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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la

comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem 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 2005. En

primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, Josep Mayans substitueix Joan Huguet.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Maria Anna López substitueix Diego Guasch.

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 2005 (RGE núm. 6829/04).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera

d’Agricultura i Pesca, 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, Margalida Moner

i Tugores, sense limitació de temps, que ve acompanyada dels

següents alts càrrecs de la conselleria: IlAlm. Sr. Llorenç Rigo

i Rigo, secretari general, IlAlm. Sr. Gaspar Oliver i Juan,

director general d’Agricultura, IlAlm. Sr. Joan Morey i Marqués,

director general de Desenvolupament Rural, IlAlm. Sr. Miquel

Àngel Calviño i Julià, director general de Pesca, Sr. Joan

Simonet Pons, gerent de SEMILLA, Sr. Antoni Garcias Roca,

gerent d’IBABSA, Sr. Javier Rodríguez del Rey, cap de premsa

i Sr. Josep Lluís Fernández i Albertí, cap de gabinet.

Per informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Sra.

Consellera d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,

comparesc avui davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,

acompanyada pels alts càrrecs de la Conselleria d’Agricultura

i Pesca i pels gerents de les empreses públiques que en

depenen, per exposar el projecte dels pressuposts que hem

elaborat per a l’any 2005.

Els pressuposts que presentam referint-nos a xifres globals

pugen a un total de 108.430.289 euros, segons el desglossament

següent. La conselleria, 76.307.490 euros; IBABSA, 5.492.643

euros i SEMILLA, 26.630.155 euros. Això fa el total de

108.430.289 euros.

Pensam que és una bona forma de començar a explicar els

pressuposts que presentam comparar-los amb els pressuposts de

l’any en curs i d’anys anteriors, per així detectar diferències i

seguidament donar complida i detallada informació de totes i

cadascuna d’elles.

La primera diferència pot ser el fort increment damunt els

imports del pressupost del 2004, una tendència a l’alça que es

produeix per segon any consecutiu, tenint en compte que el

total dels pressuposts del 2004 va ser de 90.340.189 euros i,

per tant, ena quest punt no podem oblidar que el pressupost del

2004 presentà una pujada absoluta de 25,5 milions d’euros que

percentualment va representar un increment del 38,66% sobre

els pressuposts del 2003.

Els increments pressupostaris amb els pressuposts de la

conselleria es produeixen bàsicament en el capítol 4 de

transferències corrents que puja un 102% i al capítol 7 de

transferències de capital que puja un 34%.

El desglossament per capítols del pressupost de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca que presentam és el següent:

Capítol 1, personal, 7.539.498 euros; capítol 2, despeses

corrents, 1.542.779 euros; capítol 4, transferències corrents,

11.544.636 euros; capítol 6, inversions reals, 14.064,781 euros;

capítol 7, transferències de capital, 41.262.167 euros; i capítol

8, actius financers, 253.627 euros; això és un total de

76.307.490 euros.

La diferència és, tenint en compte el pressupost que

executam avui durant aquest any, la diferència són, el total de

la conselleria de l’any passat eren 60.401.234 i els d’enguany

o els que presentam enguany són 76.307.490 euros. I per això

el pressupost que presentam hi ha una diferència de les

següents, no, el pressupost que presentam dóna les següents

diferències amb els que executam actualment: hi ha un més del

5% en el capítol 1 de personal; un 1% en el capítol 2 de

despeses corrents; un 102% en el capítol 4, transferències

corrents; un menys 6 en inversions reals; un més 34% en el

capítol 7, que són transferències de capital. I per tant, la suma

total de totes aquestes xifres puja a 15.906.255 euros més

referent al pressupost de l’any passat.

De tot això ens hem de remarcar que la pràctica totalitat de

l’increment s’origina en el capítol 4 i 7, i com vostès molt bé

saben són els que donen l’origen de les ajudes a les

subvencions, que més endavant veurem amb més detall on es

produeixen els increments de les noves dotacions.

Una altra diferència, continuam apostant per aconseguir una

major agilitat i eficàcia en la gestió i en el pagament de les

ajudes i subvencions i donam una passa més en el camí iniciat

en els pressuposts del 2004. En efecte, en els pressuposts del

2004, i amb l’objectiu d’aconseguir una millor agilitat i eficàcia

en la gestió de les ajudes i subvencions, anàrem a cercar la

rapidesa en la resolució del pagament dels expedients d’ajudes;

es va traslladar una part de la gestió i pagament de les ajudes i

subvencions a les empreses públiques vinculades a la

Conselleria d’Agricultura i Pesca IBABSA i SEMILLA.

Davant la nostra insistència que cercam agilitat i eficàcia,

és lògic que de vegades ens plantegem qualque pregunta, però

segons la nostra opinió la resposta és molt fàcil: no és de rebut

que un agricultor o un ramader o un pescador solAlicitin una

ajuda o subvenció i tardin tres o quatre anys a tenir notícies de
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la seva solAlicitud. El nostre objectiu és que les ajudes i

subvencions es paguin abans que hagi transcorregut un any

comptant des de la seva solAlicitud i que si en alguns casos no

pot fer-se així, sigui només quan la importància de la inversió

faci impossible que aquesta estigui acabada abans d’un any.

La nostra aposta de gestionar ajudes i subvencions a través

d’IBABSA i de SEMILLA ens ha permès descobrir formes de

tramitació més ràpida, igualment segures i fiables. Per aquesta

via i gràcies a la molta feina que ha desenvolupat el funcionari

de la conselleria i als treballadors de les empreses públiques

adscrites a la mateixa, hem aconseguit posar quasi quasi al dia

tot el tema d’expedients que hi havia endarrerits. Per tant,

durant l’any 2005 la Conselleria d’Agricultura i Pesca, referint-

nos només al sector agrícola i ramader, tramitarà enguany 92

línies d’ajudes diferents, amb un pressupost total de 46.500.000

euros.

Les citades línies d’ajudes se gestionen des de totes i

cadascuna de les seccions i negociats de la Secretaria General

i de les Direccions Generals d’Agricultura i Desenvolupament

Rural, a més de les empreses d’IBABSA i SEMILLA,

coincidint en molts casos la responsabilitat de gestió de les

citades ajudes amb la gestió d’altres assumptes tècnics que, a

molts de moments, són molt greus o importants i en

conseqüència els gestors de vegades desvien la seva atenció cap

a problemes més tècnics, deixant en segon terme la gestió de

les ajudes i subvencions, el que dóna lloc de vegades a un

retard difícil de comprendre pel beneficiari i que ocasiona

molestes comparacions amb altres comunitats autònomes quan

es tracta de gestions d’ajuda finançades amb fons comunitaris

o nacionals.

Els bons resultats obtinguts de l’experiència guanyada amb

la gestió d’ajudes i subvencions a través d’IBABSA i

SEMILLA ens ha animat a donar una passa més endavant, ja no

ens conformam a traslladar part de la gestió d’ajudes i

subvencions a IBABSA i SEMILLA sinó que, amb la Llei

d’acompanyament dels pressuposts per a l’any 2005,

s’autoritzarà la creació d’una entitat de dret públic que

s’ajustarà la seva activitat a l’ordenament privat, que tendrà per

finalitat la tramitació integral de totes les ajudes en matèria

agrícola, ramadera i pesquera de les Illes Balears, de la manera

més àgil i eficaç possible. La nova entitat de dret públic a la

que abans m’he referit, probablement es denominarà

FOGAIBA, Fons de Garantia i Orientació Agrària de les Illes

Balears, i tendrà les següents finalitats:

a) Executar la política de la conselleria en tot allò referent a

l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors

agraris i pesquers, inclosa la derivada de la Política Agrària

Comú i dels fons procedents de l’Instrument Financer de

l’Orientació de la Pesca, l’IFOP; amb les mesures de

desenvolupament rural i altres règims d’ajuda contemplats per

la normativa de la Unió Europea.

b) Constituir-se com a organisme pagador de les ajudes

previstes a l’apartat anterior, en el termes i condicions previstes

per la normativa estatal de la Unió Europea.

c) Gestionar el registre general d’explotacions agràries de les

Illes Balears.

En el traspàs de la gestió de les distintes línies d’ajuda de

subvencions al FOGAIBA es farà de forma gradual i

escalonada. Durant l’any 2005 es traslladaran les ajudes i

subvencions corresponents al sector agrícola i ramader, i en els

pressuposts que presentam s’ha centralitzat agrupant-les en el

centre de cost 207, Fons d’Orientació i Garantia Agrària de les

Illes Balears. En el traspàs escalonat i gradual de la gestió les

distintes línies d’ajudes i subvencions es faran previsiblement

pel següent ordre: primer, les línies d’ajudes finançades

íntegrament pels fons de la CAIB; segon, les línies d’ajudes

finançades íntegrament amb fons del MAPA o cofinançades

amb fons del MAPA i la CAIB; i tercer, les línies d’ajuda

finançades totalment o parcialment amb fons de la Unió

Europea.

