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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
Comissió d’Hisenda i Pressupostos relativa a la tramitació dels
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2003. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president, Margalida Capó en substitució de Jaén
Palacios.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, gràcies. Mercè Amer substitueix Tirs Pons. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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 2003.

Passarem a la compareixença, a la sessió d’avui, de l’Hble.
Conseller d’Agricultura i Pesca, Mateu Morro i Marcé, per tal
d’explicar els pressupostos de la seva conselleria. Per informar
sobre el tema, i abans de donar-li la paraula, indicar que ve
acompanyat el Sr. Conseller dels següents alts càrrecs: Joan
Serra i Mercadal, secretari general tècnic, i Margalida Estelrich,
directora general d’Agricultura. Té la paraula el conseller
d’Agricultura i Pesca. 

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

 Moltes gràcies, Sr. President. La Conselleria d’Agricultura
i Pesca en els pressuposts de l’any 2003 compta amb un
pressupost de 59.323.251 euros amb els quals, a partir de la
consideració del sector primari com a una activitat estratègica,
d’importància capital per al conjunt de l’economia i de la
societat de les Illes Balears, es proposa una sèrie d’objectiu. En
primer lloc, afavorir l’associacionisme, millorar la rendibilitat de
les empreses agrícoles i pesqueres de la comunitat autònoma,
promoure el relleu generacional dins el sector primari,
diversificar les economies agràries i pesqueres, fomentar el
correcte desenvolupament i la dinamització socioeconòmica de
les zones rurals, millorar la comercialització de la producció
agropesquera i aprofundir en els camins de la qualitat i de la
seguretat alimentària, impulsar el sector industrial de
transformació dels productes bàsics i afavorir la formació i el
reciclatge dels professionals del sector primari.

Així, idò, els pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca per al proper any tenen dos aspectes definitoris: per una
part el manteniment dels programes orientats a millorar les
explotacions agroramaderes i propiciar la diversificació de
l’economia del sector primari, i per l’altra la incorporació d’una

sèrie de projectes nous directament vinculats a les grans
propostes d’actuació d’aquest departament, com són la qualitat
de les produccions i la formació i tecnificació del sector.

Com a consideracions generals, abans d’entrar d’una
manera més detallada a un comentari i presentació per a cada
àrea de gestió i despesa, com a consideracions generals hem de
remarcar que aquest pressupost de més de 59 milions d’euros
representa un augment d’un 7% en relació al pressupost de
l’any 2002. S’ha de remarcar també que són uns pressuposts
amb un gran esforç inversor en vistes a millorar els sectors
productius agrari i pesquer, ja que entre inversions direct e s  i
inversions indirectes hi ha el 76% dels pressuposts, és a dir, 45
milions d’euros destinats a inversions. Especialment és
l’augment del 58% experimentat al capítol 6, d’inversions, que
s’explica, entre d’altres qüestions, per la incorporació d’una
partida procedent del fons de rehabilitació d’espais turístics;
també per una altra partida de 900.000 euros pel projecte
d’electrificació del Pla verd de Menorca; també pels fons
reservats a l’adquisició de terrenys en vistes a l’execució de
projectes de reg amb aigües depurades; i també una partida
significativa destinada al programa informàtic de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. S’ha de destacar que entre la Direcció
General d’Agricultura i la de Desenvolupament Rural es
destinen un total de 44.511.700 euros per a la revitalització del
món agrari i rural. 

Com a novetats més importants en relació als pressuposts
de l’any 2002 hauríem de mencionar els projectes ecotaxa, és a
dir, els projectes finançats a través del fons de rehabilitació
d’espais turístics, que s’adreçaran a l’execució d’un conjunt
d’iniciatives relacionades amb el sector agrícola i pesquer. Els
pressuposts del 2003 incorporen també unes quantitats
assignades als dos nous instituts, l’Institut de recerca i
formació agrària i pesquera i l’Institut de qualitat
agroalimentària. Com a novetat també les ajudes a la protecció
del paisatge rural, que fins ara s’havien obert tan sols per a
Menorca, s’amplien l’any proper a les finques situades en els
espais protegits de Mallorca i d’Eivissa i Formentera. Els
pressuposts del 2003 incorporen per primera vegada unes
partides pressupostàries adreçades a posar en marxa una escola
d’agricultura, i per altra part a fer efectiu el conveni signat amb
la Universitat de les Illes Balears, que ha possibilitat la
implantació d’una nova diplomatura universitària d’enginyeria
tècnica agrícola en hortofruticultura i jardineria. Menció
especial mereix també la partida pressupostària que es destinarà
a facilitar la posada en marxa del laboratori interprofessional de
la llet a l’illa de Menorca.

Una vegada fetes aquestes consideracions generals, podem
passar a cada una de les àrees de gestió de la conselleria.
Començam per la Secretaria General Tècnica, que en relació als
pressuposts del 2002 experimenta un increment del 86%,
explicat bàsicament per la incorporació de partides dirigides a
l’execució de projectes formatius, coordinats o tutelats per
l’Institut de recerca i formació, a més de la incorporació de més
de 2 milions d’euros procedents del fons de rehabilitació dels
espais turístics i al projecte informàtic de la conselleria.
L’execució del programa de coordinació dels Serveis Generals
d’agricultura, ramaderia i pesca correspon a la Secretaria



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 59 / 7 de novembre del 2002 1311

 

General Tècnica que, a més de gestionar tot allò relatiu a les
despeses corrents de funcionament i manteniment de la
conselleria, és l’encarregada de coordinar i tutelar les
delegacions locals i comarcals per fer possible una millor
atenció als pagesos i pescadors. A més del departament tècnic
la Secretaria General Tècnica està integrada pel Servei Jurídic,
que exerceix les funcions d’assessorament i tramita els
projectes normatius de la conselleria, el Servei de Contractació
i el Servei de Gestió Econòmica. 

L’aportació al desenvolupament del programa informàtic de
la conselleria l’any 2003 serà de 914.535 euros. Tenguem en
compte que el desenvolupament d’aquest programa informàtic
és determinant per a la bona gestió dels més de 200
procediments administratius que gestiona la Conselleria
d’Agricultura i Pesca dins el marc de la política agrària europea
i les polítiques agràries estatals i del nostre propi govern. 

Dins la Secretaria General Tècnica una tasca destacada, com
hem dit, és la tasca de seguiment i supervisió de les actuacions
de l’Institut de recerca i formació, i també dins aquest programa
les beques de formació i les ajudes a la investigació aplicada en
matèria agrícola, ramadera i pesquera, com també el projecte de
posada en marxa de l’Escola d’agricultura i de la diplomatura
universitària d’enginyeria agrícola. S’inclou també el servei
d’assessorament als joves agricultors amb una consignació de
170.400 euros.

Les direccions generals d’Agricultura i Desenvolupament
Rural han de dur a terme una sèrie de programes d’actuació amb
l’objectiu de fer possible complir tot allò que s’ha programat el
Govern de les Illes Balears en matèria d’agricultura i ramaderia.
Dins aquestes dues direccions generals s’inclouen les
transferències que fa la conselleria a les empreses públiques
SEMILLA i IBABSA, a les quals s’encarrega l’execució de
diferents mesures d’actuació. 

Entre els programes objectiu pressupostaris de les
direccions generals d’Agricultura i Desenvolupament Rural,
que considerarem juntes, destaquen per la seva importància
social i per la seva assignació econòmica els següents
programes: El programa de diversificació de l’economia agrària
i millora de les estructures de producció, de 6.562.000 euros,
que desenvolupa la Direcció General de Desenvolupament
Rural, amb objectius de diversificació de l’agricultura i la
ramaderia, també de millora de les condicions de vida i de feina
dels professionals, d’afavorir el relleu generacional en el camp
i de promoure una millor estructura productiva a les Illes
Balears. Entre altres les mesures més significatives són les
ajudes a la inversió en la millora d’explotacions i la incorporació
de joves pagesos, és allò que es coneix com a plans de millora
i incorporació de joves agricultors; les ajudes a la diversificació
de l’economia agrària, tant afavorint inversions en matèria
d’agroturisme, produccions artesanals o altres formes
d’activitat que diversifiquin els ingressos i facin més viables i
rendibles les explotacions agràries; també inclou ajudes al
foment del turisme i de l’artesanat lligats a les explotacions
agropecuàries; una mesura dirigida a afavorir la reparcelAlació
de terres, bàsicament finançant estudis de concentració
parcelAlària; i una mesura que és el cessament avançat, la

jubilació avançada dels agricultors, que fins ara a les Illes
Balears ha tengut escassa transcendència però que pretenem
que la pugui tenir en aquest període de política agrària comuna
2000-2006.

