ha una qüestió que vull començar, i és d’un tema que
lament que se n’hagi parlat tan poc, que són els mals que s’han
estat produint aquests darrers dies, que se n’hagi parlat tan poc
aquí, no a fora, a fora n’estam parlant aquests dos dies i crec
que tots compartim una preocupació comuna, i en el cas que
ens toca en aquesta secció, en el cas que ens toca a agricultura
i pesca, encara més. Però lament que ni dels grups que m’ha
precedit, que formen la majoria de govern, ni del conseller
haguem sentit uns minuts dedicats precisament a analitzar la

situació actual, i dins la situació actual de l’agricultura, analitzar
aquests mals i què pensen fer.

Bé, hi ha dues qüestions. Primer de tot he sentit l’anunci del
president del Govern en el qual ja s’ha dit que s’habilitaran uns
crèdits extraordinaris per a enguany, els pressupostos
d’enguany es modificaran per habilitar partides pressupostàries
per fer front a la nova situació creada degut a aquests mals. Bé,
jo esper que la conselleria, perquè com que el president va dir
que hi hauria partides que es canviarien de conselleria, jo esper
que la nostra conselleria, esper que la Conselleria d’Agricultura
sigui una conselleria receptora i no una conselleria emissora. I
sí que m’agradaria saber quines previsions hi ha. Jo ja els
avanç una qüestió: comptaran amb el suport del Partit Popular
p er dur endavant qualsevol mesura que signifiqui ajudar o
palAliar aquests mals. Pensam que..., i per això aquesta situació
tendrà una incidència important, molt important, no només en
el que ens queda de pressupost d’enguany, sinó en el
pressupost de l’any que ve, pensam que aquestes ajudes han
d’incidir especialment en ajudes directes i amb quantitats a fons
perdut i no amb crèdits, que ja estan prou endeutats els
pagesos.

I em permetria apuntar-li una qüestió: possiblement molts
d’aquests mals, evitar-los no, però sí es podria indemnitzar
d’una manera més adequada si tenguéssim una política
adequada d’assegurances agràries. D’això ja en parlarem
després, a l’hora dels pressupostos de l’any que ve, però el fet
és que en aquest moment molts dels mals que hi ha es podrien
sufragar amb una bona política d’assegurances agràries que en
aquesta comunitat no tenim, i que anam bastant, però bastant,
endarrerits.

Jo crec que per entrar a analitzar els pressupostos
d’enguany hauríem de saber on ens trobam i sobre quina base
estam actuant; per això és bo veure com estan els compromisos
de l’any passat, què hem fet respecte als projectes que s’havien
anunciat com a importants l’any passat. Per exemple podríem
parlar d’infraestructures. Parlaven vostès de reparcelAlacions;
quantes se n’han fet?, i a on? Quantes obres o inversions en
camins rurals s’han fet i en quins municipis? Quantes obres  o
instalAlacions de telecomunicacions han efectuat? Quantes
inversions en electrificació rural?
Quants de terrenys -perquè pel que es veu aquest era el
compromís- quants de terrenys s’han adquirit i quins?, on
s’han comprat per part de la conselleria per a la instalAlació de
les balses reguladores de reguiu? Quantes comunitats de
regants s’han constituït per utilitzar les aigües depurades?, que
en duim parlant tant de temps i que pareix que s’avança amb
una força imparable. Quants de projectes de reguiu amb aigües
depurades s’han executat?

Dins el que podríem denominar foment del sector agrari, que
se sap d’aquell projecte del qual fa temps que se’n parla, que és
l’Unifit? Quants d’engreixadors comunitaris de mens i bous
s’han executat, s’han construït, s’han fet?

Hi ha una qüestió que afecta els pressupostos i que afecta
especialment la gestió d’aquests pressupostos, dels
pressupostos d’enguany. Vostè, Sr. Conseller, sap
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perfectament que existeix o, millor dit, que l’èxit de les ajudes
que es concedeixen al sector depèn en gran mesura de la
rapidesa amb la qual es paga, amb la rapidesa amb la qual el
pagès pot rebre aquesta ajuda. Si és així, per què tenen una
execució tan desastrosament baixa en el capítol setè, que és
precisament el que cobreix les ajudes? I nosaltres estam
preocupats i tenim molts de dubtes; tenim dubtes sobre
l’execució dels pressupostos d’enguany, de l’any 2001, tenim
dubtes sobre el compliment dels objectius que es marcaren; en
definitiva, Sr. Conseller, nosaltres tenim dubtes molt seriosos
de la capacitat del Govern per dur endavant unes mesures que
en aquest moment són absolutament necessàries per al nostre
sector.

