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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyores diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Jerez substitueix Antoni Marí i
Tur.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

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 2007.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2007.

Assisteix l’Hble Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra.
Margalida Moner i Tugores, acompanyada del Sr. Llorenç
Rigo, secretari general, Sr. Joan Carles Torrens, 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, Sr.
José Maria González Ortea, gerent de FOGAIBA, Sra.
Margalida Rubí, gerent d’IBABSA, Sr. Josep Lluís Fernández,
cap de Gabinet, i Sr. Javier Rodríguez, cap de premsa.

Té la paraula l’Hble. Sra. Moner per temps ilAlimitat.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
avui comparesc aquí davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts acompanyada dels alts càrrecs de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i dels gerents de les empreses i dels ens
públics que en depenen per exposar el projecte de pressupost
que hem elaborat per a l’any 2007.

Els pressuposts que presentarem, referint-nos a xifres
globals, pugen a un total de 162.330.637 euros, segons el
següent desglossament: a la conselleria 63.682.825 euros, a
IBABSA 6.539.636 euros, a SEMILLA 24.921.987 euros i al
FOGAIBA 67.186.189 euros. Això suma els 162.330.637
euros. 

Pensam que una bona forma per començar a explicar
aquests pressuposts que presentam és comparar-los una mica
amb els pressuposts de l’any en curs i d’anys anteriors per així
detectar les diferències i seguidament donar complida i
detallada informació de totes i cada una d’aquelles.

La primera diferència podem dir que és un fort increment
sobre els imports del pressuposts del 2006, en tendència a

l’alça que es produeix per quart any consecutiu. Els
162.330.637 euros pressupostats representen una pujada
absoluta de 37,83 milions d’euros que percentualment
representen un increment del 30,39% sobre el pressupost que
estam desenvolupant durant el 2006. El pressupost del 2006 va
representar una pujada absoluta de 16,5 milions d’euros que
percentualment va representar un increment del 15,23% sobre
el pressupost del 2005. I el pressupost del 2005 va representar
una pujada absoluta de 18,1 milions d’euros que
percentualment va representar un increment del 20,02% sobre
el pressupost del 2004. El pressupost del 2004 va representar
una pujada absoluta de 25,5 milions d’euros que
percentualment va representar un increment del 38,66% sobre
el pressupost del 2003.

Una segona diferència són les reduccions pressupostàries
amb els pressuposts de la mateixa conselleria que sumen
14.357.013 euros. Es produeixen bàsicament al capítol 1 de
personal, que baixa un 35% i al capítol 7 de transferències de
capital que baixa un 45%. Tot això es deu a l’adscripció de
funcionaris al FOGAIBA i al fet que el FOGAIBA ja està
autoritzat com a organisme pagador i rebrà directament del
FEGA els fons del FEAGA i del FEADER.

El desglossament dels capítols dels pressuposts de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca que presentam és el següent:
en personal, capítol 1, 4.547.826 euros; al capítol 2, despeses
corrents, 1.315.875 euros; al capítol 4, transferències corrents,
20.004.061 euros; en inversions reals, 16.263.345 euros; i en
transferències de capital, 21.551.718 euros. Això és el total que
hem dit anteriorment de 63.682.825 euros.

Al pressupost que presentam respecte al que estam
executant actualment hi ha les següents diferències: en
personal, el que executam són 2.492.472 que és un 35% menys;
en despeses corrents, 3.312 euros que és un 0%; en
transferències corrents hem augmentat un 33%, així com en
inversions reals també s’ha augmentat un 5% en base al capítol
6 de l’any anterior. Per tant, sumant totes les partides el total és
de 14.363.637 menys respecte al total de l’any passat. De tot
això volem remarcar que el major increment que s’origina al
capítol 4, de 4.999.730 euros, que representa una pujada del
33%, que com vostès molt bé saben és un dels capítols que
origina les ajudes i subvencions. En segon lloc, el segon
increment significatiu s’origina al capítol 6 en 822.605 euros,
que representa aquesta pujada que he dit del 5%. Més endavant
veurem amb més detall on es produeixen els increments i les
noves dotacions.

Una altra diferència és que en el pressupost per a l’any 2007
el FOGAIBA apareix per primera vegada amb un pressupost
propi i complet. El FOGAIBA per a l’any 2007 comptarà amb
una dotació total de 67.186.189 euros amb el següent
desglossament per capítols: personal, 5.751.244 euros; capítol
2, despeses corrents, 1.103.301 euros; al capítol 3, despeses
financeres, 528.113 euros; capítol 4, transferències corrents,
1.574.500 euros; al capítol 6, inversions reals, 927.800 euros;
al capítol 7, transferències de capital, 57.301.231 euros.
Aquesta és la totalitat dels 67.186.189.

Referent als pressuposts propis del FOGAIBA hem
d’efectuar les següents precisions i declaracions. Al capítol 1
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apareixen les dotacions per cobrir les despeses de sous, salaris
i Seguretat Social de tot el personal de servei del FOGAIBA,
tant dels funcionaris com del personal laboral. Als capítols 4 i
7 apareixen les dotacions pressupostàries per concedir
subvencions finançades amb els fons de la CAIB, del MAPA,
del FEAGA, del FEADER, de l’IFOP i del FEP, pels sectors
agrícola, ramader i pesquer. 

Tercer, el FOGAIBA durant l’any 2007 rebrà els fons per
pagar les subvencions als agricultors, ramaders i pescadors per
les següents vies: mitjançant transferències des de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, tots els fons que tenguin el
seu origen a la CAP, al MAPA, a l’IFOP i al FEP; mitjançant
transferències del FEGA, Fons Espanyol de Garantia Agrari,
tots els fons que tenguin el seu origen al FEAGA i al FEADER.

