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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començam la sessió de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2004.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, Josep Mayans substitueix Joan Huguet.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Miquel Jerez substitueix Diego Guasch.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de tot demanar disculpes a la consellera pel retard
que hem anat acumulant i als diputats, això jo crec que forma
part de..., és la casa això.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera 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 2004 (RGE núm. 2902/03).

Bé idò passam a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca Margalida Moner i Tugores per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Per informar
sobre el tema té la paraula l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura
i Pesca, que ve acompanyada dels seus alts càrrecs de la
conselleria i són: Cap de Gabinet Sr. Xavier Muntaner i Roca, el
Secretari General Tècnic Sr. Llorenç Rigo i Rigo, el Director
General d’Agricultura Sr. Gaspar Oliver i Mut, el Director
General de Desenvolupament Rural Sr. Joan Damià Morell i
Marqués, el Director General de Pesca Sr. Miquel Àngel
Calviño i Julià, el Gerent del Servei de Millora Agrària Sr. Joan
Simonet i Pons i el Gerent de l’Institut de Biologia Animal de
Balears Sr. Antoni Garcia i Roca.

Bé té la paraula l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
bon dia, o bones tardes. Abans de començar aquesta
compareixença em permetin senyors diputats fer un aclariment
previ, l’exposició que tot d’una faré dels pressuposts de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per al proper any 2004 la
dividiré en dues parts. La primera servirà per descriure i
justificar les actuacions previstes per a aquest proper exercici,
sempre de cara a aconseguir una finalitat clara i que no és altra
que donar suport al món rural i pesquer de Balears. Mentre que
la segona servirà per conèixer en grans línies la quantificació
econòmica de les esmentades actuacions.

L’actual política agrària comuna i el període de transició de
la CAP a la nova PAC, que està previst que comenci a rodar a
partir de l’any 2005 defineixen clarament el sentit dels
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per al 2004.
Un pressupost que s’han d’analitzar tenint clarament en compte
tres vessants molt importants, l’econòmica, la social i la
mediambiental.

Quant a la vessant econòmica es tracta de què tan el sector
agrari com el pesquer de les Illes Balears aconsegueixin unes
millors condicions de comercialització dels seus productes i de
les seves captures, amb la finalitat clara d’obtenir uns majors
ingressos i per tant, un major nivell de benestar en el món rural
i pesquer. En aquest cas és important tenir en compte que la
vessant econòmica passa per reforçar les estructures i millorar
la tecnificació de les explotacions, la potenciació de les unions
i associacions de productors i amb un objectiu de fer-los més
competitives i més orientades al mercat, potenciant cada
vegada més la participació dels agricultors, ramaders i
pescadors en els processos de transformació i comercialització
de les seves produccions i captures abans esmentades.

Des d’un punt de vista social la filosofia que marquen els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’any
2004 planteja la consecució de dignificar la professió dels
agricultors, ramaders i pescadors, fent entendre a la societat
que ells són els responsables de proveir als consumidors
d’aliments sans, saludables i amb quantitats suficients i de
l’altra per aconseguir que les famílies que integren el sector
primari a les Illes comptin amb un nivells d’ingressos dignes
que els permeti tenir una capacitat de poder adquisitiu similar
a qualsevol altra sector econòmic.

Per últim m’he de referir a la vessant mediambiental. Aquest
és el gran repte que planteja la nova PAC i que ara per ara els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per al 2004
han de tenir molt en compte, tal com és descriu també a la
memòria justificativa d’aquestes previsions econòmiques per
a l’any que ve. La superació dels desafiaments mediambientals
passa per aconseguir que els nostres agricultors, ramaders i
pescadors prenguin absoluta consciència de la importància que
tenen les seves intervencions en l’entorn tan rural com marítim
i que es potenciï les accions encaminades a la formació dels
actius humans per al sector primari de cara a aconseguir la
millor combinació possible dels productes i la conservació de
la naturalesa. Es tracta per tant, d’adaptar tot el sistema
d’ajudes a l’agricultor i ramader de les Illes a unes noves regles,
a una nova forma d’entendre el món rural, basat en assumir com
a pròpies unes mesures agroambientals que defineixin
clarament quin serà el paper de l’agricultor i ramader de la nova
Europa en el segle XXI i un agricultor i ramader que no s’haurà
de limitar només a obtenir producció agrària sinó que podent
prescindir i comptar amb aquesta hagi d’assumir un paper
important també reconegut econòmicament i solidàriament per
part de l’Administració de conservador del paisatge. 

Mentre tant, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca per a l’any 2004, resultat d’aquesta situació intermèdia
entre una PAC, l’actual, i la que queda per venir afronten també
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l’assignatura pendent de donar sortida a totes les ajudes que
l’actual sistema contempla i que són essencials per donar
continuïtat a l’activitat agrícola i ramadera de les Illes Balears.
En aquest sentit, un aspecte que ens preocupa molt i que des
de la Conselleria d’Agricultura volem donar-li una solució, no
només de present sinó també consolidable de cara al futur, és
aconseguir una millor agilitat i eficàcia per fer efectius els
esmentats ajuts als agricultors, ramaders i pescadors de les
Illes. Es tracta en definitiva d’establir un sistema que durant el
proper any permeti augmentar la rapidesa en la resolució dels
expedients d’ajudes perquè arribin a tothom en el menor temps
possible de tramitació. 

És per això que aquesta Conselleria d’Agricultura i Pesca es
marca l’objectiu de traslladar l’executiu de part d’aquestes
ajudes a les empreses públiques vinculades, IBABSA i
SEMILLA. Bé IBABSA tots sabem que és l’Institut de Biologia
Animal de Balears i SEMILLA Servei de Millora Agrària
Societat Anònima. Execució que suposa que ambdues
empreses passin a gestionar un pressupost que en el primer
cas, IBABSA, es situa en uns 10 milions d’euros, mentre que el
segon, SEMILLA, estam parlant de 19 milions d’euros. En
definitiva, uns pressuposts per al 2004 en els que la Conselleria
d’Agricultura i Pesca potenciarà les inversions d’investigació,
formació, divulgació, diversificació i millora d’infraestructures
fent especial i destacada incidència en tot allò que és relatiu a
la creació de noves xarxes de reguius i a la millora dels
anomenats camins rurals, aspectes que són claus per a la
superació dels desafiaments econòmics.

Un altre aspecte per entendre aquest pressupost de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’any 2004 també és
l’esforç financer que assumim plenament per donar estabilitat
i continuïtat en el sector de fruits secs, tan important i
emblemàtic a Balears. En aquest sentit vull dir que aquest
suport es tradueix tan per la vessant de consolidar les ajudes
que ja rebien el sector, com per les accions destinades a millorar
la competitivitat i la comercialització del producte en similars
termes. La conselleria també preveu en aquest pressupost
incrementar les partides destinades a la promoció de productes,
races i varietats autòctones de Balears. Per acabar aquesta part,
comentar finalment que l’agricultura ecològica i la integrada,
així com les ajudes a les ADV i a les ADS es potenciaran de cara
a la millora i manteniment dels actuals nivells de seguretat
alimentària per al consumidor.