Si vol, entram en el pressupost d’enguany i començam bé:
resulta que l’augment previst per al pressupost del 2002
significa un 8,8% respecte al del 2001. Això significa que
augmentam bastant menys que l’any passat. El pressupost de
l’any 2001 respecte al del 2000 significava un augment d’un
13,6%; ara, com dic, l’augment és d’un 8. És a dir, que per a
l’any que ve baixam 5,2 punts l’augment de pressuposts. De 14
conselleries que conformen el Govern, a la nostra, Agricultura,
ens toca l’honrós -ho direm així- setè o vuitè lloc en el rànquing
d’augments. Està vostè a una distància curta de la Conselleria
d’Obres Públiques, que té un augment de quasi un 33%; només
el separen 24 punts de diferència entre Obres Públiques i
Agricultura. El felicit perquè l’agricultura és un sector
estratègic, com diuen, i per tant mereix aquest lloc, segons
vostès.

Augmenten els problemes, i enlloc de preparar uns
pressupostos forts disminueix l’increment de pressupost. Tota
una lliçó de lògica, i com que l’any passat presentaren una
memòria escarida, enguany l’hem de reduir més, i així
l’oposició..., jo supòs que no l’oposició sinó ni tan sols els
meus companys que formen l’equip o la majoria de govern
tampoc no saben exactament què hi ha darrere aquestes xifres.
És un bon sistema per poder dir l’any que ve que no han
incomplert res, que tot ho tenien previst, com que no hi ha res
apuntat, tot ho tenen previst, i per tant si es fa una cosa està bé
i si se’n fa una altra està bé, i així mai no jutjarem els objectius
ni mai jutjarem les mesures que pensaven prendre. Jo li record
que quan jo era a la seva cadira, precisament els que avui li
diuen que són uns magnífics pressuposts el primer que em
deien era que no explicava res, que no especificava res, i el
remet a les memòries dels anteriors pressupostos per veure si
troba, fins i tot en el detall de les quantitats, per veure si troba
algunes diferències. Sé cert, i em consta, que hi ha hagut algun
esforç important per part de la conselleria de canviar aquestes
memòries i l’alab, però vostè, Sr. Conseller, em presenta aquí
unes memòries realment curtes i a més absolutament obscures.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, han consumit vostès més del 50% més del
temps que els corresponia, així que li he de demanar que vagi
acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab amb dos minuts, si puc, Sr. President, i si no una mica
més.

Però vaja, continuem parlant de reduccions. Per a l’any 2001
la suma d’inversions directes -és a dir, capítol 6- i la suma
d’inversions indirectes -capítol (...)- les ajudes, per dir-ho
d’alguna manera, les ajudes al sector agrari, i comptarem
hipotèticament les inversions directes com ajuda al sector
agrari, pujava un 90% del pressupost de la conselleria. Jo,
agafant les dades que vostès ens han presentat em suma per a
enguany el 85%, és a dir, tornam a baixar. En un any que estam
malament, i li reconec, Sr. Conseller, que un 85% és important,
importantíssim, però home!, si resulta que ens creixen els
enanos, com dirien en castellà, si resulta que tenim una
quantitat de problemes a què hem de fer front, allò lògic, com a
mínim, és mantenir el percentatge, com a mínim; augmentar més
del 90 és difícil i jo ho reconec, però, per l’amor de Déu,
almenys el mantengui.

Jo li vull dir que no han presentat res nou, enguany. És a
dir, els mateixos projectes, els que li demanava jo ara estan
presentats ara, és que no han presentat pràcticament res nou.
Els programes, les memòries, estan literalment calcades del que
deia l’any 91. Miri, a més en els escrits es crea alguna confusió
i li ho explicaré: Fa molt de temps que es parla de si es farà a
Mallorca una central lletera o no; bé, jo no els ho he discutit,
vostè s’haurà adonat que jo no he entrat a discutir aquestes
qüestions; quan s’han presentat projectes per part del Govern
nosaltres hem estat bastant respectuosos i els hem volgut
deixat treballar, no poden dir mai que els haguem boicotejat no
només un projecte, sinó situacions de crisi, i em remet als fets
i a les intervencions en aquesta cambra del Partit Popular, i si
volen les declaracions públiques. Però és que resulta que amb
la central lletera ja no sabem de què anam; primer varen dir que
era una central lletera, llavors una central de recollida; tornam
a la central lletera, acabam amb la central de recollida. Bé, ja
sabem que serà una central de recollida, per ara, i que pel que
es veu es farà per Porreres. Ara resulta que a la memòria, a la
p resentació dels pressupostos ens diuen que és una central
lletera. Jo voldria saber exactament què pensen fer: central de
recollida, central lletera, el que vulguin, però tenguem clar el
projecte que s’ha de fer perquè crear aquesta confusió no
arregla res.