La quarta diferència al pressupost per al 2007 del
FOGAIBA és que apareixerà per primera vegada la dotació
econòmica necessària per tal que el FOGAIBA compti amb les
delegacions comarcals. A finals del present any i mitjançant un
decret s’adscriurà al FOGAIBA tot el personal funcionari i
laboral de les agències comarcals de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i aquestes passaran a ser delegacions
comarcals del FOGAIBA. Al pressupost del FOGAIBA per al
2007 ja hi figuren les dotacions necessàries per cobrir aquestes
despeses de capítol 1 i capítol 2 de les esmentades delegacions.

Fins aquí l’exposició de les diferències més importants
entre els pressuposts aprovats per al 2006 i el projecte de
pressupost per al 2007. Ara passarem a continuació a analitzar
les dotacions pressupostàries de cada un dels centres gestors
que en conjunt integren la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Anàlisi de les dotacions al centre de cost 20.101, Secretaria
General. La dotació pressupostària de la Secretaria General
prevista al pressupost que presentam puja a 45.915.861 euros
que segons el següent desglossament per capítols seran: capítol
1, personal, 1.975.754 euros; capítol 2, despeses corrents,
1.315.875 euros; capítol 3, despeses financeres, no n’hi ha;
capítol 4, transferències corrents, 20.004.061 euros; capítol 6,
inversions reals, 1.202.094 euros; capítol 7, transferències de
capital, 21.418.077 euros. Per tant, aquestes partides o aquests
capítols sumen en total 45.915.861 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2006 la
dotació aprovada per aquest centre de cost només va ser de
5.587.420 euros. Per tant, per a l’exercici del 2007 la Secretaria
General comptarà amb una ampliació de dotació de 40.328.441
euros, que representa un 721,77% d’ampliació percentual. La
citada ampliació es produeix perquè s’han centralitzat a la
Secretaria General totes les transferències dels centres i de les
empreses públiques dependents de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca.

Entre les actuacions que afrontarà la Secretaria General amb
la seva dotació pressupostària cal destacar: capítol 1, 1.975.754
euros per fer front a les despeses de personal de la Secretaria
General, entre aquest hi ha inclòs a més del mateix personal de
la Secretaria General el personal del Gabinet de la consellera,
la dotació d’aquest capítol ha passat de 3.052.610 euros a
1.975.750 euros, perquè com ja hem dit anteriorment abans de
finalitzar el 2006 s’adscriurà al FOGAIBA tot el personal de

les agències comarcals. Al capítol 2, 1.315.875 euros, per fer
front a totes les despeses corrents de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, aquesta dotació pressupostària és
pràcticament idèntica a la de l’any 2006.

Al capítol 4, que són 20.004.061 euros, per a transferències
corrents als ens i empresaris públics d’acord amb el següent
detall. A l’IBABSA, fons CAIB, 4.941.600 euros; a l’IBABSA,
fons del MAPA, 108.991 euros; a SEMILLA, fons de CAIB,
5.711.346 euros; a SEMILLA, fons del MAPA, 284.966 euros;
al FOGAIBA, fons de la CAIB, 8.957.158. Això suma els
20.004.061 euros que he esmentat anteriorment.

Al capítol 6, 1.202.094 euros per inversions en equips de
processos de dades. Aquesta dotació pressupostària és
pràcticament idèntica a la del pressupost que estam executant.

Al capítol 7, 21.418.077 euros, per a transferències corrents
als ens i empreses públiques d’acord al següent detall. A
l’IBABSA, fons de la CAIB, 343.750 euros; a SEMILLA, fons
de la CAIB, 642.747 euros; al FOGAIBA, fons de CAIB,
MAPA, IFOP i FEP, els fons de la CAIB són 13.065.785, els
del MAPA, 6.205.155 euros, l’IFOP, 580.320 euros i el FEP,
580.320 euros. Això dóna el total de 21.418.077 euros. Les
dotacions inferiors a 100.000 euros no les llegiré perquè seria
molt llarg.

Anàlisi de les dotacions al centre de cost 20.201 de la
Direcció General d’Agricultura. La dotació pressupostària de
la Direcció General d’Agricultura previst als pressuposts que
presentam puja a 1.878.012 euros, segons el següent
desglossament per capítols: capítol 1, de personal, 1.418.981
euros; als 2,3 i 4 no hi ha dotació fins al capítol 6 d’inversions
reals que són 459.031 euros. Això puja a un total de 1.878.012
euros. L’esmentada reducció té el seu origen en el fet, ja
comentat, de pressupostar a la Secretaria General els fons a
transferir als ens i a les empreses públiques, fons que
anteriorment es pressupostaven als centres de cost.

Entre les actuacions que afrontarà la Direcció General
d’Agricultura amb la seva dotació pressupostària hauríem de
destacar al capítol 1, 1.418.900 euros per fer front a les
despeses de personal de la Direcció General d’Agricultura. Al
capítol 6, 459.031 euros per fer front a les següents inversions
reals: 363.000 euros per a inversions de caràcter immaterial en
distints camps com per exemple el foment de l’agricultura
integrada, foment de (...), identificació canina, identificació del
ramat boví, foment i divulgació de races autòctones,
publicacions de resultats d’experimentació agrari, foment de les
denominacions de qualitat, etc. I 95.459 euros per a inversions
de caràcter immaterial, concretament en projectes
d’investigació a desenvolupar conjuntament amb l’INIA,
Institut Nacional d’Investigacions Agràries.