Ja situats en l’anomenada segona part d’aquesta exposició
explicaré ara de la forma més clara possible quin són els grans
números del pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
En primer lloc el pressupost per al 2004 global i conjunt de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca i de les seves empreses
participades, SEMILLA i IBABSA, puja un poc més de 91
milions d’euros. En segon lloc desglossaré del total abans
assenyalat el següent: la conselleria seran 61.220.000 euros.
IBABSA, 10.525.000 euros i SEMILLA, 19.413.000 euros. En
tercer lloc aquests pressuposts presenten una pujada de 25,5
milions d’euros damunt els pressuposts aprovats per a l’any
2003, per tant, representa un increment del 38,66%. En quart lloc
la pujada abans assenyalada podria ser considerada com a

excessiva, però per a nosaltres és la quantitat mínima i
imprescindible per poder atendre les necessitats del sector
primari i de no veure-nos abocats a situacions de dèficit com les
que hem viscudes al final del present any 2003, que hem hagut
de cobrir amb dèficit de 12 milions d’euros.

En cinquè lloc, aquest dèficit de 12 milions d’euros ha estat
degut, entre altres raons, a odres publicades, solAlicituds
rebudes i guardades dins un calaix perquè no hi havia dotació
pressupostària per atendre-les, com és el mal de les patates pel
temporal de principis d’any, el Proalfa que està per pagar des
del 2000 fins al 2003, o el pagament d’ajudes en els fruits secs
per a enguany. En sisè lloc tornar a remarcar que línies d’ajudes
que tradicionalment eren gestionades des de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, es gestionaran directament des
d’IBABSA i SEMILLA, amb la finalitat d’aconseguir, com ja
s’ha dit abans, més eficàcia i agilitat. Això ens pot dur a pensar
que algunes partides deixen de tenir dotació pressupostària,
però la realitat que aquesta figura en el pressupost de
SEMILLA o d’IBABSA. En setè lloc, els pressuposts que els
presentam contemplen dotacions per atendre el futur programa
Proalfa i és un nou programa de fruits secs i no s’ha de deixar
de pressupostar cap línia d’ajudes, ni cap activitat que hagués
fet tradicionalment la Conselleria d’Agricultura i Pesca a les
seves empreses públiques. 

En vuitè lloc, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca els ho desglossaré per centres de cost. Secretaria
General 5.801.000 euros. Direcció General d’Agricultura
33.168.000 euros. Direcció General de Desenvolupament Rural
17.325.000 euros. Direcció General de Pesca 4.925.000 euros. La
totalitat és de 61.220.000 euros. Dins la Secretaria General cal
destacar una inversió d’1 milió d’euros en equipaments de
programes informàtics. I a la Direcció General d’Agricultura les
transferències per despeses corrents a SEMILLA i IBABSA és
per un total de 5,5 milions d’euros. La gestió d’ajudes del fons
CEOBA garantia per un import de 9 milions d’euros. La
reestructuració de fruits secs per un import de 3 milions
d’euros. La reestructuració de vinya per un import de mig milió
d’euros. Plans operatius de fruites, hortalisses i patates per 1,5
milions d’euros. Per indemnització per sacrifici de ramat mig
milió d’euros. I ajudes des del Pla de desenvolupament rural per
millorar la transformació i comercialització de productes agraris
per valor de 4,5 milions d’euros.

Quant a la Direcció General de Desenvolupament Rural,
aquests són els punts més destacables. En primer lloc i sense
cap casta de dubte el Pla de reguius amb unes inversions
previstes tan per a millora de les xarxes existents com per a la
creació de noves zones de reguius a totes les Illes Balears, amb
una aportació de més de 8 milions d’euros. Aquestes
actuacions s’emmarquen en el conveni de col Alaboració
Ministeri d’Agricultura- comunitat autònoma per al període del
2004 al 2008, amb una inversió total de 79 milions d’euros i allà
on els nostres agricultors i ramaders no hauran d’aportar cap
quantitat per a l’execució dels esmentats projectes. A més a
més està previst dins el capítol 7 les transferències de capital a
entitats locals i supramunicipals, ajuntaments, mancomunitats
i consells insulars per a l’execució de projectes de dotació i
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millora d’infraestructures per un import de més d’1 milió
d’euros. 

Mentre que al mateix temps el grup d’acció local per a la
millora i la potenciació del desenvolupament a les zones rurals
i altres institucions tenen pressupostat una quantitat que
supera el mig milió d’euros. Per a l’aplicació del Programa
horitzontal 2, cofinançat per l’Administració central i la Unió
Europea inclou els eixos de planta i millora d’explotacions
agrícoles i ramaderes. Incorporacions de joves agricultors i
altres inversions en el sector agrícola hi ha previst un total de
quasi 3 milions d’euros. Per a l’execució del Pla de
desenvolupament rural 2000-2006 pel que fa a aquest exercici
del 2004 s’han pressupostat 650 milions d’euros. Per acabar, a
les mesures d’acompanyament per a aquest proper any que
inclouen les mesures de protecció agroambiental, agricultura
ecològica, protecció de l’olivar, races autòctones, etcètera, es
preveu una aportació superior als 3.100.000 euros. 

Pel que fa a la Direcció General de Pesca cal destacar tres
línies principals. La primera, millora de la productivitat i
explotació dels recursos marins que fa referència als següents
punts: recuperar caladors sobre explotats, garantir l’activitat
pesquera i consolidar i incrementar les reserves marines,
construir un nou laboratori de pesca i aqüicultura i executar
programes europeus, Life Natura, protecció de les praderies de
posidònia. Totes aquestes actuacions estan dotades amb un
pressupost de 425.000 euros. La segona línia fa referència al
sector pesquer i té com a objectiu principal els ensenyaments
professionals nàutic- pesqueres amb una dotació de 150.000
euros. I la tercera aplicació del programa IFOB 2000-2006 és el
seu objectiu principal la reestructuració de la flota i la millora de
les condicions de la vida humana a la mar, així com millorar la
comercialització de les captures. Dins aquest punt cal destacar
que el programa de noves construccions de vaixells de pesca
acaba dins aquesta anualitat del 2004. La dotació prevista per
a aquesta tercera línia puja a uns 3,5 milions d’euros.

L’empresa pública SEMILLA executarà tots els programes
i actuacions que ha vengut desenvolupant els darrers anys i a
més a més durà a terme actuacions que històricament venia
realitzant de forma directe la Conselleria d’Agricultura i Pesca
per un import total de 15.800.000 euros. 6.600.000 euros
procedeixen d’actuacions que eren pròpies de la Secretaria
General i fan referència a estudis i treballs tècnics, conferències,
cursos, beques, colAlaboracions amb la Universitat, tasques de
suport i programes informàtics. 3.800.000 euros procedeixen
d’actuacions derivades de la Direcció General d’Agricultura i
fan referència a destrucció de més ajudes a OPA i UBACAL,
material de laboratori, anàlisis agrícoles, controls sanitaris
agraris, promoció agroalimentària, experimentació agrícola,
assegurances agràries, etcètera. 3.600.000 euros que tenen
l’origen a la Direcció General de Desenvolupament Rural i fan
referència a l’agricultura ecològica, realització d’infraestructures
destinades a l’ús general. 1.300.000 euros procedents de la
Direcció General de Pesca que es destinaran a confraries de
pescadors, material de treball, cursos i estudis.