A més, es diu (això no es diu en els pressupostos,
efectivament) és diu que la finançació de la central lletera
vendrà a través de l’antic Proagro, és a dir, deixaran de pagar el
Proagro per construir la central lletera. La meva pregunta és, Sr.
Conseller: els pagesos o els ramaders de Mallorca que no entrin
dins la central lletera, o central de recollida -Déu sap què serà-
o no hi puguin entrar, continuaran cobrant el Proagro? I els
pagesos de Menorca, continuaran cobrant el Proagro o el
Proagro que es destinava a Menorca anirà a finançar aquesta
central? 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, acabi.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

La darrera referència... Em queden alguns temes, però per
agraïment... 

EL SR. PRESIDENT:

Tendrà vostè llavors cinc minuts més en torn de rèplica.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Quines inversions pensen fer en la
qüestió d’assegurances agràries? Gràcies, Sr. President, per la
seva benevolència. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair als dos portaveus
del Partit Popular, el Sr. Camps i el Sr. Cardona, les seves
intervencions, especialment perquè donen peu a un debat i a
un aclariment d’aspectes certament importants de l’actuació de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Per tant intentaré
respondre específicament en la mesura en què tengui
informació en aquests moments de les preguntes i objeccions
formulades.

Bé, el tema de la mesura agroambiental per a la preservació
del paisatge de Menorca, aquesta és una mesura que
efectivament va ser dotada a l’ordre aprovada amb 75 milions
de pessetes, però evidentment dins el 2002 serà possible una
ampliació d’aquesta partida si hi ha hagut, si es valora que això
és necessari i si es valora que aquesta mesura és adequada a
les demandes, cosa que es veurà amb l’execució de l’ordre ja
aprovada. Hi ha un pressupost de mesures d’acompanyament
de 4.596.000 euros i, com he dit, aqueixa partida està assegurada
en el que respecte a la mesura agroambiental de preservació del
paisatge de Menorca.

Dins el pressupost del 2002 hi ha, com vostè sap molt bé,
una línia o unes línies de suport a la indústria agroalimentària
dins la qual perfectament es pot incloure Coinga si considera
oportuna qualsevol mesura, qualsevol línia o qualsevol
inversió que millori les seves infraestructures. Per part
d’aquesta conselleria jo li voldria deixar molt clar, Sr. Camps,
que no hi ha cap casta de diferenciació en l’execució dels
diferents programes que, d’altra banda, són absolutament
universal, és a dir, tant el PDR com l’IFOB, programes, com la
política agrària comuna, són una sèrie de línies del Feoga,
bàsicament, del Feoga garantia, que gestiona aquesta
conselleria, i les conselleries d’Agricultura del Consell Insular
de Menorca i del Consell Insular d’Eivissa són les que
colAlaboren amb la conselleria del Govern balear de cara a fer
possible l’aplicació d’aquestes polítiques, és a dir, el Govern
balear no té cap funcionari a Menorca i a Eivissa per recollir i

donar curs a aquestes solAlicituds, però aquestes mesures són
absolutament iguals a les tres illes, a les quatre illes. 

De fet, a l’illa de Menorca hi ha una importantíssima
participació percentual en la realització final d’aquestes línies
d’ajuda, és a dir, els programes de la Unió Europea els gestiona,
com així sembla que ha de ser, la comunitat autònoma de les
Illes Balears, però sense cap casta de distinció, i m’agradaria
deixar-ho molt clar, el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura inclou línies d’ajuda que van a qualsevol
agricultor i qualsevol pescador de les Illes Balears, no és el
programa de la Conselleria d’Agricultura de Mallorca, hi ha
determinats aspectes que en la mesura que hi ha unes
transferències ja fetes en el Consell de Menorca i Eivissa, la
conselleria té la responsabilitat de dur a terme a l’illa de
Mallorca, perquè el Consell Insular de Mallorca no té aquestes
transferències, però el que són programes cofinançats o
finançats en un 100% de la Unió Europea o del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, no hi ha en absolut cap casta de
diferenciació i són absolutament universals a tots els ciutadans
de les Illes Balears, la resta seria absolutament
anticonstitucional. Per tant, aquestes xifres multimilionàries que
vostè esmenta són d’aplicació a l’àmbit de les quatre illes.

Vostè ha fet una aportació molt interessant, que és la que fa
referència al suport a la denominació d’origen formatge de Maó.
Jo li voldria dir que el suport que es fa per part del Govern
balear i el Consell de Menorca a la denominació d’origen
formatge de Maó és molt important, no havia estat mai tan
important com és en aquest moment. No només hi ha els
convenis de suport que dins l’àmbit del Pla de
desenvolupament rural gestiona la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, també hi ha les actuacions que es duen a terme per part
de Vicepresidència, Indústria i Comerç i altres línies d’ajuda i
cooperació que estan permetent crec una magnífica promoció
i suport del formatge de Maó. Li vull dir, per tant, Sr. Camps
que des del Govern balear no es contempla, ni molt manco les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera com a caps de comarca,
sabem perfectament tots que l’àmbit competencial transferit en
els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera els dóna
una amplitud en les seves respectives polítiques prou important
i molt considerable, però això no lleva que les diferents línies
d’ajuda cofinançades, estatals o europees no siguin d’aplicació
també en aquestes illes i per tant, no sumin al final en aquests
pressuposts que són resultat de les competències transferides,
per tant, són molt més els recursos. Però a part d’això, és una
pràctica corrent per part del Govern balear donar suport, amb
diverses línies que duen a terme els consells insulars, línies de
feina, línies d’actuació, donar suport per altres sistemes, com
poden ser convenis directes amb el consell o amb altres entitats
de les Illes.