Anàlisi de dotacions del centre de cost 20.301, Director
General de Pesca. La dotació pressupostària de la Direcció
General de Pesca prevista al pressupost que presentam puja a
2.173.559 euros, segons el següent desglossament: capítol de
personal, capítol 1, 903.044 euros; capítol 6, inversions reals,
1.270.505 euros. Per tant, això és el total que hem dit abans de
2.173.559 euros. Entre aquestes actuacions que afrontarà la
Direcció General de Pesca amb la seva dotació pressupostària
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hauríem de destacar el capítol 1, amb 903.044 euros, per fer
front a les despeses de personal de la Direcció General i al
capítol 6, 1.270.515 euros per fer front a les inversions reals,
amb 198.331 euros per inversions i materials a l’illa de
Mallorca en concret, amb la seva major part per la vigilància de
la reserva marina del llevant de Mallorca; 177.184 euros per a
les inversions immaterials incloses al Pla nacional de cultius
marins i al projecte europeu denominat ISOPESCA, això és
pesca turisme; 475.000 per inversions immaterials incloses al
programa IFOP i al FEP, tal com les anàlisis i el seguiment de
l’evolució dels recursos de les reserves marines i de distintes
espècies com els dofins, abalisament de reserves marines i
confecció del SIC pesquer de les Illes Balears; 370.000 euros
per a la colAlocació de 2 esculls artificials a les costes de
Santanyí i Manacor i al Pla de seguiment i evolució de les
captures de pesca de ròssec; les altres actuacions són de menys
de 50.000 euros, són moltes i ens allargaríem molt, però si ho
volen estam a disposició de donar-les a conèixer. 

Anàlisi de dotacions de centre de cost 20.401 de la Direcció
General de Desenvolupament Rural. La dotació pressupostària
de la Direcció General de Desenvolupament Rural prevista a
aquest pressupost que presentam és de 13.715.393 euros,
segons el següent desglossament: capítol 1, personal, 250.047
euros; passam al capítol 6, d’inversions reals, 13.331.715
euros; i al capítol 7, transferències de capital, 133.641 euros.
Això ens dóna la suma abans esmentada de 13.715.393 euros.

Per a l’exercici del 2006 la dotació prevista per aquest
centre de cost va ser de 13.093.187 euros  per tant, per a
l’exercici del 2007 la Direcció General de Desenvolupament
Rural comptarà amb una ampliació de la seva dotació
pressupostària de 622.206 euros, això representa un 4,75 de
pujada percentual. La citada ampliació es veu originada per la
ampliació de la dotació del capítol 6 al programa 531A, referit
a les estructures agràries en zones rurals. 

L’ampliació està motivada per donar compliment al conveni
del 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 les actuacions de regadius
dins la nostra comunitat balear. Així, es contemplen al capítol
1, 250.047 euros per afrontar les despeses de personal
d’aquesta direcció general. Al capítol 6, 13.331.705 euros, per
afrontar les inversions reals. L’assignació de 6.202.750 euros
per la compra de terrenys tant per ubicar obres projectades per
la comunitat autònoma com per ubicar les obres que executarà
el MAPA, on s’han d’ubicar els diversos elements necessaris
per executar les obres d’aprofitament d’aigües residuals
depurades per l’ús agrícola, com estacions de tractament
terciari, dispositius impulsors i balses d’emmagatzemament
d’aigua. L’assignació de 7.128.955 euros serà per a la redacció
de projectes i execució d’aquestes obres que ha d’executar la
comunitat autònoma.

Al capítol 7, 133.641 euros per front a les següents
transferències de capital. Per transferències de capital a
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, que correspon a la
darrera anualitat d’un conveni de camins subscrit l’any 1997.

A continuació explicarem el pressupost de l’Institut de
Biologia Animal de Balears, IBABSA. La seva dotació

pressupostària prevista al pressupost que presentam puja a la
quantitat de 6.539.636 euros, el desglossament per capítols del
pressupost de l’IBABSA és: al capítol 1, de personal,
2.336.759 euros; al capítol 2, despeses corrents, 2.082.849
euros; al capítol 3, despeses financeres, 705.678 euros,
transferències corrents, 70.600 euros, inversions reals, 143.551
euros i per a transferències de capital 1.200.199 euros. Això
ens dóna la suma dels 6.539.636 euros. 

Entre les actuacions que afrontarà l’IBABSA durant
l’exercici del 2007 amb la seva dotació pressupostària hauríem
de destacar que amb els 2.336.759 euros del capítol 1,
personal, es farà front a les despeses de personal corresponent
a les següents actuacions: de l’estructura general 429.871,88
euros, del departament tècnic 554.482,50 euros, del laboratori
710.180,43 euros, de la delegació a Campos 34.010,52 euros,
de la delegació a Sineu 107.689, 21 euros, de la delegació de
Ciutadella 404.609 euros i de la delegació a Eivissa 93.934
euros. Per tant, això correspon al capítol 1 de personal.

Amb els 2.082.849 euros del capítol 2, de despeses corrents
es farà front a les despeses corrents a les següents actuacions:
de l’estructura general 415.510 euros, del centre autonòmic de
control lleter, el CACLIB, 75.000 euros, dels laboratoris
interprofessionals en qualitat de llet, LIBAL i ILACME 89.874
euros, identificació de la ramaderia d’oví, 250.000 euros, de les
campanyes oficials contra la tuberculosi bovina 159.057 euros,
de les campanyes oficials contra la brucelAlosi ovina 103.220
euros, de la campanya de vigilància contra la llengua blava
114.545 euros, de les campanyes oficials contra l’encefalopatia
espongiforme transmissible, més vulgarment coneguda com a
vaques boixes 243.328 euros, del programa nacional contra la
malaltia d’Aujeszky, 230.340 euros, amb els 70.600 euros del
capítol 4 de transferències corrents s’atendran les solAlicituds
d’ajudes i subvencions corresponents a les següents línies:
granges colAlaboradores 12.600 euros, associacions ramaderes
58.000 euros. Amb els 143.501 euros del capítol 6,
s’emprendran les inversions reals referents a les compres de
maquinària d’equips de laboratori, elements de transport,
equips de processament de dades, etc. 

El 1.200.199 euros del capítol 7 de transferències de capital
s’utilitzaran per concedir subvencions a ramaders sobre els
subministres que ara relacionarem: semen a la ramaderia
vacuna subministrat a l’entorn del programa de millora genètica
241.500 euros, subministrament de nitrogen líquid per a la
conservació de dosis de semen 56.800 euros, subministrament
de productes d’oví en millores de races càrnies 600.000 euros,
productes zoosanitaris i subministrats dins el programa
d’higiene i profilaxi 762.750 euros.

