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LA SRA. PRESIDENTA: Senyores i senyors diputats començarem la sessió de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació dels
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pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2006.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix
Fernando Rubio.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Presidenta, Francisco Molina sustituye a Joan Huguet.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sra. Presidenta, Maria Anna López substitueix Antoni Marí
i Tur.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gaspar Oliver substitueix el Sr.
Eduardo Puche.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, donaria la benvinguda a
l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i a tots els seus alts càrrecs
que són: Sr. Llorenç Rigo, secretari general; Sr. Joan Carles
Torrents, director general d’Agricultura; Sr. Gaspar Oliver,
director general de Desenvolupament Rural; Sr. Miquel Àngel
Calviño, director general de Pesca; Sr. Joan Simonet, gerent de
SEMILLA; Sra. Margalida Rubí, gerent d’IBABSA; Sr. José
Maria González Ortea, gerent de FOGAIBA; Sr. Javier
Rodríguez, cap de premsa i el Sr. José Luís Fernández, cap de
gabinet.

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 2006 (RGE núm. 7747/05).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca i per informar sobre el tema la paraula
l’Hble. Sra. Consellera per un temps ilAlimitat.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores 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 i ens públics que d’ella
depenen, per exposar el projecte de pressuposts que hem
elaborat per a l’any 2006.

El pressupost que presentam, referint-nos a xifres globals,
puja a un total de 124.946.076 euros, segons el següent
desglossament: conselleria 78.489.838 euros. IBABSA
6.570.974 euros. SEMILLA 13.505.516 euros. I FOGAIBA
26.379.748 euros, que donen la totalitat que abans he dit de
124.946.076 euros. Pensam que és una bona manera de
començar a explicar aquests pressuposts que presentam i és

comparar-los amb els pressuposts de l’any en curs, del 2005 i
anys anteriors, per a així detectar diferències i seguidament
donar complida i detallada informació de totes i cada una
d’elles. Les diferències a les que ens volem referir i que volem
remarcar són les següents. Primer, un fort increment sobre els
imports dels pressuposts del 2005, tendència a l’alça que se
produeix per tercer any consecutiu. Els 124.946.000 euros
pressuposts representen una pujada absoluta de 16,5 milions
d’euros i que percentualment representen un increment del
15,23% damunt els pressuposts aprovats a finals del 2004 i que
estam executant ara al llarg del 2005.

Recordem que el 2005, el que era estam executant, la suma
de la conselleria, IBABSA i SEMILLA, pujaven a 108.430.289
euros. En aquest punt no podem oblidar que el pressupost del
2005 representava una pujada absoluta de 18,1 milions d’euros,
que percentualment varen representar un increment del 20,02%
damunt els pressuposts del 2004. I el pressuposts del 2004 varen
representar una pujada absoluta de 25,5 milions d’euros i que
percentualment va representar un increment del 38,66% damunt
els pressuposts del 2003. Les pujades que he assenyalat podrien
ser considerades tal vegades excessives, però per a nosaltres són
les mínimes imprescindibles per atendre les necessitats del
sector primari, sense veure-nos abocats a situacions de dèficit
com les viscudes a finals del 2003 i que ens vàrem veure
obligats a habilitar crèdits extraordinaris per cobrir un dèficit
d’aproximadament 12 milions d’euros. Una de les altres
diferències són els increments pressupostaris. En els pressuposts
de la conselleria se produeixen bàsicament en el capítol 4,
transferències corrents, que pugen un 29%. I en el capítol 6,
inversions reals, que pugen un 13%.

El desglossament per capítols del pressupost de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca que presentam són els
següents. Capítol 1, personal, 7.040.298 euros. Capítol 2,
despeses corrents, 1.312.563 euros. Capítol 4, transferències
corrents, 15.004.331 euros. Capítol 6, inversions reals,
15.890.740 euros. Capítol 7, transferències de capital,
39.241.906 euros. I això dóna la totalitat de 78.489.838 euros.
Tenint en compte que el desglossament per capítols dels
pressuposts aprovats l’any 2005 varen ser en capítol de personal
7.539.000 euros. Despeses corrents, 1.542.779. Transferències
corrents, 11.644.636 euros. Inversions reals, 14.064.781 euros.
Transferències de capital, 41.262.167 euros. I actius financers,
253.627 euros. Això suposava un total de 76.307.490 euros. 

En aquests pressuposts que presentam hi ha les següents
diferències amb els que estam executant actualment. En capítol
de personal tenim -449.200 euros, això representa un -7%. En
capítol 2, despeses corrents, tenim un -230.216 euros, això
representa un -15%. En capítol 4, transferències corrents, tenim
un -3.359.694 euros, això representa un 29%. En capítol 6,
inversions reals tenim un +1.825.958 euros, això representa un
13% més. En transferències de capital un -2.020.261 euros, és
un -5%. I en actius financers un -253.627 euros, que és un -
100%.

De tot això hauríem de remarcar primer que el major
increment que s’origina en el capítol 4, de 3.359.694 euros, que
representa una pujada del 29% i com vostès saben bé, és un dels
capítols que dóna origen a les ajudes i subvencions. En segon
lloc, el segon increment significatiu s’origina en el capítol 6,
1.825.958 euros i que representa una pujada del 13%. Més



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 55 / 10 de novembre del 2005 1291

 

endavant veurem detalladament on se produeixen aquests
increments. 

Una de les altres diferències en els pressuposts del 2006 és
el FOGAIBA, apareix per primera vegada amb pressupost
propi. En efecte, el pressupost del 2006 el FOGAIBA apareix
per primera vegada amb un pressupost propi i compta amb una
dotació total de 26.379.748 euros, amb el següent
desglossament per capítols. Capítol 1, personal, 2.579.275
euros. En capítol 2, despeses corrents, 825.001 euros. Capítol 3,
despeses financeres, 271.000 euros. En capítol 4, transferències
corrents, 250.000 euros. En inversions reals, 1.809.814 euros.
En capítol 7, transferències de capital, 20.644.658 euros. Això
ens dóna el total de 26.379.748 euros. 

Referent al pressupost propi del FOGAIBA hem d’efectuar
les següents precisions i aclariments. En el capítol 1 apareixen
les dotacions per cobrir les despeses dels sous o salaris i
Seguretat Social del personal laboral contractat pel FOGAIBA.
Les dotacions corresponents al personal funcionari, adscrit al
FOGAIBA figuraran pressupostades a un altre apartat que
indicarem més endavant. En els capítols 4 i 7 apareixen les
dotacions pressupostàries per concedir subvencions finances
amb fons de la comunitat, del ministeri i l’IFOB per al sector
agrícola, ramader i pesquer. Les dotacions per concedir
subvencions finançades en tot o en part, amb fons del FEOGA,
figuren pressupostades a un altre apartat que també indicarem
en uns moments. 

El FOGAIBA des de l’1 de setembre del 2005, mitjançant
l’encomana de gestió, està gestionant totes les ajudes al sector
agrícola i ramader, finançats amb fons del ministeri i de la
pròpia comunitat, continuant la resolució i el pagament a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. A partir de l’1 de gener del
2006, el FOGAIBA assumirà també les fases de resolució i
pagament d’aquest grup d’ajudes. El FOGAIBA a partir de
gener del 2006 assumirà la gestió integral, fins i tot la resolució
i el pagament de totes les ajudes en el sector pesquer. A més, del
pressupost propi, el FOGAIBA comptarà durant el 2006 amb
una dotació pressupostària que figura detallada en el centre de
cost núm. 20701 de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i que
això puja a un total de 27.192.584 euros, amb el següent
desglossament per capítols. Capítol 1 de personal, 1.320.581
euros. Capítol 7, transferències de capital, 25.872.003 euros.
Això és el total que he dit abans de 27.192.584 euros.

Referent al pressupost del centre de costos de 207001 de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca hem d’efectuar les següents
precisions o aclariments. En el capítol 1 apareixen les dotacions
per cobrir les despeses i sous i Seguretat Social del personal
funcionari adscrit al FOGAIBA. En el capítol 7 apareixen les
dotacions pressupostàries per concedir subvencions finançades
en tot, o en part, amb fons FEOGA per al sector agrícola i
ramader. En el FOGAIBA des de l’1 de setembre del 2005, per
delegació de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, està
gestionant totes les ajudes finançades total o parcialment amb
fons FEOGA, continuant la resolució i el pagament a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. En el moment que el
FOGAIBA hagi obtingut del FEGA i FEOGA l’autorització per
actuar com a organisme pagador, se transferirà al FOGAIBA
totes les dotacions del capítol 7 del centre de cost 207001. I a
partir d’aquest moment el FOGAIBA assumirà la gestió

integral, fins i tot la resolució i pagament de totes les ajudes
finançades total o parcialment amb fons FEOGA.

Amb les dades que avui tenim podem afirmar i afirmam, que
abans de finalitzar el 2005 el FOGAIBA estarà autoritzat per
actuar com a organisme pagador i començarà a actuar com a tal
en el pròxim 1 de gener del 2006, assumint des d’aquesta data
la gestió íntegra de totes les ajudes pressupostades en el centre
de cost 20701.

Una altra diferència que volem ressenyar és el disseny i
posada en marxa de l’aplicació informàtica SITA, Sistema
Integral de Tramitació d’Ajudes. Dia 11 de novembre del 2004,
en el moment d’exposar el pressupost del 2005 ja vàrem
exposar la voluntat de posar en marxa un nou sistema informàtic
que permetés seguir en temps real qualsevol expedient d’ajudes
i subvencions durant tot el seu procés de tramitació. Establir
senyals d’avís per detectar retards en les tramitacions que
superin el temps estàndards establerts. Establir un sistema de
comunicació i atenció a l’usuari de la conselleria, de forma que
l’usuari pugui realitzar de forma fàcil i còmode qualsevol
solAlicitud i segueixi les passes de tota la tramitació del seu
expedient. Durant aquella exposició quedava clar que la posada
en marxa del nou sistema informàtic corresponia al FOGAIBA.
Avui podem informar que una de les primeres decisions del
consell de direcció de FOGAIBA va ser la implantació d’un nou
sistema informàtic per informatitzar la gestió de tots els
procediments administratius de les gestió d’ajudes i
subvencions. Aquest sistema informàtic ha estat adjudicat avui
i permetrà la informatització de totes les passes de gestió de les
ajudes, des de la solAlicitud fins al pagament de la mateixa.
Controlant tots els estats de la tramitació, tan de línies d’ajuda
actuals, com de les distintes línies que puguin aparèixer en un
futur. 