El programa de millora de les infraestructures agràries, de
5.251.242 euros, que també du a terme la Direcció General de
Desenvolupament Rural, du a terme una mesura de millora de
camins rurals a les diferents illes, considerant la importància del
fet que els camins rurals estiguin adequadament condicionats
per al bon funcionament de les explotacions agràries; les
inversions en millora del sistema de reg i en reg amb aigües
depurades dins els programes estatals de consolidació i millora
de reguius i també el finançament per fer possible l’aplicació del
protocol de colAlaboració signat amb el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació; les ajudes per a la millora
d’infraestructures com puguin ser camins o altres
infraestructures dins les explotacions agràries; les ajudes per la
protecció del paisatge, que ja n’hem parlat un poc; i el suport
als grups d’acció local del programa Leader Plus a cada un dels
àmbits dels tres consells insulars.

Un altre programa és el programa de millora de la
transformació i comercialització dels productes agroramaders,
de 4.905.726 euros; va dirigit a la millora de la indústria
agroalimentària i de les condicions de comercialització dels
productes, el gestiona la Direcció General d’Agricultura i jo
destacaria quatre línies: una són les ajudes per a la millora i
modernització de les indústries, que té una gran rellevància
econòmica, és una línia que fa possible un suport molt actiu a
totes aquelles inversions dirigides a construir, millorar o
adquirir béns immobles, o a adquirir maquinària, i suport a la
realització d’estudis de viabilitat per a les indústries; aquest
programa també inclou dotacions econòmiques per a les
diferents empreses de transformació, com també l’aportació que
efectua el Govern de les Illes Balears a l’escorxador de Palma,
que gestiona l’empresa Carnilla. Una altra línia és el suport a la
comercialització de productes agrícoles de qualitat, aquí són
cada vegada més importants a les nostres illes les produccions
de qualitat, és a dir, les denominacions d’origen, les
identificacions geogràfiques protegides, les marques de
garantia colAlectiva, i des d’aquesta línia es financen estudis de
mercat, sistemes de control o divulgació de les característiques
diferenciades dels nostres productes i té una gran acceptació
i cada vegada una major importància dins la política de foment
dels productes de qualitat. Hi ha una línia d’ajudes per la gestió
de compres en comú i una línia de projectes de promoció i
difusió de les produccions agràries que inclou unes
aportacions per a fires i certàmens agraris i ramaders i el suport
a la finançació dels projectes de l’Institut de qualitat
agroalimentària.

Un altre aspecte del nostre pressupost és la gestió i
tramitació de les ajudes de la PAC, la política agrària
comunitària, per un import de 9.190.000 euros. Les línies més
importants pel seu volum econòmic són les destinades als
cultius herbacis i a les primes a la carn d’oví i cabrum, així com
també el suport a través de les primes a la producció de carn de
vacum. 
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En sanitat vegetal i millora de la producció vegetal hi ha
pressupostats 1.146.456 euros. Inclou els projectes del Servei
de sanitat i de producció vegetal, les campanyes adreçades a
facilitar productes fitosanitaris i llavors certificades als
pagesos, que es fan a través de l’empresa pública SEMILLA, i
les ajudes tremendament importants a les associacions de
defensa vegetal, que estructuren el sector i permeten dur a
terme actuacions de sanitat vegetal cada vegada més
importants i més necessàries dins el sector agrari.

El programa d’experimentació i investigació agrària inclou
un pressupost de 263.729 euros. S’hi inclouen els programes
d’experimentació i d’investigació que du a terme la Direcció
General d’Agricultura com també projectes formatius i de
divulgació de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Capítol importantíssim és el de sanitat ramadera, millora
genètica i millora de la producció ramadera, amb un pressupost
de 3.758.577 euros; inclou les campanyes de sanejament
ramader que es duen a terme tant des del Servei de Sanitat
animal com des de l’Institut de Biologia Animal de les Illes
Balears, com els programes de millora genètica i productiva dels
diversos subsectors ramaders, així com un programa que ha
anat agafant rellevància els dos darrers anys, que són les
aportacions necessàries per palAliar les pèrdues i les baixes
produïdes com a conseqüència de l’encefalopatia espongiforme
bovina a les Illes Balears. També s’inclouen les ajudes als
nuclis de control lleter, les ajudes a les associacions de defensa
sanitària, que són aquelles associacions dels ramaders que
permeten cada vegada millorar els serveis de sanitat animal, els
serveis d’assessorament i els serveis de suport a la millora de
les explotacions ramaderes, així com el suport per contractar
assegurances, que també té una importància notable dins
aquest programa. Hauríem també de remarcar una partida que
24.000 euros adreçada a posar en marxa un laboratori
interprofessional del sector lleter a l’illa de Menorca.

Les mesures d’acompanyament tenen una finançació de
2.723.876 euros. Inclouen les mesures de forestació dirigides a
facilitar la forestació de zones marginals i poc productives,
zones humides i zones desfavorides, i també les mesures de
caràcter agroambiental, que són el programa de lluita contra
l’erosió a través del suport als productors d’oliveres, d’oliverar,
d’oli, i el foment de la conservació d’aquelles varietats vegetals
de les Illes Balears amb risc d’erosió genètica i, per tant, en
perill de desaparició. També s’inclouen les línies d’ajuda per
afavorir l’activitat agrària en els espais protegits de les Illes
Balears. També el suport a les races autòctones amb una
mesura específica que completa el programa d’aquesta mesura.
El foment de l’agricultura ecològica i integrada està dotat d’una
consignació de 834.490 euros i inclou les línies d’ajut als
productors d’agricultura ecològica, al foment del control
integrat i també el suport als consells reguladors de la
producció agrària ecològica i de la producció agrària integrada.
I per últim hi ha un gran bloc, que és el foment de les
associacions agràries i ramaderes, afavorint d’una banda el
sector associatiu a través de les organitzacions professionals
agràries, però també un suport important a les cooperatives de
les Illes Balears. 

Passarem a la Direcció General de Pesca per indicar un
poquet els aspectes més notoris del seu pressupost, dirigit a
garantir una explotació ordenada i racional dels recursos marins
i a propiciar la millora de l’activitat pesquera i, per tant, de la
renda dels professionals de la mar. Aquest departament
comptarà l’any 2003 amb un pressupost de 5.306.000 euros, que
desglossarem en dos programes d’actuació principals dirigits
a modernitzar la flota, diversificar i millorar l’activitat pesquera,
impulsar la comercialització dels productes pesquers i també
protegir i recuperar els recursos pesquers. 

En el primer eix, que és la modernització de la flota i millora
de la rendibilitat, el pressuposts és de 3.105.275 euros. S’integra
en tres eixos bàsics: Un, de millora de la flota pesquera i suport
a les confraries de pescadors; s’hi inclou la tramitació i gestió
de les línies d’ajuda que permeten modernitzar i construir
vaixells amb 1.193.000 euros, l’aturada definitiva de l’activitat
pesquera amb 600.000 euros, les accions de millora de la pesca
costanera artesanal amb 60.000 euros, diverses mesures de
caràcter socioeconòmic amb 30.000 euros i el suport econòmic
a les confraries de pescadors de les Illes Balears amb 276.000
euros, orientat a millorar les infraestructures de suport a la
comercialització dels productes i a augmentar les vendes
directes a través de les confraries. 

El segon eix dins aquest programa seria la millora de la
comercialització de les captures amb línies d’ajuda als
professionals per millorar les condicions de comercialització i
transformació dels productes pesquers, amb 324.000 euros; la
recerca i promoció de noves sortides comercials amb 360.000
euros, i l’aportació anual al conveni signat amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques per estudiar les
possibilitats de transformació a través del fumat a diferents
espècies pesqueres amb 104.176 euros. Aquest darrer projectes
es fa amb vistes a la possible instalAlació a les Illes d’una
indústria de transformació de peix, de manera que algunes de
les espècies fossin atractives per al consum i tenguessin una
sortida comercial al llarg de tot l’any. Hi ha també una mesura
de foment de l’aqüicultura i del projecte de millora del laboratori
de l’estació d’aqüicultura d’Andratx que aquest pressupost
permetrà dur a terme. 

I per últim, el darrer programa és la millora de la productivitat
i gestió de recursos, amb 1.285.327 euros, que preveu tot allò
que significa avaluar, protegir i recuperar els recursos pesquers,
perquè una activitat fonamental de la Direcció General de Pesca
és la preservació dels recursos considerant que la preservació
dels recursos pesquers és allò que farà possible la continuïtat
i la viabilitat de l’activitat econòmica del món de la pesca,
recuperar els caladors amenaçats i garantir una activitat
pesquera sostenible en el futur. Dins aquest programa figuren,
entre altres, les tasques de repoblació marina amb espècies
pesqueres d’alt interès comercial, la gestió i el seguiment de les
reserves marines, els estudis relacionats amb les pesqueries
tradicionals i les tasques i mitjans de control i vigilància.