Ara passarem al pressupost del serveis de millora agrària,
SEMILLA, la dotació pressupostària de SEMILLA prevista per
aquest pressupost que presentam puja a la quantitat de
24.921.987 euros. El desglossament per capítols del pressupost
de SEMILLA que presentam és el següent: capítol 1, de
personal, 2.097.419 euros; capítol 2, despeses corrents,
3.894.982 euros; capítol 3, despeses financeres, 2.192.766
euros; capítol 4, transferències corrents, 36.500 euros; capítol
6, inversions reals, 4.079.760 euros; capítol 7, transferències de
capital, 10.977.813 euros; capítol 8, variació actius financers,
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1 milió d’euros; capítol 9, variació passius financers, 642.747
euros. I això ens dóna el total de 24.921.987 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent al 2006 la
dotació aprovada per a aquesta empresa va ser de
13.521.616,47 euros; per tant, per a l’exercici del 2007,
SEMILLA disposarà d’una ampliació de la seva dotació
pressupostària d’11.416.470,53 euros, la qual cosa representa
el 84,50% de l’ampliació percentual. Hem d’assenyalar que els
orígens d’aquesta ampliació de dotació són els següents: a
despeses corrents, 2.252.369; les despeses financeres, les
despeses de transferències corrents, les transferències de
capital, les variacions d’actius financers i variacions de passius
financers, i totes aquestes quantitats ens donen la quantitat
d’11.416.470 euros.

Entre les actuacions que afrontarà SEMILLA durant
l’exercici 2007, amb la seva dotació pressupostària, cal
destacar: amb els 2.097.419 euros de capítol 1, despeses de
personal, s’afrontaran les despeses de personal corresponents
a les següents actuacions: a l’estructura general, 294.121 euros;
de la delegació de Menorca, 112.729 euros; d’estadística
agrària, 80.000 euros; de promoció agroalimentària, 314.151
euros; de suport al gabinet de la consellera, 111.242 euros; de
suport a la secretari general, 70.821.000 euros; de suport al
servei d’agricultura, 185.748 euros; de suport al servei de
ramaderia, 219.300 euros; de suport a l’IQUA, 67.283 euros;
de programes d’avaluació de recursos marins, 39.432 euros; de
vigilància de les reserves marines, 377.534 euros; de suport a
la Direcció General de Desenvolupament Rural, 67.693 euros.
I per al personal que gestiona el Conveni de Regadius, subscrit
amb el MAPA, 157.179 euros.

A capítol 2, amb el muntant dels 3.894.982 euros, es farà
front a les despeses corrents corresponents a les següents
actuacions: de l’estructura general, 335.174 euros; compres de
productes fitosanitaris, 545.004 euros; compres de llavors
certificades, 471.315; compres d’alfals deshidratat, 1.185.072
euros; de sanitat vegetal, 411 euros; de campanya oficial de
lluita contra la llengua blava, 233.250 euros; del programa
d’avaluació de recursos marins, 200.000 euros.

Al capítol 6, d’inversions reals, el qual puja a 4.079.760
euros, es farà front a les següents compres i inversions: cursos
de formació agrària, 320.000; estudis i treballs tècnics, 450.000
euros; estudi del sector cooperatiu balear, 300.000 euros;
experimentació agrària, 142.000 euros; actuacions de promoció
de produccions agroalimentàries, 2.108.559 euros;
embarcacions de vigilància per a les reserves marines, 140.000
euros; cursos de formació nàutica pesquera, 150.000 euros. He
de dir que a les actuacions de promoció de productes
agroalimentaris, a la qual destinam 2.108.550 euros, a més
d’aquesta partida hi ha una dotació de 314.151 euros al capítol
1, que ja hem citat anteriorment i que es destina a aquest mateix
fi.

Al capítol 7, de transferències de capital, que puja a
10.977.813 euros, es concediran ajudes i subvencions
corresponents a les següents línies, les quals agrupam segons la
seva forma de tramitació final, ajudes i subvencions que es
consideraran pròpies de SEMILLA i de la tramitació se
n’encarregarà l’empresa pública durant l’exercici del 2007.

S’utilitzarà per concedir ajudes i subvencions als agricultors
sobre els subministres següents: de productes fitosanitaris,
247.308 euros; subministres de llavors certificades, 329.307
euros; subministrament d’alfals, dins el programa Pro Ala,
350.000, i subministres especials a Menorca, 183.450 euros. La
resta del programa Pro Ala, agricultors, productors d’alfals i
ramaderies que tanquen pous salinitzats, s’hi destinaran 410
milions d’euros. A Carn Illa, per cobrir dèficit de
funcionament, 200.000 euros. A la UIB, per a l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Agrícola, 150.000 euros. I a l’ajuda i
subvencions que convocarà i tramitarà el FOGAIBA i que
seran fetes efectives per SEMILLA, replantació d’arbres
d’ametllers i garrovers, amb 500.000 euros. Al Consell
Regulador d’Agricultura Ecològica, 132.000. A UCABAL,
70.000 euros. A confraries de pescadors, 226.000. Per a la
destrucció dels MERs als escorxadors, 300.000 euros, i als
ajuntaments per a camins rurals, 5 milions d’euros.

Al capítol 8, variació d’actius financers, que és d’1 milió
d’euros, es farà front a les ampliacions de capital a subscriure
per SEMILLA a les empreses participades i/o participació en
el capital social de noves empreses.

I al capítol 9, variació de passius financers, que són 642.747
euros, s’amortitzaran les anualitats de préstecs que vencen dins
el 2007.