L’IBABSA durant l’any 2004, a més de les actuacions que
li són pròpies i històriques, executarà altres actuacions que

anteriorment desenvolupava la Direcció General d’Agricultura
per un import global de 6 milions d’euros. Entre aquestes cal
destacar les ajudes per a fires ramaderes, associacions de
ramaders, assegurances ramaderes, Proagro, ADS, nucli de
control lleter i diversos programes de seguiment i control de
malalties del ramat.

Amb aquests pressuposts que avui per tant, presentam la
Conselleria d’Agricultura i Pesca vol contribuir que el sector
agrari, ramader i pesquer de Balears superi el desafiament abans
esmentats i les dificultats que suposa per endavant com és ara
la situació derivada de la malaltia del remugants, coneguda com
a llengua blava, posant a la seva disposició la total
colAlaboració d’aquesta conselleria i les ajudes necessàries,
sempre amb l’objectiu d’aconseguir el bon desenvolupament de
les actuacions que es proposin en benefici de tots els
agricultors, ramaders i pescadors de les nostres Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Un cop finalitzada l’exposició de l’Hble. Sra.
Consellera, desitjaria que ningú demanés suspensió. Qui vol
suspensió?

Bé no hi ha suspensió. Bé doncs procedirem al torn de
preguntes i observacions per part dels diferents grups
parlamentaris, de menor a major. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per dir que
hem escoltat amb atenció les explicacions de la consellera. Ha
tengut per circumstàncies..., dues compareixences molt
seguides, fa pocs dies va explicar la política general de la seva
conselleria i avui ens ha explicat els pressuposts amb una part
prèvia que és bastant igual a l’anterior, com no podria ser
d’altra manera. I per altra banda, amb uns objectius que jo crec
que segurament en aquesta àrea d’agricultura i pesca és on hi
pot haver més coincidències amb tots els grups i d’altra banda
que ve més condicionada per la política europea. Per tant, no hi
ha massa marge a la improvisació.

Agrair les seves explicacions, estudiarem amb deteniment
el pressupost i ja les altres coses que li haguem de dir seran per
via esmenes. En tot cas una consideració que li volíem fer, veig
que hi ha un import important de l’endeutament via empreses
públiques. Això en principi nosaltres no ho qüestionam, és una
possibilitat d’actuar sobre..., han de fer coses via endeutament
que el nostre grup sempre ha defensat que es pogués utilitzar
aquesta fórmula. Sí que és una mica sorprenent, volia deixar
constància d’això, és una mica sorprenent el canvi que s’ha
produït dins el Partit Popular, ara fa només un any
l’endeutament d’empreses públiques era un escàndol que
portava a la ruïna a la nostra comunitat i ara s’aplica d’una
manera més generosa que s’havia fet en etapes anteriors. Dir
també una qüestió que ha parlat, donar més papers a l’empresa
pública perquè gestionin directament coses que es feien des de
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la conselleria. Això és una cosa que en principi al nostre grup
no li agrada especialment, però no hi entrarem. Vostè ha dit que
creu que d’aquesta manera seria més eficaç i al final li jutjarem
els resultats i efectivament si s’aconsegueix major eficàcia o no
s’aconsegueix per aquesta via.

I ja dic, mirarem amb més detall els pressuposts i farem les
esmenes parcials que creiem convenients. En tot cas desitjar-li
èxits en la seva gestió i desitjar-li que no hagi de passar i que
no haguem de passar tots per les desgràcies que s’havien
passat aquesta legislatura anterior i que el problema de la
llengua blava pugui estar controlat i no (...) com ha via passat
abans, que no tenguem sequera i no tenguem tots aquest s
problemes i es puguin dedicar la major part dels pressuposts a
realment millorar la situació del nostre camp i del sector pesquer
que fa molta falta.

Per tant, com és molt tard jo no li faré més preguntes
concretes i ja dic aquesta constatació ens sorprèn, la via
endeutament que s’utilitza que no es correspon a allò que es
deia en altres moments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé agraïm a la consellera les
informacions que ens ha donat i el detall, constarà en el Diari
de Sessions i seran de gran utilitat a l’hora de fer esmenes
parcials.

Bé efectivament ens trobam amb un desplaçament del
pressuposts en matèria d’agricultura i pesca de la conselleria
cap a les empreses públiques, el pressupost de la conselleria
pugen poc, un 3%, més o manco vendria a ser la inflació. El que
passa és que hi ha una disminució d’allò que són les ajudes
directes als pagesos i pescadors dins allò que són els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Concretament allò que són les transferències de capital, és a dir,
les subvencions directes baixen més de 5 milions d’euros. O per
exemple, allò que serien les 3 direccions generals, o millor dit,
els 3 programes destinats a la pesca també passen de 5.300.000
euros l’any 2003 a 4.925.000 l’any 2004. És a dir, veim que allò
que és la política de la conselleria es desplaça cap a IBABSA i
SEMILLA que efectivament tendran un endeutament de
20.894.000 euros, parlam d’un deute, d’uns crèdits de més 3.500
milions de pessetes.

Bé jo crec que la situació del sector primari requereix
pressuposts importants, és a dir, no qüestionam la quantia
d’aquests pressuposts. Això sí, com deia el portaveu
d’Esquerra Unida fa un moment, precisament jo avui matí
repassava la intervenció de la portaveu en matèria de
pressuposts del Grup Parlamentari Popular i allò que va dir
l’any passat del deute que preveien els pressuposts per a l’any

2003, que devien ser un 30% dels que preveuen els pressuposts
del 2004, be idò allò que va dir està escrit i no ho repetiré
perquè nosaltres no tenim aquestes formes. 

Clar el problema és que per una part ho justifiquen per
donar major eficàcia i agilitat a les ajudes, objectiu lloable sense
que no vagi en detriment de la transparència, i naturalment és
molt més difícil seguir l’objectivitat, la transparència de les
ajudes, especialment quan són ajudes públiques destinades als
administrats, molt més difícil que aquestes actuacions siguin
transparents i objectives. Aleshores això ens obligarà a un
major esforç de seguiment, esperam que aquests ajuts, encara
que siguin a través d’empreses públiques, siguin mitjançant
convocatòries publicades en el Butlletí Oficial amb uns barems
clarament transparents i objectius a fi que ningú pugui alAlegar
desconeixement de les ajudes o que es facin parts i quarts.
Aleshores la petició que li feim, Sra. Consellera, és que es
tramitin aquestes ajudes, que es cobrin amb major rapidesa però
que no suposi perdre transparència ni objectivitat a l’hora de
donar aquestes ajudes, i naturalment la nostra feina és fer un
seguiment i vigilar-les.

Si bé he de dir que no tot aquest increment pressupostari,
que vostè ha quantificat correctament en un 38%, arribarà
directament a pagesos i pescadors. Concretament en el
pressupost de SEMILLA, pàgina 86, quan es parla de com es
distribuiran aquests 15.828.000 euros que provenen de deute i
van cap a inversions reals de SEMILLA, ens desglossa com es
gastaran, i per exemple veim que 6.632.000 euros, és a dir,
parlam de 1.100 i busques de milions de pessetes, es gastaran
en estudis, treballs tècnics, reunions, conferències, beques,
colAlaboració amb la UIB, tasques de suport i programes
informàtics. És a dir, que allò que es desplaça és despesa
corrent de la conselleria, en aquest cas eren despeses
vinculades anteriorment a la Secretaria General, i ara passen a
SEMILLA i ens endeutam per fer aquesta despesa corrent.
Aleshores no ens endeutam per fer inversions, ni tan sols ens
endeutam per subvencionar línies d’ajut directes a pagesos i
pescadors, que es necessiten; ahir aprovàrem una proposició
no de llei per incentivar les ajudes en matèria de fruits secs, en
matèria de ramaderia, però això bàsicament tot és despesa
corrent.