 Li vull dir que durant l’exercici 2001 això ha estat molt
freqüent lamentablement, degut a l’especifitat dels problemes
que ens trobat l’any 2001, que d’alguna manera han agermanat
les nostres Illes, encara que sigui de lamentar, amb un
problemes molt comuns, com han estat l’epidèmia de la llengua
blava, posteriorment l’encefalopatia espongiforme bovina, que
donada la gran transcendència de cabana bovina de Menorca,
ha fet que el Govern balear es bolqués amb tots els seus
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recursos possibles a l’illa de Menorca. De fet la col Alaboració
amb el Consell i el Mapa, per fer possible el programa del
FEOGA de compres de bestiar major de 30 mesos, duit amb èxit
i acabat fins les darreres solAlicituds recentment, a través d’un
conveni amb el consell insular i la colAlaboració d’entitats com
puguin ser els escorxadors de Maó i Ciutadella. El suport
directe que ha fet el Govern balear a una mesura d’absoluta
necessitat a l’illa de Menorca, com ha estat l’enterrament
controlat de tots els animals morts a les explotacions, cosa que
ha fet el Govern balear de manera directe i amb pressuposts
propis del Govern de les Illes Balears. Jo no voldria seguir,
perquè podria una llista inacabable d’actuacions que ha fet
Govern, al costat de moltes que ha fet el Consell de Menorca,
jo crec que si hauríem de destacar alguna cosa és l’actitud
extraordinària del Govern del Consell de Menorca per fer front
a uns problemes excepcionals, crec que el tema de la llengua
blava ha estat un tema especialment intens a l’illa, però
l’actuació del Govern ha estat al costat del Consell i hi seguirà
estat en el futur.

Vostè ha parlat de diferents mesures de suport a les
infraestructures, que efectivament estan en curs d’execució,
com és el reg agrícola, que com vostè sap en aquests moments
per part del Ministeri d’Agricultura i Pesca, així està estipulat en
els acords entre el Govern i el Ministeri, es redacten els
projectes de Ciutadella i es Mercadal i sap que el Pla verd en
aquests moments es troba pendent de l’informe d’impacte
ambiental, que previsiblement s’aprovarà dins la Comissió de
Medi Ambient. També m’ha parlat d’un tema molt important i és
el laboratori de Pimem a Menorca, vull aprofitar per fer esment
a aquest laboratori, jo crec que du a terme una important tasca
i esper que la pugui seguir duent a terme en el pròxim futur i
una de les opcions que tendrà aquest laboratori serà les
analítiques, de fet fa la té, té una tradició de fa molt de temps,
però esperam ampliar, les analítiques de qualitat de la llet que
esperam es generalitzin a partir de la constitució, possible, d’un
laboratori interprofessional a l’illa de Menorca. 

Els programes de pesca afecten Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera en la seva diversitat. Aprofit ara per fer referència,
vostè Sr. Camps ha parlat del tema del temporal, també n’ha
parlat el Sr. Cardona. Jo evidentment m’he circumscrit al
pressupost de l’any 2002, perquè entenia que aquesta era la
meva obligació i crec que el contrari hagués estat un poc
canviar la naturalesa del debat que en aquests moments tenim,
o de l’acte parlamentari que tenim en aquests moments, en tot
cas entenc que estam a la seva absoluta disposició per a
qualsevol de les possibilitats que dóna aquest Parlament per
atendre perfectament i amb tota l’exhaustivitat que ens sigui
possible un debat sobre les conseqüències i les mesures que es
prenguin, en relació als danys catastròfics produït pels
temporals. 

En tot cas, en aquest moment els puc dir que per part i dins
l’àmbit competencial d’aquest departament del Govern de les
Illes Balears, en aquest moments ja s’ha feta una primera
estimació dels danys, l’estam completant, feim una anàlisi més
completa del sector ramader, agrari i pesquer i esperam prest
poder disposar d’aquest estudi i aprofundir-hi, en aquest
moment sabem que hi ha hagut danys importants dins les

infraestructures, especialment d’hivernacles a les tres illes,
Eivissa, Menorca i Mallorca, però també a explotacions
ramaderes i també evidentment vostès ja saben que el Govern
de les Illes Balears ja està adoptant les mesures oportunes
d’urgència per fer front de manera adequada, amb ajudes
directes o ajudes que facin falta al sector agrari, ramader i
pesquer, perquè també hi ha hagut algunes embarcacions
danyades a les illes de Formentera i Mallorca. En tot cas, agrair-
los el suport en totes aquestes mesures, crec que tots voldríem
que quan parléssim d’agricultura no tenguéssim mai la
preeminència que desgraciadament han tengut, però les coses
són així com són i evidentment ens hem trobat amb aquests
dificultats que esperam poder-les fer front.