Ara passarem al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears, el FOGAIBA. Com ja he dit abans, el FOGAIBA,
en el seu pressupost general de la comunitat per a l’any 2007,
apareix per primera vegada amb dotació pressupostària
completa. La dotació pressupostària del FOGAIBA, prevista en
el pressuposts que presentam, puja a la quantitat de 67.186.189
euros. El desglossament per capítols d’aquest pressupost del
FOGAIBA és el següent: capítol 1, de personal, 5.751.244
euros; capítol 2, despeses corrents, 1.103.301 euros; capítol 3,
despeses financeres, 528.113 euros; capítol 4, transferències
corrents, 1.574.500 euros; capítol 6, inversions reals, 927.800
euros; capítol 7, transferències de capital, 57.301.231 euros. I
això ens dóna la quantitat abans dita de 67.186.189 euros.

Per a l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2006, el
qual encara executam, el FOGAIBA comptava amb una dotació
pressupostària composta per dos sumands els quals,
conjuntament, pujaven a un total de 53.572.332 euros. I per
tant a l’exercici 2007 el FOGAIBA comptarà amb una
ampliació de la seva dotació pressupostària de 13.613.857
euros que representa un 25,41 d’ampliació percentual.

Entre les actuacions que afrontarà el FOGAIBA durant
l’exercici 2007, amb la seva dotació pressupostària pròpia, hem
de destacar el capítol 1, de despeses de personal, que són
5.751.244, els quals seran per afrontar les despeses de personal
amb el següent desglossament: funcionaris adscrits al
FOGAIBA durant l’any 2005, 1.338.894 euros; funcionaris
adscrits al FOGAIBA abans de 31 de desembre del 2006,
1.381.035 euros; això serà aquesta dotació de capítol 1 de
despeses de personals, es desfaran amb aquest dos
desglossaments. I amb el 1.103.301 de capítol 2, de despeses
corrents, haurà de fer front a aquest tipus de despeses.
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En el capítol 4, transferències corrents, dotat amb 1.574.500
euros: 60.000 euros per al foment de races pures equines;
120.000 euros per a ajudes per al desenvolupament del
programa GENOTIPAD d’oví; 130.000 euros a les OPA per a
despeses de funcionament; 100.000 euros per a les beques
d’introducció a la investigació; 150.000 per a beques
d’investigació aplicada; 60.000 euros per a les beques de
formació professional agrària i pesquera; 150.000 euros a
subvencions a ajuntaments, per a certàmens de (...). Altres
partides inferiors a 50.000 euros no les desglossarem.

Els 927.800 euros de capítol 6, d’inversions reals, són per
a adquisicions d’immobilitzat material i adquisició
d’immobilitzat immaterial en què la primera partida són
327.800 euros i 600.000 euros l’adquisició d’immobilitzat
immaterial.

Al capítol 7, de transferència de capital, el qual puja a
57.301.231 euros, 24.577.000 per a pagaments directes de la
PAC; 1.118.000 per a ajudes nacionals complementàries als
pagaments directes de la PAC; 6.500.000 euros per al
Programa de desenvolupament rural, per al nou PDR;
4.341.720 euros per al Programa horitzontal I a les mesures
d’acompanyament, també per al nou PDR; 8.564.477 per al
Programa horitzontal II, també per al nou PDR; i 721.784 euros
per a la iniciativa comunitària en el Programa Leader. Per
consegüent, la dotació pressupostària per al nou PDR per al
2007 puja a un total d’11.567.971 euros. 1.374.500 euros per
a ajudes a les OCM. 1.641.750 euros per a ajudes estatals a
l’agricultura. 3.336.500 euros per a ajudes estatals a la
ramaderia. 2.190.000 euros per a ajudes estatals a les entitats
ADS, ADV, APA, associacions, confraries, cooperatives, OP
i SAT, etcètera. 1.126.000 euros per a la resta d’ajudes estatals
i 2.600.000 euros per a ajudes a l’IFOP i al FEP.

Arribats a aquest punt, voldria remarcar que el volum total
de les ajudes i subvencions al sector agrari pesquer que
tramitarà la Conselleria d’Agricultura i Pesca i els ens i
empreses adscrites serà de 71.294.484 euros. El total de l’any
passat varen ser 49.438.632 euros. Per tant, la diferència,
l’increment de pressupost d’ajudes i subvencions per a l’any
2007 puja a un total de 21.855.851 euros, el qual
percentualment representa un increment del 44,21% que anirà
a ajudes i a subvencions cap als ramaders, pescadors i
agricultors de la nostra comunitat.

I dit això, senyors, no me queda ja dir res més, sinó que,
Sra. Presidenta, he presentat els pressuposts que tenim i ara,
doncs, estic a la disposició de les preguntes que me vulguin fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara pertocaria suspendre
la sessió, supòs que no se suspèn. Aleshores, té la paraula, és
que ara no veig el representant d’Esquerra Unida, ara no sé.

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, la primera vegada que venc a una compareixença
d’aquest tipus, hi ha hagut canvis en el nostre equip i ens toca
fer una mica de tot, per tant vull agrair a la consellera l’àmplia
exposició que ha fet i a la vegada saludar els alts càrrecs que
l’acompanyen.

Bé, li agraesc, com he dit abans, l’àmplia exposició que ha
fet, però m’agradaria, si és possible, que m’ampliàs una mica
la informació. Jo li deman disculpes per avançat, per si vostè ha
dit alguna de les coses que li tornaré demanar, però és
impossible retenir en el breu temps mental que per a nosaltres
significa, vostè ho du escrit, però nosaltres no, si repetesc
preguntes que vostè ja hagi fet. Jo m’he mirat una mica el
pressupost, ja li dic que el d’Agricultura no me l’havia mirat
cap vegada i m’ha cridat l’atenció una sèrie de coses, les quals
m’agradaria que si mes les pot explicar me les expliqui.