En tots els casos s’esperarà fer el traspàs de la gestió de les

ajudes i de les subvencions al FOGAIBA fins al moment que

aquest tengui establert tots els sistemes interns de control i es

compti amb les autoritzacions dels organismes que financen les

distintes línies d’ajuda. El traspàs al FOGAIBA de les línies

d’ajuda i subvencions al sector pesquer s’efectuarà

preferiblement al llarg de l’any 2006. El capítol 1, de personal

del FOGAIBA, quedarà dotat amb totes les adscripcions de

personal de la Secretaria General i de les Direccions Generals

d’Agricultura i de Desenvolupament Rural, sense increment de

despesa, i tot allò d’acord amb el previst a la disposició

addicional vuitena de la Llei d’acompanyament que estableix

que el Consell de Govern, mitjançant decret, adscriurà al

FOGAIBA els llocs de treball de personal funcionari i laboral

que en el moment del traspàs estiguin exercint les funcions que

es traspassen al no ens.

En el capítol 2 del FOGAIBA, en compliment del disposat

a la citada disposició addicional vuitena, es dotarà de forma

similar a l’assenyalada pel capítol 1. Finalment, indicar que,

com explicarem més endavant, el FOGAIBA, durant l’any

2005, gestionarà ajudes i subvencions per un import total de

46.466.498 euros que rebrà mitjançant transferències dels

següents orígens i pels següents imports: 37.270.346 euros des

del pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb

origen en el centre de cost 207; 2.407.000 del capítol 4 de

SEMILLA; i 6.789.151 del capítol 7, també de SEMILLA.

La restauració del registre general d’explotacions agràries

de les Illes Balears actualment a la comunitat autònoma de les

Illes Balears existeix un registre general d’explotacions agràries

de les Illes Balears que es va crear mitjançant Decret 10/1992,

de 13 de febrer, donant així compliment a la disposició

addicional desena de la Llei 11/1991, de dia 13 de desembre,

de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 1992. Aquest

citat registre no té la condició d’obligatori i en ell només

figuren inscrites aquelles explotacions de les nostres illes que

s’han apuntat voluntàriament, la majoria d’elles han solAlicitat

la seva inscripció com a mèrit per obtenir l’autorització per

construir en terreny rústic o per evitar el pagament del cànon de

sanejament de qualque pou. I per aconseguir-ho intenten

relacionar l’ús del citat pou amb una explotació agrària.

ParalAlelament també existeix un catàleg d’explotacions

agràries prioritàries que va ser creada mitjançant Decret

227/1996, de dia 21 de desembre, pel qual s’estableixen els

criteris d’aplicació de la Llei 19/1995, de dia 4 de juliol, de la
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modernització de les explotacions agràries a l’àmbit de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. La inscripció en

aquest catàleg també és voluntària i la majoria de les

explotacions que han solAlicitat la seva inscripció ho han fet per

poder accedir a determinades ajudes o subvencions o per tenir

desgravacions fiscals o amb transmissions hereditàries.

L’abans exposat pareix aconsellar un canvi de plantejament,

en el sentit de cercar que el registre i el catàleg siguin un tot

únic i organitzat, de forma que sigui de màxima utilitat per als

administrats i per a la pròpia administració. Per això, durant

l’any 2005 es promulgarà un nou decret que refondrà el registre

i el catàleg en un sol registre, en el qual les explotacions

prioritàries quedaran identificades amb el seu qualificatiu, que

les distingirà de la resta i que assenyalarà la seva condició

d’explotació prioritària. Aquest citat decret contemplarà, a més,

dues novetats: que convertirà el registre general d’explotacions

agràries de les Illes Balears en qualque cosa útil per a

l’administració i l’administrat, i que, a més, simplificarà la

relació entre els dos. Ens referim al següent: la inscripció en el

registre serà requisit necessari per a la tramitació de tot

procediment que es realitzi en qualitat de titular d’explotació

agrària davant qualsevol òrgan de l’administració de la CAIB.

Dins aquest registre es crea una base de dades documentals que

serà formada per totes les còpies digitals obtingudes dels

documents originals aportats pel titular de l’explotació. La

citada base documental podrà ser designada pels interessats

com a expedient administratiu en exercici del seu dret a no

presentar documents, ja que es troben en poder de

l’administració actuant. Això és l’article 30.f) de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques.

Pensam amb això aconseguir simplificar la paperassa entre

l’administrat i la Conselleria d’Agricultura i Pesca, evitant la

repetitiva presentació dels mateixos documents i evitant també

que un agricultor hagi d’acudir a una dependència de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca a solAlicitar o recollir un

certificat per presentar-lo posteriorment a una altra

dependència de la mateixa conselleria. Es tracta d’evitar el que

dèiem paperassa i feines inútils.

Conèixer la realitat del sector agrari, tenir registrades amb

una única base de dades que tendrà caràcter obligatori. Totes

les explotacions agràries de les Illes Balears, així com les seves

característiques i orientacions a partir d’aquest coneixement

serà possible desenvolupar una política agrària, coherent i

efectiva. Les classificacions de les explotacions agràries en

funció de les Unitats de Treball Agrari UTA, que generen, així

com els ingressos agraris que produeixen permetrà establir

criteris de discriminació positiva a favor de les vertaderes

explotacions agràries, això és els agricultors professionals.

L’esborrany d’aquest decret ja ha estat debatut a diverses

reunions de consells agraris i actualment està en fase

d’audiència a les organitzacions professionals agràries, les

OPA. Actualment, ja treballam en el disseny de nous programes

informàtics que permetran la posta en marxa de tot el que he

exposat anteriorment. I en el pressupost que presentarem per a

l’any 2005 es contemplen els fons necessaris per a la

informatització del registre i la base de dades documental, així

com per cobrir els costs de totes aquestes dades bolcades cap

als fitxers, així com per cobrir els costs de tots els fitxers

existents actualment a la Conselleria d’Agricultura, amb la

finalitat de transformar una informació dispersa i poc útil amb

una preinscripció en el nou registre.

Els fons als qual m’he referit abans estan pressupostats en

el pressupost de SEMILLA i més endavant explicarem la seva

ubicació exacta.

També un disseny i posta en marxa d’un nou sistema

informàtic que permetrà seguir amb temps real qualsevol

expedient d’ajudes i subvencions durant tot el procés de la seva

tramitació. Establir senyals d’avís per detectar retards en les

tramitacions que superin el temps estàndard establert. Establir

un sistema de comunicació i atenció a l’usuari de la conselleria

de forma que l’usuari pugui realitzar de forma fàcil i còmoda

qualsevol solAlicitud i seguir les passes de tota la tramitació del

seu expedient.

És cert que a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, durant les

darreres legislatures, s’han fet grans esforços per millorar

l’equipament informàtic, tant en equips com en programes,

però també és cert que fa falta un sistema integral i unificat de

gestió i d’ajudes i de subvencions i per desgràcia actualment

coexisteix la gestió d’ajudes amb una informatització envejable

i una gestió d’unes altres ajudes que es tramiten amb mètodes

d’antany. És per això que, segons el nostre judici, fa falta donar

una gran passa cap endavant informatitzant globalment tota la

gestió d’ajudes i subvencions en les següents direccions: definir

un mòdul troncal unificat per a la gestió d’ajudes i subvencions

que utilitzarà el FOGAIBA. Es tracta de definir de forma

integral el model unificat d’ajudes i subvencions perquè sigui

utilitzat per a la gestió de totes les línies d’ajudes actuals i

venidores. El model ha de contemplar tot el cicle de vida de

l’ajuda o subvenció des de la convocatòria, solAlicitud de

registre, tramitació, resolució i justificació de pagament. El

model, a més, haurà de contemplar els interfectes, les

connexions amb els programes informàtics de gestió d’ajudes

ja dissenyats i que funcionen correctament amb les aplicacions

de comptabilitat i de gestió pressupostària, amb el Registre

general d’explotacions agràries, amb la base de dades digital

computaritzada i amb tots els sistemes del Govern balear, de

l’Estat i de la Unió Europea.

El model haurà de ser global i únic i permetrà en tot

moment que l’administració pugui conèixer la situació de cada

un dels expedients, la situació global de tots els expedients

d’una línia i les situacions i dèficit o sobrant pressupostari de

cada una de les convocatòries obertes o partides

pressupostàries en vigor; que l’administrat pugui conèixer

l’estat de la tramitació dels seus expedients, i que llancin

senyals d’avís o d’alerta als responsables de la gestió quan es

produeixin retards de tramitació que superi el temps estàndard

establerts.

Definir un sistema de comunicació i atenció per a

l’administrat amb les seves relacions amb la Conselleria

d’Agricultura i Pesca. Es tracta de definir un sistema de

comunicació i atenció als administrats en les seves relacions

amb la Conselleria d’Agricultura i Pesca que estiguin orientats

a: oferir una atenció personalitzada a l’administrat; simplificar

els tràmits a realitzar pels administrats; utilitzar tots els canals
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de comunicació existents, tant presencials com no presencials;

aconseguir una interacció d’administrat fàcil i simple,

independentment del mode de comunicació utilitzat; integrar el

nou sistema en els sistemes de gestió de la conselleria

IBABSA, SEMILLA i el FOGAIBA, amb l’objectiu que el

sistema disposi d’una informació exacta damunt les gestions de

tràmit que efectuïn els usuaris.