Mitjançant aquest programa informàtic, a més s’aconseguirà
que totes les persones implicades en la gestió de línies d’ajuda
tenguin una informació puntual, instantània de la situació de la
tramitació de les ajudes. A més, els solAlicitants podran conèixer
en quin estat se troben les seves peticions, els gestors podran
conèixer en tot moment la situació dels expedients i l’ajuda dels
quals són responsables. I la direcció tendrà en tot moment
coneixement de la marxa general i detallada de tots els
processos. El nou sistema informàtic comptarà a més, amb la
participació de les entitats colAlaboradores públiques i privades
que vulguin incorporar-se a les quals se’ls facilitarà els medis
necessaris per donar als solAlicitants les ajudes, una millor
informació i facilitats possibles. Finalment i en aquest camí de
facilitar els accessos a les ajudes d’una manera fàcil i simple, el
nou sistema informàtic estarà interconnectat amb el registre
general d’explotacions agràries i el seu arxiu digilitalitzat de
documentació, amb la finalitat d’evitar demanar reiteradament
documentació, la mateixa i en molts de casos ja presentada i
vigent. 

En definitiva, amb el nou sistema informàtic se tracta
d’arribar als següents objectius. Definir i modificar models de
plantilles de procediments administratius que serveixin com a
fonament a la tramitació, permetent la seva creació, modificació
i manteniment d’una manera àgil i senzilla. En base als
procediments definits, tramitar les solAlicituds presentades amb
rapidesa i seguretat. Dur a terme el seguiment permanent del
funcionament del sistema i gestionar els recursos humans i
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materials, aconseguint així la millor organització possible
d’aquesta feina. Obtenir informació destinada, tan al solAlicitant,
estat de tramitació en el seu expedient, com a l’administració un
seguiment general. Homogeneïtzar el procediments de
concessió d’ajudes, cercant els procediments comuns, aprofitant
els que puguin reutilitzar-se definint les particularitats de cada
línia d’ajuda. Permetre la integració en els sistemes
d’informació de la comunitat autònoma en general i de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca en particular. 

El plec de condicions per al concurs del SITA va ser treta a
licitació el passat mes de juliol per un import màxim d’1,6
milions d’euros. S’han presentat les empreses d’alt nivell, de les
quals han estat admeses 5. Després d’exhaustius informes
tècnics dels propis serveis informàtics del FOGAIBA, de la
conselleria i de la GSTI i d’uns consultors externs, el consell de
direcció de FOGAIBA, reunit avui matí, ha adjudicat el concurs
a l’empresa SM2-Balears, que se va presentar conjuntament
amb l’empresa Liberta Consultores.

Fins aquí l’exposició de les més importants diferències entre
els pressuposts aprovats el 2005 i el projecte de pressuposts per
al 2006. Ara passarem a continuació a analitzar les dotacions
pressupostàries de cada un dels centres gestors que en conjunt
componen la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Anàlisis de les dotacions del centre de cost 20101, secretaria
general. La dotació pressupostària de la secretaria general
prevista en el pressupost que presentam puja a la quantitat de
5.587.420 euros, segons el següent desglossament per capítols.
Capítol 1, personal, 3.052.610 euros. Capítol 2, despeses
corrents, 1.312.563 euros. Les despeses financeres i despeses de
transferències corrents estan a zero. I les inversions reals,
capítol 6, 1.222.247 euros, les transferències de capital estan a
zero i els actius financers també. El total puja a la quantitat de
5.587.420 euros. Per a l’execució pressupostària corresponent
a l’any 2005 la dotació aprovada per aquest centre de cost va ser
de 6.625.404 euros. Per tant, per a l’exercici del 2005 la
secretaria general sofrirà una reducció de dotació d’1.037.984
euros, que representa el 15,67% de la reducció percentual. 

L’origen de la citada reducció se produeix principalment per
les següents causes: 899.955 euros, de la reducció del capítol 1,
despeses de personal, ocasionada per l’adscripció de personal al
FOGAIBA, 230.216 euros de reducció de capítol 2, despeses
corrents. Això és degut a què part de les despeses corrents que
assumia la conselleria a partir de l’any 2006 seran assumits pel
FOGAIBA.

Entre altres actuacions que afrontarà la secretaria general en
la seva dotació pressupostària, cal destacar. Capítol 1, 3.052.610
euros per fer front a les despeses de personal de la secretaria
general, entre el qual està inclòs, a més del propi personal de
secretaria, el personal del gabinet de la consellera i de les
agències comarcals. Capítol 2, 1.312.563 euros per afrontar
totes les despeses corrents de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca. Aquesta dotació pressupostària és inferior a la de l’any
2005 i això és degut a què part de les despeses corrents, a partir
del gener del 2006, seran assumits pel FOGAIBA. Capítol 6,
1.084.677 euros per a inversions en equips de processos de
dades. No donam compte de dotacions inferiors a 100.000
euros, però en qualsevol moment si se vol saber res ho demanin
i passarem aquesta informació.

I ara passarem a l’anàlisi de les dotacions del centre de cost
20201, de la Direcció General d’Agricultura. La dotació
pressupostària de la Direcció General d’Agricultura prevista en
els pressuposts que presentam puja a 30.359.637 euros, segons
el següent desglossament per capítols. Capítol 1 de personal,
1.487.428 euros. Capítol 2 i 3, despeses corrents i financers, està
a zero euros. Capítol 4, transferències corrents, 15.004.331
euros. El capítol 6, inversions reals, 497.975 euros. Capítol 7,
transferències de capital, 13.369.903 euros. Actius financers
zero. I el total puja a 30.359.637 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2005 la dotació
aprovada per aquest centre va ser de 15.755.570 euros. Per tant,
per a l’exercici 2006, la Direcció General d’Agricultura
comptarà amb una ampliació de la seva dotació de 14.604.861
euros, que representen el 92,69% d’ampliació percentual.
Aquesta citada ampliació se produeix a causa de la creació del
FOGAIBA i correspon quasi en la seva totalitat a les
transferències corrents i de capital a efectuar des de la
conselleria al FOGAIBA. Entre les actuacions que afrontarà la
Direcció General d’Agricultura, en la seva dotació
pressupostària, cal destacar: capítol 1, 1.487.428 euros per fer
front a les despeses de personal de la Direcció General
d’Agricultura. Capítol 4, 15.004.331 per fer front a les següents
transferències corrents: 5.324.487 euros per a transferències
corrents a l’IBABSA. 5.754.568 euros per a transferències
corrents a SEMILLA. I 3.925.276 euros per a transferències
corrents al FOGAIBA.

En el capítol 6 són 497.975 euros per afrontar les següents
inversions reals: 287.000 euros per a inversions de caràcter
immaterial en distints camps. 131.214 euros per a inversions de
caràcter immaterial, concretament projectes d’investigació a
desenvolupar conjuntament amb l’INIA, Institut Nacional
d’Investigacions Agràries. Altres actuacions més baixes com
són de 50.000 euros no les tenim desglossades, però repetesc el
mateix, en qualsevol moment podem donar la informació que
ens demanin. En capítol 7, que són 13.369.903 euros per
afrontar les següents transferències de capital. 1.246.487 de
transferència de capital a l’IBABSA. 2.668.944 euros per a
transferència de capital a SEMILLA i 9.454.472 euros per
transferències de capital al FOGAIBA.

Passarem a l’anàlisi de les dotacions del centre de cost
20301, Direcció General de Pesca. La dotació pressupostària de
la Direcció General de Pesca previst en el pressupost que
presentam puja a 2.257.010 euros, segons el següent
desglossament per capítols. Capítol 1 de personal, 926.495
euros. Capítols 2, 3 i 4, despeses corrents, despeses financeres
i transferències corrents estan a zero euros. I el capítol 6,
inversions reals, 1.330.515 euros. El capítol 7 i 8, transferències
de capital i actius financers estan a zero euros. Això dóna la
quantitat abans dita de 2.257.010 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2005 la dotació
aprovada per aquest centre va ser de 5.050.971 euros. Per tant,
per a l’exercici del 2005 la Direcció General de Pesca va sofrir
una reducció de dotació de 2.793.961 euros, el que representa
una reducció del 55,32%. L’origen de la citada reducció
producció se produeix, quasi en la seva totalitat, pel fet de
pressupostar les ajudes i subvencions al sector pesquer al
FOGAIBA, ja que aquesta entitat les gestionarà a partir del
gener del 2006. Entre les actuacions que afrontarà la Direcció
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General de Pesca amb la seva dotació pressupostària, cal
destacar capítol 1, 925.495 euros per afrontar totes les despeses
de personal de la Direcció General de Pesca, capítol 6,
1.330.515 euros per fer front a les següents inversions reals:
155.300 euros per a inversions immaterials incloses en els plans
nacionals de cultius marins i al projecte europeu denominat
Isopesca que duim a terme, que això és pesca-turisme; 384.984
euros per a inversions immaterials incloses en el programa
IFOP, tals com anàlisis i seguiment de reserves marines i de
diverses espècies, entre elles els dofins, i l'abalisament de les
reserves marines; 669.231 euros per a la colAlocació de dos
esculls artificials a les costes de Santanyí i de Manacor i per al
Pla de seguiment i evolució de les captures de la pesca
d’arrossegament.

Altres dotacions, com he dit abans, amb dotacions inferiors
a 100.000 euros, no estan aquí especificades.

Passarem a l’anàlisi de les dotacions del centre de cost
20401, Direcció General de Desenvolupament Rural. La dotació
pressupostària de la Direcció General de Desenvolupament
Rural, prevista en aquests pressuposts que presentam, puja a la
quantitat de 13.093.187 euros, segons el següent desglossament
per capítols. Capítol 1, de personal, 253.184 euros. Capítols 2,
3 i 4, despeses corrents, despeses financeres i transferències
corrents estan a zero euros. El capítol 6, inversions reals, són
12.840.000 euros. Transferències de capital i actius financers
estan a zero, això són els capítols 7 i 8.

Per a l’exercici pressupostari del 2005 la dotació prevista per
a aquest centre de cost va ser d’11.605.196 euros, per tant per a
l’exercici del 2006 la Direcció General de Desenvolupament
Rural comptarà amb una ampliació de la seva dotació
pressupostària d’1.487.990 euros, el que representa un 12,82%.
Aquesta ampliació té el seu origen en l’ampliació de la dotació
del capítol 6 del programa 531A, referit a infraestructures
agràries en zones rurals, i l’ampliació està motivada per donar
compliment al conveni de dia 20 de febrer del 2004, de
colAlaboració entre el Ministeri d’Agricultura i Pesca i
Alimentació i la comunitat de les Illes Balears per al
desenvolupament de les actuacions de regadius a l’arxipèlag
balear. Així, es contemplen l’assignació de 6.750.000 euros per
la compra de terrenys tant per obres que ha d’executar la pròpia
comunitat, com les que s’han d’executar des del 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 són les estacions de tractament terciari i
dispositius impulsors i balses d’emmagatzemament d’aquesta
aigua. L’assignació de 6.000 euros és per a la redacció de
projectes i execució de les obres que ha d’executar la pròpia
comunitat autònoma. 

Altres actuacions, com les dotacions inferiors a 100.000
euros, tampoc no estan aquí reflectides.