Per exemple, el pressupost de la conselleria disminueix en
relació amb pressuposts anteriors i en canvi augmenta
moltíssim el pressupost de l’empresa pública FOGAIBA, la
qual sembla ser que és la que realment tot el pes de la
conselleria. Concretament i fent una comparança amb els
pressuposts anteriors, la conselleria, en el 2006, gestionava 78
milions d’euros, aproximadament, són xifres aproximades, i
FOGAIBA en gestionava 26; i en canvi ara, enguany, el 2007,
la conselleria gestiona 63,7 milions i FOGAIBA 67, o sigui,
gestiona més doblers. De totes maneres d’aquests 63,7 milions
d’euros que gestiona la conselleria molts van a transferència
d’altres empreses, per tant a veure quina xifra real de
pressupost és la que gestionarà la pròpia conselleria, perquè 30
milions se’n van a FOGAIBA i a SEMILLA i a altres empreses
públiques, per tant queda un pressupost propi de la conselleria
bastant reduït. M’agradaria que m’explicàs a veure si sap les
xifres reals que gestionarà la conselleria directament.

Després, també hem vist, en relació amb el pressupost de
l’any passat, i me permeti la llicència de demanar-li, i això tal
vegada és a causa de la ignorància sobre el tema que tenc, que
desapareixen una sèrie de programes, concretament el 713A,
millora de les estructures agràries, estatal; el 114A, agricultura
i fons FEOGA Garantia; el 717A, el Pla de desenvolupament
de les zones rurals; 717B, mesures d’acompanyament. Bé,
supòs que alguns d’aquests programes són programes que han
acabat, però s’estan fent nous plans, i d’altres no sabem si és
que han desaparegut o han passat a altres organismes, perquè
la baixa real del pressupost correspon a aquests programes que
han desaparegut i no he sabut trobar on eren. Si vostè m’ho vol
aclarir li ho agrairé.

Després també una altra cosa que m’ha cridat l’atenció és
l’intercanvi que hi ha de fons entre la conselleria i el
FOGAIBA; el FOGAIBA ingressa a la conselleria uns 3,5
milions d’euros i la conselleria li fa una transferència, entre
capítol 4 i capítol 7, d’una vintena, a veure com és que hi ha
aquesta transferència de capital, o sigui, com és que un
organisme amb l’altre se subvencionen.

D’aquests 3,5 milions, segons s’ha desprès de la memòria,
més o manco he vist per a què és, que són a un projecte de les
xarxes de reg que se’n van aquests 3,5 milions de FOGAIBA
a la conselleria, m’ha paregut entendre, i vostè ha mencionat
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que hi ha, aproximadament, uns 6 milions d’euros, per comprar
terres, per fer xarxes de reg i per fer canalitzacions d’aigües
depuradores i tot això. M’agradaria que me digués on pensen
fer aquests projectes, quins terrenys s’han de comprar, quants
metres s’han de comprar de terrenys i a quin preu compraran
aquests terrenys, preu per metre quadrat de terreny?

Després també, això tal vegada ho ha dit, però la veritat és
que no ho he pogut captar, a veure si té prevista qualque línia
d’ajudes extraordinàries, per ajudar als pagesos per als
productes cereals, ja que hi ha hagut unes baixes i unes
reformes de la PAC i unes baixades de preus; a veure si té
previst llançar qualque tipus d’ajudes i a quina partida ho
imputaria això?

Després, també m’agradaria que me contestàs si hi ha
qualque tipus de previsió pressupostària per a la creació
d’infraestructures industrials i de comercialització agrària, per
ajudar el sector, ja que està, en certa manera, deprimit.

Després, a veure també, quines mesures i quin pressupost
i a quina partida té previstes ajudes per al foment de
l’agricultura ecològica i també per fomentar la promoció, o per
promocionar, millor dit, els productes balears?

Després, una altra pregunta és a veure si hi ha recursos
pressupostats per a convenis amb organitzacions i associacions
ramaderes.

I dues preguntes més, ja per acabar, Sra. Consellera, és a
veure també si té qualque partida o qualque pla o qualque
convocatòria per fomentar les marques de qualitat i per donar
suport a les denominacions d’origen. I a partir d’aquí, més o
manco, crec que ja tendria aclarides, entre les seves
informacions i les preguntes que li he fet, tendria més o manco
aclarits els dubtes que tenia.

Moltes gràcies.

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

Si no li sap greu, contestaríem després globalment el que
pugui i el que no pugui li passaré la informació, perquè tal
vegada tampoc jo no podré contestar exactament a tot, però
passaré la informació que ens ha demanat, perquè no hi ha cap
inconvenient. A una banda o l’altra ho tenim reflectit.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Com vostè vulgui, Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair evidentment la
compareixença de l’Hble. Consellera i les seves explicacions
que, com ja li he dit altres anys, les limita molt als números que
ja estan en el pressupost, que jo ja tenc i que ja he vist, i que el
que intentaré, per tant, és aclarir algunes d’aquelles que, havent
vist, no he entès, i tal vegada tenen una fàcil explicació, i esper
que me la doni, o en alguns altres casos saber per què són així.
I per tant, ja reservarem el debat més polític per al plenari.

Li he dit reiteradament, Sra. Consellera, que estan
desmantellant la conselleria, la qual acabarà per no tenir sentit
d’existir, si és que en té avui, tal com ve en aquest pressupost
que acaba de presentar, per concentrar-ho tot a FOGAIBA.
Enguany donam una passa més, jo crec que important, que és
anunciar que les delegacions comarcals, les quals fins ara eren
a la secretaria general de la conselleria, també passaran a ser
baix la direcció, a ser controlades pel FOGAIBA. I jo
preguntaria: és que les delegacions comarcals ara es limitaran
a donar subvencions, a ser una repartida, que és el que és
FOGAIBA, perquè supòs que abans feien altres accions, o és
que també faran altres accions; vull dir, prestaran altres serveis,
seguiran prestant serveis que prestaven als pagesos o és que ja
comença definitivament FOGAIBA a substituir la conselleria
no només en la repartidora sinó també en les accions polítiques
i en la prestació d’altres serveis? Ens sorprèn que les agències
comarcals també passin baix del control de FOGAIBA i
continuïn amb aquesta política de desmantellar la conselleria.