Sense cap dubte estam davant un projecte ambiciós, sobre

el qual ja feim feina i que executarem, almenys parcialment,

durant l’any 2005, utilitzant fons dels pressuposts que els

explicam. Els fons als quals ens hem referit abans estan

pressupostats en el pressupost de SEMILLA i també més

endavant explicarem la seva ubicació exacta.

Una altra de les diferències és el trasllat de totes les

transferències corrents, capítol 4, i les transferències de capital,

capítol 7, en el centre de cost 207, FOGAIBA. Produeix una

aparent disminució a les dotacions dels centres 202 i 204

respecte del que tenien en el pressupost del 2004. En el punt

tercer, quan explicàvem la creació del FOGAIBA, ja hem

assenyalat que, com a norma general, totes les ajudes i

subvencions al sector agrícola i ramader s’haurien traslladat

agrupant-les en el centre de cost 207, FOGAIBA. Com a

conseqüència de l’abans exposat, en comparar els pressuposts

de l’any 2004 amb el projecte de pressuposts del 2005,

observam una reducció, pràcticament queden a zero, a no ser

les destinades a les empreses públiques IBABSA i SEMILLA.

De les dotacions de capítol 4, transferències corrents, i de

capítol 7, transferències de capital dels centres de cost

assenyalats 202, Direcció General d’Agricultura, 204, Direcció

General de Desenvolupament Rural.

La reducció de les dotacions dels capítols 4 i 7 dels dos

citats centres de cost d’origen a una reducció de dotacions

globals a les dues direccions generals citades. La citada

reducció en els centres de cost assenyalats, poden induir a

pensar que s’han retallat les ajudes i subvencions als sectors

agrícoles i ramader, no obstant això no és així, ja que

l’ampliació que es produeix a les dotacions de capítol 4 i 7 del

centre 207, FOGAIBA, cobreix sobradament les reduccions de

les dotacions als mateixos capítols dels dos centres de cost 202

i 204.

En el punt 2 hem explicat que les ampliacions globals de les

dotacions de capítol 4 ascendeixen a 5.874.745 euros, que

representen una ampliació del 102% damunt la dotació del

2004. I en allò referent al capítol 7, l’ampliació global de

dotació ascendeix a 10.509.345 euros, que representa una

ampliació del 34% damunt la dotació del 2004.

I finalment, assenyalar que les dotacions de capítol 4 i 7

dels centres de cost 202 i 204 en alguns casos no han quedat

totalment a zero euros, pels següents motius: en el centre 202,

programa 714-B segueix consignant les transferències corrents,

capítol 4, a les empreses públiques IBABSA i SEMILLA, amb

una dotació d’11.544.630 euros. I en el centre de cost 202,

programa 714-B, segueixen consignant-se les transferències de

capital, capítol 7, a les empreses públiques IBABSA i

SEMILLA, amb una dotació d’1.156.017 euros. Al centre de

cost 202, programa 714-B, segueix assignant-se 75.000 euros

de transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de

lucre, capítol 4, i 200.000 euros a transferències de capital a

empreses privades, capítol 7, ajudes a agrupacions de

productors de patata de consum, que procedeixen d’expedients

plurianuals tramitats després d’iniciar la tramitació del present

projecte de pressuposts que, per problemes informàtics, han

quedat prevists en aquest centre de cost. Una vegada iniciat

l’exercici 2005, els citats saldos seran traslladats al centre de

cost 207.

Fins aquí l’exposició de les més importants diferències

entre els pressuposts aprovats del 2004 i els projectes aprovats

o que exposam aquí del 2005. I passarem seguidament a

analitzar les dotacions pressupostàries de cada un dels centres

gestors que, en conjunt, integren la Conselleria d’Agricultura

i Pesca.

Centre de cost 201, Secretaria General. La dotació

pressupostària de la Secretaria General prevista en el

pressupost que presentam puja a 6.625.404 euros; per a

l’exercici pressupostari corresponent al 2004 la dotació

aprovada per a aquest centre de cost va ser de 5.801.686; per

tant per a l’exercici del 2005 la Secretaria General comptarà

amb una ampliació dotada de 823.718 euros que representarà

un 14,20% d’increment percentual. L’origen de la citada

ampliació es produeix quasi en la seva totalitat -715.715 euros-

són les ampliacions de dotacions al capítol 1, despeses de

personal, i allò és perquè s’han consignat les dotacions

corresponents als llocs base a la Secretaria General en ares

d’una major mobilitat i simplicitat, ja que així que es

distribueixen amb major facilitat i en funció de les necessitats

de cada centre de cost. Entre les actuacions que afrontarà la

Secretaria General amb la seva dotació pressupostària, cal

destacar el capítol 1, 3.952.205 euros, per fer front a les

despeses de personal de la Secretaria General, entre el qual està

inclòs, a més del propi personal de la Secretaria General, el

personal de gabinet de la consellera i el de les agències

comarcals. En el capítol 2, 1.542.779 euros per fer front a totes

les despeses corrents de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. I

en el capítol 6, 971.283 euros per a inversions en equips de

procés de dades. 

En el centre de cost 202, Direcció General d’Agricultura, la

dotació pressupostària de la Direcció General d’Agricultura

prevista en els pressuposts que presentam puja a 15.755.570

euros. Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2004 la

dotació aprovada per aquest centre va ser de 33.168.081 euros;

per tant per a l’exercici del 2005 la Direcció General

d’Agricultura comptarà amb una reducció de dotació de

17.412.510 euros que representa un 52,49% de reducció

percentual. L’origen de la citada reducció es produeix quasi en

la seva totalitat pel traspàs de les ajudes i subvencions que ha

gestionat durant l’any 2004 al centre de cost 207, FOGAIBA.

Entre les actuacions que afrontarà la Direcció General

d’Agricultura amb la seva dotació pressupostària cal destacar

el capítol 1, 2.005.000 euros, per fer front a les despeses de

personal de la Direcció General d’Agricultura; en el capítol 4,

5.107.693 euros per a transferències corrents a IBABSA; en el

capítol 4, 6.436.935 euros per a transferències corrents a

SEMILLA; en el capítol 6, 298.884 euros per a inversions de

caràcter immaterial, concretament projectes d’investigació a

desenvolupar conjuntament amb l’INIA, Institut Nacional
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d’Investigacions Agràries; i en el capítol 7, 1.156.031 euros per

a transferències de capital a SEMILLA.

En el centre de cost 203, Direcció General de Pesca, la

dotació pressupostària de la Direcció General de Pesca prevista

en els pressuposts que presentam puja a 5.050.971 euros. Per

a l’exercici pressupostari corresponent al 2004 la dotació

aprovada per aquest centre va ser de 4.925.001 euros; per tant

per a l’exercici del 2005 la Direcció General de Pesca comptarà

amb una ampliació de dotació de 125.969 euros, que representa

un increment del 2,56. En aquest punt hem de remarcar que en

el cas del sector pesquer les transferències de capital durant el

2005 continuen estant al pressupost de la Direcció General de

Pesca i no passaran a ser gestionades pel FOGAIBA fins a

l’any 2006. L’origen de la citada ampliació es produeix quasi

en la seva totalitat per les noves inversions en infraestructures

i serveis, en concret per la dotació per a la construcció d’un nou

laboratori de pesca i aqüicultura en el Port de Pollença. Entre

les actuacions que afrontarà la Direcció General de Pesca serà,

a capítol 1, 892.771 euros per fer front a les despeses de

personal de la direcció general; capítol 6, 461.275 euros per a

la construcció del laboratori de pesca que acab de citar; per al

capítol 6, 104.160 euros per a inversions immaterials incloses

en el Pla nacional de cultius marins i en el projecte europeu

denominat Isopesca, pesca de turisme; capítol 6, 308.796 euros

per a inversions immaterials incloses en el programa IFOP, tal

com anàlisis i seguiment de reserves marines i de diverses

espècies, entre ells el dofins, i abalisament de reserves marines;

en el capítol 6, 986.465 euros per a la colAlocació de dos esculls

artificials a les costes de Santanyí i de Manacor, i per als plans

de seguiment i evolució de les captures de la pesca

d’arrossegament; en el capítol 7, 2.585.099 euros, que són les

transferències de capital a empreses públics i altres ens públics,

ens privats i famílies i institucions sense ànim de lucre, per a la

millora del sector, promoció de bones pràctiques comercials i

mesures de protecció de recursos pesquers, que tot això

s’inclou en el programa IFOP 2000-2006.