Igualment les ajudes destinades a pesca, 1.260.000 euros,
que part d’aquests ajuts també van a infraestructures d’ús
general, material de treball, cursos i estudis. És a dir, que el que
ens preocupa és que aquest endeutament tan important vagi a
augmentar la despesa o a finançar la despesa corrent de la
conselleria.

També dins el pressupost de SEMILLA hi ha una explicació
de la variació d’actius financers, és a dir, la participació del
Govern mitjançant l’empresa pública dins empreses
participades, és a dir, adquisició d’accions o acudir a
ampliacions de capital. Es justifiquen 300.000 euros per a
l’adquisició d’accions de l’empresa Carnilla SA, que realitzarà
una ampliació de capital, però no hem trobat enlloc cap partida
pressupostària per acudir a l’ampliació de capital que està
anunciada de PRILAC, i també havíem obtingut el compromís,
hi ha un acord parlamentari, que el Govern continuarà donant
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suport a Prilac atès que des de la constitució, des de la
fundació d’aquesta empresa, els resultats per als productors de
llet balears, a Mallorca, perdó, han estat importants, és a dir,
simplement l’anunci de PRILAC ja va suposar un increment de
6 pessetes per litre als productors de tot Mallorca, no només als
que duen la llet a PRILAC. Bé, aleshores el Parlament va valorar
que era necessari mantenir la participació i acudir a l’ampliació
de capital, si es produeix, de PRILAC, i no ho veim previst
damunt els pressuposts. Tenen marge, la bossa és grossa, però
ens hagués agradat veure-ho escrit aquí i esper el seu
compromís verbal perquè tranquilAlitzarà els productors de llet
que ja..., bé, no tornarem reproduir la polèmica que hi va haver
amb tota aquesta empresa.

Dins el pressupost de la Conselleria d’Agricultura, és a dir,
la pregunta pot ser: com és possible que augmentem els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i desplacem la
despesa corrent i les ajudes directes a associacions i a pagesos
i pescadors cap a les empreses públiques?, i el que feim és que
hi ha un augment important de les inversions, que es mantenen
dins la Conselleria d’Agricultura. Una part important ens
suposam que és per a adquisició de terrenys de cara a fomentar
el que seria el reg amb aigües depurades, i llavors hem vist una
sèrie de partides molt importants que són inversions
immaterials, que a la memòria es descriuen molt poc, com per
exemple..., si ho trob en un moment..., per exemple veim en el
programa 714B, de la Direcció General d’Agricultura, ni més ni
manco que 4.705.000 euros en inversions de caràcter immaterial;
o en el programa..., 718A, de la Direcció General de Pesca,
421.000 euros en inversions immaterials. És a dir, realment són
quantitats importants, que s’acosten als 80 milions de pessetes,
que no se’ns explica en què s’invertiran, i si se’ns pot donar un
poquet més de detall tal vegada ja ens estalviaríem haver de fer
qualque esmena si veim que estan destinades als objectius que
nosaltres consideram necessaris.

I poca cosa més. Res, agrair-li per avançat les seves
respostes, i en vista que és molt tard intentarem acabar prest.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera y altos
cargos de la conselleria por su presencia en esta comisión para
prestar las informaciones necesarias para la mejor comprensión
de este presupuesto, y tendría que comenzar diciendo que
efectivamente en la Conselleria de Agricultura y Pesca siempre
hay un componente de imprevisibilidad puesto que sucede, y
de hecho ha sucedido en los últimos años y seguro que
sucede, por desgracia, en un futuro, hay una serie de
acontecimientos que no se pueden prever, como pueden ser
tormentas, plagas, etc., y que a veces desequilibran un
presupuesto o nos llevan a desfases presupuestarios no
deseados. 

Ahora, hay situaciones y catástrofes que sí que se pueden
prever, y una en concreto que no veo que esté prevista en el
presupuesto es una que está anunciada y que parece que es
inminente que se va a llevar a cabo, que parece que no tiene
una relación muy directa con su conselleria pero yo creo que sí
que la tiene, y es el impacto que va a tener en la agricultura y en
la ganadería, en el medio rural de nuestra isla, la creación de la
autovía Inca-Manacor. Yo quería preguntarle si tienen algún
estudio previsto de cómo va a afectar y a perjudicar a la
estructura del campo de Mallorca, de una de las partes más
importantes del campo de Mallorca, si tienen algo previsto para
paliar el fuerte impacto que esto va a suponer, si se le ha
pedido opinión, también, a esta conselleria acerca de la
construcción de esta autovía y de su altamente negativo
impacto sobre el mundo rural, y en ese sentido quería
preguntarle, pues ya digo, qué es lo que tienen previsto, lo que
piensan hacer o lo que pueden tener intención de prever de
cara al futuro ante la desgracia que se nos avecina por esa
zona, que sí que es altamente previsible.

En segundo lugar, sobre cantidades. Nos dice que ha
habido un incremento del dinero que le han puesto. Yo tengo
que discrepar. A las cifras se les hace decir lo que se quiera,
pero no le han puesto dinero, le han puesto deuda; es decir, no
es lo mismo ponerle pesetas, euros, que ponerle pagarés, letras,
créditos, etc., no es lo mismo, no es lo mismo y lo iremos
viendo a lo largo de este presupuesto. El único que se ha
llevado dinero, dinero dinero, es el Sr. Rodríguez; a los demás
les han colocado todas las deudas que han podido a las
empresas públicas, pero el dinero dinero se lo ha llevado
Rodríguez, es el único que va limpio de deuda. Por algo es uno
de los más listos del gobierno provisional.

Pero en fin, entremos en las empresas. IBABSA. Sobre
IBABSA quería preguntarle un par de cuestiones. Hay un
programa de control de la lengua azul, de la plaga de la lengua
azul, y quería preguntarle qué dinero va a dedicar i a qué
actividades concretas; me interesan sobre todo las de
prevención, no tanto las de indemnización que, efectivamente,
todos comprendemos que hay que llevar a cabo una tarea
indemnizatoria, habrá que llevarla, pero en actividades de
prevención qué está previsto y para qué programas
concretamente, ya que es un tema, además, de gran actualidad.
Luego se habla también de medidas de ayuda al sector lácteo
de nuestra comunidad autónoma; quería preguntarle en
concreto qué medidas y por qué importe están previstas en su
presupuesto. 

Y en IBABSA sí que me llama también la atención una cosa
que no entiendo yo que esté justificada, y es que se triplica el
endeudamiento del IBABSA, que según las cifras que he visto
me puede decir si estoy equivocado, porque a veces la falta de
hábito en ver según qué números nos pueden llevar al error,
pero según los datos que yo he visto pasa de 2.800.000 euros
a 6.184.000 euros, es decir, se triplica el endeudamiento en el
IBABSA.