L’anàlisi de la dotació del centre 20701, que són fons
MAPA més FEOGA, previstes en el pressupost que presentam
pugen a 27.192.584 euros, segons el següent desglossament per
capítols: capítol 1, de personal, 1.320.581 euros; els capítols 2,
3, 4 i 6, que corresponen a despeses corrents, despeses
financeres, transferències corrents i inversions reals, estan a
zero euros. El capítol 7, transferències de capital, són

25.872.000 euros. I actius financers també està a zero euros.
Això puja al total de 27.192.584 euros.

Per a l’exercici pressupostari del 2005, la dotació
pressupostària prevista en aquest centre de cost, va ser de
37.270.346 euros. Per tant, per a l’exercici del 2006 el
pressupost del centre de cost 20701 sofreix una reducció de
10.077.762 euros, la qual cosa representa un 27%. La citada
reducció es produeix perquè per a l’any 2006 les ajudes i
subvencions finançades íntegrament amb fons de la comunitat
i del ministeri s’han pressupostat dins el FOGAIBA i a l’any
2005 estaven pressupostades en aquest mateix centre de cost.
Les partides pressupostàries dins el centre de cost 20701
mereixen ser destacades les següents: capítol 1, 1.320.581 euros
per fer front a les despeses de personal funcionari adscrit al
FOGAIBA. Capítol 7, 25.872.000 euros per atendre les
solAlicituds de les següents transferències de capital, ajudes i
subvencions: 185.965 per a transferències de capital a
ajuntaments en concepte de pagament, d’anualitats de convenis
subscrits en el 1997 per a camins rurals; 4.998.000 per a
transferències de capital a empreses privades per subvencionar
actuacions incloses dins el programa horitzontal 2, per atendre
les següents línies d’ajudes, com poden ser plans de millora;
incorporació de joves agricultors, regadius, mesures transitòries
i d’altres inversions. 8.662.400 euros en concepte d’ajudes de
FEOGA-Garantia, per atendre les següents línies d’ajuda: una
línia de pagament únic, plans operatius de fruites i hortalisses,
llet per a escolars, transformació de cítrics, reestructuració de
les vinyes, retirada de fruites i hortalisses, plans de millora dels
fruits de closca i garrova, etcètera.

I tenim una altra ajuda, que són 7.204.000 euros, en
concepte de transferències de capital a ajuntaments, a empreses
privades i a familiars i institucions sense ànim de lucre,
emmarcades dins el programa de desenvolupament regional, el
PDR, per subvencionar millores de transformació de productes
agraris, millora de comercialització dels productes de qualitat,
assistència a les gestions de compra, foment del turisme i
l’artesania, protecció del medi ambient, diversificació,
desenvolupament i millora d’infraestructures. També hi ha
4.107.000 euros en concepte de transferències de capital a
empreses privades i famílies i institucions sense ànim de lucre,
emmarcades en el programa de mesures d’acompanyament de
la PAC per subvencionar.

El cessament anticipat de les activitats agràries, zones
desfavorides, foment de l’agricultura i ramaderia ecològica,
foment del control integrat, foment de les races autòctones en
perill d’extinció, protecció de l’entorn de l’olivar, protecció del
paisatge rural de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera i
protecció de varietats autòctones en perill d’erosió genètica,
reforestació i ZEPA.

Continuam explicant el projecte de pressuposts del 2006 per
a les empreses i els ens públics vinculats a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. El pressupost de l’Institut de Biologia
Animal de Balears de Balears, IBABSA, la seva dotació
pressupostària està prevista en aquest pressupost amb una
quantitat de 6.570.974 euros. Els desglossament per capítols del
pressupost de l’IBABSA que presentam és el següent: capítol 1,
personal, 2.668.394 euros. Capítol 2, despeses corrents,
2.084.904 euros. Capítol 3, despeses financeres, 488.589 euros.
Capítol 4, transferències corrents, 82.600 euros. Capítol 6,
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inversions reals, 783.722 euros. Capítol 7, transferències de
capital, 462.765 euros. I això puja a un total de 6.750.974 euros.

Per a aquest exercici pressupostari corresponent al 2005, la
dotació aprovada per a aquesta empresa va ser de 5.492.6543
euros. Per tant, per a l’exercici de l’any 2006, el pressupost de
l’IBABSA, puja, té una ampliació de dotació d’1.078.331 euros,
que representa el 19,63 d’ampliació percentual. Hem
d’assenyalar els orígens d’aquesta ampliació de dotació, que són
els següents: capítol 1, en personal més 278.145 euros, en
despeses corrents més 90.259 euros, despeses financeres en
menys 44.408 euros; transferències corrents amb més, 82.600
euros, inversions reals amb més són 607.857 euros, que això
representa una puja del 345%. I en capítol 7, de transferències
de capital, en més 63.878 euros. En total, la puja que té
l’empresa IBABSA és d'1.078.331 euros.

Entre les actuacions que afrontarà l’IBABSA durant
l’exercici del 2006 amb la seva dotació pressupostària, hem de
destacar 2.668.394 euros al capítol 1 de personal, per fer front
al personal corresponent a les següents actuacions: de
l’estructura general, 421.328 euros; del departament tècnic,
394.088 euros; de laboratori, 528.150 euros; de la delegació de
Campos 34.548 euros; de la delegació de Sineu, 70.201 euros;
de la delegació de Ciutadella, 238.461 euros; de la delegació
d’Eivissa, 92.767 euros; del control de rendiment lleter, 125.799
euros; dels laboratoris interprofessionals en qualitat de llet,
LIBAL i LADME, 62.033 euros; del servei de reconeixement
de les instalAlacions de munyiment, 64.150 euros; de
l’assessorament tècnic a races autòctones, 94.887 euros; de les
campanyes oficials contra l’encefalopatia espongiforme
transmissible, això són el que anomenam les vaques boges, són
185.323 euros.

Hi ha altres partides de menys dotació per baix dels 50.000
euros que no les tenim especificades aquí.

Amb els 2.084.904 euros de capítol 2, de despeses corrents,
s’afrontaran les despeses corrents corresponents a les següents
actuacions: de l’estructura general, 368.538 euros; dels
laboratoris interprofessionals de la qualitat de la llet, LIBAL i
LADME, 84.945 euros; identificació del ramat oví, 217.982
euros; de les campanyes oficials contra la tuberculosi bovina,
147.835 euros; de les campanyes oficials contra l’encefalopatia
espongiforme transmissible, coneguda vulgarment com vaques
boges, 527.011 euros; del programa nacional contra la malaltia
d’Algeski, la malaltia que tots sabem que afecta els porcs, hi
destinarem 174.000 euros.

I com vaig repetint, doncs hi ha dotacions inferiors a 50.000
euros que no les tenim especificades aquí.

Amb els 488.589 euros del capítol 3, despeses financeres, es
farà front als interessos dels préstecs que té subscrits l’IBABSA.

Amb els 82.600 euros del capítol 4, transferències corrents,
s’atendran solAlicituds d’ajudes i subvencions corresponents a
les següents línies: granges colAlaboradores, 12.000 euros;
associacions ramaderes, 70.600 euros.

Amb els 783.722 euros del capítol 6, s’escometran les
inversions reals referents a compra de maquinària, equips de
laboratori, elements de transport i equips de processos de dades.

Els 462.765 euros del capítol 7, transferències de capital,
s’utilitzaran per concedir subvencions als ramaders per al
proveïment de semen de ramat vacum, proveït en el si del
programa de millora genètica, que seran 200.682 euros;
proveïments de reproductores d’oví, de millores de races
càrnies, 60.000 euros; productes zoosanitaris, proveïts amb el
programa d’higiene i profilaxi, 90.000 euros.

I amb això acabam IBABSA.

El pressupost de Servei de Millora Agrària, SEMILLA, la
dotació pressupostària de SEMILLA prevista en el pressupost
que presentam puja a la quantitat de 13.505.516 euros. Els
desglossament per capítols del pressupost de SEMILLA que
presentam és el següent: capítol 1, personal, 2.188.847 euros.
Capítol 2, despeses corrents, 1.642.612 euros. Capítol 3,
despeses financeres, 1.947.539 euros. Capítol 4, transferències
corrents, està a zero euros. Capítol 6, inversions reals, 3.708.697
euros. Capítol 7, transferències de capital, 2.312.572 euros.
Capítol 8, variacions actives financeres, 1 milió d’euros. Capítol
9, variacions passives financeres, 705.246 euros. I això és la
totalitat dels 13.505.516 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2005, la
dotació aprovada per a aquesta empresa va ser de 26.630.155
euros, per tant per a l’exercici del 2006, SEMILLA sofreix una
reducció de la seva dotació pressupostària de 13.124.639 euros,
que representa el 49,28 de reducció percentual. Hem
d’assenyalar que els orígens d’aquesta reducció de dotació són
els següents: en capítol 1, personal, hi ha un menys 168.006
euros; en despeses corrents, hi ha un menys de 3.481.697 euros;
en despeses financeres hi ha un més de 927.835 euros; en
transferències corrents hi ha un menys de 2.407.000 euros; en
inversions reals hi ha un més d’1.865.697 euros; en
transferències de capital, hi ha un menys de 10.313.054 euros;
en variació d’actius financers hi ha un més de 746.239 euros i
en variació de passius financers hi ha un més de 705.246 euros;
que això és un total, en menys, aquests 13.124.639 euros.

Crec que mereix especial menció les reduccions de les
partides en el capítol 1, 4 i 7 que tenen el seu origen en el
traspàs de la gestió d’ajudes i subvencions al FOGAIBA. I
també hem de remarcar la reducció del capítol 2, que té el seu
origen en la reducció d’actuacions de la campanya oficial de la
lluita contra la llengua blava, que passa d’1.654.972 euros per
a l’any 2005 a 233.250 per a l’any 2006.

El canvi de criteri i de comptabilització de la despesa de
promoció de productes agroalimentaris que a l’any 2005
figurava en el capítol 2, per un import d’1.624.844 euros, i en el
pressupost del 2006 figuren en el capítol 6, per un import
d’1.963.697 euros.

Entre les actuacions que afrontarà SEMILLA durant
l’exercici del 2006 amb la seva dotació pressupostària, hem de
destacar que amb els 2.188.847 euros de capítol 1, que son
despeses de personal, s’hauran d’afrontar les despeses de
personal corresponents a les següents actuacions: de l’estructura
general, 285.676 euros; de la delegació a Menorca, 84.099
euros; de l’estadística agrària, 78.311 euros; de promoció
agroalimentària, 251.302 euros; del suport a la secretaria
general, 128.668 euros; del suport a les delegacions comarcals,
178.911 euros; del suport al servei d’agricultura, 181.461 euros;
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del suport al servei de ramaderia, 194.067 euros; del suport al
LICUA, 89.307 euros; de programes d’avaluació de recursos
marins, 38.129 euros; de vigilància de les reserves marines,
368.908 euros; de suport a la Direcció General de
Desenvolupament Rural, 123.748 euros; pel personal que
gestiona el conveni de regadius subscrit pel MAPA, 161.824
euros. I altres partides amb dotació inferior a 50.000 euros.