El centre de cost 204, Direcció General de

Desenvolupament Rural, la dotació pressupostària de la

Direcció General de Desenvolupament Rural prevista en aquest

pressupost que presentam puja a 11.605.196 euros. A l’exercici

pressupostari del 2004 la dotació prevista per aquest centre de

cost va ser de 16.500.464 euros; per tant per a l’exercici 2005

la Direcció General de Desenvolupament Rural sofreix una

reducció de dotació pressupostària de 4.901.267 euros, que

representa un 29,69%. La citada reducció es produeix com a

resultat, primer, del traspàs de les línies d’ajudes que ha

gestionat durant l’any 2004 aquesta direcció, i que per tant

figuraven en els seus pressuposts, al nou centre de cost 207,

FOGAIBA, i que com ja s’ha indicat es crearà amb la Llei de

pressuposts durant l’exercici del 2005. Gestionarà les diverses

partides pressupostàries referides a ajudes en el marc dels

programes Horitzontal 1, Horitzontal 2 i de desenvolupament

rural, el PDR. Segon, encara així s’ha d’indicar que la dotació

pressupostària del programa 531A, de la Direcció General de

Desenvolupament rural, referit a infraestructures agràries en

zones rurals s’incrementa en més d’un 45%, i passa de

7.419.803 en el 2004 a 10.750.000 euros en els projectes

pressupostats per al 2005; aquest increment contemplat en

aquest projecte de pressuposts és motivat per donar compliment

al conveni de 20 de febrer del 2004, de colAlaboració entre el

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la comunitat

autònoma de les Illes Balears per desenvolupar actuacions de

reguius a l’arxipèlag balear; així es contempla l’assignació de

6.750.000 per a la compra de terrenys tant per a obres a

executar per la CAIB com les que executarà el MAPA, on

s’han d’ubicar els diversos elements necessaris per executar les

obres d’aprofitament d’aigües residuals depurades per a ús

agrícola, com les seves estacions de tractament terciari,

dispositius impulsors i balses d’emmagatzemament. Així

mateix figuren 4 milions d’euros per a la redacció de projectes

i execucions d’obres que té per executar la pròpia comunitat

autònoma.

Continuu amb aquesta direcció general. En el projecte de

pressuposts del 2005 les diverses partides, totes elles d’escassa

entitat, referides a projectes plurianuals que s’han mantengut

dependents del centre de cost 2004.

Bé. Podré beure un glop d’aigua, eh? 

(Intervenció inaudible)

Un rosari? Llarg. 

És un poc llarg, això, eh?

(Rialles i remor de veus)

En el centre de cost 207, fons d’orientació i garantia agrària

de les Illes Balears, FOGAIBA, la dotació pressupostària del

centre de cost, que denominam fons d’orientació i garantia

agrària de les Illes Balears, FOGAIBA, que en el projecte de

pressuposts per a l’any 2005 figura a la Conselleria

d’Agricultura i Pesca, puja a 37.270.346 euros. Al llarg de

l’any 2005 i de forma escalonada es transferirà la citada dotació

al nou ens, juntament amb les transferències de capítol 4, que

són 2.407.000 euros, i capítol 7, 6.789.151 euros, que també es

transferiran del pressupost de SEMILLA. Tenint en compte que

aquest centre no existia el 2004, i conseqüentment no tenia

aprovada dotació pressupostària per a l’exercici en curs, el

centre de cost 207 comptarà durant l’any 2005 amb una

ampliació de dotació de 37.270.346 euros, import igual al cent

per cent del seu pressupost. L’origen de la citada ampliació és

conseqüència del transvasament de la major part de les ajudes

i les subvencions als sectors agrícoles i ramaders des dels

centres de cost 202 i 204 a aquest nou centre de cost.

Les actuacions que afrontarà el FOGAIBA amb la seva

dotació pressupostària cap destacar el capítol 7, 185.964 euros

per a les transferències de capital a ajuntaments en concepte de

pagament d’anualitats de convenis subscrits durant el 97 per a

camins rurals; en capítol 7, també, 665.202..., no, 665.702

euros per a la transferència de capital al grup d’acció local per

subvencionar actuacions incloses dins el programa Leader Plus

del 2000 al 2006. En el capítol 7, per a transferències de capital

a empreses privades, 4.924.000 euros per subvencionar

actuacions incloses en el programa Horitzontal 2; això és cap

a la incorporació de joves agricultors, plans de millora, altre

inversions i mesures transitòries. També 9.162.400 euros en

concepte d’ajudes a Feoga Garantia, això és, ajudes per a la

PAC, cultius herbacis, carn d’oví, de cabrum, etc. 671.128

euros per fer front al pagament d’interessos de préstecs
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subscrits durant els anys 2000, 2001 i 2003 per fer front a

inclemències climatològiques. 2.873.387 euros per a ajudes

directes al sector lacti, d’on destaquen 2.352.924 euros per a la

prima làctia, pagaments addicionals al sector lacti. 1.568.200

euros per a actuacions en matèria de sanitat animal, on

destaquen 900.000 euros per a ajudes a agrupacions de defensa

sanitària, ADS. 5.720.000 euros per a actuacions en matèria de

produccions i sanitat vegetal, on destaquen 5.300.000 euros per

a subvencions a fruits secs, ametlles i garrofes. 319.269 euros

per al fonament de l’associacionisme agrari. En el capítol 7,

144.240 euros per al foment de les races autòctones. En el

capítol 7, transferències de capital a ajuntaments, empreses

privades i a famílies i institucions sense ànim de lucre

emmarcades en els programes de desenvolupament rural, per un

import global de 6.978.000 per subvencionar una sèrie de

millores que els puc llegir, però... No. En el capítol 7,

transferències de capital a empreses privades i a famílies i

institucions sense ànim de lucre emmarcades en el programa de

mesures d’acompanyament de la PAC, més vulgarment

anomenades “mesures agroambientals”, per un import global de

3.929.003 euros.

Això és el que fa referència a la conselleria i el pròxim ens,

que he estat parlant del FOGAIBA. Ara passaria a IBABSA o,

si trobau, o si ens voleu fer unes preguntes per a això... O ho

explicam tot? Tot. Bé.

Pressupost de l’Institut de Biologia Animal de Balears,

IBABSA. La dotació pressupostària d’IBABSA prevista en els

pressuposts que presentam puja a 5.492.643 euros. El

desglossament per capítols del pressupost d’IBABSA que

presentam és el següent: Capítol de personal, 2.390.249 euros;

capítol 2, despeses corrents, 1.994.645 euros; despeses

financeres, 532.997 euros; capítol 6, inversions reals, 175.865

euros; capítol 7, transferències de capital, 398.887 euros, i això

puja a allò dit abans: 5.492.643 euros. Per a l’exercici

pressupostari corresponent al 2004 la dotació aprovada per

aquesta empresa va ser de 10.525.737 euros; per tant per a

l’exercici de l’any 2005 IBABSA sofreix una reducció de

dotació pressupostària de 5.033.094 euros, que representa un

47,82% de reducció percentual. Hem d’assenyalar que l’origen

d’aquesta reducció de dotació és que en els pressuposts del

2004 es pressupostaren a IBABSA les dotacions de diferents

ajudes i subvencions al sector ramader, i que l’any 2005 s’han

pressupostat a SEMILLA per així simplificar el traspàs de fons

que durant el 2005 s’hauran d’efectuar amb destí al FOGAIBA;

ens referim a una sèrie de línies d’ajudes i subvencions; la més

important potser seria el pla d’ajuda per renovar tot el sector

vacum i lleter. 

Entre les actuacions que afrontarà IBABSA durant

l’exercici del 2005 amb la dotació pressupostària hem de

destacar el capítol 1, de personal, amb 2.390.249 euros, per dar

una cobertura a l’execució de les actuacions d’IBABSA. En el

capítol 2 les despeses corrents són d’1.994.645 euros per dar

cobertura a les despeses corrents corresponents a les actuacions

d’IBABSA. En el capítol 3, despeses financeres, amb 532.997

euros, seran per afrontar els interessos dels préstecs que té

subscrits IBABSA. I en el capítol 6, inversions reals, amb

175.865 euros, seran per fer front a les inversions. En el capítol

7, de transferència de capital, amb 398.887 euros, s’utilitzaran

per concedir subvencions als ramaders sobre els

subministraments del programa de millora genètica, el

programa d’higiene i profilaxi, i altres partides més inferiors

que no tenc aquí ara enumerades.

Els pressuposts... Bé, això és el pressupost d’IBABSA, i

passaríem al pressupost de SEMILLA. La dotació

pressupostària de SEMILLA prevista en els pressuposts que

presentam puja a 26.630.156 euros. El desglossament per

capítols del pressupost de SEMILLA és el següent: capítol 1,

personal, 2.356.854 euros; capítol 2, despeses corrents,

5.124.209 euros; capítol 3, despeses financeres, 1.019.704

euros; capítol 4, transferències corrents, 2.407.000 euros;

capítol 6, inversions reals, 1.043.000 euros; capítol 7,

transferències de capital, 12.625.626 euros; capítol 8, actius

financers, 253.760 euros, i això és la suma dels 26.630.155

euros. Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2004 la

dotació aprovada per a aquesta empresa va ser de 19.413.214

euros; per tant per a l’exercici 2005 SEMILLA comptarà amb

una ampliació de dotació pressupostària de 7.216.941 euros,

que representa el 37,18% d’increment percentual. 