Jo crec Sr. Cardona que vostè ha fet referència a diferents
temes, segurament no ha pogut acabar del tot la seva
intervenció, però n’ha apuntat alguns que són ben
interessants. Un és el tema de les assegurances agràries, li vull
dir que les assegurances agràries han augmentat
extraordinàriament a les Illes Balears, jo ara en aquests moments
no dispòs dels percentatges d’increment, però han estat no fa
molt sotmesos a l’opinió pública i són coneguts, és de destacar
les noves línies, que segurament vostè a la seva època de
conseller va contribuir activament a la seva posada en marxa,
però que s’han posat en aplicació els darrers anys, com ha estat
la nova assegurança a l’ametllerar, que té una important
transcendència, però n’hi ha d’altres que en aquests moments
estan en difusió, com són les noves assegurances per al sector
ramader, amb un especial transcendència la que fa referència a
les explotacions afectades per l’encefalopatia espongiforme
bovina, a l’illa de Mallorca crec que s’han assegurat la pràctica
totalitat de les explotacions, a l’illa de Menorca on hi ha moltes
més explotacions, encara hi ha molt feina per fer, però es va
fent.

Vostè ha fet una certa relació de temes pendents, o de
projectes de l’anterior exercici, jo lògicament vostè ha de
comprendre que tenc dificultats per donar-li una informació
exhaustiva de tots els apartats que vostè m’ha demanat, perquè
tampoc no era l’objecte d’aquesta compareixença, però qued a
la seva atenció per respondre amb quantificacions de totes les
mesures que vostè s’ha referit, però també m’agradaria
assenyalar que hi ha algunes de les mesures que ha de dur a
terme la conselleria, que depenen també de l’articulació dels
diferents sectors agraris i ramaders, hi ha coses dins els sectors
productius que l’administració no pot fer tota sola. És a dir,
nosaltres podem voler constituir un consell regulador d’un
determinat producte de qualitat o constituir o crear una
infraestructura al servei d’un sector, però això sempre passa
perquè aquell sector s’organitzi de la forma que consideri
oportuna per fer possible, una cosa són les inversions directes,
com puguin ser regs o camins rurals i l’altra cosa són altres
actuacions que sempre depenen de..., l’administració pot
colAlaborar, a través de les línies d’ajudes existents o altres que
en creïn, però també necessiten el dinamisme dels diferents
sectors, jo ho dic perquè evidentment una Unifit, o un
engreixador comunitari sempre passarà perquè determinades
associacions ramaderes, en la forma que sigui, colAlaborin, jo he
dit colAlaborin, però crec que hauria de dir agafin la iniciativa i
que el Govern balear els doni el suport necessari. Dins l’exercici
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2001, ens hem trobat, jo no vull ser reiteratiu perquè hem tengut
en aquest Parlament ocasió de parlar-ne, en temes de tanta
transcendència com la sequera, que ha seguit marcant molt
l’execució pressupostària del 2001 i l’activitat de la conselleria,
la llengua blava i l’encefalopatia espongiforme bovina. 

Una altra característica del pressupost de l’any 2001, va ser
que era el primer pressupost que incorporava el Pla de
desenvolupament rural i per tant, tenia un notable augment
pressupostari. Per tant, a l’hora de fer comparacions són poc
indicatives les comparacions 2000-2001 i 2001-2002, perquè el
2001 tenia la incorporació d’uns fons procedents del FEOGA-
garantia que eren els PDR, per primera vegada. Per tant, el 2002
segueix amb aquesta incorporació que són els fons europeus;
per tant, es tracta d’una cosa visible i evident a l’hora
d’analitzar els pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, ha consumit més del doble del temps que tenia
previst, li he de demanar que vagi acabant.

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

Dues coses per acabar, gràcies, Sr. President, i deman
disculpes. Dir que l’increment del 2002 és molt més significatiu,
jo sincerament, Sr. Cardona, i li dic ben sincerament, l’increment
del pressupost del 2002 és molt més significatiu que el de l’any
passat, per a nosaltres és molt més important, perquè manté les
línies que hi havia europees i permet tirar endavant altres
iniciatives o acabar de complir processos extraordinaris no
prevists als pressuposts, com han estat el que se’n diu
malalties animals o les sequeres que hem patit.