Amb 1.642.612 euros del capítol 2, despeses corrents,
s’hauran d’afrontar les despeses corrents corresponents a les
següents actuacions: de l’estructura general, 361.662 euros; de
sanitat vegetal, 394.000 euros; campanya oficial de lluita contra
la llengua blava, 33.250 euros; del programa d’avaluació de
recursos marins, 123.700 euros.

Amb el capítol 3, d’un muntant d’1.947.539 euros, que són
despeses financeres, s’hauran d’afrontar els interessos del
préstec que té subscrit SEMILLA.

I amb els 3.708.697 euros del capítol 6, que són inversions
reals, s’hauran d’afrontar les següents compres i inversions:
cursos de formació agrària, 300.000 euros; estudis i treballs
tècnics, 450.000 euros; estudis del sector cooperatiu de Balears,
300.000 euros; actuacions de promoció de productes
agroalimentaris, 1.963.697 euros. A més d’aquesta partida hi ha
una dotació de 251.302 euros al capítol 1, que ja hem citat
anteriorment i que es destina també a aquest mateix fi. Cursos
de formació nàutica pesquera per 110.000 euros.

Amb els 2.312.572 del capítol 7, transferències de capital,
es concediran ajudes i subvencions corresponents a les següents
línies, que agruparem segons sigui la seva forma de tramitació
final. Ajudes a subvencions que es consideraran pròpies de
SEMILLA la tramitació de les quals serà a càrrec d’aquesta
empresa pública durant tot l’exercici del 2006, que s’utilitzarà
per concedir ajudes i subvencions a agricultors damunt els
proveïments de productes fitosanitaris, 247.308 euros;
proveïments de llavors certificades, 329.307 euros i proveïment
d’alfals sec dins el programa Proalfa, 310.000 euros. La resta
del programa Proalfa, agricultors i productors d’alfals i
ramaders que tanquen pous salinitzats és de 485.000 euros. A la
Universitat, UIB, l’escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola se li
donaran 212.345 euros. I al Consell Regulador d’Agricultura
Ecològica, 126.000. La resta de partides de dotació inferior a
100.000 euros no estan aquí redactades.

Amb el milió d’euros del capítol 8, de variació d’actius
financers, es farà front a les ampliacions de capital subscrit per
SEMILLA a les empreses participades i/o participació en el
capital social de noves empreses.

Amb els 705.246 euros del capítol 9, variació de passius
financers, s’amortitzaran les anualitats de préstecs que vencen
dins el 2006.

El pressupost del Fons de Garantia Agrària Pesquera de les
Illes Balears, FOGAIBA. El FOGAIBA en el 2006 apareix per
primera vegada en el seu pressupost general de la comunitat
amb una dotació pressupostària pròpia; he de començar
l’exposició del pressupost del FOGAIBA recordant que aquest
ens públic durant el 2006 comptarà amb una dotació
pressupostària integrada per dos sumands, que són els següents:
els pressuposts propis del FOGAIBA que figuren en els

pressuposts que els presentam, amb una dotació total de
26.379.748 euros. La dotació pressupostària que figura en el
centre de cost 20701, que són fons FEOGA i Ministeri, del
pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, que compta
amb una dotació pressupostària de 27.792.584 euros. Per
consegüent, el pressupost total que manejarà el FOGAIBA
durant l’exercici del 2006 puja a un total de 53.572.332 euros.

Quan parlam del pressupost de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca ja hem explicat amb detall les finalitats de la dotació
pressupostària corresponent al segon sumand, que és el centre
de cost 20701. Correspon ara explicar la dotació pressupostària
corresponent al primer sumand, el que denominam pressupost
propi del FOGAIBA, amb una dotació total de 26.379.748
euros. El desglossament de capítols del pressupost propi de
FOGAIBA que presentam és el següent: capítol 1, personal,
2.579.275 euros; despeses corrents, 825.001 euros; despeses
financeres, 271.000 euros; transferències corrents, 250.000
euros; inversions reals, 1.809.814 euros; transferències de
capital, 20.644.658 euros. La totalitat d’aquestes quantitats dites
són 26.379.748 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2005
FOGAIBA no comptava amb pressupost propi, per tant resulta
impossible efectuar cap comparació entre el pressupost de l’any
passat i el d’enguany. I entre les actuacions que afrontarà el
FOGAIBA durant l’exercici del 2006, a la seva dotació
pressupostària pròpia cal destacar que amb els 2.579.275 euros
del capítol 1, despeses de personal, s’afrontaran les despeses de
personal laboral del FOGAIBA. En aquest punt, hem de
recordar que la dotació pressupostària corresponent al centre de
cost 20701 figura una partida d’1.320.581 per fer front a les
despeses de personal funcionari adscrit al FOGAIBA. Amb els
825.000 euros del capítol 2, despeses corrents, s’afrontaran
aquest tipus de despeses: 270.000 euros del capítol 3, despeses
financeres, es farà front als interessos de préstecs a subscriure
pel FOGAIBA. Amb el 1.809.814 euros del capítol 6, inversions
reals, es faran les següents compres i inversions: adquisició
d’immobilitzat material per a mobiliari i equips informàtics per
649.814 euros; adquisició d’immobilitzat immaterial, programes
informàtics, per 1 milió d’euros; actuacions referents a
l’ampliació del SIGPAC, Sistema d’Informació Geogràfica de
la PAC, i automatització de controls del camp d’ajudes, que
seran 160.000 euros.

Amb les dotacions dels capítols 4 i 7, que pugen a:
transferències corrents, capítol 4, 250.000 euros; capítol 7,
transferències de capital, que puja a 20.644.658 euros. El total
d’ajudes i subvencions són aquests 20.894.658 euros.
S’utilitzaran per concedir les ajudes i subvencions corresponents
a les següents línies: 100 milions d’euros, 100.000 -eren molts
100 milions, és igual, n’hem dit tants ja, no ve d’això, però no-,
100.000 euros per a beques d’introducció a la investigació;
150.000 euros per a beques d’investigació aplicada; 100.000
euros per a beques de formació professional agrària i pesquera;
350.000 per a subvencions a mitjans de comunicació social; 115
milions amb subvencions a ajuntaments per a certàmens
ramaders; 25.000 euros per a programa de carn de vacum de
qualitat; 30.000 euros per a subvencions a associacions
ramaderes i de races selectes; 40.000 euros per a subvencions a
associacions de ramaders de races autòctones; 126 milions per
a subvencions a OPA; 50 milions per a subvencions a la Cambra
Agrària Interinsular; 222.600 euros per a subvencions a
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confraries de pescadors; 3 milions d’euros per a subvencions a
ajuntaments per a l’adequació del pla de camins rurals, un pla
3 que s’ha posat en marxa; 697.530 euros per a subvencions als
Grups d’Acció Local, GAL, Programa Leader i Plus; 465
milions per fer front al pagament d’interessos dels préstecs
subscrits durant els anys 2000, 2001, 2002 i 2003 per fer front
a les inclemències de la climatologia; 300.000 euros per a
subvencions a la contractació d’assegurances agràries;
2.400.000 per a la millora de la transformació i comercialització
dels productes agraris, ampliació específica per al sector lacti de
Menorca; 200.000 euros per a subvencions directes a la
Cooperativa Agrícola de Sant Antoni de Portmany; 1.177.000
per a actuacions en matèria de producció i sanitat vegetal, que
es destinaran de la següent manera: 265.000 euros per a
subvencions a agrupacions de defensa vegetal; 120.000 euros
per a subvencions a associacions de tractaments integrals en
agricultura; 92.000 euros per a subvencions a finques
colAlaboradores; 400.000 euros per a subvencions a la
replantació d’ametllers i garrovers; 200.000 euros per a les
subvencions de la compra de maquinària agrícola; 100.000
euros per subvencionar les despeses dels programes de
traçabilitat en el sector hortofrutícola; 383.490 euros per a
actuacions en matèria de producció animal.

D’aquests doblers es destinaran 42 milions per al foment de
pures races equines; 15 milions per a subvencions als productors
de vaques dides; 182.250 euros per a identificació de la
ramaderia de boví; 144.240 per al foment de les races
autòctones de protecció especial.

Els 3.175.562 euros seran per les següents ajudes: 2.700.000
per a un programa de subvencions al sector lacti, que substituirà
el Proagro; 145.463 euros per a subvencions a nuclis de control
lleter; 80.099 euros per a subvencions incloses en el programa
nacional d’abandó de la producció làctia; 250.000 euros per
subvencionar les despeses del control de qualitat de la llet;
1.724.000 euros per a actuacions en matèria de sanitat animal,
que aniran distribuïts de la següent manera: 338.000 euros per
a ajudes a la destrucció dels MERS; 900.000 euros per a ajudes
a les agrupacions de defensa sanitària, les ADS; 486.000 euros
per concedir indemnitzacions en els casos de sacrificis
d’animals a causa de les campanyes de sanejament; 194.269
euros per al foment de l’associacionisme agrari, que es repartirà
d’aquesta manera: per a subvencions a les despeses de
funcionament dels cinc primers anys de les APA de patata i als
programes operatius de les pròpies APA de patata; 2.585.099
euros per a ajudes al sector pesquer, emmarcades en el
programa IFOP 2000-2006: ajuts a l’esforç pesquer al desguàs
de vaixells de pesca, renovació i modernització de les flotes
pesqueres, construcció de noves barques i modernització de les
barques ja existents; desenvolupament i modernització del teixit
productiu i distributiu; aqüicultura, equipament de ports
pesquers i altres mesures, pesca costera artesanal, mesures
socioeconòmiques, promoció i recerca d’altres sortides, com
poden ser, tenim una sortida cap a la fira de la llampuga i estam
estudiant si hi pot haver més promocions amb aquestes sortides;
accions realitzades pels professionals, paralització temporal de
les activitats i altres compensacions financeres.

Arribats a aquest punt, hem de recordar novament que el
FOGAIBA, a més de tramitar les ajudes i subvencions que
figuren en els pressuposts propis, tramitarà també les ajudes i
subvencions que figuren en el centre de cost 20701 i per

consegüent el volum total d’ajudes i subvencions al sector agrari
i pesquer que tramitarà el FOGAIBA serà de 46.766.661 euros,
segons el següent desglossament: subvencions del FOGAIBA,
pressupost propi, 20.894.658. Centre de cost 20701, 25.872.003
euros. I això ens dóna aquest total de 46.766.661, import al qual
hem de sumar les subvencions de l’IBABSA, al capítol 4 i 7,
que són: capítol 4, 82.600.000 euros; capítol 7, 462.765 euros i
subvencions de SEMILLA al capítol 7 que són 2.312.572 euros.
El total global són 49.624.958 euros.