Amb aquesta exposició hem repassat un poc els diferents
eixos d’aquest pressupost, un pressupost que, com hem dit,
significa una aportació al sector, unes possibilitats de gestió de
59.323.251 euros, amb un increment del 7% en relació a l’any
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2002, i que creim que és un pressupost que respon un poquet
a la necessitat d’anar aplicant a les Illes Balears una política
agrària i pesquera pròpia, evidentment dins el context de la
política agrària comunitària, però cada vegada més lligada a les
necessitats dels nostres pagesos, ramaders i pescadors. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Toca ara, si cap grup demana
un ajornament...

Sí, digui, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo demanaria, Sr. President, un ajornament d’uns 10 minuts
o 15, si és possible. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, d’acord, farem un ajornament de 5 minuts, si li pareix bé.
10 minuts, idò. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT:

Donam pas al torn de preguntes i observacions per part dels
diferents grups parlamentaris. En nom del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en nom del Grup d’Unió
Mallorquina, els diputats d’Unió Mallorquina, volem felicitar el
conseller i els membres del seu equip que avui l’acompanyen
per l’explicació que avui ens han donat i pel pressupost que
tendrà per a l’exercici de l’any 2003. 

El pressupost d’Agricultura és un pressupost important
perquè l’agricultura no només és una font de producció per a
aquestes illes que ha de menester ajudes, sinó que té uns altres
efectes. Un dels efectes principals és el de protecció del
territori, que és un dels béns més importants que tenim en
aquestes illes, i crec que hem de continuar ajudant els nostres
agricultors en aquesta tasca que fan. Els hem de possibilitar
altres actuacions com pugui ser el trot, per exemp le; a través del
trot hi ha un important d’ajuda a l’agricultura i a la ramaderia,
tant per a les persones que es dediquen a aquest tema, com per
les indústries complementàries o les activitats complementàries
a aquesta activitat. Pensem que aquests animals han de menjar,
pensem les ajudes que han de tenir, i per això volem felicitar el
conseller i no li farem cap pregunta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. En representació del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Bosco Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per agrair la presència
del conseller d’Agricultura en aquesta comissió i els alts
càrrecs que l’acompanyen. Dir que tenim la sensació que
aquests pressuposts, la feina que s’està fent des de la
Conselleria d’Agricultura és allò que el sector necessita. Primer
perquè és un sector que té molta competència fora de les Illes
i fins i tot, fora de l’Estat. Per tant, programes de millora de
producció, de millora de qualitat, de millora de comercialització
són coses importants que des del Govern es vagin impulsant i
sobretot en vistes a l’ampliació de la Unió Europea, allà on
entraran països que la importància de l’agricultura dins el seu
producte interior brut és molt més elevada que la puguem a les
Illes Balears i que puguem tenir a l’Estat espanyol.

Per tant, les millores també que es fan i que es promouen a
les explotacions agràries per fer-les més competitives és molt
important, ja ho ha dit el conseller, que gairebé el 76% del seu
pressupost va destinat a inversió per millorar bàsicament les
explotacions agràries i també per millorar la qualitat de vida dels
pagesos i sobretot d’aquells que viuen en el camp, com siguin
les polítiques de millora de camins rurals, la política de millora
de la renda i (...) i a mi com a menorquí em satisfà que hi hagi
una partida de 900.000 euros, crec que ha dit el conseller, per a
l’electrificació del Pla verd a l’illa de Menorca. És un projecte
que en aquest Parlament tal vegada fa gairebé 20 anys que se’n
parla i estam contents que per primera vegada hi ha una partida
prou important per tirar endavant aquest projecte.

Una altra qüestió que també és un tema que fa molts d’anys
que se’n parla i que veim com ja està començant a donar els
primers resultats és el tema de fomentar el reguiu amb aigües
depurades en el nostre camp i veim que també s’estan
començant a fer inversions importants perquè es pugui tirar
endavant i per poder, aquella idea que es té en els llocs on hi ha
poca aigua, intercanviar amb els pagesos aigua bona amb aigua
depurada i que s’estan començant a donar aquestes passes.

Nosaltres tampoc no farem cap pregunta al conseller i
reiterar el nostre suport a la feina que s’està fent des de la
Conselleria d’Agricultura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Mercè Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Socialista volem agrair les explicacions del
conseller d’Agricultura i Pesca, així com també agrair la
presència aquí dels alts càrrecs de la conselleria. Hem
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d’anunciar evidentment des del Grup Parlamentari Socialista
amb aquestes valoracions generals que ha fet el conseller en
relació a què estam parlant d’un sector estratègic, tan des del
punt de vista econòmic, però sobretot també des del punt de
vista social i mediambiental.

Volem remarcar sobretot un aspecte molt significatiu que ja
hi ha, nou dins aquest pressupost, com són aquests quasi 3
milions d’euros en el fons de rehabilitació d’espai, d’ecotaxa.
Aquest important tema, aquest impost mediambiental té per
tant, molt en compte aquest sector i a mi m’agradaria Sr.
Conseller, que ens expliqués una mica més aquestes prioritats
que pot marcar la conselleria quant a conjunt d’iniciatives per
al sector que pot suposar aquests 3 milions d’euros que estan
pressupostats en aquest programa.

Dins el programa d’infraestructures agràries i zones rurals
augmenta de forma molt considerable, vostè n’ha fet esment,
continua dins aquesta gran línia d’actuació que aquí tenim en
aquests moments, ja es va fer la interpelAlació i també hi ha la
moció per a dimarts que ve, com és el rec amb aigües
depurades, com és la potenciació de l’agricultura ecològica,
però també una altre suport important, com ha fet menció, de
suport a cada un dels consells insulars amb l’iniciativa Líder
plus, que és arribar a aquestes petites iniciatives de
desenvolupament en el món rural.

Dins el programa 711 que du la Secretaria general Tècnica,
exerceix entre altres les funcions de coordinació, d’arribar als
pagesos, aquestes funcions de coordinació de les delegacions
comarcals i també d’assessorament jurídic. Hi ha un tema
important, consider, m’agradaria conèixer una mica més les
activitats que s’encomana de la tasca de seguiment d’aquest
Institut de Recerca, Formació Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, creat per decret el mes de març de l’any 2002. Entenc
que és important aquest aspecte que vostè ha fet menció de
formació, recerca, o com també de l’Escola d’Enginyeria
Universitària, m’agradaria conèixer més de prop aquesta tasca
encomanada i un poquet les perspectives d’aquest institut.

Hi ha aquest programa de millora de les estructures agràries
que es du des de la Direcció general de Desenvolupament
Rural, ens estam referint al programa 713. Continua dins
aquests bons objectius que havíem dit anys anteriors,
d’inversions en explotacions agràries o també ajudes a joves
agricultors i agricultores. Aquest programa del CEOGA
garantia, que gestiona les ajudes de la política agrària
comunitària de cara al 2003. Consideram que aquests 9 milions
d’euros és un element molt incentivador per a la nostra
agricultura. Coneixem per tant, la importància econòmica que
té..., vàrem tenir l’oportunitat en compareixença dijous passat
a la Comissió d’Economia de conèixer la política de la
conselleria, sobretot aquestes perspectives de futur, que vostè
Sr. Conseller ens va fer menció.

Des de la Direcció general d’Agricultura es gestiona el
programa de foment del sector agrari de les Illes Balears. És un
dels que té més pes econòmic dins tot aquest gran pressupost
de la conselleria, que augmenta, com dic, en conjunt un 7,5%,
però que aquí també experiment aquest mateix un augment, a

part del pes important. Uns objectius que insistesc des del Grup
Parlamentari Socialista compartim fomentar l’increment de renda
dels pagesos, fomentar l’agricultura ecològica, els productes de
qualitat, però també l’associacionisme i també el
cooperativisme. A mi m’agradaria conèixer més de prop aquest
institut creat l’any passat, el novembre de l’any passat,
l’Institut de Qualitat Agroalimentària, un poquet el seu
funcionament aquest any i també les perspectives.

Dins el Pla de desenvolupament de zones rurals, programa
gestionat tan des de la Direcció general d’Agricultura, com
també de la Direcció general de Desenvolupament Rural. Vostè
n’ha fet menció d’aquests programes de millora de les
explotacions agràries, del foment de la diversificació de
l’activitat agrària, com també del turisme dins el món rural.
Explotació d’infraestructures tan amb allò que afecta a millora
de qualitat de vida dels pagesos, quant a camins, quant a
electricitat, com també la millora de la transformació i sobretot
la comercialització dels productes agrícoles.

Ja dins aquests programes que du la Direcció general de
Pesca i que s’emmarquen dins aquestes propostes d’incentius
a la millora de la productivitat, com també d’ordenació del
sector pesquer i altres temes que desperten una mica la
curiositat i que m’agradaria conèixer més detalladament. Si ens
pot explicar com és la creació d’aquest laboratori d’aqüicultura
al Port d’Andratx, un tema que pot ser interessant i també
aquest estudi que vostè ha fet menció d’una indústria del
fumatge del peix, com d’espècies i com també a la localització.