Por lo que respecta a SEMILLA quería preguntarle cuánto
tienen previsto dedicar a la compra de maquinaria especializada
y qué tipo concretamente, y en qué concepto será cedida dicha
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maquinaria a empresas agrarias, puesto que tienen un programa
específico para ello y no he podido encontrar el detalle, es
decir, qué tipo de maquinaria especializada van a comprar i por
qué título la van a ceder a empresas agrarias, para garantizarnos
también que la cesión a las empresas agrarias va a ser con el
grado de transparencia que precisa nuestro sistema político.

En el capítulo de gastos financieros de SEMILLA nos llama
la atención también que pase de 107.000 euros a 953.000, casi 1
millón de euros. Querríamos preguntar a qué se debe que se
multiplique por 8 el aumento de los gastos financieros.

Luego se nos hace referencia -ya ha hablado el portavoz
que me ha precedido- a que está prevista la creación de una
serie de empresas en el año 2004 relacionadas con la mejora de
actividades generales en el sector agrario. Para ello hay un
presupuesto de unos 950.000 euros; de estos 950.000 euros
creo que 300.000 son para el digestor y nos quedarían unos
650.000 para la creación de nuevas empresas. Son bastantes
millones de pesetas y nos gustaría saber exactamente para qué
empresas, en qué ámbito geográfico, en qué ámbito espacial,
etc., máxime teniendo en cuenta los antecedentes de esta
conselleria antes de que fuera regida por usted, sin ninguna
duda, que tenía un gran interés per extenderse por el mercado
de Europa del este y de América latina. Entonces nos gustaría
saber si ahora se va a ceñir a otro tipo de empresas y en otros
ámbitos geográficos, y qué empresas son, si tienen una
cuantificación del dinero pues más o menos sabrán ya o
tendrán una idea aproximada, aunque luego se puede frustrar,
se puede ampliar, cambiar o variar, pero tendrán una idea
aproximada de a qué empresas se refieren.

La variación de pasivos financieros de SEMILLA es
espectacular, efectivamente, 15 millones de euros, ya ha hecho
referencia el portavoz que me ha precedido, que dice que pasan
aquí por motivos de agilidad, y me llama la atención
especialmente la partida, también, de 6.632.553 euros para
estudios, trabajos técnicos, reuniones, conferencias, becas. Sra.
Consellera, en estas comparecencias -no le afecta directamente
a su conselleria pero si a otras- hemos tenido también una...,
hemos estado jugando, por decirlo de alguna manera, a dónde
está Wally, y el Wally en este presupuesto es el equipo ciclista.
Nos faltan 6 millones de euros que no sabemos dónde están.
Yo cuando veo 6 millones de euros, 6.600.000 para estudios,
trabajos técnicos, reuniones, conferencias, etc., claro, saco una
conclusión muy clara: no es que se vaya a gastar 6 millones de
euros en estudios, trabajos técnicos, reuniones, conferencias,
becas y todo esto, porque eso es una cosa completamente
desmesurada. No se los va a gastar, están puestos ahí para
compensar la partida de endeudamiento; es una partida un
poco, pues que no la habría diseñado mejor probablemente el
contable de Al Capone, es decir, ponemos una partida de
gastos que van a ser ficticios pero tenemos en el otro lado una
partida de endeudamiento que de esa manera justifica ese
gasto. Entonces ese gasto yo creo, Sra. Consellera, y eso es
confianza que le tengo, que no se va a gastar esos 1.000
millones en estudios, trabajos técnicos y cosas de estas
características. Tengo cierta seguridad.

Entonces no sé si es que está aquí el equipo ciclista que
estamos buscando por todas las consellerias y nadie sabe
dónde está, sólo hemos encontrado 450.000 euros en la
Fundación Illes Balears, no encontramos ni un céntimo más, el
de Turismo dice que no los tiene él, la de Deportes dice que no
los tiene ella, y decimos: a ver si es que están aquí, en
Agricultura, y si no está aquí el Wally de estos presupuestos,
pues entonces quiero preguntarle si es verdad que se piensa
gastar 6.632.000 euros en estudios, trabajos técnicos,
reuniones, conferencias y becas. Yo creo que no, pero en fin,
en cualquier caso nos lo dice y nos lo podría justificar, dice “es
que vamos a hacer tantos estudios, tantas becas”, y así lo
podríamos comprender mejor.

Respecto a la Dirección General de Desarrollo Rural leíamos
en la página 114 del presupuesto que hay una inversión en
nueva infraestructura y bienes destinados al uso general de 8
millones de euros. Le quería preguntar para qué son. Me da la
impresión de que pueda tratarse de obras de regadío, me da la
impresión, no lo sé porque en el detalle no está, pero si se
tratara de obras de regadío sí que me gustaría preguntarle a qué
proyectos concretos se refiere, que me hiciera una pequeña
numeración, si no exhaustiva por lo menos indicativa, de a qué
proyectos de regadío se refiere. En la misma página
encontramos las transferencias de capital por 868.000 euros,
casi 1 millón de euros; nos gustaría saber si tienen alguna
previsión de cómo se va a utilizar esta partida de transferencias
de capital.

De más actualidad es la siguiente pregunta, y es que el
p asado martes el pleno aprobó una serie de medidas
agroambientales para la agricultura de secano y ganadería, y
quisiera preguntarle dónde está consignado ese dinero para dar
cumplimiento al acuerdo del pleno que tuvo lugar el martes
pasado.

Yendo un poco más adelante tenemos otra serie de
transferencias de capital, en la página 123, por importe de
2.958.000 euros, una cifra también importante. Queríamos
pedirle si nos puede hacer un breve desglose de esas
transferencias de capital.

Hay otros programas, como por ejemplo el programa que se
cita en la página 132 para el fomento de la difusión del seguro
agrario. Me gustaría saber cómo van a gastar dinero, qué
actuación concreta van a llevar a cabo para fomentar la difusión
del seguro agrario, si van a llevar a cabo algún tipo de
actuación, qué coste tiene y cuál es esta actuación, puesto que
es una cuestión realmente muy interesante e importante para
esta comunidad autónoma. Asimismo ¿qué medidas van a tomar
para el fomento de la agricultura ecológica y agricultura
integrada, a las cuales ha hecho mención?, o sea, las partidas
y el programa con la mayor concreción posible. 

Por último, naturalmente, no puedo acabar la intervención
sin preguntarle por algunos de los proyectos que iban a ser
financiados por la ecotasa. Quería preguntarle cuáles de esos
proyectos se mantienen y dónde están presupuestados, puesto
que, como dijo el presidente del gobierno provisional, en vez de
pagarlos nuestros visitantes o de colaborar nuestros visitantes
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en pagarlos, a partir de ahora los pagaríamos no sin impuestos,
sino con nuestros impuestos, porque no es que no se vayan a
pagar con algo que no sean impuestos, porque nos decía el
presidente del gobierno provisional: “de un impuesto para
pagar las cuestiones medioambientales; ahora no las
pagaremos con impuestos”. Yo no sé de dónde sale el dinero
del presupuesto, pero me temo que sea de impuestos, me temo
que sea en su mayor parte de impuestos. Pues bien, ya que lo
hemos de pagar con nuestros impuestos, me gustaría saber qué
proyectos van a ser financiados, proyectos antiguos de la
ecotasa, cuáles se mantienen y dónde están presupuestados.
Por ejemplo me referiría a los árboles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez... Perdone, Sr. Diéguez, se ha excedido en tres
minutos y medio, ya.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En 25 segundos acabo.