Amb la qual cosa, arribam a una quantitat total de
49.624.958 euros de subvencions directes al sector agrícola,
ramader i pesquer de les Illes Balears, xifra crec que
summament important, que no crec que precisi gaire més
comentaris.

Per finalitzar, voldria afirmar amb tota rotunditat que
l’objectiu de la creació del FOGAIBA era l’agilitació de la
tramitació de les ajudes, i que avui, 70 dies després d’aquesta
posada en marxa, que va començar a ser operatiu dia 1 de
setembre del 2005, ja començam a veure alguns dels seus fruits.
Per refrenar aquesta informació donaré les següents dates: dia
4 de novembre del 2005, això va ser dia 4 d’ara d’aquest mes,
ja s’ha pagat el 50% de les ajudes a superfícies corresponents a
l’any 2005, per un import de 4.055.891 euros, quan aquests
pagaments es feien a finals de desembre i algun a mitjans
desembre i molts d’aquests a finals de desembre tots. Demà, dia
11 de novembre del 2005, es farà efectiu el pagament del 95%
de les ajudes a l’oví i al caprí corresponent al 2005, per un
import de 4.924.966 euros, quan històricament també aquests
pagaments s’efectuaven en dates bastant més retardades, fins i
tot alguna que es va arribar a pagar dia 27 de febrer. Per tant,
crec que el camí que ha emprès el FOGAIBA i la manera com
el teníem pensat crec que serà un element molt important per al
nostre sector.

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats, vaig a acabar
aquesta exposició d’aquest projecte de pressupost de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca i de les seves empreses
públiques per a l’exercici del 2006. M’agradaria haver-vos
pogut explicar amb claredat, la meva intenció ho ha estat i no
haver-los, no ho sé, si avorrits o aclaparats amb tantes xifres,
per aquesta exposició. Però moltes gràcies per haver-me
escoltat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada acabada l’exposició de l’Hble. Sra.
Consellera d’Agricultura, voldria demanar si es vol demanar un
recés de la sessió o podem seguir. Idò entenc que podem seguir
i llavors tendria la paraula el Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, el Sr. Miquel Nadal, ai, Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Miquel Nadal és d’un altre
grup petit com és el nostre també, però no del mateix. Bé, agrair
la presència de la consellera i de tots els alts càrrecs que
l’acompanyen i donar-los la benvinguda a aquesta comissió i
especialment, si m’ho permeten, saludar el Sr. González i Ortea,
que torna a aquesta casa, que tan bé coneix, encara que se situa
a una banda que fins ara no era l’habitual.
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Bé, després de la meticulosíssima descripció del pressupost
que ha fet la consellera, jo crec que preguntes ja no en queden,
en tot cas tocarà llegir el Diari de Sessions perquè evidentment
és impossible prendre nota d’aquesta quantitat d’informació.
Tenia la temptació d’encara demanar-li més aquestes partides
més petites que les desglossés, però ho deixarem per un altre
dia, crec que amb aquesta informació és suficient.

La veritat, serà molt útil per interpretar-ho, d’una mirada una
mica superficial, qüestió de temps, que havíem fet als
pressuposts, tenim la sensació de què són uns pressuposts
continuïstes, en els quals hi ha un augment percentualment
considerable i que veig que té molt satisfeta la consellera i que
pareixia que es repartia d’una manera bastant equilibrada, ja dic
des d’un continuïsme que tenia unes certes dificultats a qualque
moment, perquè el que el fa diferent, el que li dóna una
estructura diferent que de vegades, com a mínim al nostre grup,
ens costava una mica d’interpretar, és el desplaçament de
partides que van cap al FOGAIBA, que bé, després de
l’explicació d’avui jo crec que no ens quedarà cap dubte,
repassant el Diari de Sessions, sobretot tendrem claríssim això.

Jo crec que la seva explicació ha estat absolutament
meticulosa; home, jo notaria a faltar una mica de projecte i
d’ambició política, d’objectius, perquè aquí se’ns han descrit les
xifres, amb un criteri que nosaltres havíem valorat com a
continuïsta des del principi, crec que queda ara ratificat, i jo
l’únic que li preguntaria a la Sra. Consellera és si creu que amb
aquests pressuposts i amb aquesta transformació de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, aquesta divisió quasi per la
meitat o privatització d’alguna manera, o introducció de criteris
privats a la meitat de la conselleria aproximadament, amb el
FOGAIBA, i amb aquesta espècie de conselleria bis, que (...) el
Sr. González Ortea que s’encarregarà precisament de ser la
repartidora de les subvencions, o sigui, això té moltíssima
d’importància, és un sistema, crec que li vàrem dir l’any passat,
nosaltres personalment no en som partidaris d’aquests sistemes,
però bé, són els que vostès han triat; doncs, amb aquests
pressuposts, amb aquesta estructura que s’han donat, creu Sra.
Consellera que el 2006 pot ser un any en què el nostre sector
primari agafi més força dins el conjunt de la nostra economia,
ja que servirà per millorar les rendes dels que treballen en el
sector primari? O hi haurà un impuls suficient per millorar
aquestes condicions, perquè sempre parlam que és estratègic,
però evidentment el sector primari va perdent força dins el
conjunt de l’economia any rera any?

És una situació que ens deixa amb les millors condicions per
fer front a tots els canvis que ens venen per davant, amb els
canvis de la política agrària comunitària i tota la resta de
situacions de canvi? Ens agafa amb bona situació, també hi ha
instruments suficients per a un tema que aquest any ha estat
important, alguns problemes que han sorgit, però que crec que
hauríem d’estar molt preparats de cara al futur, em refereix al
tema de la sanitat animal? No hem arribat a aclarir com va ser
que es va introduir el cloranfenicol enguany, el 2005. Tenim
reptes molt importants i m’hauria agradat una explicació més
política, marcar els objectius de per on va la feina de la
conselleria i si hi ha una preparació per fer front a tots aquests
reptes que tenim en el futur, perquè he notat a faltar això, una
valoració política i marcar i prioritzar objectius.

Del detall en què es gastaran totes les quantitats, res a dir,
sinó que evidentment ha estat una explicació absolutament
minuciosa que agraïm, que ens servirà per entendre millor els
pressuposts i per plantejar les esmenes corresponents, però no
hem vist aquest senyalar els objectius polítics que es volen
aconseguir el 2006 i amb els pressuposts que aquí se’ns
presenten i amb la nova estructura de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Ara li he dit bé. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Pere
Sampol, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No tenc forces per esgotar els deu
minuts, per tant seré molt breu.

Bé, a nosaltres ens preocupa que ja és una constant any rera
any l’endeutament de les empreses públiques. El 2004, 20,9
milions d’euros; el 2005, 18 milions d’euros; el 2006, 18
milions d’euros mes, és a dir que amb tres pressuposts que ha
fet el Partit Popular, les empreses públiques dependents
d’agricultura s’han endeutat per valor de 57 milions d’euros,
parlam de 9.500 milions de pessetes. Clar, això amb condicions
normals no passaria res, però s’acosta un temps que segurament
hi haurà una disminució de les ajudes europees i ens trobarem
amb una hipoteca que dificultarà l’aportació de més recursos
propis per compensar la pèrdua d’ajudes europees. Li volia
demanar quines previsions fa en aquest sentit.

Vegi que del pressupost d’enguany al de l’any passat ja paga
més d’1 milió d’euros més d’interessos, 1.100.000 euros més
d’interessos que l’any passat, tot i que els crèdits que fan tenen
un any o dos de cadència.

Me preocupa també aquest increment de la maquinària
burocràtica. Bé, avui en els bancs dels alts càrrecs ja hi ha més
alts càrrecs que pagesos en el meu poble, i és un poble agrícola
i del Pla. I me preocupa que any rera any augmenti el capítol 1
de la Conselleria d’Agricultura i empreses públiques. He sumat
tot el capítol 1 i torna pujar un 18% dins enguany.

I el que no entenc és com ens arriben queixes de què les
agències comarcals estan desateses, que als manescals no els
veuen, què passa? A què es dedica tot aquest personal? O és que
hi ha una superposició de funcions i que un per l’altre les coses
no s’arriben a fer? Deman.

Una cosa que no entenem, i ara supòs que el Sr. Tur que té
més temps que jo, perquè jo me n’hauré d’anar aviat, és com
vostè mateixa ha dit que el FOGAIBA gestionarà 50 milions
d’euros i en té 28 en el pressupost. És a dir, com es pot
gestionar un pressupost que no figura en el pressupost? Deman,
perquè no ho entenem. O figura en el pressupost i el gestiona el
FOGAIBA o no figura en el pressupost del FOGAIBA i el
gestionen les direccions generals. I si el FOGAIBA gestiona el
pressupost de les direccions generals, què fan les direccions
generals i tots els funcionaris adscrits?
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El sector lleter, quines mesures específiques addicionals es
prendran per evitar aquest degoteig continu d’abandonament de
vaqueries que, a més a més, té repercussió a altres sectors,
perquè està tot molt íntimament relacionat? Si desapareixen les
vaques té conseqüències damunt els cerealistes, etcètera.

Me pens que era en el pressupost de l’any passat que hi tenia
600.000 euros, o era de fa dos anys ja, no me’n record, per fer
un estudi del sector agrari, parlam de 100 milions de pessetes
per fer un estudi del sector agrari. Com està aquest estudi i en
coneixerem els resultats aviat?

I finalment, una pregunta, ha parlat de la fira de la llampuga;
els pescadors d’aquella comarca reivindiquen, cosa rara,
estranya, una marina, la marina de Llevant. Té previst dins el
proper exercici posar-la en marxa?

Ara li he de demanar disculpes perquè faré una descortesia,
però no m’esperava que s’allargàs tant i me’n he d’anar, però
llegiré amb molta d’atenció el Diari de Sessions si me vol
contestar.

Moltes gràcies i perdó, però no ho tornaré fer mai més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Ara té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També agrair la presència de
l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca i els alts càrrecs
que l’han acompanyada en aquesta compareixença, la llarga
explicació dels pressuposts, dic llarga perquè crec que ha estat,
no així de tranquilAlitzadora o d’aclaridora, vull dir comparar les
xifres del pressupost d’enguany amb el de l’any passat, fins aquí
arribam, però llavors tenim una sèrie de dubtes considerables i
que esper que ara pugui aclarir, amb la seva llarga intervenció
no els hem aclarit, no vol dir que alguna no l’hagi explicat i a mi
m’hagi passat, amb la qual cosa si li reiter li deman disculpes
per avançat, però algunes no les ha aclarit.