Res més des del Grup Parlamentari Socialista volem acabar
sempre donant suport a allò que ha anunciat el conseller.
Suport que en aquests pressuposts, per allò que signifiquen de
contribuir a la millora del món rural.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per contestar aquest bloc
d’intervencions té la paraula el conseller d’Agricultura i Pesca.

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

Gràcies, Sr. President. En relació a la intervenció del diputat
Sr. Nadal, portaveu d’Unió Mallorquina, agrair-li la felicitació.
Efectivament l’agricultura necessita un suport econòmic
important. Coincidesc totalment que té altres finalitats, més
enllà les estrictament productives, és a dir, la protecció del
territori, per això crec que és tremendament important una
adequada política d’ordenació del territori. 

És a dir, bàsicament allò que és la preservació del sòl rústic,
com a sòl que té com a objectiu dur a terme les activitats
primàries és determinant. És a dir, un dels grans problemes que
tenim a un territori petit i escàs com és el de les Illes, és el de la
competència de les activitats agrícoles i ramaderes per a un sòl
molt car i de molt difícil accés per als agricultors i ramaders i
això crec que va molt lligat a una adequada política de sòl
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rústic. Evidentment el tema del trot, crec que és un tema
bàsicament esportiu, més enllà de les possibles, que sense cap
dubte té, conseqüències dins el sector agrari i ramader. Però
crec que tampoc no hem de magnificar ni dur a l’extrem, perquè
el trot és sobretot una activitat molt respectable, esportiva,
important i d’arrelada tradició, però és això. I els problemes de
l’agricultura i la ramaderia crec que són molt més complexos i en
aquests moments dins una escala de prioritats hi ha tot un
seguit d’elements que des de l’àmbit de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca són molt més determinants i bàsics.

En relació a la intervenció del PSM, del diputat Sr. Gomila.
També agrair-li el seu suport. Efectivament vostè ha fet
referència al tema del Pla verd a Menorca, tema que pel que
sembla en aquesta cambra és ja molt antic. Crec que en aquests
moments està arribant al final de la seva trajectòria, és a dir,
l’aprovació per part de la Comissió balear de Medi Ambient
d’aquesta actuació, així com la seva tramitació dins la Comissió
Insular d’Urbanisme de Menorca, pareix que s’està veient un
final d’aquest projecte i esperem que sigui una realitat. Així com
també la referència que vostè ha fet en el reguiu amb aigües
depurades, que d’una manera molt significativa té una sèrie
d’actuacions en concret a l’illa de Menorca, com són els
reguius amb aigües depurades en els municipis d’Es Mercadal
i Ciutadella, que són d’alguna manera els que estan captant
l’esforç i l’atenció de la conselleria per dur-los a terme, a més
d’altres a les altres illes.

També agrair a la diputada Sra. Amer el seu suport. La
pregunta i demanda de major explicació de l’aplicació dels fons
de rehabilitació de zones turístiques hem de partir un poquet
d’allò que ha aprovat la Comissió Interdepartamental de
Turisme, que en definitiva és l’òrgan del Govern balear que
aprova els projectes, una vegada informats per la Comissió
Assessora de Turisme. En aquests moments jo diferenciaria tres
coses. Allò que ha de gestionar la Conselleria d’Agricultura i
Pesca. Allò que han de gestionar els consells insulars, que
tenen transferides competències en matèria d’agricultura i
ramaderia en diferents projectes específics a les illes de
Formentera, Eivissa i Menorca. I allò que és l’empresa
diversitat, està gestionant directament en aplicació de les seves
finalitats de gestió en el servei de l’execució d’aquests
projectes.

Pel que fa a l’àmbit de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
ens movem en 5 projectes bàsics. Un és molt local i concret i és
dins l’àmbit del parc de Llevant a l’illa de Mallorca amb un tema
que és l’impuls a un centre de transformació de productes
ramaders, és a dir, lligat a un escorxador ja existent en el
municipi d’Artà. I els altres 4 temes són el rec amb aigües
depurades, iniciatives que puguin ampliar l’abast d’allò que
preveu el protocol signat amb el Ministeri d’Agricultura, és a
dir, que puguin dur a terme noves iniciatives no previstes en
aquest protocol. Un programa a favor del manteniment dels
arbres, dels cultius d’arbres tradicionals de les Illes Balears,
ametllers, albercoquers, figueres, oliveres bàsicament i
garrovers. El programa de suport a les finques colAlaboradores
amb agricultures respectuoses amb el medi ambient,
especialment agricultura integrada i agricultura ecològica. I
després un programa d’experimentació i formació. Aquests són

els 4 eixos que estan aprovats avui per avui per la Comissió
Interdepartamental de Turisme, però que se’n poden aprovar
d’altres a futures convocatòries d’aquesta comissió i de fet
s’està treballant en altres iniciatives que puguin ser aprovades
i per tant, vehiculades a través d’aquest mecanisme que preveu
el suport a l’agricultura com a activitat competitiva i
especialment el rec amb aigües depurades.

L’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera, jo crec
l’hem de situar, en aquestes moments és una secció de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, ubicada dins la Secretaria
general Tècnica que allò que pretén és afavorir tres castes
d’iniciatives. La formació, formació en els seus diferents nivells,
des de formació reglada a nivell de Formació Professional, ens
hem referit a la formació universitària en el cas de la nova
diplomatura d’enginyeria tècnica agrícola, però també la
formació específica dins el sector sigui a través de cursos o
activitats formatives gestionades per la conselleria o altres
institucions, és a dir, ajuntaments, mancomunitats, consells.
Amb ús dels fons socials europeus en l’àmbit de suport que té
aquest mecanisme comunitari i també les activitats formatives
que duen a terme les associacions i cooperatives, que també
són importants. Una altra línia és la tasca de recerca,
d’experimentació agrària i que es du a terme dins el servei
d’agricultura, però que es complementa en noves línies com
són les beques a la investigació aplicada i la colAlaboració amb
l’Institut l’INIA, depenent del Govern de l’Estat per dur a terme
programes de suport a diferents línies d’investigació, per
exemple uns programes de contractació de doctors i per dur a
terme diferents programes, per tant, amb personal altament
especialitzat, que això ja s’ha començat. I per a l’any 2003 tenim
previst la contractació de 3 doctors més, lligats a diferents eixos
d’investigació.

I un darrer aspecte és l’orientació. És a dir, informar,
assessorar, comunicar al sector agrícola, ramader i pesquer
aquest món tan apassionant i tan ample de la recerca i de
l’experimentació agrària i pesquera. Evidentment dins el sector
pesquer ens hem de referir a la tasca que du a terme el
laboratori, ja existent, de l’estació d’aqüicultura del Port
d’Andratx i com vostè també ha demanat, es preveu dins el
2003 una inversió perquè aquest centre de la comunitat
autònoma pugui quasi seguir en la seva activitat, perquè les
seves condicions són molt precàries, és a dir està en unes
instalAlacions materials molt inadequades, molt limitades, és un
centre molt petit, a primera línia del Port d’Andratx amb unes
possibilitats d’ampliació molt reduïdes i allò que es pretén
mitjançant aquesta inversió és condicionar i habilitar aquest
laboratori, en definitiva, perquè pugui dur a terme els diferents
programes que du, alguns d’ells d’àmbit estatal dins l’àmbit de
la investigació en aqüicultura.

Vostè també ha demanat què està fent l’Institut de Qualitat
Agroalimentària. L’Institut de Qualitat Agroalimentària és
d’alguna manera un departament adscrit a la Direcció general
d’Agricultura amb bàsicament dues competències. Fomentar la
qualitat dels productes agroalimentaris i el control d’aquesta
qualitat, sigui a través de l’aplicació del programa estatal de
control de fraus agroalimentaris, en el qual la nostra comunitat
és capdavantera, tan a nivell d’exigència, com a nivell de



1316 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 59 / 7 de novembre del 2002 

 

número d’inspeccions, com a nivell de sancions i d’aplicació de
les sancions. És a dir, hi ha un capital important de dedicació al
control dels productes agroalimentaris, dels produïts a les Illes
i dels que procedeixen d’altres llocs, però comercialitzats a les
Illes. I després hi ha allò que és tot el món dels productes de
qualitat que és el suport als consells reguladors i el suport a la
creació de nous organismes d’aquests tipus. En aquests
moments la tasca més nova ha estat la tramitació de l’expedient
de creació de l’oli de Mallorca, com a nova denominació
d’origen, ja tramesa a la Unió Europea i per tant, pendent de
publicar l’ordre que amb caràcter transitori crearà aquesta
denominació i començarà aquesta campanya, les tasques
d’inscripció de productors d’oli i de tafones perquè
s’inscriguin dins la nova denominació d’origen. La qual cosa
vendrà a ampliar, d’una manera molt significativa, les
denominacions d’origen de vi i formatge de Menorca. 