I, ja acab, pel que fa referència a la central lletera, voldria
lligar amb el que he dit amb anterioritat, nosaltres hem acollit
una proposta d’un colAlectiu cooperatiu de l’illa de Mallorca i
seguirem colAlaborant amb aquest sector cooperatiu. No ha
estat una iniciativa estricta de la conselleria ni del Govern
balear, hi ha hagut un sector que ha proposat una cosa i hem
cregut oportú donar-li suport, i igualment ho farem, com no
podia ser d’altra manera, amb altres colAlectius que presentin
altres iniciatives.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? Sr. Diputat Josep
Juan Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull començar dient-li, Sr.
Conseller, respecte a les no referències sobre els mals que tenim
aquests dies, sí que he cregut oportú que en parlàssim avui,
precisament quan començam a parlar del que han de ser els
pressuposts de l’any 2002, perquè de la mateixa manera que els
pressuposts, com diu vostè o justifica vostè la poca execució

dels objectius del 2001, han vengut condicionats per les
situacions de fet, sequera, vaques, llengua blava, etc., en el
2002 ens veurem afectats seriosament per la resposta que estam
obligats a donar als pagesos i als pescadors, precisament per
aquests mals. Per tant, jo crec que sí i ho dic respectuosament,
i no, quan estava comentant que no se n’havia parlat, no ho
feia en to recriminatori, sinó que crec que és important que a un
acte com aquest quedi ben clar i ben palès que estam tots
d’acord en què s’han de prendre mesures i que, evidentment,
el Govern ha de respondre i m’apura, crec que també, i nosaltres
en som partidaris, des de Madrid s’habilitin no només des del
Ministeri d’Agricultura, sinó des d’on faci falta, s’habilitin
partides perquè es pugui ajudar el nostre sector.

M’hagués agradat que aquesta primera estimació de danys
i aquest anunci de mesures adients, sí, això ens ve molt bé, però
no sabem quines són. Ens agradaria que, si fos possible, i si no
ho demanarem, però crec que seria millor que vostè
comparegués al Parlament per explicar-nos quina és la situació,
i en un termini breu, vull dir quinze dies, vint dies, que ja
sabrem més o menys els mals que tenim, i a partir d’aquí entre
tots podrem contribuir a preveure les mesures que s’han de
prendre per a aquesta qüestió.

Respecte a les preguntes que li feia sobre temes concrets,
com era la reparcelAlació agrària, com era el tema de l’Unifit, molt
bé, vull dir el privilegi seu, si ho puc dir així, és no contestar
perquè no ho té en aquest moment davant, però evidentment
uns pressuposts normalment es fan sobre la base dels
pressuposts anteriors, i jo no li parlava de fa cinc exercicis, li
parlava de l’exercici actual. Em ve bé que no em pugui
contestar, però li agrairé, com és tradició parlamentària, que no
faci falta que li faci les preguntes per escrit i me les contesti,
sinó que arrel de la compareixença i amb les preguntes que es
contenguin en aquesta compareixença, que això, no només amb
les actes, sinó que amb el butlletí del Parlament ho podrà tenir,
que es contesti i a ser possible abans del dia del debat del Ple.

L’augment o davallada de pressupost, sí, efectivament,
l’any 2001 teníem per primera vegada el PDR que a penes hem
executat. Però els anys anteriors també teníem ajudes europees,
s’acabava un programa i n’entrava un altre, s’acabava el
p rograma 5B i ara ha entrat l’altre. Per tant, no em pareix una
justificació suficient que una activitat o que un sector
estratègic tengui el maltracte que té per part d’aquest Govern.
Jo no li don la culpa a vostè, vostè és un conseller, però vostè
és qualque cosa més que un conseller, vostè té una força
concreta dins el Govern en tant que representa una força
política de certa entitat i per tant jo li demanaria que fes valer
aquest pes, no només com a membre del Consell de Govern,
sinó com a secretari general d’un partit, perquè la veritat és que
els pressuposts són molt esquifits. I al que ens enfrontam, els
problemes que tendrem i els problemes que arrossegam no són
suficient, si els pressuposts d’enguany, de l’any 2001, no
cobreixen les necessitats, com vol que uns pressuposts que
han pujat menys en proporció cobreixin?

Respecte a la central lletera, miri, i a més ho ajunt amb la
qüestió de l’Unifit, vostè em diu que segueixen, que hi ha coses
que ha de fer la iniciativa privada; efectivament, hi ha coses que
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ha de fer la iniciativa privada, però si vostès proposen coses
que a la iniciativa privada no li interessen no les farà, per tant
aquí el que hem de saber és si realment es vol o no es vol, si
són adients o no són adients aquests projectes. I la qüestió
està en què hem tengut dos anys per aquests projectes, ja no
dic acabar-los, començar-los, només amb començar es veuria un
camí obert, no hem començat res. I aquest és el problema.