En qualsevol cas, he de començar fent també una referència,
com ha fet el Sr. Sampol, a l’endeutament. Vostès, el Sr.
Sampol ho ha dit, el 2004, a través de l’empresa SEMILLA-
IBABSA es van endeutar en 18 milions de pessetes, el 2004; el
2005, 18 milions de pessetes mitjançant l’empresa SEMILLA;
el 2006, 13 milions de pessetes FOGAIBA, 5 milions de
pessetes SEMILLA, també 18 milions de pessetes. Vostès estan
abonats als 18 milions de deute, any rera any.

Clar, s’ha de recordar, perquè almanco jo (...) encara més,
pot ser és un problema meu, que són quasi 3.000 milions de
pessetes un any rera l’altre, que pot ser tal vegada si ho
comparam amb Obres Públiques pot parèixer insignificant i tal
vegada és cert també el que deia el Sr. Sampol, que vendran
anys de vaques magres en la política europea o amb la
finançació de l’agricultura de la política agrícola comuna, que
és prou preocupant. Però crec que el més qüestionable aquí és
que aquesta comença a ser la tònica a la majoria de les
conselleries, l’endeutament, i que xoca frontalment amb el
discurs del Partit Popular que ha dimonitzat sempre, el Sr.

Aznar ho va impedir per llei, l’endeutament; el deute, segons el
discurs del Partit Popular fa quatre dies era sinònim de mala
gestió, de cosa de rojos que no sabien gestionar i que no sabien
més que endeutar les institucions i que això era, podia ser com
molt pa per avui i fam per a demà. Bé, doncs vostès s’han
abonat a aquesta mala gestió que tant van criticar, perquè la
Conselleria d’Agricultura solament en tres anys du, any rera
any, endeutant-se amb 18 milions d’euros, repetesc, 3.000
milions de pessetes cada any, crec que és un fet que s’ha de
denunciar o s’ha de fer constar com a mínim aquí.

Després, la meva preocupació, els meus dubtes, giraven i
segueixen girant sobretot entorn de la creació del FOGAIBA.
Les seves funcions i adscripcions romanen totalment fosques en
el pressupost; i per si abans ja era difícil aclarir-s’hi, després de
la seva exposició encara m’han sortit molts més dubtes, com el
mateix que també deia el Sr. Sampol, que ens ha dit que
l’empresa FOGAIBA gestionarà més del doble del pressupost
que té. I en qualsevol cas seguim tenint tots els dubtes puntuals
que els aniré qüestionant.

En qualsevol cas, a mi el que més me preocupa no és que me
costi aclarir-me jo mateix, és que tenc la impressió que no se’n
sortiran ni s’hi aclariran vostès mateixos dins aquest laberint
que han creat entre la conselleria i FOGAIBA i el traspàs de
partides i centres de gestió d’unes a l’altra. I que al final qui ho
pagarà, qui ho pagarà no, qui ja ho està pagant és el sector,
perquè vostè ho sap, li ha dit el Sr. Sampol, a les agències dels
pobles de fora de Palma ja hi ha problemes de falta d’atenció a
serveis que necessita el sector.

Però és que dins la mateixa conselleria, el desmantellament
de la conselleria que no ha estat substituït adequadament i el
traspàs de personal a FOGAIBA i la poca claredat que hi ha
amb qui gestiona unes coses i les altres, està generant una
confusió, per a mi, en qualsevol cas de cap manera sorprenent,
és el lògic, que acabarà que no hi haurà qui s’hi aclareixi, sinó
més a curt termini, fins que hagin aconseguit aclarir aquest
desgavell que de moment estan muntant i que evidentment amb
el temps es pot arribar a aclarir, tal vegada d’una manera tan
senzilla com fent desaparèixer la conselleria i, per suposat,
darrera la conselleria, la consellera, això ja me sabria més greu,
Sra. Consellera, i deixant que una empresa pública gestioni les
subvencions, que és l’únic que pareix que els interessa.

Anem a veure i anem per parts en qüestions puntuals. El
programa 531A, qui l’executa, FOGAIBA o la Direcció General
de Desenvolupament Rural? En el pressupost no està mica clar.

El programa 713A, millora d’estructures agràries del pla
estatal, qui l’executa? La memòria no ho diu; es passarà també
a FOGAIBA?

El programa 714A, FEOGA-Garantia, aquí és on ens han
sortit molts més dubtes dels que teníem, diu a la memòria que
mentre FEOGA no sigui un centre pagador, organisme pagador,
bé, que l’executarà FEOGA però mentrestant el té la
conselleria; qui ho gestionarà mentrestant a la conselleria? I
quan preveu que FOGAIBA podrà ser centre pagador o cos,
organisme pagador?

El programa 414B, foment del sector agrari, diu la memòria
del pressupost que la Direcció General d’Agricultura gestionarà



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 55 / 10 de novembre del 2005 1299

 

els capítols 4 i 6 i FOGAIBA gestionarà els capítols 4 i 7. No sé
si és així, perquè de la seva explicació no ho he aclarit molt
més.

El programa 717A, Pla de desenvolupament rural, ho
gestionarà la Direcció General de Desenvolupament Rural, per
suposat, i FOGAIBA, diu a la memòria. També s’ha de dir que
la memòria del pressupost diu clarament que un mateix
programa no pot ser gestionat per dos o més centres gestors si
aquests destinen la totalitat dels seus recursos i dotacions a la
realització del programa. Per tant, aquí hem d’arribar a la
conclusió que aquest pressupost de la seva conselleria no
acompleix la llei, no acompleix les mateixes bases del
pressupost. Perquè podem veure com aquests programes que
acabam de dir són gestionats, en un cas per FOGAIBA i la
Direcció General d’Agricultura, i en un altre, FOGAIBA i la
Direcció General de Desenvolupament Rural.

Una altra pregunta que tenia, que vostè ho ha dit, però
encara me segueixen persistint dubtes, jo havia anotat que per
què no gestiona també FOGAIBA els recursos per a la millora
i foment del sector pesquer, quan és un dels seus objectius?

Per què no hem vist d’entrada una part o tot dels recursos de
l’IFOP? Aquesta seria una altra pregunta. Quins són els recursos
de l’IFOP? Però llavors no ho veim de sortida a l’empresa
FOGAIBA, per tant els recursos de l’IFOP ens queden diluïts
entre la conselleria i FOGAIBA que no sabem quants n’entren
en el seu conjunt, quants n’entren a la conselleria, quants
n’entren a FOGAIBA, on surten uns i on surten els altres,
perquè no ens quadra cap de les xifres.

I això, es transfereixen a FOGAIBA tots els fons de l’IFOP?
Ens ha semblat que no, després del que ha dit, però ens
agradaria saber quins són els fons de l’IFOP que maneja la seva
conselleria amb qualsevol dels centres gestors, sigui FOGAIBA,
sigui la Direcció General de Pesca o sigui qualsevol altra
institució o centre gestor.

Després, en el programa 718B, ordenació del sector pesquer,
i 718A, millora de la productivitat pesquera, hi ha tota una sèrie
d’objectius interessants i que vostè ha relacionat, però si no ens
fallen els números, no arriba a 300.000 euros que hi ha per
gestionar aquests dos centres de cost, amb la qual cosa poc
podrà donar compliment a aquests objectius. Si és que no estam
equivocats i vostè ens pot rectificar.

I per acabar, perquè ho ha dit en general, ja que és una
empresa pública, SEMILLA, que dóna servei a totes les illes,
però li volíem preguntar quins projectes o accions específiques
té previst executar a Eivissa i a Formentera i a Menorca
l’empresa SEMILLA, donat que les competències són atribuïdes
als consells insulars i com, per tant, les executaria o les
coordinaria amb els consells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Per respondre té la paraula l’Hble. Sra.
Consellera o acompanyant.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo començaré pel final, per
ventura me’n recordaré més de totes les coses. Primer de tot dir
que en temes de pesca hi ha tres programes, el 718A, el 718B i
718C i que tot el personal de la Direcció General de Pesca està
en el 718A, però executa actuacions del 718B i 718C.

Després, una altra afirmació, el que executa la direcció
general dels programes IFOP és tot el que hi ha de capítol 6. I
el que executa el FOGAIBA dels programes IFOP és tot el
capítol 7. I la consellera ha acabat la seva intervenció fent
referència al FOGAIBA, dient que hi havia, dins el capítol 7,
2.585.197 euros per a ajudes al sector pesquer, emmarcades dins
el programa IFOP de l’any 2000-2006.

Crec que així queda explicat això de pesca.

Jo lament que aquesta transició des d’una conselleria, amb
una gestió d’ajudes duita d’una manera determinada, que ens va
du, que segons quines línies d’ajuda s’estava 500 dies que el
pagès o el ramader tengués notícies d’una ajuda presentada i
que ens ha fet canviar, per arribar que en 40 dies tengui notícies
d’aquesta ajuda, fer aquest canvi, passar d’un lloc a l’altre, a
vostè li doni una sensació de desgavell, però nosaltres no en
tenim gens de desgavell, ho tenim ben clar.

Quan vàrem començar l’execució d’aquests pressuposts,
estàvem negociant amb el ministeri i estàvem negociant amb el
FEOGA la qualificació com a organisme pagador del
FOGAIBA. Com que no teníem seguretat que dins el 2006 el
FOGAIBA estàs qualificat coma organisme pagador, vàrem
pressupostar dins un centre de cost a part, el 20701, tots els fons
que en el moment que el FOGAIBA fos organisme pagador
passarien al FOGAIBA. La consellera també ha afirmat que
avui podíem dir i dèiem que ja teníem pactat amb el FEGA i
amb el FEOGA la qualificació del FOGAIBA com a organisme
pagador i que dia 1 de gener del 2006 el FOGAIBA començarà
a actuar com a organisme pagador.

Els fons estan en els pressuposts de la conselleria, com
passaran al FOGAIBA? Amb una modificació de crèdit i una
transferència.

Del tema de SEMILLA i de la delegació de Menorca i de
què feim a Eivissa m’estimaria més que contestàs el gerent de
SEMILLA.

Les agències comarcals. Quan va saltar la crisi de les vaques
boges es varen duplicar tots els efectius veterinaris a les
agències comarcals, de manera que a cada agència en lloc d’un
manescal n’hi havia dos i a la de Campos, en lloc de dos, tres.
Nosaltres el que hem intentat fer, i ho hem fet, ha estat
simplificar la feina que havien de fer els manescals, fer-la d’una
manera més racional i disminuir aquestes despeses de
veterinaris, és l’únic que s’ha reduït a les agències comarcals.

Per altra banda, emprarem aquests doblers per fer una
ampliació de plantilla a les agències comarcals, posant per
primera vegada a cada agència un delegat comarcal. Perquè fins
ara hi havia gent fent feina allà sense cap cap i tothom es creia
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el cap i l’organització així no era la més eficaç ni la més bona
possible.

Estam acabant la modificació de crèdit perquè surti un
concurs per dotar totes les places de delegat comarcal a totes les
agències de les quals té competències la Conselleria
d’Agricultura.