A altres graus d’aquesta línia jo crec que s’ha de recordar
la posada en marxa del Consell Regulador de l’Agricultura
Integrada, un aspecte important de cara al futur i un conjunt
d’altres identificacions de menor significació, no són
denominacions d’origen, entre les quals destacaria la creació de
la denominació herbes de Mallorca, ja produïda enguany i dues
marques de qualitat, una és l’ametlla de Mallorca i l’altre és el
porc mallorquí selecte. A nivell d’illa de Menorca destacaríem
la feina feta amb l’anyell de llet de Menorca a un nivell de
comercialització d’aquesta producció. I a nivell d’Eivissa també
la tasca que s’està fent en la comercialització de l’anyell
d’Eivissa.

Quant a aquest estudi de transformació dels productes
pesquers. Jo crec que en aquest moment això es troba a nivell
d’estudi, no hi ha més previsions. Realment és difícil a les
nostres Illes entrar a transformacions de productes pesquers,
possiblement som una de les poques comunitats autònomes
que no té una tradició conservera o transformadora dels
productes pesquers, realment el producte fresc té una gran
estirada i una important rendibilitat i comercialització. Però crec
que aquest estudi no és demés i aportarà noves línies. En tot
cas sí que m’agradaria ressenyar que la iniciativa capdavantera
a nivell de Mallorca, però amb uns efectes jo crec que a nivell
de totes les Illes, és la creació, ja l’aprovació, de l’Organització
de Productors Pesquers, OPP, que pretén comercialitzar
directament i millorar la tasca feta per FICOPEMA aquests
darrers anys. Creim que aquí hi ha un projecte molt ambiciós,
projecte lligat a la renovació de la Llonja del peix a Ciutat de
Mallorca i que per part de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
veim amb molta d’ilAlusió i creim que tendrà uns efectes
beneficiosos a tota l’illa de Mallorca, però que també les tendrà,
de cara al futur, en la millora de la comercialització a Menorca,
Eivissa i Formentera, perquè creim, com molt bé diu tothom,
amb això crec que hi ha una gran coincidència, la gran
assignatura pendent a les Illes Balears és la comercialització
dels productes pesquers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No hi ha torn de contrarèplica. Donam
la paraula al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu
diputat Joan Josep Cardona.

EL SR. CARDONA I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair al Sr. Conseller i
als alts càrrecs, Secretari general Tècnic i la Directora general
d’Agricultura que l’acompanyen per les explicacions que ens
donen. Però des del nostre grup voldria que les concretessin
una mica més.

El Sr. Conseller parlava al principi de manteniment del
Programa agroramader i parlant d’aquestes coses a mi
m’agradaria saber, Sr. Conseller, si es mantendrà..., primer de tot
si enguany en el 2002 es pagarà, o es mantindran les ajudes
denominades eufemísticament Proagro i si per al 2003 aquesta
ajuda existirà, sobretot per una qüestió. Miri, ja fa temps, en els
pressuposts de l’any passat, es comentava que el finançament
per part del Govern de les accions que havia de prendre
PRILAC, la nova central lletera, vendria precisament de la part
econòmica que es destina al Proagro. En aquell temps vàrem
plantejar una sèrie de preguntes, no contestades encara i que
valdria la pena aclarir d’una vegada, perquè PRILAC ja existeix
i per tant, hem de saber si és veritat que els sous que es
destinaven al Proagro ara es destinen, amb la inversió que
correspon al Govern, a PRILAC. Si és així, què passarà per
exemple amb els ramaders de Menorca, que no poden
beneficiar-se d’aquesta nova central lletera, com és natural,
perquè el fet del transport impedeix que puguin vendre a un
preu raonablement competitiu a aquesta central i si mantendran
doblers per a Menorca, o es suprimirà del tot. El mateix passa
amb els ramaders de Mallorca que no entrin a formar part o que
no s’associïn amb aquesta nova central lletera. També se’ls
retirarà el Proagro o no? Crec que valdria la pena aclarir
aquestes petites incògnites per mor que dins el món agrari hi ha
certa inquietud per saber aquestes qüestions.

Hi ha una qüestió nova en els pressuposts d’enguany que
és el fons de rehabilitació d’espais turístics, com ha quedat ficat
així aquesta redacció dins un pressupost d’agricultura xoca una
mica, però bé en principi benvingut sigui tot allò que signifiqui
un increment de pressupost per a la Conselleria d’Agricultura.
Ara bé, a mi m’agradaria, ja que ha explicat a preguntes d’una
diputada que m’ha precedit, jo li diria que tallés una mica més
aquest tipus d’inversions que pensen fer i li ho explic. Em
parla..., el parc de Llevant ha quedat perfectament concretat,
però quan parlam d’aigües depurades no. Bé, foment d’aigües
depurades, noves iniciatives no crec que estiguin
contemplades en el protocol. El protocol té un llistat o, almenys
quan es discutia el protocol, hi havia un llistat que abastava
totes les depuradores existents a les Illes Balears, totes.
Aleshores, si hi ha altres iniciatives o si hi ha altres inversions
que es vulguin fer, jo li agrairia que m’ho explicàs perquè crec
que és un tema molt interessant, i, a més, m’agradaria saber-ho
per illes, és a dir, com es destinaran aquests fons illa per illa.
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Després, l’he de felicitar per una qüestió, que és la creació
de l’Institut de Qualitat Agroalimentària; miri, nosaltres fa un
any, no, deu fer quasi dos anys vàrem presentar una moció al
Parlament demanant que es creàs, nosaltres li dèiem agència,
vostès li diuen institut, però efectivament era el mateix, un
organisme de control de la qualitat agroalimentària. Però
nosaltres demanam i presentam una diferència que vostès, crec
que és, des del nostre punt de vista és un error, però de tota
manera benvingut sigui, i és que l’organisme que nosaltres
plantejàvem era que fos un organisme absolutament
independent, de manera que no pugui estar sotmès a
influències polítiques o de conjuntura a un moment determinat
que pugui interessar a una conselleria o a una altra o al Govern.
Aquesta és la manera que sigui més respectat i que sigui més,
per dir-ho d’alguna manera, les seves decisions siguin més
creïbles. Però bé, per aquí es comença i ja li anunciï que la
nostra postura serà que aquest institut cobri total i absoluta
independència de l’administració de la comunitat autònoma,
quan dic administració em referesc a les conselleries o al
Govern, evidentment, independència política.

Després hi ha tota aquesta sèrie de nous organismes que
creen: l’escola d’agricultura, Sr. Conseller, me sorprèn una mica,
i li diré perquè. No entenc, tal vegada perquè no conec
exactament quines són les característiques d’aquesta escola, no
entenc que vulguem crear un nou organisme quan, des de la
Conselleria d’Educació, a través de formació professional, hi ha
mòduls específics per a agricultura. I tal vegada l’error que hem
tengut sempre ha estat el de no saber actualitzar i no saber
millorar aquests mòduls de formació professional; és a dir, crec
que és superposar burocràcia i superposar organismes no
aprofitar el que ja es té i saber rendir-ho bé, i vull recordar-li
que, per exemple, a sa Pobla hi havia un d’aquests mòduls fa
una sèrie d’anys i que es va tancar per mor que només hi havia
dos alAlots que anaven a escola a sa Pobla; i en canvia ara
vulguem crear una escola independent i no aprofitem els
mòduls que ens permet la formació professional.

Del Laboratori Interprofessional de Llet de Menorca,
m’agradaria que m’explicàs exactament a què pensen, quina és
la postura o quin és el projecte que té la conselleria, si
concertar-ho amb laboratoris existents, si crear totes les
dependències noves des del principi a Menorca o com i quin
sistema tendria de finançació?

I seguint amb aquests temes d’estudi o de coneixement,
m’agradaria una qüestió que se’n parla sempre, que sempre la
veim amb els pressuposts, però que fa dos anys no s’hi
gastaren un cèntim i l’any passat tampoc gaire, és el tema de les
beques. És a dir, quantes beques s’han concedit durant l’any
passat o durant aquest any i per quin import?

I si li pareix, podem entrar dins els programes de
diversificació agrària i millora d’infraestructures agràries. Miri,
duen vostès i han abandonat, no sé la raó, el famós projecte
que va iniciar el nostre grup del banc de terres, però ara el
substitueixen amb un nou, que està inclòs com a una mesura
del PDR, inclouen una nova situació, que és la reparcelAlació de
terres. I sempre en venen parlant i jo fins ara no he sentit parlar
de cap projecte; m’agradaria que m’explicàs, Sr. Conseller,

quants projectes de reparcelAlació de terres, en concret, parlant
en termes agraris seria de concentració parcelAlària, s’han dut a
terme a les Illes Balears durant l’any 2002? I quantes jubilacions
anticipades tenim, quantes n’hi ha hagut, perquè pareix que ara,
segons les seves paraules, pareix que això arranca fort, llavors
seria bo saber quantes n’hi ha hagut?