Hem d’assenyalar que l’origen d’aquesta ampliació de

dotació són les subvencions que l’any 2004 estaven

pressupostades a IBABSA i que en el 2005 ja estan

pressupostades a SEMILLA; l’ampliació de la dotació de

campanyes de promoció de productes agrícoles, que ha passat

d’una dotació de 603 euros a una dotació d’1.624.000 euros;

una dotació íntegrament nova per fer front a la campanya

oficial de lluita contra la llengua blava amb una dotació

d’1.600.000; una nova dotació per a equips i programes

informàtics per un import d’1 milió d’euros; una ampliació de

dotació per a la participació en el capital d’empreses

estratègiques que va comptar també amb una aportació d’1

milió d’euros; la presentació des de SEMILLA del servei de

vigilància de les reserves marines, amb un dotació nova de

369.622 euros; i l’ampliació de dotació d’ajudes i subvencions

ja existents que ha tengut fins ara.

En el capítol 1 de despeses de personal, amb 2.356.854

euros, es farà front a les despeses de personal corresponents a

les actuacions a executar per SEMILLA, i en el capítol 2 de

despeses corrents, amb 5.124.209 euros, es farà front a les

despeses corrents corresponents a les actuacions per a l’exercici

2005, on destaca la campanya contra la llengua blava amb

1.600.000, la promoció de productes agroalimentaris amb

1.624.844 euros, que la dotació triplica les actuacions del 2004.

En el capítol 3, les despeses financeres, amb 1.019.704 euros,

són els que s’empraran per fer front als interessos dels préstecs

que té subscrits SEMILLA. En el capítol 4, transferències

corrents, amb 2.407.000 es concediran ajudes i subvencions

corresponents a les línies que en la seva totalitat es traspassaran

al FOGAIBA durant l’any 2005, on destaquen agrupacions en

defensa sanitària, OPA, UCABAL i confraries de pescadors i

altres. En el capítol 6, inversions reals, 1.843.000 euros, es farà

front a compres i inversions, on destaquen equips i programes

informàtics per 1.125.000 euros. Aquesta és la dotació que

s’utilitzarà per a la confecció dels programes informàtics pel

Registra general d’explotacions agràries i la baixa documental

del sistema integrat de gestió d’ajudes, en equips

d’experimentació agrària, abalisament de reserves marines i

altres partides inferiors a 50.000 euros. 
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En el capítol 7, transferències de capital, són 12.625.626

euros per concedir ajudes i subvencions corresponents a les

següents línies que agrupam segons la seva forma de tramitació

final: ajudes i subvencions que es consideraran pròpies de

SEMILLA de la tramitació de les quals s’encarregarà aquesta

empresa pública durant tot l’exercici del 2005. S’utilitzarà per

concedir subvencions als ramaders sobre els subministraments

de productes fitosanitaris, 272.344 euros; subministraments de

llavors certificades, 173.088 euros; subministraments de

Proalfa per 424.007 euros; restes del programa Proalfa,

agricultors i productors, 450.000; a la UIB, Escola

d’Enginyeria Tècnica Agrícola, 202.345 euros; a la replantació

d’ametllers i garrofers, segons la proposició no de llei hi ha

400.000 euros; en el Pla de renovació del sector ramader, del

vacum lleter, hi ha 2.700.000 euros; i ajudes i subvencions de

capital que en la seva totalitat es traspassaran al FOGAIBA

durant l’any 2005 amb una dotació de 6.789.151 euros, on

destaca el programa Pla 3 per cofinançar amb els ajuntaments

les millores dels camins rurals, programa a executar en tres

anys amb una finançació total per part de la CAIB de 8 milions

d’euros, dels quals 2 milions es pagaran ja en aquest pròxim

exercici. Programa de foment d’assegurances agràries, amb una

dotació inicial i ampliable a 2 milions d’euros. En el capítol 8,

variació d’actius financers, amb 1 milió d’euros es farà front a

les ampliacions de capital subscrites per SEMILLA a les

empreses participades. En el capítol 9, variació de passius

financers, amb 253.760 euros, s’amortitzarà l’anualitat de l’any

2005 del préstec que es va subscriure per efectuar l’operació

AGAMA.

I em pareix, Sr. President, Sra. Presidenta, senyores i

senyors diputats, que he acabat el rosari.

(Rialles)

La lletania ha estada llarga i ja no me’n record de la lletania

que hi ha d’haver. Esperam haver explicat els pressuposts

d’aquesta conselleria d’Agricultura i Pesca i ara estam

sotmesos a les preguntes que ens vulgueu fer i puguem

contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Demanaria si volen

suspensió. Bé, avui crec que tots els partits estan d’acord i el

primer en intervenir serà el representant del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies al representant del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per la gentilesa perquè,

donat la Sra. Presidenta de la comissió ha d’agafar l’avió cap

a la seva illa de Menorca, a mi em tocarà després assumir la

presidència, i per tant intervendré breument per plantejar

algunes qüestions de les quals ens han quedat dubtes quan hem

mirat el pressupost. També ja vull dir d’entrada que li deman

disculpes si alguna d’elles l’ha explicada i jo no l’he poguda

seguir perquè tenia un ordre diferent; algunes he vist que sí i

algunes altres, si les ha explicat, ja les hi tornaré a demanar;

quan ho miri amb més temps i amb més tranquilAlitat el Diari

de Sessions ja ho podré veure. 

En qualsevol cas vull fer un comentari general i breu que,

vist aquest pressupost que presenten vostès, podríem dir que no

hi ha cap plantejament polític nou: continuen sent còpia del que

eren els altres pressuposts, i dic cap plantejament polític perquè

sí que hi ha una novetat important en aquest pressupost, que en

parlarem breument, però sí que trobam a faltar polítiques

innovadores que plantegin solucions als problemes reals als

nous reptes i als problemes que apareixen cada dia i que

continuam veient que els pressuposts són, com dic, els mateixos

de sempre.

Vostès tenen una obsessió en el tema de les subvencions i

en la seva tramitació. Ja en el 2004 van fer l’estratagema de

passar-les a SEMILLA o a l’IBABSA, part d’elles; ja vam

plantejar els nostres dubtes legals que determinades

subvencions es gestionassin des d’empreses privades i ara, no

contents amb això, creen una nova empresa destinada

únicament i exclusiva a la tramitació d’aquestes subvencions.

És l’única cosa nova i sens dubte important en aquest

pressupost. 

Ja d’entrada li he de dir que ens sorprèn que, com ha dit la

mateixa Sra. Consellera, el capítol 1 de la conselleria pugi un

5%, quan bona part de la gestió del pressupost la farà aquesta

empresa que es crearà nova; exactament ha dit la Sra.

Consellera 46 milions d’euros, a mi me’n sortien alguns més,

però és igual me qued amb la xifra de 46, sobre 76 del total del

pressupost. És a dir, que a la conselleria li reserven 30 milions

de pessetes, no arriba, o un 40% que gestionarà la conselleria.

Però per la resta els capítols 1 i 2 segueixen incrementant com

molt bé s’ha dit, a pesar de què la conselleria se quedi, com dic,

amb menys d’un 40%. Fins i tot de la mateixa exposició que ha

fet la Sra. Consellera, aquesta no ha comprès i el FOGAIBA

se’n ha duit bona part dels temps que ha dedicat a la seva

exposició. Per tant, serà la gran estrella, en detriment del que és

tota la conselleria en si mateixa, del personal i de totes i cada

una de les seccions de la conselleria.

Ara nosaltres ens preguntam i ens agradaria saber, supòs

que no ho aconseguirem avui, quin és el vertader motiu perquè

vostès diuen a la memòria, ho ha explicat la Sra. Consellera,

que el motiu és gestionar de manera més àgil i més eficaç les

subvencions. Això d’entrada podem estar-hi d’acord,

evidentment com s’ha dit les subvencions, especialment en

agricultura i en qualsevol de les polítiques, però especialment

en agricultura són importants i que se gestionin bé i amb

celeritat és important, però entenem que les subvencions no són

un fi en si mateixa, les subvencions han de servir, està molt bé,

per orientar determinades polítiques que és allò que nosaltres

trobam a faltar en el pressupost.

Insistesc en què ens agradaria saber quin és el vertader

motiu perquè no creim que l’argument que se dóna de ser més

àgils i més eficaços sigui el motiu, per què com pensen ser més

àgils i més eficaços, saltant-se el procediment? No crec que

pretenguin fer això si no pensen saltar-se el procediment i

pensen seguir el procediment administratiu que ve fixat en tota

la normativa tan dels ajuts europeus com de la mateixa

normativa de l’Estat o la mateixa Llei de subvencions de la

comunitat autònoma, no veig la diferència en què ho tramiti una

empresa privada o que ho tramiti la conselleria. Tal vegada si

hi ha alguna diferència és a favor de la conselleria que ja té
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experiència i ja ho està fent, el que hauria de fer és reforçar els

mecanismes que té la conselleria que és qui ho ha fet sempre.