Després, el Sr. Sampol ha dit que la dotació de capítol 1
augmentava, i ell ha parlat d’un 18% d’increment. Això ho
podríem resumir dient què ens ha costat tota la reorganització
que estam fent. I d’entrada, quan feim aquesta pregunta podem
pensar només amb el capítol 1, i és ver, ha pujat el capítol 1
global de tot el grup de la conselleria i de les seves empreses ha
pujat 2.190.212 euros. Però això no és una manera correcta de
contemplar-ho, hem de mirar el conjunt del capítol 1 i del
capítol 2; i resulta que en el capítol 2 hem disminuït 2.796.553
euros. Per tant, en conjunt, hem reduït les despeses corrents en
606.340 euros, que representen una reducció del 2,89%.

I convendria que pensàssim tots que hi ha situacions que no
es té suficient capítol 1 i s’arregla fent contractacions
incorrectes i qualque vegada injustes. I això també s’ha arreglat.
Me pareix que he donat resposta a tots els temes que
corresponen a la secretaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li don la paraula al gerent de SEMILLA.

EL SR. GERENT DE SEMILLA (Joan Simonet i Pons):

Moltes gràcies, Presidenta. Jo contestaré les qüestions de les
accions que realitza i té previst potenciar SEMILLA a l’illa de
Menorca i a l’illa d’Eivissa. Es tracta en tots els casos de
programes transversals que s’executen a totes les illes,
independentment de les competències, perquè entenem que són
bones per a tots els pagesos de qualsevol de les tres illes. Per
citar-n’hi unes quantes, moltes d’aquestes es fan ja fa molta
estona, però s’estan potenciant actualment perquè hi ha unes
majors partides pressupostàries destinades a aquestes accions.
Li recordaré que les campanyes de proveïment de fitosanitaris
es realitzen a les tres illes, incloses Menorca i Eivissa; i per
exemple, la de llavors certificades a Menorca té especial
incidència a causa de la gran quantitat de farratgeres que el
sector ramader menorquí demana.

A Menorca, especialment, hi ha les campanyes de
proveïment d’alfals. Jo li voldria recordar que tenim l’empresa
Plandisa, de la qual la Cooperativa de Sant Guillermo i la Unió
de Cooperatives Ducame són sòcies d’aquesta empresa, i hi ha
un compromís, per primera vegada en aquesta legislatura, de la
consellera, de proveir-los la seva part proporcional d’alfals al
mateix preu que la tenen els mallorquins. Parlam de 900 tones
anualment que s’augmentaran a partir de l’any que ve perquè
aquestes dues cooperatives augmentaran la seva participació
dins Plandisa. A tot això li hem d’afegir 2.200 tones
extraordinàries per palAliar els efectes de la sequera. Això
implica una logística realment grossa que es pot veure molt
facilitada tenint personal a l’illa de Menorca controlant
l’arribada i el repartiment d’aquest material.

Li recordaré, també especialment, que a Menorca l’any
passat, crec que hi va haver fa un any i busques, vàrem tenir el
problema de la llengua blava i vàrem haver d’organitzar tota
una operació de compravenda i trasllat de vedells de l’illa de
Menorca cap a Mallorca, amb tots els problemes que generava
fer-ho des d’aquí i els desplaçaments continus que havíem de
fer a l’illa de Menorca a controlar el desenvolupament correcte
o el més correcte possible d’aquesta operació.

Altres accions que tenim previst desenvolupar a Menorca i
a Eivissa serien les accions transversals que s’efectuen en el
tema de promoció. N’hi ha moltes que es fan en coordinació
amb el Consell Insular de Menorca i amb el d’Eivissa i sempre
que es dissenya una operació es presenta als consells insulars
aquestes accions i si volen colAlaborar colAlaboren, les portes
estan totalment obertes. Li recordaré el programa d’aliments a
les escoles, que s’executa a tots els alAlots de les illes. Nosaltres
entenem que no només s’ha de fer a Mallorca, sinó que les illes
menors, en aquest cas, també hi han de participar. Actuacions
en el món de la vela; un programa que realitzàrem de promoció
dins els hotels, conjuntament amb el Consell Insular de
Menorca, que està disposat a tornar-se posar en marxa;
participació a la fira ecològica des Mercadal, juntament amb el
Consell de Menorca.

Hem d’entendre que a Menorca tenim tres denominacions de
qualitat: els vins de Menorca, el gin i el formatge Maó Menorca
i el formatge Maó Menorca especialment té un volum molt gros
en aquests moments. Recordam que l’any passat es varen gastar
100 milions de pessetes amb una acció promocional a nivell
estatal amb el formatge Maó Menorca. Nous programes que es
posaran en marxa, perquè s’estan executant a Mallorca i
entenem que a les altres illes també s’han de posar en marxa, és
el programa de les agrorutes que, eminentment, es posarà en
marxa a l’illa de Menorca i, pròximament, el 2006, a l’illa
d’Eivissa.

A Eivissa el sector ramader és bastant menor, com supòs que
sabrà, que a Menorca, amb la qual cosa les despeses i les feines
que tenim a l’illa d’Eivissa són relativament menors, però
simplement és perquè el volum ramader és inferior. I un darrer
programa que estam també a punt de posar en marxa, que
entenem que és bo per a totes les illes, és un programa d’horts
ecològics que imminentment serà presentat i també necessitarà
una coordinació a cadascuna de les illes.

Crec que amb això, són programes transversals que es fan a
totes les illes, com a empresa pública, i arriben a tots els sectors
perquè se centralitzen amb la mateixa dinàmica a tots els llocs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, els grups que vulguin fer ús de
la paraula? Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A veure m’ha contestat, encara
no ho he acabat d’entendre perquè no me quadren els números
de l’IFOP, però ja ho repassaré tranquilAlament amb el Diari de
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Sessions, a veure si aconseguim quadrar-ho; en qualsevol cas,
m’ha contestat pel que fa a pesca, els tres centres gestors que ja
els havia detectat i que és allà on teníem el dubte, precisament
era el 718C que sembla que està gestionat part per la direcció
general i part per FOGAIBA, això és el que haurem de veure si
aconseguim aclarir mirant el Diari de Sessions.

I també, potser ha contestat això de FEOGA-Garantia,
714A, que una vegada que s’autoritzi l’organisme pagador
passarà exclusivament i amb tota la seva totalitat a l’empresa
FOGAIBA.

Però la resta de programes que estan duplicats i que, per
tant, entenem nosaltres que incompleixen fins i tot la llei, no
n’ha dit res, com és el 531A, bé, no repetiré quins centres són,
quins organismes el gestionen; 531A dir que és un; 713A un
altre; 714B; 717A, com a mínim, no? A veure si a la segona
intervenció la Sra. Consellera o algú altre ho pot aclarir. Perquè
insistim que creim que això és ilAlegal, que un mateix programa
el gestionin dos centres gestors diferents.

Diu que aquesta transició cap al FOGAIBA és a mi que me
dóna aquesta sensació de desgavell. No, jo crec, Sra. Consellera,
que no és una sensació de desgavell que tenc jo, és una realitat
que vostès pateixen cada dia a la conselleria i m’estranya que
vostè no ho sàpiga i no ho vegi i no en sigui conscient. Perquè
insistesc, això es trasllada amb perjudicis al sector, i li podria
posar molts d’exemples de casos concrets dels problemes que
crea aquesta transició, que insistesc que no és una sensació, sinó
que és una realitat preocupant, per altra banda.

Diu que l’objectiu de tot això, els beneficis que en treurà el
sector, si és que qualque dia aclareixen tot això és que abans per
concedir una subvenció es torbaven no sé si ha dit 500 o 700
dies, no l’he entès bé, tant fa, i que ara s’ha reduït
considerablement. Però la pregunta aleshores seria: i aleshores
què ha canviat, on és el secret d’aquest canvi tan radical si total
una subvenció té una tramitació, un expedient que s’ha de
tramitar que és igual qui el gestioni? Per tant, m’agradaria saber
on és el secret d’aquest canvi que vostè, que jo no ho crec, diu
que s’ha produït pel fet de gestionar-ho una empresa pública
que avui per avui encara no ho gestiona, per altra banda, sinó
més aviat, insistesc, tot el contrari. Perquè, anem a veure, el
personal de FOGAIBA és el personal de la conselleria, en part,
amb la qual cosa tot aquest personal que se n’ha anat de la
conselleria ha deixat infradotades les àrees en què treballaven
a la conselleria, més el personal que s’ha contractat; al cap i a la
fi funcionaris i personal contractat que fan un expedient de
tramitació i que no veig de cap manera on és el secret perquè
s’hagi produït aquest canvi i quina necessitat hi havia de fer tot
aquest muntatge que vostès han creat i que, avui per avui,
insistesc, crea més perjudicis que beneficis.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar, té la paraula l’Hble. Sra. Consellera o persona
o acompanyant que ella designi.

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

Té raó quan jo li he contestat de memòria, no he llegit totes
les dades, el que li he explicat per als programes de pesca és de
total aplicació a tots els altres programes. Quan a un programa
hi ha capítol 6, l’executa la direcció general; quan en aquest
programa hi ha capítol 4 i capítol 7, l’executa el FOGAIBA. Per
tant, la norma és ben clara, quan les subvencions tenen el seu
origen, la finançació és amb fons de la comunitat autònoma o
del ministeri, està pressupostat directament dins l’ens públic
FOGAIBA. Quan dins la finançació hi ha, i la consellera ho ha
dit repetides vegades, la finançació és total o parcial del
FEOGA, està pressupostat en el centre de cost 20701 i dia 1 de
gener no, perquè és festa, però dia 2 de gener es farà la
transferència cap al FOGAIBA, perquè el FOGAIBA ja estarà
autoritzat com a organisme pagador.

Vostè es fa una pregunta: què és el que ha canviat perquè ara
es facin les coses millor de com es feien abans? Doncs jo li
explicaré, amb un exemple. Ara vivim el cas de la grip aviària,
si ara tenguéssim les ajudes així com les teníem abans, el Servei
de Ramaderia estaria tramitant les primes d’oví i caprí, per
exemple, i tota la problemàtica de la febre aviària. I parlant aviat
i malament, tots els de Ramaderia anirien de cul darrera la febre
aviària i s’oblidarien de les primes d’oví i caprí. Però la
consellera ha dit que demà es pagarà el 95% de les primes d’oví
i caprí i també ha dit que hi havia hagut anys que s’havien pagat
dia 27 de febrer.

Per tant, la cosa és clara, quin és el canvi? Que s’han xapat
les persones que feien dos tipus de feines, una gestió ordinària
i una tramitació d’ajudes, s’han posat persones només a tramitar
ajudes i persones només a gestió ordinària. I els que tramiten
ajudes són més especialistes, es dediquen només a això i
avançam i tramitam més aviat. Això és la diferència.