I un tema que ha sortit una mica de reüll quan parlàvem del
trot; miri, jo del trot no n’hi parlaré, però ho ha dit vostè molt
bé, és una activitat d’esport. Però sí li parlaré dels animals que
fan trot, li parlaré del sector equí. El sector equí, me puc
equivocar perquè li parl ara de memòria, però pot tenir en
aquest moment envoltant els 10 o 12.000 caps de bestiar a les
Illes Balears, entre races, pures races, de munta, de trot, del que
es vulgui. Aleshores, evidentment dir que això, que és un
sector que té altres prioritats la conselleria me pareix, li dic en el
millor sentit de la paraula, una miqueta perillós o fins i tot
imprudent, perquè 12, posem 10.000 animals, mengen, i per tant,
si s’aplica el principi d’economia d’escala significa una gran
superfície de cultiu per a les Illes Balears, des de farratges,
palla, etcètera. I això crec que no ho hem de despreciar i no ho
hem de despreciar especialment quan, en els darrers anys, les
explotacions ramaderes de vacum han baixat quasi un 50%.
Això, crec jo, que valdria la pena, Sr. Conseller, que la
Conselleria d’Agricultura fes una reflexió sobre aquestes
circumstàncies; jo no li dic que sigui, perquè jo no crec que hi
hagi una solució per a l’agricultura de Balears, n’hi ha moltes i
totes juntes, petites solucions, una vora l’altra, poden ajudar
que aquest sector, doncs miri, sigui més dinàmic o tengui un
moviment econòmic més important i que per tant les rendes
agràries, la renda del pagès sigui cada dia millor. I per tant,
despreciar o menysprear aquest sector, dient que no és
prioritari o que no entra dins les prioritats de la conselleria crec
que és perillós, li deia en el sentit que estan deixant de banda
una sortida molt important per a àrees que fins ara han estat
ramaderes i que en aquests moments estan seriosament
compromeses.

I això és, aquest sector aquí és un sector que està
implementat a totes les illes, vull dir, a unes hi ha una afició a
un tipus de ramaderia o d’animals i a les altres unes altres, però
això pot significar una alternativa o una activitat alternativa que
fins ara ha estat menor i que podria ajudar d’una manera
important el sector agrari.

I si vol entram a parlar d’infraestructures, partint de la base
d’infraestructures agràries, electrificació rural, camins rurals,
regadiu. En electrificació rural de l’únic que l’he sentit parlar ha
estat del Pla verd. Jo me felicit que al final el Pla verd comenci
a anar endavant, però és que hem tengut durant dos anys
aquest expedient bloquejat, aquests dos darrers anys ha estat
bloquejat; s’han publicat a la premsa afirmacions vertaderament
incoherents, però ja ara no entraré en aquesta qüestió, jo el que
voldria és la seva garantia, Sr. Conseller, que aquests dos anys
que han perdut, aquest retard el guanyarem en els pròxims
mesos. És a dir, el que no podem és mantenir un sector o una
àrea tan important, com és el Pla verd, abandonada, deixada de
la mà de Déu i amb els expedients bloquejats. I també li
demanaria el desbloqueig dels expedients de subvenció a
elect rificació rural. Dues molt de temps sense pagar les
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subvencions d’electrificació rural. I és molt trist que a hores
d’ara, que a l’any 2002 estiguem parlant de l’electrificació rural
com a un element important, perquè ens hauria de fer vergonya
a tots, no estic parlant ara d’un govern o de l’altre o d’un color
o l’altre, ens hauria de fer vergonya a tots que a hores d’ara, a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, encara haguem de
parlar d’aquests temes. És gros, perquè crec que això,
l’electrificació rural ja no és un luxe, és una necessitat que
tenen tots els ciutadans de les Illes Balears, i anam retardats. És
a dir, jo li demanaria en aquest sentit un esforç i un esforç
important i de veritat, no de paraula, queda molt bé fer un
discurs i xerrar com estam xerrant ara, però l’important ja no és
tant parlar-ne com fer-ho; com que l’electrificació rural deixi de
ser un tema a parlar en els dos o tres pròxims anys.

Respecte a camins rurals, doncs miri, estic content, aquesta
és una bona notícia, ara comencen a treballar en camins rurals,
no havien res a l’any 2000 i pràcticament res a l’any 2001. Bé,
ara s’han convençut que els camins rurals també entren dins les
estructures agràries, per tant, m’agradaria, Sr. Conseller, que
m’explicàs precisament exactament a quines illes i quines
inversions faran en camins rurals i quines han fet, acabades,
hem fet tant de camins, o millor dit, fet no, subvencionat tants
de camins, illa per illa en aquest darrer any del 2002.

I en rec, com que no fa gaire temps en parlàrem i en tornarem
a parlar la setmana que ve, no insistiré molt, però, Sr. Conseller,
tornam estar com l’altre dia, les seves declaracions són
magnífiques, el problema és que no es tradueixen en realitats,
aquest és el problema. Miri, en aquest moment parla vostè
d’inversions en rec, a través del Pla nacional de regadiu, per a
consolidació. Bé, aquestes inversions som l’única comunitat
d’Espanya que encara no ha firmat el conveni marc o el
document marc per al desenvolupament del Pla nacional de
regadius. Per tant, abans de parlar d’això haurien de firmar
aquest paperet, perquè si no firmam no tendrem duros, i això
seria bo tenir-ho ja. I llavors ha deixat de parlar dels recs
socials; seria bo saber a veure quin tipus d’inversions, on es
faran i com ho durà endavant.

D’aigües depurades, Sr. Conseller, simplement l’anim que
compleixi les seves paraules. En aigües depurades anam
retardats, s’estan fent inversions, perdó, no s’ha fet ni una sola
inversió, obra que es pugui tocar, de la Conselleria
d’Agricultura, excepte allò del Pla de Sant Jordi, que vostè sap
molt bé que això ho tenien fins i tot firmat i adjudicat, de
l’anterior època. És hora que es creguin de veritat que això
funciona i que aquí és una inversió necessària per al camp i que
es dugui endavant. I sobretot li deman, Sr. Conseller, que hi
hagi una priorització en les inversions. Per què? Home, perquè
du aigua a un poble determinat, el que sigui, m’és igual, per a
només regar deu hectàrees i resulta que tenim altres àrees que
tenen problemes de salinització i problemes mediambientals,
crec que és un contrasentit, per no dir una altra qüestió.

I acaba, Sr. Conseller, amb un tema que crec que és bastant
important pel que fa a agricultura, que és el tema de les mesures
agroambientals. Miri, van duent la mateixa llista de mesures des
de fa temps i seria normal si s’haguessin de mantenir i si
s’aplicassin, però, per exemple, aquesta mesura de foment de

conservació de varietats vegetals en perill d’extinció i així ho
farem més curt, resulta que fa poc temps que s’ha anunciat que
hi hagi una part ida; jo voldria saber, Sr. Conseller, si durant el
2001, que ja estava anunciada, quines inversions hi ha hagut,
quan ha estat aprovada el projecte o la mesura agroambiental
per la Comunitat Europea? I a partir de quan s’ha posat en
marxa i quins beneficiaris hi ha.

I només li parlaré de dues coses, amb el permís del
president, sobre pesca. Miri, les línies són les mateixes de
sempre i li diré una qüestió: que parlen de què les mesures
d’aturada definitiva d’embarcacions aporten o als pressuposts
hi ha 600.000 euros prevists. Vostè sap que això és
absolutament insuficient, només la llista que tenen de barques
o de solAlicituds demanant aturada definitiva, supera amb molt
aquesta quantitat. I fa molt de temps que estan esperant i que
hi ha molta gent que té aquesta subvenció pendent per
aquestes qüestions; seria hora que hi hagués alguna mica més
d’agilitat per intentar solucionar aquest problema.

I després hi ha una novetat important, això que per millorar
la comercialització del peix, d’algunes espècies, ara farem
fumats de peix per a algunes espècies. M’agradaria saber
exactament quines espècies són les que a partir d’ara farem
fumats i quins estudis de comercialització i quins estudis de
mercat tenim perquè ens digui que això és una sortida
interessant per al nostre peix. Fins i tot aquest forment de la
pesca tradicional, quan parlam de nanses, m’agradaria saber a
què consisteix? Perquè miri, en aquests moments queda una
embarcació, que és a Menorca, que pensa amb nanses i jo he
pogut parlar amb tripulants d’aquestes embarcacions i me diuen
que no funciona i que no deixa, i que el sistema de nanses està
absolutament superat i esgotat.