No veig que simplement amb una empresa pública, al marge

d’allò que és l’administració pública, la conselleria,

s’aconsegueixi millorar la gestió de les subvencions,

especialment per les mesures anunciades que ha dit la mateixa

consellera, no veim la necessitat d’haver-ho de fer d’aquesta

manera. Insistesc, seguim tenint i ja en parlarem en el plenari

o en successives ocasions, seguim tenint molts dubtes sobre la

legalitat de tramitar les subvencions des d’una empresa

d’aquesta manera.

I dit això, simplement li faré algunes preguntes puntuals que

ens han quedat dubtes quan ho he mirat i li deman disculpes si

alguna d’elles ja l’ha explicat i jo no ho he entès. Per exemple,

en el programa 531A, infraestructures agràries de les zones

rurals, ha explicat que s’han destinat a plans de reguiu i que hi

ha 6.700.000 per adquisició de terrenys i 4 milions per a

infraestructures. En qualsevol cas el passat exercici n’hi havia

hagut..., incrementa en 2 milions de pessetes. Ens agradaria

saber quins són els projectes que tenen previst executar amb

aquesta partida i quins projectes s’executaren amb els 8 milions

que hi havia previst en el 2004.

També ens ha cridat l’atenció i potser que l’explicació sigui

la creació d’aquesta empresa i per tant, se transfereixen aquests

fons a l’empresa FOGAIBA, però si no és així m’agradaria que

m’ho aclarís la Sra. Consellera. 

En el programa 531A, centre de cost 20701, aquest any

baixa a 851.000 euros, quan en el 2004 tenien 9 milions

d’euros. No entenem aquesta diferència, tret de què sigui

l’explicació que ha donat la Sra. Consellera reiteradament en la

seva exposició de què passen a ser gestionats per aquesta

empresa.

Després en el programa 714B, foment del sector agrari de

les Illes Balears. Aquesta memòria és una còpia de l’any passat

i nosaltres trobàvem per una banda que se repetien exactament

les mesures entorn al sector boví de llet i trobàvem a faltar que

se tengués en compte i que constés en el pressupost el Pla de

viabilitat que se va aprovar per unanimitat en el Parlament, allà

on s’implicava entre altres coses una revisió de les

subvencions, quan aquí segueix tot previst igualment. Però

després m’ha paregut entendre que la Sra. Consellera deia que

el Pla de viabilitat que va aprovar el Parlament està a

SEMILLA, 2 milions i busques d’euros, em sembla que ha dit.

Si és així ja estaria respost, però en qualsevol cas aquí

segueixen els mateixos objectius i no plantegen els objectius

que els va marcar el Parlament mitjançant aquesta moció que

se va aprovar per unanimitat.

Això ja està respost.

I per acabar simplement en allò que fa referència en el

programa 718A, millora de la productivitat i explotació de

recursos pesquers. Un dels objectius és recuperació de

caladors, creim que és necessari i important que se plantegi

aquest objectiu, amb tres activitats que són projectes de

pesqueres tradicionals, avaluació d’estocs i instalAlació

d’esculls. Ens agradaria saber quines accions concretes pensen

fer per cobrir aquest objectiu de recuperar els caladors, els

nostres caladors.

I res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Ara té la paraula..., o vol contestar la

consellera? O vol contestar en bloc? Té la paraula el

representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

Sr. Pere Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé la veritat és que llegirem el

Diari de Sessions perquè ha donat bastant de detall de com se

gastaran les partides genèriques que estan incloses bàsicament

dins capítol 4, 7 i en alguns casos el capítol 6. La veritat és que

hi ha un creixement important dels pressuposts, però no per

pujar els pressuposts hem de dir que estam d’acord, sobretot

perquè el que vostè farà enguany serà gastar doblers que seran

molt necessaris d’aquí uns quants anys. 

L’any passat l’empresa pública SEMILLA i IBABSA ja

varen fer un endeutament considerable, superior als 18 milions

d’euros. Enguany SEMILLA se torna endeutar amb més de 18

milions d ‘euros més i el resultat és que en dos anys de Govern

del Partit Popular les dues empreses públiques que depenen

d’Agricultura i Pesca s’han endeutat en quasi 39 milions

d’euros. És a dir, que s’endeuten amb el 50% del pressupost

d’un any de la conselleria. Dos anys més i no tendrem per pagar

el personal perquè haurem de començar a amortitzar. Molt més

quan el 2007 se preveu una reducció important dels ajuts

europeus, serà el moment de què després haurem de fer un

esforç de les arques de la comunitat autònoma i tendrem les

arques buides, i no només buides sinó que hipotecades, haurem

de pagar amortització i interessos. I això ens pareix una mala

previsió, gastar els doblers dels propers 7 o 8 anys és una mala

política en aquest moment. Podríem dir que són uns pressuposts

de pa per avui i fam per a demà.

I si un ves que responen a un pla estratègic per fer front a

una situació que reconeixem molt delicada de la major part dels

sectors agrícoles i ramaders, diríem mirin, hi estam d’acord.

Però no veim que responguin a cap objectiu estratègic. Parlant

d’estratègia l’any passat tenia una partida de 100 milions de

pessetes per fer un gran estudi sobre la realitat del sector

agrícola i ramader i voldríem saber en quina situació se troba

aquest estudi perquè amb 100 milions de pessetes se pot fer un

diagnòstic del malalt.

Veim més recursos, molta d’agilitat a través de..., fa un

moment el Sr. Tur en parlava, de desviar tramitacions

administratives cap a empreses públiques i escapar del control

dels fedataris públics que són els funcionaris. Els funcionaris

tenen uns privilegis que en certa manera els blinden del caprici

dels polítics, precisament per ser notaris i vetllar pel

compliment de la legalitat i traspassant la gestió administrativa

a les empreses públiques se burla aquest control dels notaris de

les administracions públiques que són els funcionaris de

carrera. I mentre tant veim que l’abandonament del sector lleter

és una realitat, ens parlava de més d’un 10% de ramaderies que
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han tancat al llarg d’aquest exercici, amb unes repercussions

que això té cap altres sectors, la palla baixa de preu, per tant,

els cerealistes també perceben aquest abandonament de la

ramaderia. Ara un sector que no necessitava ajudes sinó que era

el més rendible i el que s’havia modernitzat més, el de

l’hortalissa, ha tengut una desgràcia i bé ara els aplicam el

reglament amb més doblers, paguen més ràpid, però en

situacions extremes a gent que no ha demanat un duro mai ara

se troba que l’administració els gira l’esquena.

Després i davant tot això se’ns anuncia la creació d’una

nova empresa pública, que a mi me sona molt malament, cada

vegada que ho ha dit he entès “lolaila”, això pareix una cosa de

faralaes i la veritat és que no me fa cap gràcia. És a dir, si la

conselleria ja té dos instruments que permeten agilitar

tramitacions com són SEMILLA i IBABSA, la veritat és que no

entenem la creació d’una nova empresa o societat pública. I

sobretot hi ha una cosa que jo no m’explic, és a dir, si dins el

2004 ja hem encarregat a SEMILLA una part importantíssima

de la feina de la conselleria i que és tramitar subvencions, per

què la conselleria augmenta un 5% el personal? Si llevam feina

a la conselleria i ho encarregam a SEMILLA per què la

conselleria necessita un 5% més de personal? Deu pujar a un 2

i busques per cent l’IPC. Bé això vol dir que no n’han tocat cap

i què fan els funcionaris si els llevam feina d’aquesta tramitació

tan feixuga i laboriosa d’expedients i mantenim exactament el

personal de la conselleria, o fins i tot l’incrementam? Però

sobretot quan veu l’evolució del pressupost de SEMILLA. 

SEMILLA el 2004 tenia 515.000 euros de personal i

enguany pressuposten 2.356.000 euros de personal. Un

increment del 450%, per gestionar unes partides que ara

passaran al “lolaila”. La veritat és que jo no ho entenc, aviat

haurà més funcionaris que pagesos. I ja no parlem del capítol

2 de SEMILLA que passa de 299.000 euros a 5.124.000 euros,

un increment del 1.713%. És que en personal i pagar el

funcionament de SEMILLA se’n va una doblerada.

Bé la veritat és que això respon més a l’esmena a la totalitat

que ja se pot imaginar que li farem i avui que no ens escolti

ningú, que hi ha poca gent, són unes reflexions que li he fet

perquè la veritat és que estava amb els cabells drets quan

mirava aquests pressuposts. I molt m és quan després veig que

dins aquesta expansió pressupostària que hem de reconèixer i

bàsicament fruit d’aquest fort endeutament, les partides de

pesca estan congelades. És a dir, ordenació del sector pesquer

baixa, puja un poc l’IFOP. Dins la memòria veig ajudes a les

cooperatives i després mir el capítol 4 i 7 zero euros. D’on

pagaran les confraries de pescadors? Ha parlat d’un nou

laboratori i què passa amb el laboratori del Port d’Andratx que

estava en marxa i que pareix que se va paralitzar la reforma que

hi havia en el laboratori del Port d’Andratx.