I problemes de transició, cap ni un. El gerent del FOGAIBA
pot dir quina opinió recull de totes les persones que té a les
seves ordres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, paraules
d’agraïment cap a la Conselleria d’Agricultura i Pesca i donar
la benvinguda també i les gràcies a la seva consellera per les
seves explicacions que ha fet dels pressuposts de l’any 2006.

Jo no faré una gran intervenció, sinó que me limitaré només
a tocar dos punts i un d’ells, el primer, que és el que més me
preocupava, ara ja no me preocupa tant, i m’explicaré, és
precisament, Sra. Consellera, el que vostè ha fet referència a la
reforma de la PAC. Crec idò que assistim a uns canvis molt
importants dins el món agrari i que veig que els pressuposts es
volen, i esper que així sigui, preparar precisament per a aquest
canvi que suposarà per als pagesos i per als ramaders. És a dir,
en definitiva, la reforma de la PAC el que fa és canviar
totalment el sistema de les ajudes cap als pagesos i als ramaders.
Aquestes ajudes passaran a ser ajudes a la producció, com eren
abans, a ser ajudes per al desenvolupament rural, amb la qual
cosa, idò, perden de qualque manera, diríem, el seu caràcter
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compensatori. Hi ha per tant idò un desacoblament important
d’aquestes ajudes cap a la producció. I aquí és on tenim,
precisament, el handicap.

Pens que això és bo, per una part, ja que es podran evitar
aquestes sobre produccions que venien moltes vegades quasi
fomentades per la pròpia administració per allò dels pagesos
cobrar les ajudes i cobrar les primes. Però hi ha també, o així jo
ho entenc, un desacoblament cap a la terra. Per exemple, les
subvencions les cobraran els que les venien cobrant a l’any
2002 i 2003 que són els anys de referència, crec recordar de
memòria, i tant les podrà cobrar el propietari d’aquestes finques
com els pagesos que conreaven i la cultivaven, siguin mitgers
o no, o fins i tot altres persones que, sense ser propietaris ni
tenir res damunt les finques, curiosament, per aquelles coses de
la vida, que sempre n’hi ha d’espavilats, venien cobrant, s’han
cobrat de vegades les subvencions perquè deien que eren ells els
que conreaven la terra.

I jo me deman: si això és així, què passarà idò quan aquests
que cobraran ara la subvenció perquè la venien cobrant, se
jubilin, es morin, hi haurà quotes per als propietaris com quotes
hi ha ara, per exemple, per a les ovelles, on es podran transferir?
En definitiva, jo no sé si això és bo o és dolent, no sé si és bona
o dolenta aquesta reforma de la PAC, veig avantatges per una
part, però per una altra part també veig inconvenients, però me
tranquilAlitza perquè veig que aquests pressuposts s’han preparat
precisament per fer front a aquests canvis.

Crec idò que amb aquesta reforma s’haurà de ser molt
competitius, hi haurà d’haver aquestes ajudes, com hi ha fet
referència vostè, a la qualitat, a la comercialització; ajudes
també a la promoció, a noves tècniques productives. En
definitiva, crec que s’haurà de ser molt eficient i jo els desig, a
vostè Sra. Consellera i a tot el seu equip també, molta
d’imaginació, perquè crec que s’haurà de menester molta
imaginació perquè els recursos sempre són limitats per poder
afrontar aquest repte que comença ja avui, dins l’any 2006.

Però me tranquilAlitza, i li don l’enhorabona, perquè veig que
s’han preparat amb un organisme jo crec que important, aquest
instrument que ha de ser el FOGAIBA. Crec que tot el que sigui
concentrar els esforços, unificar criteris, especialitzar i, en
aquest el FOGAIBA va per aquest camí, és a dir que com a
organisme pagador i també com a organisme on tendrà totes
aquestes actuacions amb els programes de foment, crec idò que
ha de ser un bon instrument.

Esper idò que, malgrat també sentir aquí que ja té
l’autorització del MAP per poder ser organisme pagador que,
per tant, se li faran totes aquestes transferències de capítol 4 i
capítol 7, amb la qual cosa, a més de donar més clarificació als
pressuposts i a les funcions dels funcionaris, valgui la
redundància, esper idò i crec que serà un organisme important.
Tot el que sigui agilitar temps i simplificar tramitacions i papers
crec que és bo, en general per a tota la ciutadania però sobretot
dins els pagesos i dins el que és el camp, bé, el que són els
pagesos i els agricultors sí, perquè els pagesos venen obligats a
moure i a manejar molts de papers.

I per aquí també felicitar-la Sra. Consellera, perquè el que ja
va anunciar l’any passat i que enguany incideix una vegada més,
i veig que ve pressupostat i, a més, ben dotat, és el sistema

integral per a la tramitació de les ajudes, amb aquests programes
informàtics; és a dir aquí unificar sistemes i solAlicituds i un
tema que crec que és important i és que es pugui aprofitar
precisament aquesta informació. És a dir, com deia abans, el
pagès ha de manejar molts de papers i ha de fer moltes
solAlicituds, i si l’administració pot aprofitar tota aquella
informació que té ja dels pagesos i de les seves solAlicituds,
evitant tràmits, evitant papers i que ja la informació que tengui
li serveixi i que no hagi d’haver d’estar constantment emplenant
qüestionaris, crec que tots hi guanyarem perquè, en definitiva,
el que deia, els pagesos tenen mal viure dins l’administració
amb aquest tema de la paperassa i crec, idò, que això és una
passa molt important.

I només vull tocar dos o tres punts ja molt breus, qüestions
i programes molt concrets. M’alegra veure que hi ha una dotació
important dins la vigilància de les reserves marines, i supòs
també que de les vedes, perquè si feim reserves marines i si hi
ha vedes, si legislam, però no tenim policia, poca cosa
aconseguirem. I la veritat és que crec que aquí hi podem fer més
feina. Els pescadors de vegades som, i mi fic, som
indisciplinats, i jo crec que s’haurien de fer actuacions molt
exemplars, a més de la vigilància, però sobretot conscienciar
que les vedes són per qualque cosa. El mateix que els esculls
que, a més de poder ser importants i tenir una funció important,
que és la reproducció de les espècies, que també sigui com un
element dissuasiu, no en aquest cas per als aficionats, sinó per
als professionals que també crec que moltes vegades és
important.

Animar-la a dur endavant el Pla nacional de regadius, crec
que és importantíssim que s’executi ja aquest pla, si tenim
qualque pla on hi ha els doblers que el ministeri no se’ls ha
endut i aquest és un d’aquests, almenys aprofitem-ho, no tenim
tanta sort amb altres convenis que s’han firmat que no ens ha
anat tan bé.

I bé, en tot el que són la resta de polítiques de promoció dels
productes agroalimentaris, tot el tema de les campanyes de
comercialització i a més totes les altres campanyes que vostè ha
anomenat, Sra. Consellera, bé, són els programes de cada any,
reformats, actualitzats, que ja no m’hi detindré per a no cansar-
la més a vostè i també a la resta de diputats.

Per acabar, Sra. Consellera, animar-la a vostè i a tot el seu
equip perquè segueixi amb aquesta línia que es va marcar el
Partit Popular i que sàpiga que el Grup Parlamentari Popular
estarem sempre al seu costat, al costat del Govern, per ajudar-la
en tot allò que vostè ens encomani.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de resposta, té la paraula l’Hble.
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Presidenta. Sr. Diputat, jo, tot el que vostè ens
acaba de dir i tota la inquietud que pareix que té el Sr. Tur,
m’agradaria que llegís de prim compte el Diari de Sessions i
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crec que se li aclariran molts d’aquests dubtes que vostè pot
tenir; i sí que me brind que me demani o dubtes que tengui
puntuals, o sense ser puntuals, doncs estic disposada a donar-los
tota classe d’explicacions per fer-li veure que tot el que es fa des
de la Conselleria d’Agricultura no és cap desgavell, és posar
ordre allà on no n’hi havia gaire. I una vegada que tinguem tots
aquests estaments que funcionin amb totes les seves atribucions,
vostè veurà com jo, i si no ho vol veure només serà perquè vostè
és d’un partit i jo som de l’altre, però ens toca veure-ho a tots
dos, que la Conselleria d’Agricultura tendrà un millor fer feina
i una millor repercussió damunt la gent que ens necessita. Si no,
me cregui que no hi ha perquè muntar tot això, si s’ha muntat
tot això és per donar millor servei, per tant li deman que
qualsevol dubte que tengui, doncs amb tot l’afecte del món li
aclarirem, si ens vol entendre, i si no ens vol entendre tanmateix
seguirem pel nostre camí, perquè creim que és el bo i com que
creim que és el bo, doncs seguirem caminant.

En el tema de pesca estam amb el tema de les reserves
marines. La reserva marina del Llevant en aquest moment
l’estam negociant amb el Govern central, perquè entenem que
ha de ser aigües interiors i aigües exteriors perquè en aigües
interiors és molt petita. Crec que arribarem a un acord, però ens
hi hem hagut de seure moltes vegades perquè no entenien des
del Govern central les restriccions que hi toca haver o que ells
tenen dins les seves reserves marines, però ja comencen a
entendre que aquesta reserva marina no és una reserva marina
que no pugui anar ningú a pescar en aquelles reserves marines
que tenen a diferents llocs. Nosaltres vivim dins la reserva
marina i per tant estam fent aquesta feina.

I per altra banda, amb el tema del Pla de regadius, dir-li que
tots els que tenim encomanats per part del Govern balear, tots
els nostres, perquè això es va dividir en dos, que uns els fa el
Govern central i nosaltres hi hem de posar els terrenys a la seva
disposició, nosaltres tenim els terrenys a disposició d’aquests
projectes i els nostres que tenim, el que són el projecte i
terrenys, li puc dir que dins el 2006 estaran llests tots. Ja no
tenim programa per al 2007, els acabarem el 2006, i esperem
que dels que estan enrocats a Madrid, a Medi Ambient, esper,
que son prop de 15 projectes a Madrid esperant de Medi
Ambient que diguin, bé, no sé què han de dir, bé, han
d’informar; però nosaltres, els nostres deures, que és tenir a
disposició els terrenys perquè puguin fer aquests projectes estan
ja a disposició i els que no hi estan és perquè, com que esperen
aquest informe i no poden aprovar-se sense que no hi hagi els
informes pertinents, doncs no podem entrar en negociacions
amb els propietaris d’aquests terrenys.

Però així està tot el tema del Pla de regadius. És un tema que
té molt d’èxit, hi havia ja pobles que tenien moltes societats de
regants, però que n’hem muntades moltíssimes i que es regaran
moltes hectàrees de terreny i la gent està molt contenta amb
aquestes actuacions.

No sé si he contestat. I senyors, gràcies per haver-me
escoltat i, Sra. Presidenta, jo ja no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, conclòs el debat d’aquesta compareixença, només queda
agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera i dels alts càrrecs
que ens han acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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