I vull rectificar-li una cosa, que no hi hagués transformació
de peix a les Illes Balears no és exactament cert. Vostès han
reconegut i han dit que potenciarien, i no han fet, el peix sec a
Formentera, que és una espècie de transformació que s’havia
mantingut durant molts d’anys, però no per raons de
comercialització, sinó per altres raons més tristes. I que en
aquest moment la conselleria havia anuncia una denominació
especial i una protecció especial i que només ha quedat en
simples declaracions.

Finalment, Sr. Conseller, hi ha una polèmica i hi ha
preocupació dins el sector pesquer pel tema de la potència de
les embarcacions de ròssec. Quines mesures pensen prendre o
què tenen pensat per solucionar aquesta problemàtica?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cardona. Per contestar, té la paraula el conseller
d’Agricultura i pesca.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, he d’agrair al portaveu del
Partit Popular, el Sr. Cardona, la seva intervenció, que expressa
i demostra el seu elevat coneixement de la política agrària,
ramadera i pesquera i ha plantejat un conjunt de temes
interessants i que val la pena debatre i comentar. Per tant, a
partir de les seves consideracions i plantejaments, intentaré
anar seguint cada un d’aquests temes.

Vostè ha plantejat un tema, que és importantíssim i és
interessantíssim, que és el tema del Proagro. El Proagro va ser
una línia creada amb un abast de tres anys, com vostè sap molt
bé, l’any 97, 98 i 99, i es va acabar. El Proagro es va extingir,
podem utilitzar impròpiament aquesta expressió per entendre-
nos, en tot cas per parlar les coses amb els seus termes, el 99 va
ser el darrer any que aquesta mesura es va aplicar.
Posteriorment, en base a la situació de sequera, que va exigir
prendre algunes determinacions a favor del sector ramader i del
sector agrari, l’any 2001 i l’any 2002 es varen aprovar línies de
suport al sector de vacum de llet, amb motiu de les condicions
de sequera. El que passa és que l’any 2002 ens hem trobat amb
unes circumstàncies molt negatives per al sector vacum de llet,
que han vengut determinades pel tema de la llengua blava, amb
les grans dificultats que hi ha hagut de moviments de bestiar,
a causa de la declaració l’any 2001, finals del 2000, d’aquesta
malaltia del bestiar oví, però que té importants conseqüències
sobre el bestiar boví, com a remugants que són. I també
després, l’any 2001, l’aparició de l’encefalopatia espongiforme
bovina. Aquesta qüestió creim que és prou determinant com
perquè una mesura de suport que, per entendre-nos li podem
dir Proagro, però també li podem dir una altra cosa, una mesura
de suport en base a aquesta qüestió. Hem de recordar que el
Proagro, posteriorment les mesures de sequera han estat
finançades a través d’operacions creditícies o, en qualque cas,
aportacions directes del Govern balear, concretament l’any
2001, de la conselleria.

Per tant, el Proagro s’està gestionant aquesta operació
creditícia, he dit Proagro, com he dit, impròpiament, i l’any 2003,
si aquestes condicions a què m’he referit, condicions
objectives perduren, evidentment la Conselleria d’Agricultura
i Pesca considerarà i valorarà l’oportunitat de revalidar, dins
aquest marc jurídic, aquesta possible mesura. Per tant, aquesta
mesura té aquesta valoració a partir de situacions excepcionals
que li han donat una necessitat imperiosa en ordre a fer
possible la viabilitat del sector vacum de llet. En tot cas, mai no
s’ha previst que els recursos destinats al Proagro anassin a cap
altra iniciativa, com he dit; s’han fet operacions financeres que
han permès sufragar aquesta ajuda i no s’ha plantejat mai cap
qüestió relacionada amb la iniciativa, coneguda com Prilac, que
té una altra gènesi, una altra història i també una altra
finançació. És a dir, Prilac, com és sabut, és una empresa
formada per diferents components, cadascun d’ells ha aportat
una part del capital; el Govern balear hi té una presència a
través de l’empresa pública SEMILLA, que ha aportat el fons
a través dels seus recursos propis, i per tant no té res a veure
amb aquesta altra qüestió, ni ha tengut, almanco jo no en som
conscient, no ha tengut mai res a veure, i per tant els ramaders

de Menorca, la pregunta que vostè plantejava realment no té
res a veure una cosa amb l’altra. Prilac té uns objectius i les
mesures de suport al sector vacum de llet és una altra, en
mesures de suport directe, amb ajudes directes, en té una altra.

Bé, coincidesc totalment amb vostè que qualsevol cosa que
signifiqui augmentar els recursos dedicats a l’agricultura, la
ramaderia i la pesca, benvinguts siguin, en aquest sentit és una
paraula que jo m’hi identific totalment, i crec que en aquesta
qüestió hi ha unes quantes línies traçades, dins el marc d’allò
que la Comissió Assessora i la Comissió Interdepartamental
han anat definint, és a dir, que són els organismes que tenen
capacitat per aprovar projectes. La conselleria n’ha presentats
i alguns s’han aprovat, altres s’estan encara tramitant. Però
vostè ha fet alguna referència concreta i específica,
especialment al tema de les aigües depurades, respecte del qual,
dins l’any 2002, perquè clar, quan nosaltres parlam de fons de
rehabilitació de zones turístiques ens referim, sobretot, a
l’àmbit, a l’anualitat, que la Comissió Interdepartamental ja ha
definit, i en aquest cas, bàsicament, és l’any 2002, encara que
tengui unes conseqüències plurianuals, evidentment. A l’any
2002 i a l’any 2003 i a l’any 2004 hi seguirà havent suport al
tema del rec amb aigües depurades, però ens referim bàsicament
a l’aprovat.

En aquests moments l’actuació és una actuació a Campos,
al municipi de Campos, una actuació concreta. No és aquella
actuació que vostè es referia a la interpelAlació anterior, és una
nova actuació, dirigida a posar en rec una sèrie de finques que,
com vostè sap, a Campos s’ha deixat de regar amb aigües
subterrànies, però hi ha unes necessitats farratgeres i amb les
aigües de la depuradora de Campos es pretén comprar uns
terrenys i immediatament aprovar, que ja s’està redactant el
projecte, un projecte de rec amb aigües depurades al municipi
de Campos. De cara a l’any 2003 això encara no està tan definit,
en el 2003 sí que hi ha diferents possibilitats, diferents
propostes, diferents línies; n’hi ha una molt concreta que és a
Inca, que Inca, tot i estar inclosa en el protocol, tot i haver-hi ja
un rec de qualque manera amb una gran precarietat i amb molt
males condicions, com tothom sap, a Inca, s’ha plantejat la
necessitat de comprar uns terrenys nous, cosa no prevista en
el protocol, per construir una nova bassa reguladora d’aigües
depurades i poder millorar la qualitat del rec a Inca. Això ja s’ha
discutit, s’ha parlat tant amb el ministeri com amb els regants
d’Inca i s’està fent feina per adquirir aquests terrenys i per tirar
endavant aquesta línia. Segurament n’hi ha moltes d’altres que
jo ara, en aquests moments, no en tenc, però evidentment
l’informarem amb detall de tot allò que es pugui dur a terme.

En relació a l’Institut de Qualitat Agroalimentària, a jo
m’agradaria diferenciar dues classes d’organismes que crec que
són totalment diferents. A partir de l’aparició de l’EEB a Gran
Bretanya, es va crear un organisme de seguretat alimentària;
aquests organismes, que després ha tengut un punt de
referència l’aprovació d’una agència de seguretat alimentària de
la Unió Europea, d’una agència estatal de seguretat alimentària
i també l’aprovació, pel Govern de les Illes Balears, d’una
agència de seguretat alimentària, que ja està aprovada; i
aquests organismes de seguretat alimentària s’han plantejat en
el seu nivell inicial a Gran Bretanya, a Europa, Estat o àmbit
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autonòmic com a organismes autònoms de gestió de la
seguretat agroalimentària en general, molt lligats a les
conselleries de sanitat, a les conselleries o al Ministeri de
Sanitat, en el cas de l’Estat espanyol, l’agència de seguret at
alimentària està dins l’àmbit competencial del Ministeri de
Sanitat, i en el cas balear, dins l’àmbit de la Conselleria de
Sanitat. I jo crec que és al que vostè es refereix, Sr. Cardona, a
aquesta casta d’entitats que vetllen per la seguretat alimentària,
molt vinculades a aspectes sanitaris més que no productius o
lligats a la producció agroramadera, que és l’àmbit competencial
on ens movem nosaltres.