I si em permet, just aprofitaré un segon, perquè em
quedaven algunes preguntes que bé, si puc les faré. Primer de
tot, respecte de les assegurances agràries, deixi que li digui,
efectivament han augmentat, han augmentat en hectàrees, però
per exemple en els cultius herbacis es mantenen uns rendiments
baixíssims i absurds. En el millor sector de Mallorca, Mallorca
1, té uns rendiments de cara a l’assegurança de 1.400 quilos per
hectàrea, quan el seu rendiment real és de 3.500 quilos; i
d’aquests 1.400 quilos que se li atribueixen per hectàrea es paga
el 60%. És a dir, en aquest moment un pagès que té atribuït un
rendiment segons la part de 3.500 quilos, quan té mal
l’assegurança n’hi cobreix 900, la producció de 900.
Comprendrà que amb aquestes assegurances no anem molt bé,
amb tot i que li reconec que vostès han fet qualque feina, que
en els meus temps també se’n va fer alguna, que s’han fet
assegurances noves, però que tenim un problema seriós
d’assegurances agràries, molt seriós. Perquè possiblement
bona part d’aquests mals avui els tendríem coberts, no vol dir
que el Govern s’hagi de desfer dels trumfos, com deim a
Eivissa, i oblidar-nos d’aquests problemes, no, el que passa és
que això ens serviria, perquè hi hauria molts mals que serien
indemnitzables i que el Govern podria dirigir-se amb molta més
tranquilAlitat cap a aquests sectors.

De pesca no n’havia parlat i diré dues coses només. Els
agraesc una qüestió i és que donin tanta força a les reserves
marines, que es varen fer a l’anterior legislatura, i els ho agraesc
de veres. Però hi ha una qüestió que no acab d’entendre, miri,
al PORN de Ses Salines, ara recentment aprovat pel Govern, i
em diuen que va ser a proposta de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, es priva al sector artesanal de pescar amb palangre. Bé,
és una manera de reduir l’esforç pesquer i és una manera de
controlar el peix, però no es priva el tremall. Com és possible
que un art tan selectiu com és el palangre es prohibeixi i no es
prohibeixi la xarxa de tremall, per exemple, o la xarxa prima, com
se li sol dir, dins aquesta àrea, quan és realment un art molt més
depredador perquè atura tot el que passa que no un palangre?
La veritat, no entenc aquesta justificació, entendria que fos a
l’inrevés, però així no ho acab d’entendre.

I jo admet el suport a les arts tradicionals, però voldria fer
una referència que s’ha fet avui a les nanses. Mirin, si miren
documentació anterior de la conselleria, hauran vist bastants
feines d’experimentació amb diferents tipus de nanses, per
recuperar precisament la nansa i no pescar amb xarxa, la
llagosta. Evidentment la nansa sí que és selectiva, només pesca
llagosta, perquè està feta per a la llagosta; llavors una altra cosa
és el gambí i l’altra cosa és el morenell, però la nansa avui en
dia no ha funcionat amb els experiments que ha fet la
conselleria. Jo crec que el tema és mantenir aquest suport a les
arts tradicionals, però a les possibles, i sobretot controlar, per
exemple, els tombs de xarxa que es tiren a la mar per cada llaüt,

controlar el número de xarxa de cada tomb que es tira a la mar de
cada llaüt i vigilar; treure les xarxes, i si parlam de la llagosta, els
dies que pertoca a la setmana, i no que estiguin pescant set
dies a la setmana dins la mar, que és el que va una vertadera
destrossa.

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva benevolència.

EL SR. PRESIDENT:

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. Bé, jo també, una vegada més,
coincidir amb el Sr. Cardona amb la importància a la resposta als
danys ocasionats pel temporal. Efectivament, és necessària la
colAlaboració entre totes les institucions, Govern de Madrid,
consells, Govern balear, ajuntaments, per atendre aquests
danys extraordinaris. Pens que ja m’hi he referit i no dubti que
es prendran les mesures adients i es donarà compte en aquest
Parlament, com no podia ser d’altra manera, d’aquestes
mesures, com també, quan ho tenguem més quantificat, de
l’avaluació dels danys produïts.

En el que no coincidesc gens amb el Sr. Cardona, també és
evident això, és en què aquest Govern maltracti el sector agrari.
I això em circumscriuré, més que a opinions subjectives, al tema
pressupostari, que és el que ens ocupa avui. Bé, a l’any 2000,
Sr. Cardona, no hi havia el 5B, el pressupost de l’any 2000 no
tenia 5B; el pressupost de l’any 2001 sí que tenia PDR i el
pressupost de l’any 2002 sí que té Pla de desenvolupament
rural. En relació a l’any 2000, el pressupost de l’any 2002
significa un increment del 22'4%, per tant crec que no pot parlar
amb justícia i amb propietat de què aquest govern maltracti el
sector agrari, almanco pel que fa a la pressupostació d’aquest
departament.