Després, diu la Sra. Consellera que el pressupost sofreix un
fort increment, 37 milions d’euros, un 30% més o manco ha dit,
i que ha vengut sofrint aquests forts increments des del 2004,
2005, 2006; Sra. Consellera, jo li he de dir que el que ha sofert
és un fort endeutament la seva conselleria en aquests anys. O
sigui, hi ha hagut un increment, sens dubte, és a les xifres que
vostè ha donat en tots aquests anys, però un increment basat en
un fort endeutament. Tant és així que, un any més, en el 2007
proposen endeutar SEMILLA amb 16 milions d’euros,
IBABSA amb 1 milió i FOGAIBA amb 1 milió. Total, 18
milions d’euros més d’endeutament a les empreses públiques.
Però és que s’ha de dir una cosa i és que els 18 milions se
sumen al deute que es ve acumulant durant molts d’anys, tant
és així que les tres empreses públiques acabaran pagant a
l’exercici del 2007 quasi 3,5 milions d’euros en despesa
financera, o sigui quasi 600 milions de pessetes en interessos,
Sra. Consellera. I és més, SEMILLA, que ho ha dit juntament
amb la resta de xifres, ha donat una informació molt
desglossada i en aquest cas no l’ha desglossada, però jo sí que
ho havia apuntat, SEMILLA tendrà uns costs financers en el
2007 de quasi 2.200.000 euros.

Però és que FOGAIBA, una empresa que s’acaba de crear,
en el 2005, té tres anys d’existència, ja té un acumulat de deute
de 13 milions d’euros; Sra. Consellera, això són més de 2.000
milions de pessetes, amb tres anys. Això, Sra. Consellera, és un
escàndol, és més: és per estar molt preocupats. Jo crec que si
seguim aquest camí, abans de molt haurem de fer deute de fer
crèdits, d’anar als bancs, per pagar les subvencions als pagesos.
Això evidentment, aquesta línia no es pot mantenir i el
preocupant és que no ho van fer el 2004, en què podien sortir
d’anys difícils per malalties, per sequeres, per moltes coses, o
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el 2005, és que es continuen fent enguany, li deia, 18 milions
d’euros més de deute a les empreses públiques.

Bé, però al marge d’això, una cosa és el pressupost inicial,
que és el que sempre discutim aquí, i llavors, per poc que ho
mirem, és una cosa molt diferent el pressupost final, la
liquidació del pressupost o com s’ha gestionat aquest
pressupost, que moltes vegades té molt poc a veure. I anem a
veure un exemple, segur que si ens hi posàssim a analitzar-ho
a fons, que ho haurem de fer, un exemple que és molt
significatiu i que pot servir de mostra. Sra. Consellera, vostès,
a l’any 2005 tenien pressupostat, en el centre de cost 401,
Direcció General de Desenvolupament Rural, en el
subconcepte 531A, infraestructures agràries a zones rurals,
terrenys i béns naturals, tenien pressupostats 6.750.000 euros;
però vostès, amb dues modificacions de crèdit que tenc aquí,
m’agradaria saber si n’hi ha hagudes més, però també és
possible que aquesta documentació no la tengui aquí, però, en
qualsevol cas, li agrairia que me la fes arribar, si és que n’hi ha
hagut més, a una primera modificació de crèdit lleven 1,5
milions d’euros, a una segona lleven 1 milió d’euros. Clar, això
ja és important, que el que pressuposten perquè vagi destinat a
l’agricultura després, en el transcurs de la gestió del pressupost,
desapareixi. Però, és que sap on va, Sra. Consellera? Va a la
partida pressupostària de publicitat i propaganda de
Presidència.

Per tant crec, Sra. Consellera, per començar, que com a
mínim no està bé que allò que pressuposten a Agricultura i que
ens volen fer creure aquí en el Parlament i als mitjans de
comunicació que anirà destinat als pagesos, un sector que té
tants de problemes, després acabi anant a xarangues
pressupostàries del Govern, xarangues pressupostàries que
escoltam cada dia als mitjans de comunicació, i que llegim i
que veim. Home, si volen fer aqueixa política no entraré a
discutir-la, però facin-la almanco clarament, no disfressin
aquestes coses excusant-se en els pobres pagesos ni ens vulguin
fer creure que aquest és el pressupost d’Agricultura.

Aquest pressupost que (...) avui acabam de veure que ni és
ni serà el pressupost d’Agricultura perquè n’hi llevaran la
meitat o bé per al FOGAIBA, que vés a saber on anirà, o per
aquí o per allà. Per tant m’agradaria que m’expliqui si hi ha
hagut més modificacions de crèdit en aquesta partida o a altres
en aquest sentit.

Després si miram els comptes de les empreses públiques,
SEMILLA als comptes del 2005 segurament és un dubte que jo
no he sabut entendre, m’agradaria que m’aclaríssiu si ho he
entès bé o malament; en el capítol 7 diu: “El pressupost inicial
d’aquest capítol era de 12.625.626,34 euros, el qual va sofrir
una modificació per un import d’1 milió d’euros destinada al
nou organisme FOGAIBA -coma-, no es liquida cap import en
aquest capítol”. Jo entenc, i si no corregeixin-me, que ho puc
haver entès malament, que en el capítol 7, tret del milió d’euros
que va anar a FOGAIBA no es va liquidar cap altre import. En
qualsevol cas expliquin-me què vol dir això, que de 12.600.000
i escaig d’euros que hi havia de crèdit inicial, 1 milió va a
FOGAIBA i la resta no sé on va, per aquesta informació que hi
ha aquí.