...árboles de interés paisajístico, que era ayuda a la siembra
de árboles autóctonos, querríamos saber si esto va a continuar;
incentivos para regadío con aguas residuales, no tanto la
infraestructura sino las subvenciones para adecuar las
instalaciones; el centro de experimentación y formación agraria
o el fomento de la ganadería semiextensiva en Ibiza. Son
algunos de los proyectos.

Y por último, y en 3 segundos acabo, sólo una palabra para
la pesca ya que no me queda más tiempo, si se van a hacer
paradas biológicas y si hay una partida prevista para
compensar el coste de las paradas biológicas.

Nada más y gracias por la comprensión, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diéguez. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular té la paraula el Sr. Josep Mayans per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull donar-li
l’enhorabona perquè jo crec que aquests pressupostos no
només són uns pressupostos pont cap a la nova o la propera
política agrària comunitària, sinó que donen solució o milloren
moltes situacions dels pagesos i ramaders de les Balears, i
també per al suport dels pescadors. Això vol dir, per exemple,
que a part de millorar les infraestructures agràries, com el
regadiu, que ha citat molt bé, els camins, l’electrificació, o
millorar també la transformació dels productes i la seva
comercialització, també milloren, i això és una de les línies
importants dins la PAC, la política agrària comunitària, milloren
el medi ambient, l’ajuden a conservar i l’ajuden a millorar-lo ,  i
també, i per suposat que és un objectiu per intentar potenciar
i intensificar el sector primari, dignifiquen i milloren els llocs de
feina i una mica la personalitat del pagès i del ramader.

Però també ens agradaria que ens explicàs una miqueta
quina variació sofreixen, supòs que en el sentit d’augmentar,
les ajudes que ara reben els agricultors, els ramaders i els
pescadors, ja que el pressupost, com ha comentat, de la
conselleria augmenta en un 38,66%. També m’agradaria que ens
especificàs un poquet més, ja que s’ha assignat a les empreses
públiques IBABSA i SEMILLA part de la partida
pressupostària assignada a la conselleria, quins avantatges
podran obtenir els ramaders, agricultors i pescadors de les
Balears amb aquesta assignació a les empreses públiques.

Tenia aquí un apartat pel que fa a la llengua blava, però el
Sr. Diéguez ja li ho ha comentat, crec, i supòs que ara ho
contestarà.

Un problema molt important també que fa temps que s’ha
detectat en els pagesos i els ramaders de les Balears és que el
benefici que obtenen ells net és un benefici, evidentment, a
considerar, però petit en relació al benefici que obtenen les
empreses transformadores, les empreses comercialitzadores. A
mi m’agradaria també que ens digués quines accions i quines
línies d’actuació hi ha previstes per potenciar les indústries
agroalimentàries, potenciar la promoció dels productes rurals,
en fi, una mica en aquesta línia.

I per últim, i per no allargar-me més que ja és tard, una de les
principals mancances també ja dins el sector pesquer és la falta
de professionals. La falta de professionals és evident però
sobretot té una causa: la causa és que per ser professional o
per treballar dins el sector pesquer es necessita una formació
prèvia que dura uns mesos, amb la titulació corresponent o amb
els permisos o les llicències corresponents, i ens agradaria
també que ens explicàs quines mesures té pensades la
conselleria a nivell de formació per solucionar els possibles
professionals i els futurs professionals de la pesca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per contestar l’Hble. Sra.
Consellera, o si també vol designar una persona, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, presidenta. Amb les preguntes tècniques que
m’heu fet sobre les anomenades partides passaria la paraula al
secretari general, que serà exactament el que podrà donar més
informació exacta del que se m’ha demanat.

Per altra banda i de manera global sí que m’agradaria
contestar als portaveus i dir-los que si hem passat partides o
doblers cap a les dues empreses públiques és perquè no
consideram de rebut que els pagesos i els pescadors hagin de
cobrar ajudes al cap de dos i tres anys, com es va fent fins ara
pel motiu que sigui, i nosaltres creim que serà més àgil poder
arribar a aquestes persones si podem fer això a través
d’IBABSA i SEMILLA, cosa que ens permet la llei. El que no
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permet la llei és haver de pagar ajudes cofinançades, que
aquestes sí que queden a la conselleria, però les que van
directes des de la conselleria, vull dir, les que paga el Govern
balear poder-les pagar realment quan aquesta gent necessita
l’ajuda. 

Que hi haurà transparència, Sra. Sampol, tota la del món, no
sé fer feina d’altra manera, no hi per què amagar res, no hi ha
per què no haver de fer arribar tot el que hagi d’arribar a totes
les persones que es puguin acollir a totes les ajudes que surtin.
Tot el control que necessitin i que vulguin per part dels
portaveus estarem a la seva disposició per donar totes les
facilitats que hi hagi perquè no hi ha per què no donar-ne. 

Dit això m’agradaria si el secretari general volgués contestar
més directament el tema de les partides concretes que s’han
anomenat aquí ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula el Sr. Llorenç Rigo.

EL SR. SECRETARI GENERAL (Llorenç Rigo i Rigo):

Bones tardes. Hi ha hagut portaveus de diversos grups que
han parlat del fort endeutament de les empreses públiques, ha
estat un tema repetitiu. A aquesta secretaria general ni a cap alt
càrrec de la Conselleria d’Agricultura no competeix massa
decidir com es financen les actuacions que es volen fer. Això ha
estat una decisió que ens ha vengut donada per la Conselleria
d’Hisenda i per tant no podem donar massa explicacions
d’aquest tema. A continuació d’això ve el tema de les despeses
financeres. Clar, si hi ha endeutament hi ha despeses
financeres.

El Sr. Sampol s’ha referit a la disminució de les ajudes
perquè ell ha quantificat en 5 milions d’euros les ajudes directes
als agricultors, però m’ha de permetre que li recordi que hem de
contemplar la quantitat d’ajudes que s’han passat cap a la
gestió directa d’IBABSA i de SEMILLA, que jo quantific de
l’ordre de 17, 18 milions d’euros. 

Després també el Sr. Sampol ha fet referència a una partida
que passa de la Secretaria General Tècnica cap a SEMILLA i a
una altra que passa de la Direcció General de Pesca cap a
SEMILLA, que ell ha puntualitzat o ha apuntat que eren
despeses corrents. Jo tenc aquí, pel tema de beques
d’investigació, dins aquesta partida que va de la Secretaria
General Tècnica cap a SEMILLA, pels temes de beques
d’investigació tenim 500.000 euros. Pel tema de seminaris...,
escola d’agricultura, ajudes a la universitat pel tema de la
enginyeria tècnica agrícola, tenim 500.000 euros més. Per a
equips de processos informàtics tenim 400.000 euros; per a
cursos de formació tenim 100.000; per a programes informàtics
tenim 300.000 euros; per a un estudi de la realitat de la situació
del sector agrari dins totes les Balears, que és voluntat
d’aquesta conselleria fer l’any que ve, tenim 600.000 euros. 

S’ha traslladat també cap a SEMILLA tot el personal que es
tenia contractat a TRAGSA per donar suport a diverses accions

si aquestes eren en temes d’agricultura i de pesca, i s’ha passat
cap a IBABSA el personal que es tenia contractat a TRAGSA
en temes de ramaderia.