En segon lloc, crec que si analitzam l’actuació d’aquest
govern dins el sector agrari, coincidint amb uns anys certament
molts difícils, ningú pot dir aquest govern maltracti el sector
agrari, tant l’atenció que s’ha fet a les sequeres successives,
com a les malalties animals, com la que es farà en aquestes
noves dificultats, com la pròpia labor ordinària i normal del
Govern que en tot moment ha seguit; ningú pot dir, podrem
discutir si tal cosa s’ha executat o no s’ha executat al cent per
cent, si hi ha hagut sobre determinades actuacions, podrem
opinar, però no s’ha aturat res, s’ha seguit, tant l’IFOP, com el
PDR, com tots els programes han mantengut la seva actuació,
en uns anys certament molt difícils i que esperem que ben aviat
acabi.

En el que fa referència al sector lleter, m’agradaria ressenyar
una cosa interessant: fa un any el preu de la llet a Mallorca
estava a 42 pessetes, ara està a 48 i creixent; evidentment, no
pretendrem atribuir-nos tots els èxits en augment de preus que
es produeixen en el sector agrari, com pugui ser el de taronja o
com pugui ser el preu de la llet, però, evidentment, sí que ho
vull ressenyar perquè això és un fet important i que, si es
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manté, que jo crec que es mantendrà els pròxims mesos i es
mantendrà a l’alça aquest preu de la llet, per moltes raons crec
que això permetrà millorar la viabilitat dels productors làctics de
Mallorca, però també de Menorca, on esper que també es
produeixi una millora dels preus percebuts pels agricultors.

Quant al tema de les assegurances, com vostè sap les
assegurances agràries a l’Estat espanyol estan dins l’àmbit
competencial del ministeri i molt específicament de l’empresa
ENESA, i li vull dir que a totes les comissions territorials de les
assegurances agràries que es fan, per cert que dia 21 n’hem
convocada una de nova, aquest govern planteja la necessitat
d’adequar els rendiments baixos, efectivament vostè té raó, i
que és una reivindicació, quasi bé jo diria històrica, del Govern
balear.

En relació al tema de les reserves marines, vostè ha dit que
les varen aprovar. Efectivament , però s’han començat a
gestionar i a du a terme durant aquest govern. Jo crec que
precisament aquesta és una de les realitzacions importants i que
esperam que amb les mesures ara en curs, tant en l’elaboració
de normatives com amb la senyalització de les reserves, la
vigilància i control de les reserves i el seu seguiment, podrem
millorar i acabar aquesta iniciativa importantíssima que són les
reserves marines.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat d’aquesta compareixença, només em queda
agrair les explicacions... 

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

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui. 

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

Perdó, si li sembla, podem donar la paraula al director
general de Pesca, per respondre a una pregunta concreta que
ha quedat sense resposta, sobre la pesca amb palangre a les
reserves marines? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller. El director general de Pesca té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Sebastià Coves
i Adrover):

Gràcies, Sr. President. El tema del parc d’Eivissa i
Formentera és un tema que ha promogut la Conselleria de Medi
Ambient, i tenim ja contactes establerts i previsió de noves

reunions per anar elaborant el que serà el Prug, allà on sí que hi
haurà d’haver efectivament una normativa que estigui d’acord
amb la selectivitat dels ormeigs, i que crec que el Sr. Cardona té
tota la raó, que les limitacions al palangre no tenen molt de
sentit, en canvi sí que s’haurien de limitar el tema del tremall. 

El control dels tombs de xarxa, dels metres i aquest tema,
també és una previsió que tenim, i que precisament al
pressupost d’enguany es pot deduir les inversions en temes de
control i vigilància, que creim que són necessaris, tant per tema
de control de metres de xarxa, com també de calibre de malla de
xarxa llagostera i altres.

Del tema de les nanses i altres ormeigs selectius, com el
gambí, creim que per molts d’esforços que s’hagin fet, i
iniciatives que s’han duit a termes, no s’ha aconseguit mantenir
aquest ormeig, i tenim la voluntat de continuar mitjançant
estudis, mitjançant colAlaboració amb determinats empresaris,
determinats pescadors, intentar recuperar la pesca amb nanses
a la zona d’Eivissa i Formentera, a Formentera em pareix que hi
havia els darrers que la utilitzaven, i actualment només queda
un pescador a Ciutadella que utilitza aquest ormeig, i intentarem
que es mantengui i es recuperi.

Sobre les reserves, el conseller ja ha contestat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Hem acabat?

Idò, acabat el debat d’aquesta compareixença, només em
queda agrair la presència i les explicacions del conseller i dels
alts càrrecs que l’han acompanyat, i donar les gràcies també als
senyors diputats pel desenvolupament de la sessió.

No havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies. 
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