En definitiva, veurà que estam molt preocupats per aquest

pressupost, sobretot de cara al futur per la seriosa hipoteca que

suposa. Jo no veig missatges positius cap al sector, que de

vegades és més important que el sector vegi el futur amb una

certa esperança i és més important això, o més, que les ajudes.

He vist que també dins SEMILLA hi ha una partida per a

adquisició d’accions d’empreses que se puguin crear, vostè

també ha dit que acudiran a ampliacions de capital d’empreses,

o ja sabem quines empreses són les que rebran ampliacions de

capital i quines no rebran ampliacions de capital. Però aquestes

noves empreses que se puguin crear a veure si ja tenen

previst..., empreses que estan en creació i amb quina quantitat

hi participaran.

Me sap greu no poder ser més optimista respecte d'aquests

pressuposts, però la veritat és que no ens agraden gens.

Moltes gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sra. Consellera té la paraula per

contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Bé jo contestant el global del Partit Socialista i del PSM, jo

crec que són uns pressuposts que responen a les necessitats del

sector i no els veim tan catastròfics com vostè vol suposar

perquè realment no ho són.

Per donar una explicació de cada una de les preguntes que

s’han fet jo passaria la paraula al Director General de

Desenvolupament Rural perquè contesti... ho puc fer això?

Perquè doni una contesta real a la pregunta que se’ns ha fet.

EL SR. PRESIDENT:

Esperi per favor que li atracaran un micròfon perquè quedi

gravat en el Diari de Sessions. Té la paraula, quan vulgui.

EL SR. DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT RURAL

(Joan Damià Morell i Marqués):

Gràcies, Sr. President. S’ha demanat la part d’actuacions

per a les infraestructures del conveni marc signat entre

Ministeri d’Agricultura i la Conselleria d’Agricultura que

pensam executar. Té dues partides importants, una és la

redacció de projectes d’obres que ha d’executar la pròpia

Conselleria d’Agricultura en el decurs d’aquest conveni marc

que acaba el 31 de desembre del 2007. I són en un principi les

obres de reguius d’aigües depurades a Cales de Mallorca

(Manacor), projecte de reguiu amb aprofitament d’aigües

residuals depuradores de la depuradora de Maria, Sineu, Petra

i Ariany. El projecte de millora i consolidació de la xarxa de

sèquies de la font de Sóller i Llucmajor. El projecte de reguius

d’aigües residuals de Campos. El projecte de reutilització

d’aigües residuals de Porreres. El projecte de reutilització

d’aigües residuals de Cala Millor-Son Servera. Totes elles

figuren dins els annexes del conveni signat amb el ministeri.

Dins les obres previstes en execució hi ha la segona fase del

projecte d’aprofitament d’aigües residuals de Santa Maria, que

actualment només hi ha la xarxa de canalització i manca dotar

en aquest projecte d’una important bassa de regulació

d’acumulament d’aigües per poder fer ús durant el moment en

què els agricultors de la zona de Santa Maria la necessitin.

L’automatització de tots els dispositius de reg d’aigües
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depurades en el Pla de Sant Jordi. El sistema d’automatització

de reg agrícola a les explotacions agràries de la zona de Sa

Pobla. La millora de la xarxa de reg de Sa Marineta en

l’execució de la segona fase del projecte de poder acostar les

conduccions que encara no estan concloses del projecte inicial

de depuradora. I concloure dins l’exercici del 2005 obres

d’execució d’obres iniciades el 2004, com són la millora i

condicionament de les Fonts de la Mare de Déu de Sóller i

Fornalutx, la sèquia de la Vall de (...) de Manacor, la Font de

(...) d’Estellencs i el projecte Font de la Vila de Banyalbufar.

Pel que fa al segon important d’actuacions dins el 2005,

està previst l’adquisició de tots els terrenys que se puguin dur

a terme per executar. En el conveni signat entre el Ministeri

d’Agricultura i la Conselleria d’Agricultura estava previst que

se posessin a disposició del Ministeri d’Agricultura i també per

les obres que ha d’executar la pròpia Conselleria d’Agricultura

aquells terrenys allà on ubicar, com bé ha dit la consellera, tots

els dispositius que formen part de la part central dels projectes

de reguius. És a dir, les estacions terciàries en aquells llocs, o

en aquelles depuradores que no en tenguin, tot el conjunt de

bombes impulsores per poder acostar l’aigua als agricultors i

els grans dipòsits reguladors d’emmagatzematge d’aigua. Hem

previst avui per avui..., estam fent un esforç d’inversió

important per poder posar a disposició, repetesc tan des de la

conselleria com del Ministeri d’Agricultura, d’aquells terrenys

adequats per poder dur a terme aquestes actuacions. Així a

Menorca hem d’adquirir terrenys per a projectes que tenim

previst en el marc del conveni, tan de les dues depuradors de

Ciutadella, com la de Maó-Es Castell. 

A Mallorca hem d’adquirir uns terrenys en el terme

municipal de Llucmajor per a la segona fase, per recollir

l’aigua procedent de la depuradora del Pla de Sant Jordi. En el

terme municipal de Maria de la Salut, en el terme municipal de

Manacor per al projecte de la depuradora de Manacor, en el

terme municipal de Manacor per les obres de l’EDAR de Porto

Cristo, en el terme municipal de Muro, els dos projectes

d’aprofitament d’aigües residuals de Calvià, projecte de

Peguera i Santa Ponça. El projecte d’aprofitament d’aigües

residuals de l’EDAR de Porreres. El projecte d’aprofitament

d’aigües residuals de l’EDAR de Son Servera-Cala Millor. El

projecte de l’EDAR de Campos, d’Artà i de Sa Pobla.

I pel que fa Eivissa i Formentera, hem de posar a disposició

del ministeri, en aquest cas són projectes del ministeri, els

terrenys a Sant Francesc de Formentera per (...) d’aigües de

Formentera i el projecte d’aprofitament de l’EDAR de la platja

de’n Bossa en el terme municipal de Sant Josep.

Esper haver donat contesta de les actuacions de reguius que

estan prevists en aquest pressupost del 2005. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Pel que fa a la segona pregunta que vostè ens ha fet, jo

demanaria que donés complida informació per la pregunta que

se’ns ha fet.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Llorenç Rigo

i Rigo):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no he pogut agafar el

número del programa al qual se referia vostè. Pens que he

escoltat 714A i vostè xerrava d’una baixa de 9 milions d’euros

que me coincideix amb els 9.162.400 euros d’aquest programa

que estan pressupostats dins el FOGAIBA. Això és la línia

d’ajudes corresponents al FEOGA-garantia, que a més la

consellera quan ha xerrat d’ella li ha dit que això, perquè ho

entenguéssim tots, eren les ajudes de la PAC. Ha desaparegut

de la Direcció General d’Agricultura, però apareix en el centre

de cost 207. En la mateixa quantitat perquè això són doblers

que se reparteixen a la demanda, segons les peticions i

demanam els fons si ens fan falta en el Mercat Comú.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

L’altra pregunta que se’ns ha fet crec que era la referent a

SEMILLA. M’agradaria que el Gerent donés complida

explicació del que se’ns ha demanat.

EL SR. GERENT DE SERVEIS DE MILLORA

AGRÀRIA SA (Joan Simonet i Pons):

Sr. President. Bàsicament la qüestió que s’ha plantejat per

part del Grup del PSM de l’endeutament cal dir dues coses.

Una, que si és necessari l’endeutament ara o més endavant,

això és una qüestió un poc subjectiva. És possible que des de

la conselleria entenguem que ara sí que és necessari fer aquests

endeutaments perquè entenem que les accions que se fan a

través d’ells beneficien el sector i més endavant possiblement

no facin falta les mateixes quantitats d’endeutament que el Sr.

Sampol ens ha manifestat. De totes maneres cal dir que

l’endeutament enguany de SEMILLA és de 18 milions i és

inferior a l’endeutament conjunt que varen tenir IBABSA i

SEMILLA que era d’uns 22 o 23 milions.

Respecte l’increment de personal. El motiu bàsic de

l’increment de personal de 515.000 euros a 2.360.000 se deu a

què la conselleria sistemàticament encarregava uns certs

projectes que anomenava d’inversió i que consistien en

encarregar a l’empresa Tragsa una sèrie d’accions que

repercutia amb un personal que actuava allà dins. Una vegada

estudiat aquest tema se va detectar que si aquestes accions les

assumim directament les empreses públiques se produïa un

estalvi considerable de doblers. Per tant, baldament aquí hagi

un augment, globalment hi ha un estalvi de doblers.

Respecte l’altra partida que ha notat l’augment que és en el

capítol 2. Bàsicament tenim tants de doblers dins SEMILLA

per mor de què aquí dins hi ha part de la campanya de llengua

blava que són fons que provenen del ministeri i són prop

d’1.700.000 euros. I després també perquè s’han incrementat

moltíssim les campanyes de promoció agroalimentària, la qual

ha passat de tenir, crec, 400.000 o 500.000 euros dins el 2004
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a 1.624.000 euros. La pujada tan espectacular se deu a aquestes

dues partides.