I després també hem posat un comodín per a possibles
actuacions davant eventualitats de 2 milions d’euros dins
aquesta partida de 6 milions de què vostè ha parlat. 

Quant a la Direcció General de Pesca..., perdoni, que estic
cercant aquí tot el que ve des de pesca, de la Direcció General
de Pesca passen cap a SEMILLA 230.000 euros per tema de
confraries de pescadors. 600.000 euros pel tema del laboratori
de pesca i aqüicultura, i altres petites partides que jo aquí no
tenc sumades però... 50.000, 70.000, 90.000, de la Direcció
General de Pesca.

Ampliacions de capital a distintes empreses. Nosaltres, a
més de Carn Illa, que s’ha especificat concretament, i a més de
PRILAC, que són dues empreses que ja tenim participades,
creim que s’hauria de fer qualque cosa, però encara no podem
posar noms ni podem dir amb qui ho faríem, amb un tema de
sala de trossejat de carn.

També creim que s’hauria de fer qualque cosa amb un tema
d’encebador comunitari de vacum i també s’hauria de fer
qualque cosa en el comerç al detall de productes
agroalimentaris, estam pensant amb una idea similar o potenciar
o ajudar Queviures d’aquí, que vostè coneix.

També, el Sr. Sampol, ha parlat d’un increment molt
important de les inversions. Bàsicament està dins la Direcció
General de Desenvolupament Rural i és el tema de la compra de
terrenys per fer les balses de rec i el tema d’obres per a
aquestes pròpies balses de rec. Creim que no hem de quedar
aturats per no tenir fons propis i que ens quedi penjat després
el Pla nacional de rec que tenim en marxa.

Bé, a IBABSA, una pregunta ja del Sr. Diéguez, en el tema
de la llengua blava. En el tema de la llengua blava, com a
pressupost ordinari, hi ha dins el capítol 64 el Pla nacional de
vigilància de la llengua blava, que són 994.000 euros. Hi ha un
estudi amb la Universitat per detectar exactament quin és el
vector de la llengua blava i quines són les condicions
meteorològiques que el deixen circular, per 100.000 euros.

Bé, també contestant el Sr. Diéguez, referent al tema de la
compra de maquinària especialitzada i cessió a empreses
agràries, això figura en els pressuposts perquè ve d’una acció
anterior, de la qual encara només en queda viva una actuació,
que va ser una compra de maquinària d’empaquetar, molt
avançada, que va fer Semilla i que es va cedir en lloguer a
s’Esplet de sa Pobla; i les condicions de cessió és que es cobra
un lloguer igual a l’amortització.

Com ja he explicat abans, responent al Sr. Sampol, dins els
6 milions d’euros que hi ha traspassats de Semilla, perdoni, de
la Secretaria General cap a Semilla, ja he dit quines coses hi
havia. No hi ha l’equip ciclista, Sr. Diéguez.
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Bé, he pres nota, vostè ha parlat d’una partida, Sr. Diéguez,
de 9.190.000 euros, que m’ha paregut que vostè es volia referir
a un capítol 64. No és un 64, o aquesta quantitat a mi només me
sona a un lloc, és el programa 714A i és una 77. Aquesta partida
engloba totes les ajudes que venen del FEOGA Garantia i estan
finançades cent per cent pel Mercat Comú, concretament és la
714A 700, són 9 milions d’euros; aquí hi ha les ajudes a la carn
d’oví i cabrum, a la carn de vacum, a la llet per als escolars, a la
transformació de cítrics, cultius d’herbacis, hi ha tot això.

El tema del foment de les assegurances agràries, el que es
fa és un pacte amb Agroseguros, pel qual s’afegeix una
subvenció pròpia de la comunitat autònoma a la subvenció que
ja dóna el ministeri damunt les assegurances. I creim que la
millor promoció que es pot fer és adaptar els nivells
assegurables a la realitat, perquè així els pagesos, en cas de
tenir una avaria, cobraran el valor que han perdut, aleshores
feim comptes anar per aquest camí.

El tema del foment de l’agricultura integrada i l’agricultura
ecològica, hi ha uns fons transferits, bé, transferits no, que
normalment estaven pressupostats a la Direcció General del
Desenvolupament Rural per a suport als consells reguladors
d’agricultura ecològica i integrada, que han passat a Semilla i
que les ajudes es faran directament des de Semilla. I després
també hi ha, dins el PDR i dins les mesures d’acompanyament,
línies d’ajudes específiques per a l’agricultura ecològica.

I aquí, que tengui anotat, tenc el tema de les aturades
biològiques de pesca, que això m’estim més que li respongui el
director general de Pesca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Damià Morell. No, ah, Miquel Àngel
Calviño.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Miquel Àngel
Calviño i Julià):

Moltes gràcies, Presidenta, és que la foto està, me pareix
que la foto està girada, perdonau, però jo no...

Bé, dins les aturades biològiques no hi ha cap partida en el
pressupost, és perquè els caladors, per sort, els caladors de les
illes estan bastant bé. Venc a dir, els mariners ara, encara, si fa
feina, doncs pot treure el jornal o treu el jornal. Sí que n’hi una
d’aturada biològica que ha començat enguany i que acabarà
l’any que ve, que és en el tema de la rossellona, d’aquest tipus
de copinya que s’agafava dins la part de s’Arenal, que sí que
s’ha esgotat, supòs que per un esforç massa fort; s’ha esgotat
i sí que s’ha trobat una partida, a més que ve d’Europa, que
Europa prohibeix completament subvencionar les aturades
biològiques, i sí que l’hem poguda trobar, però només per a
aquesta espècie en concret. Però a nivell general no n’hi ha,
perquè creim que no és necessari ara per ara amb els estudis
que tenim i que s’estan fent actualment, arribar a aquestes
aturades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Consellera vol seguir la intervenció seva o algú més
ha de contestar? Ara vostè vol acabar o ja entram dins el torn
de rèplica?

Dins el torn de rèplica, per part del PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Pere Sampol. Cinc minuts per a la rèplica.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No seran necessaris, Sra. Presidenta, perquè només han
quedat dos temes. Bé, una puntualització; personalment, pens
que 600.000 euros per realitzar un estudi del sector són molts
d’euros, sortint d’un Congrés Rural en el qual ja es varen
consensuar unes accions a fer de cara al futur importants.

De les respostes que m’ha donat el Secretari General Tècnic,
ha quedat pendent l’aclariment del que serien les inversions
immaterials. Hi ha tres partides d’inversions immaterials, ja li he
dit els programes que eren, que és el programa 714B, que així
mateix parlam de 4.700.000 euros. Després, del programa de
pesca, també hi ha una quantitat important. En concret, tres
partides d’inversions immaterials importants que m’agradaria
que me digués amb què es gastaran.