L’Institut de Qualitat Agroalimentària és una altra cosa i és
una cosa similar a l’Institut de Qualitat Agroalimentària de la
comunitat valenciana, dic el nom i per ventura no ho dic
exactament, però similar, o dels organismes que estan creats a
la majoria de comunit ats autònomes, lligats a les conselleries
d’agricultura i pesca. Cada conselleria ha anat creant
articulacions diferenciades: en parlar al País Basc la fórmula de
l’Institut Kalitatea, que és un organisme de foment i de control
de la qualitat; o d’organismes que segurament, si anàssim,
repassant, a Galícia, a Navarra, aniríem trobant que tenen
aquestes tasques, que són la promoció, el suport, l’articulació
de les produccions agroramaderes de qualitat, vinculades a les
denominacions d’origen, les identificacions geogràfiques
protegides; però també altres aspectes que tradicionalment
estan inscrits dins l’àmbit competencial de les conselleries, com
és el control de fraus agroalimentaris, com és el suport a la
gestió dels consells reguladors, o entrar en temes nous, com
puguin ser la certificació dels productes agroalimentaris i tantes
i tantes tasques que, a partir de l’exigència dels consumidors es
duen a terme.

Jo crec que això no convé que sigui un organisme autònom;
crec que és en aquests moments a quasi totes les conselleries
i també ho ha de ser a la nostra un organisme de gestió política
i de suport al sector, fet des dels propis govern autonòmics, en
el nostre cas del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li pregaria que anàs concloent la seva
intervenció.

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

Aniré acabant o aniré simplificant. L’escola d’agricultura no
és un nou organisme, és a dir, a l’escola d’agricultura nosaltres
li donam aquest nom, però més que parlar d’un nou organisme
jo del que parlaria és d’una activitat, que són les activitats
formatives de capacitació professional no reglada, com pugui
ser la formació professional, sinó les activitats com puguin ser
cursos, escoles de formació en viticultura, en arboricultura, és
a dir, ensenyaments que necessàriament ha de promoure
l’administració i que no estan dins la formació professional,
sinó que són altres coses. Van dirigides ja, en alguns casos, a
professionals del sector com a ampliació de coneixements o
actualització, però que també qualque cas pot anar dirigit a

facilitar la creació de nous professionals, a partir d’aquestes
activitats formatives.

L'FP a les Illes Balears, efectivament, com vostè ha dit, havia
arribat a un sostre molt baix; però nosaltres estam convençuts
que és per falta de suport, nosaltres creim que hi ha una
demanda i hi ha unes possibilitats que joves s’interessin per la
formació professional agrària si es fa una tasca conjunta
Conselleria d’Educació-Conselleria d’Agricultura i altres
organismes que li donin suport. De fet, en aquests moments el
mòdul de Son Ferriol d’explotacions agràries intensives va bé,
ha ampliat el número de matriculats i els mòduls existents a
altres instituts de les Illes Balears, bàsicament vinculats a
jardineria, però també a activitats mediambientals i també amb
un efecte agrari, formant part de la família d’agraris, també van
cada vegada millor.

El laboratori interprofessional lleter de Menorca, la nostra
postura és de respecte total a les competències que té el
Consell Insular de Menorca, que creim que és el que ha
gestionar aquest laboratori interprofessional o, en tot cas, el
que ha d’articular el suport a aquest laboratori. Els laboratoris
interprofessionals, com diu la seva pròpia paraula, són
laboratoris del sector professional, és a dir que hi ha els
productors, les indústries i són ells els que articulen, en el cas
de Balears, Mallorca és l’IBAL, en el cas de Menorca serà allò
que el sector de productors, el sector industrial, i en aquest cas
el consell i el Govern que donaran suport econòmic, i la partida
que nosaltres preveiem en el pressupost és una partida de
suport econòmic. El que es planteja és un suport del consell i
del Govern, pràcticament a parts iguals, suport econòmic. I la
gestió, la labor d’impuls la durà a terme, òbviament, l’entitat de
l’administració que té competències, que és el Consell Insular
de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

Bé, el Banc de terres, efectivament avui el reflex que té en
aquest pressupost és la jubilació anticipada, la jubilació
anticipada s'acaba d'aprovar, fa molts pocs mesos que s'ha
aprovat l'ordre autonòmica, les beques que s'han concedit han
estat totes les que s'han demanat, és a dir que hi ha hagut un
elevadíssim èxit, tant de les beques, jo ara no estic en
condicions de donar-li les xifres exactes de les beques, però li
puc dir que moltes, tant l'any 2002, com el 2001, com el 2000,
tant beques per a formació fora de les Illes Balears com beques
d'investigació aplicada. En tot cas, li trametrem els llistats de
beques d'investigació fetes cada any, com li he dit s'han anat
aprovant, s'han anat fent les beques i s'han anat presentant els
resums d'aquestes tasques o les memòries d'investigació.

En el tema del trot, per ventura no m'he sabut expressat o no
m'ha entès bé. Jo m'he referit al trot com activitat esportiva, una
altra cosa és la ramaderia equina que, efectivament, és una
ramaderia important i prioritària dins la planificació de la feina
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de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Nosaltres no podem
deixar de banda el patrimoni genètic de les races autòctones
equines de les Illes Balears, que és interessantíssim, i de gran
transcendència econòmica, de cada vegada més, ni el suport a
les races pures equines amb una ordre autonòmica que s'aprova
cada any ni el suport a la millora sanitària del ramat equí que
cada any es fa a través de l'IBABSA, però que, en aquest
moment, es planteja fins i tot la creació d'una associació de
defensa sanitària que podria ser pilot a nivell d'Estat.

Bé, ja no em queda temps per entrar en tema
d'infraestructures, tema de mesures agroambientals i tema de
pesca, però que en un altre moment en podrem parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el
diputat Sr. Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President, a més, seré molt breu. Miri, Sr. Conseller, a
tot el que m'ha contestat, no li replicaré, perquè no tenim temps,
però m'agradaria que m'aclarís, perquè ho ha anunciat i no ho
ha explicat, el projecte de reparcel Alacions. Quines
reparcelAlacions o quins projectes de concentració parcelAlària
s'han produït a les Illes Balears l'any 2000, l'any 2001 i l'any
2002, i per illes, perquè és que no tenc notícia de cap.

I respecte de les beques, i ja acab, Sr. Conseller, jo tenc una
contestació escrita, crec que és respecte del pressupost del
2000, ara no record si és del 2000 o del 2001, que demanava
quantes beques s'havien concedit i quines despeses havien
tengut, i havien dit que cap per prioritats pressupostàries. Per
tant, potser que enguany n'hagin donades, que abans en
donassin algunes, però no afirmi amb tanta rotunditat que l'any
2000, 2001 i 2002 se n'han donades.

Com que no queda més temps i el Sr. President es comença
a posar nerviós, moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, sàpiga que estic bastant tranquil, en qualsevol
cas, té la paraula en torn de contrarèplica i per cinc minuts, si
ho desitja, el conseller d'Agricultura i Pesca.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Ja quasi quasi telegràficament.
Vostè sap que dins l'estructura de la propietat de les Illes
Balears parlar de reparcelAlacions és un tema prou complex.
Nosaltres, ho he dit a la meva intervenció, no hem parlat d'altra
cosa que de suport a estudis que facin possible concentracions
parcelAlàries. Quantes?, a Balears, amb l'actual grau de
coneixement que tenc en aquests moments, hi ha un procés de
concentració parcelAlària, que no està acabat, Sr. Cardona, que
és el de Son Mesquida, procés històric, però, si em permet ...,
però no acabat, el procés de Son Mesquida no ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, ...

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

Jo no entraré en un anàlisi del passat, però li puc assegurar
que el procés de concentració parcelAlària de Son Mesquida no
està acabat en els seus aspectes jurídics, no està formalitzat i,
p erdoni, Sr. Cardona, però crec que li estic passant una
informació correcta i certa que amb els agricultors de Son
Mesquida hem fet feina en moltes ocasions i estan molt
preocupats per aquest tema, és un tema no resolt, i la
Conselleria d'Agricultura dóna suport tècnic, tècnic a nivell
jurídic, a nivell de tramitació per fer possible una operació de
concentració parcelAlària que es va iniciar però no es va acabar.

En segon lloc, el nombre de beques, jo crec que la dotació
pressupostària que tenim l'any 2003 inclou tres classes de
beques, unes per a estudiants de formació professional que
cursen estudis fora de la seva illa, beques d'introducció a la
investigació i beques a projectes d'investigació aplicada. Jo em
compromet a passar-li la informació dels darrers exercicis, però
em consta que aquestes beques han estat un èxit notable, que
s'ha presentat moltíssima de gent, afortunadament, a diferents
projectes i que aquests projectes han estat acollits i finançats
i subvencionats. Tant és així que hi ha projectes concrets en
tema d'investigació, en tema d'aplicacions de la garrova, lligats
a empreses com l'INCARAT, o altres projectes que jo ara no
record, però tenim tota la documentació perquè han finalitzat
aquest projecte i obra en poder del Govern de les Illes Balears
els seus treballs,  li passarem els resums d'aquestes beques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Amb això acabam la
compareixença relativa als pressuposts de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, i agraïm la presència del conseller i dels
alts càrrecs que l'acompanyen.

No havent-hi més assumptes, aixecam la sessió.
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