Crec que amb això li contest un poc el que ha demanat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pot continuar Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Referent a la Direcció General de Pesca, me pareix que és

el que falta per contestar, el director general m’agradaria que

donés l’explicació pertinent.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA (Miquel

Àngel Calviño i Julià):

Gràcies, consellera. Sr. President. Bé aquí damunt la

pregunta del Sr. Tur sobre com estan els caladors. Els caladors

de les Illes Balears pràcticament, en relació a tota la

Mediterrània, estan en un estat òptim. Baldament pareixi tot el

contrari el pescador de per si és una persona que s’ha queixat

sempre, és evident que el sector primari, sobretot el de la mar

és el més difícil per mor de les condicions de feina. Ara en els

estudis preliminars que hem fet, sobretot dels caladors de

Migjorn i de Llevant, sí que tenen una caiguda bastant

espectacular, són uns primers estudis que s’han fet ara,

contrastat amb els estudis que s’havien fet anys anteriors, veim

que sí que estan davallant.

Quina és la nostra idea? És seguir amb aquests estudis, que

siguin un poc més fiables i començar a fer feina amb els esculls

artificials, seguint amb les primeres barreres que hi vàrem posar

i tendríem previst allà on hem detectat la pesca “ilAlegal” per

entrar dins fons prohibits, sobretot a la part del Llevant i dins

la part del Migjorn que és allà on hem vist la caiguda dels

caladors, tan en pesca d’arrossegament com en pesca artesanal,

pesca de barca petita diguem. I a part de tot això seguir amb

una figura molt bona, una figura de protecció com és la reserva

marina. Estam a punt de tancar allò que serà la reserva de

Llevant, allò que és la barca petita si aquesta reserva funciona

així com han funcionat totes les altres que tenim en marxa, és

una figura de protecció que dóna uns rendiments espectaculars,

molt bons, seguiríem amb això. I després tal vegada

començaríem a fer feina en la reserva que han demanat les

confraries de Porto Cristo i Porto Colom. Ara són reserves que

poden tenir una certa problemàtica perquè la majoria d’aigües

són exteriors i depenen directament del Ministeri d’Agricultura

i Pesca de Madrid. Però vaja, les coses per preservar els

caladors anirem en aquest sentit.

I en l’altra pregunta sobre el laboratori d’Andratx o el de

Pollença, fets ja fa una sèrie d’anys, no és d’ara. Ja s’havia

començat a nivell tècnic a girar una mica allò que és la part

d’investigació, fins ara s’havien fet tipus de peixos per poder

repoblar i ara els tècnics enlloc de fer aquest tipus de..., uns

peixos que havíem tengut a les illes, però per una sèrie de raons

han desaparegut, l’escopinya o la cranca i per anar-nos a fer

una feina d’aquestes molt més especialitzada el laboratori

d’Andratx tal vegada tornava a patir i a més, no teníem una

seguretat que les gàbies que estan enmig de la mar estan a

l’abast de tothom. 

Si anàvem dins la base aèria de Pollença que era una

primera reivindicació..., que ja s’havien començat a fer les

primeres passes pel Sr. Mayol quan era conseller d’Agricultura

i Pesca, doncs l’únic que hem fet ha estat agafar aquell tema

que s’havia començat en aquells moments i seguir en aquest

aspecte. Però el laboratori d’Andratx l’obra s’ha fet igual, allà

teníem una mancança d’espai i allà tenim l’espai perfecte i

mentre el laboratori de Pollença no estigui en funcionament a

un cent per cent, s’anirà fent feina en el que era abans el

laboratori d’Andratx. Però aquestes dues coses estan fetes i és

girar una mica l’objectiu de la recerca de fer peixos per crear,

per amollar després, o fer una recerca de peixos autòctons que

tenim i que, per una sèrie de raons biològiques, han

desaparegut.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol continuar, Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

No, si així han contestat totes les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en el torn de rèplica, el Grup Parlamentari Socialista no

intervendrà per raons òbvies.

El Sr. Sampol, vol la paraula?

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, no, és a dir, les qüestions que havíem plantejat s’han

contestat, altra cosa és que sigui satisfactori o no. I deixarem el

debat polític per al plenari, perquè a aquestes hores això seria

més una tertúlia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Supòs que no vol la paraula.

Li donam al portaveu del Grup Parlamentari del Partit

Popular, Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, per ser breu també, com diu el

Sr. Sampol aquestes hores ja seria més tertúlia que altra cosa,

però sí expressar l’opinió per part del Grup Parlamentari

Popular que aquests pressuposts responen a les necessitats que

té el camp de Balears, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de

Formentera i donar l’enhorabona a la consellera i a tot el seu
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equip perquè ha aconseguit uns pressuposts amb una dotació

important; amb una dotació que sí que és veritat que

s’endeuten, però crec sincerament i ho creu tot l’equip que ha

fet el pressupost i la consellera mateixa així ho ha expressat

moltes vegades, que els nostres pagesos, els nostres ramaders,

els nostres pescadors s’ho mereixen i moltes vegades

desgraciadament ho necessiten.

Jo m’he entretingut a fer el tant per cent d’augment dels

anys del 99 fins al 2003 i del 2003 al 2005, i del 99-2003 el

màxim augment percentual era del 15%, i en el primer del 2003

cap aquí, de govern del Partit Popular, del Govern balear, va

ser el 38 i enguany del 20%. En total, si comparam del 2003-

2005 suma un 64%. Crec que això demostra la importància que

li dóna aquesta govern al camp, als pagesos, als ramaders i el

que representa això per a les Balears, no només a nivell

d’agricultura i de producció agrícola i agroalimentària, sinó a

nivell de paisatge, que això és molt important.

I només assenyalar, com ha dit la consellera que crec que

responen al que demanava la gent, o sigui, hem creat una entitat

de dret públic, el FOGAIBA, per fer més àgil que les ajudes

arribin en el moment que ho necessitin, que no arribin quan ja

realment o ja no han pogut o ja han desaparegut o ja no els fa

falta; ha creat també un sistema digital o informàtic, com es

vulgui dir, perquè els pagesos, els ramaders i el sector rural

pugui tenir accés immediat a com està la seva tramitació, les

seves ajudes i si li acaba el termini o no li acaba, si ha de

presentar qualque cosa o no.

Dóna també resposta a les infraestructures que fan falta al

camp, com són camins, infraestructures de reg, que són

caríssimes, són difícils d’executar i sí que es preveuen partides

concretes per fer front a això. I llavors un tema molt important

que a partir del 2005, a partir de l’any que ve ens hi trobarem,

és el tema de la Política Agrària Comunitària, i en aquests

pressuposts també hi ha partides concretes per fer front a això

i que preparen, que consciencien, en definitiva ja preparen un

poc les infraestructures, les indústries, el sector agrari i ramader

de cara a aquesta PAC que ens vendrà l’any que ve.

En resum, i per a no allargar-ho més, diré que són uns

pressuposts ambiciosos, són uns pressuposts que intenten

respondre a les necessitats que se’ns han plantejat, a les

necessitats dels nostres ramaders, dels nostres agricultors, que

faran més àgils les ajudes, faran o construiran les

infraestructures que ens fan falta, que preparen el sector cap a

la PAC; i que, com ha explicat el gerent de SEMILLA, no basta

produir, no basta preparar la infraestructura sinó que també

després s’han de promocionar els nostres productes, fer-los

atractius, fer propaganda, que realment si produïm molt, si feim

molta qualitat però no ho sabem vendre no anam bé. Per tant,

llavors, i sí que m’ha servit el que ha explicat el gerent de

SEMILLA, sí que és un augment molt important de l’apartat de

promoció agroalimentària, però és que fa molta falta i realment

tenim els productes aquí a Balears, que sí que són fàcils de

vendre, però s’han de donar a conèixer.

I sincerament, que aquests pressuposts van pel camí

d’intentar aconseguir tot això que he citat, de les coses que ens

demanin, que sorgeixin i sobretot els imprevists, com

desgraciadament hi ha hagut últimament quant a calabruixades

o pedregades, que deim a Eivissa i Formentera.

Gràcies, consellera, i enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Diputat. Té la paraula Sra. Consellera, per

contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. Diputat. Doncs l’ànim d’aquests pressuposts és

el que ha expressat vostè i és el sentiment que totes les persones

que formam la Conselleria d’Agricultura i Pesca i per aquest

camí seguirem, perquè crec que és el que realment necessiten

els nostres pagesos, els nostres ramaders i els nostres

pescadors. Per tant, estam dins una línia que crec que ens ho

agrairan perquè realment necessiten que els ajudem i que els

ajudem d’hora i bé.

Per tant, seguirem per aquest camí i moltes gràcies per la

seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el debat d’aquesta

compareixença, agrair la presència dels alts càrrecs que l’han

acompanyada, agrair també la presència de la consellera.

I s’aixeca la sessió.
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