I finalment, voldria deduir de la resposta, que no m’ha
quedat clar, és si pensen acudir a l’ampliació de capital de
PRILAC, sí o no? El Secretari General Tècnic m’ha dit que tenen
accions dins PRILAC, però si hi ha una ampliació de capital, el
Govern hi participarà amb el mateix percentatge que hi té fins
ara, més, menys? I m’agradaria una resposta, sí o no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta, y brevemente también. Primero
agradecer las explicaciones que se nos han dado. Brevemente
también decir que no se me ha hecho ninguna referencia al tema
de si se ha estudiado o se piensa estudiar o se piensa tomar
alguna medida con respecto al impacto de la previsible autovía
de Inca a Manacor, que no sólo va a tener un impacto grave
sobre Unió Mallorquina, sino que también lo tendrá sobre el
campo de nuestras islas y sobre una zona especialmente
sensible; o sea, si hay algún estudio, si se piensa hacer alguno,
si se piensa estudiar cómo va a afectar, qué medidas se van a
tomar; también desde el punto de vista de lo que significa al
configuración nueva que se va a dar a ese territorio y cómo va
a afectar esto a las explotaciones agrarias que hay en esta zona.

Respecto al endeudamiento, efectivamente, pues me han
dado una explicación que creo que es clave y coincide con la
que nos temíamos, que es la decisión del endeudamiento viene
de Hacienda y claro, ha habido un cerebro que ha repartido la
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deuda con criterios no propios de cada conselleria para cuadrar
un presupuesto que, efectivamente, sufría un cierto descuadre.

Respecto a otra cuestión que sí considero que es
importante y que no se me ha contestado y que quisiera que se
me hiciera una referencia expresa, es a los proyectos que iban
a ser financiados con la ecotasa: los árboles de interés
paisajístico, incentivos para regadío con aguas residuales, el
Centro de Experimentación y Formación Agraria, Fomento de la
ganadería semiextensiva en Ibiza, etc., son algunos ejemplos
que he puesto, aunque haya algunos otros más, que me
gustaría saber si los vamos a seguir manteniendo o no.

Y falta, probablemente porque se ha pasado tomar nota de
este detalle, las ayudas que fueron aprobadas en el pleno del
pasado martes, a ver dónde está consignado este dinero.

Por último, sobre la cuestión general del traspaso de estas
importantes cantidades de capital a las empresas públicas para
conseguir agilidad, tengo que tener una cierta discrepancia, en
el sentido de que tenemos un ejemplo muy claro en nuestra
comunidad autónoma, que fue la grave catástrofe que
significaron las tormentas de noviembre del 2001, si no me
confundo con el año, porque las fechas recientes a veces nos
llevan a confusiones, 2001, 2002, quiero decir ..., bueno, en
estas tormentos donde se generó una línea de ayudas por el
Gobierno, prácticamente el 90% de las ayudas estaban pagadas
en un plazo de seis meses, y era una cosa imprevista, con un
presupuesto que hubo que habilitar extraordinario, con todo un
trámite completo y prácticamente en unos seis meses estuvo
totalmente resuelto, quiero decir que la administración bien
gestionada puede dar respuesta incluso a cosas imprevistas y
no presupuestadas, como ha sido el ejemplo. En definitiva y
fundamentalmente quisiera ya, para terminar, que se me aclarara
el tema de los proyectos de la ecotasa, qué va a pasar con ellos.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per contrareplicar, té la paraula la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies. El tema que ens ha demanat el Sr. Sampol, crec que
el secretari general està en condicions de contestar-li. Però al
Sr. Diéguez m’agradaria contestar-li qualque cosa.

D’entrada, no som un govern provisional en cap moment,
més provisional que el seu, ningú, per tant seim a la cadira i
almenys quatre anys, d’aquí quatre anys veurem qui ha estat el
provisional dels dos, perdoni, vostè m’ho ha dit rient i jo també
li ho dic rient, eh?

Per altra banda, el tema que ens demana dels projectes que
s’havien de pagar o que feien comptes pagar amb l’ecotaxa, jo
en aquests moments l’enganaria o m’enganaria a mi mateixa si
li digués quants i quins projectes eren, els devem tenir dins els

pressuposts o fora dels pressuposts, no ho sé, el que li puc dir
és que els projectes que decidim dur endavant amb les mateixes
condicions que havien de dur vostès, sense ecotaxa, també els
farem. Si això li serveis de tranquilAlitat, no passi pena que els
farem.

La quantificació econòmica, no sé si m’ho ha demanat vostè
o el Sr. Sampol, del tema de la proposició no de llei que vàrem
dur ahir, els tenim dins agricultura ecològica, són 620.000 euros;
control integrat inclou promoció, control i ajudes als
productors, són 400.000 euros; per a races autòctones són
520.000 euros; varietats genètiques, 90.000; el Proalfa del 2000,
2001, 2002 i 2003 són 930.000; ajuts a productors de cereals i
farratges són 12 milions d’euros; i els fruits secs inclouen
productors amb plans de millora i noves ajudes de la reforma de
la PAC que són 7.200.000 euros. Això puja, el Proagro són
2.700.000 euros, i això puja a 24.500.000 euros. Aquesta és el
que es va aprovar ahir al Parlament. També hi podem afegir una
ajuda a l’olivar, que són 1.200.000 euros. Aquesta seria tota
l’ajuda, que seria 25.700.000 euros, que és la proposició no de
llei que ahir es va aprovar per majoria de la cambra.

Dit això, si em permet, presidenta, deman la paraula per al
secretari general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per contestar, té la paraula el Sr.
Llorenç Rigo.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Llorenç Rigo i
Rigo):

Bé, contestant el Sr. Sampol, li hem de dir que el primer de
tot per poder participar a una ampliació de capital d’una
empresa, la junta general d’accionistes d’aquesta empresa ha
d’acordar que vol ampliar el capital i amb quines condicions i
amb quines quanties. Jo li puc assegurar que dins PRILAC s’ha
parlat de la conveniència de fer una ampliació de capital, però
sempre a nivell de consell d’administració, sense definir cap
quantitat exacta, dient que era necessari fer una sèrie d’estudis
per veure quina seria aquesta quantitat, i aquí som. O sigui,
ampliació de capital acordada dins PRILAC no n’hi ha, per tant
jo no li puc dir si hi participarem o no, no sé si n’hi haurà.

Passant al capítol 64000, em sembla que el darrer que m’ha
demanat era del programa de pesca, del programa 718C. En
aquest programa hi ha 713.000 euros i corresponen a quatre
projectes plurianuals que vénen d’anys anteriors, no tenc aquí
de quin any vénen, però un és projecte d’inversió d’evolució
de recursos marins i poblacions d’espècies d’interès, un altre
és projecte d’inversió de recursos marins amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques, un altre per a la
realització i processament del cens visual de peixos, un altre
sobre la localització d’un tipus de dofí que és el tipus
truncatus, i ja li dic, en aquesta partida, aquí, a pesca hi 713.000
euros.
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I després n’hi ha una altra que és dins el programa 718B, on
hi ha 151.000 euros que vénen de fons d’aqüicultura marina i
investigació de la vegetació bentònica. 

Dins el programa 718A, hi torna haver 421.000 euros que
corresponen a dues partides a fons Life de posidònia, un de
vigilància de reserves marines i un altre de projecte
d’investigació de protecció de zones de praderia de les
posidònies, zones LICS, i un altre de seguiment de
fanegòrames.

I em sembla que li he contestat, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rigo. La Sra. Consellera vol torna a intervenir?
Ja hem acabat?

Conclòs el debat d’aquesta compareixença, només queda
agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera i dels alts càrrecs
i gerents que l’han acompanyada.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies a tots.
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