Després capítol 8. En el capítol 8, sí, la compra d’accions
d’empreses públiques com l’empresa Fruita Bona, Carn Illa, un
altre préstec per a Carn Illa, una altra ampliació efectuada per
Fruita Bona..., i pregunt per què aquestes empreses i no altres,
si és que les altres no tenen dificultats o aquestes en tenien més,
o per què s’ha centrat en aquestes empreses la compra
d’accions del Govern a través de SEMILLA.

A l’Institut de Biologia Animal els comptes del 2005 -això
és una pura curiositat, però bé-, ara no li sabré dir a quina
partida està imputat, però en qualsevol cas se’n recordaran, diu
que en el primer trimestre de l’exercici 2006, després d’un
acord amb el TAMIB es van pagar indemnitzacions
corresponents a diverses liquidacions per extinció de relacions
laborals per un import total de 65.000 euros i alguna cosa més.
Simplement a què responen aquest acord al TAMIB i aquestes
indemnitzacions per extinció de relacions laborals de
l’IBABSA.

En el FOGAIBA -també comptes del 2005- capítol 6; diu:
“En aquest capítol les previsions d’inversió pujaven un muntant
de... -és que està en castellà, perdonin, i ho vaig traduint-
1.910.000 euros”, quasi 2 milions d’euros; s’han gastat o
compromès al voltant dels 800.000; en resum, queda d’import
romanent 1.106.805 euros de capítol 6. Voldríem saber a què
es deu això i en tot cas on ha anat després aquest romanent
d’1.106.805 euros.

I ara entrant ja en el pressupost per a enguany poques coses,
dos o tres dubtes perquè al cap i a la fi tampoc no dóna molt de
sí. En primer lloc el que ens hem de pregunta és si a la Direcció
General d’Infraestructures Agràries el programa 513A,
inversions reals, terrenys i béns naturals, que havíem vist que
amb modificació de crèdit, de 6 milions i un poc que hi havia,
se n’havien llevat quasi 3 per anar a xarangues
propagandístiques de Presidència, si enguany, que pressuposten
una quantitat quasi semblant, 6.202.750 euros, si també acabarà
anant cap a una altra destinació que no és el pagesia. Ens
preocupa veient tots aquests antecedents que hem vist
puntualment; si haguéssim anat a mirar no volem saber què hi
deu haver. Després això seria, com ha dit la Sra. Consellera, si
es complís -que ja veim que no es compleix-, per a adquisició
de terrenys destinats a l’aplicació del Pla de reguius; això és la
partida 60000. I la 60100, infraestructures i béns destinats a
allò general, 7 milions i escaig, no crec que ho hagi explicat, i
si ho ha explicat disculpi’m, a veure a què anirien destinats. Del
mateix programa, eh?, 513A, capítol 6, inversions reals,
partides 60000 i 60100.

SEMILLA. En el capítol 8 tenen una variació d’actius
financers, que es pressuposta 1 milió d’euros procedents de
deute, com havíem vist, dels 6 milions que fa de deute
SEMILLA 1 milió d’euros aniria destinat una vegada més a
l’adquisició d’accions de Carn Illa; segurament són necessàries,
pel poc que conec el tema, i per tant aquí no hi ha res a dir.
Però hi afegeixen: “la resta es destinarà a la participació en
noves empreses, que es té prevista la seva possible creació
durant l’any 2007". Preguntaria quines empreses es pensen
crear durant l’any 2007 de les quals el Govern compraria
accions, com té amb altres tantes.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sr. Tur, ja s’ha accedit. Vagi acabant.

EL SR. TUR I TORRES:

Idò gràcies, Sra. Presidenta. Telegràficament, acab.
Variació de passius financers, d’aquests 16 milions de deute
que hem vist que faria SEMILLA, 1 milió ja ho hem vist; la
resta diu que va destinat a adquisició d’immobilitzat -no sé si
és molt correcte fer deute per adquirir immobilitzat- i diferents
actuacions i campanyes. La resta d’aquests 16 milions a què
anirien destinats?

I per acabar, Sra. Presidenta, dues coses. Bé, aquesta la
deixaré per a la rèplica i així no abusaré tant, i acab idò amb
aquesta. El FOGAIBA una vegada més pressuposta a capítol 6
600.000 euros d’inversió immaterial; ho ha dit molt breu i ens
agradaria tenir més detall; i també he sentit que anunciava la
Sra. Consellera que a FOGAIBA també hi ha una línia d’ajuts
per a races pures equines; també vam veure que a l’IBABSA hi
ha races autòctones i que s’hi introdueixen els trotons; no sabia
que els trotons fossin una raça autòctona però, bé, potser si
m’ho expliquen ho entendré. I a veure què es pretén amb
aquestes dues línies diferents.

I per acabar, a la Llei d’acompanyament vull creure que és
un error, però si de cas convendria que el corregíssim amb
alguna esmena. L’article 18 diu: “Norma que regula la
reutilització de les aigües”, i diu: “Les explotacions agràries de
més de 6 places..., i els agroturismes hauran de depurar les
aigües”; jo vull creure que això vol dir el turisme rural de més
de 6 places i els agroturismes; si no expliquin-m’ho. I a l’article
19 a veure què es pretén amb això que, a més de poder vendre
el seu producte sobre la seva finca, cada un dels pagesos també
pugui tenir tot tipus de producte sempre que sigui denominació
d’origen, o sigui, que es converteixi en una petita o gran botiga
de productes locals o autòctons.

Moltes gràcies i disculpin l’abús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Sra. Presidenta, si em permet, en temes econòmics, si puc
donar la paraula al secretari, perquè tècnicament m’agradaria
que contestassin els temes econòmics de cada una de les
partides. 

I en el tema polític he de dir al Sr. Tur que no li ha agradat
res d’aquest pressupost, però tengui entès que són els nostres
pressuposts i són els que durem endavant, i són els pressuposts
que crec que seran suficients per poder cobrir totes les
necessitats dels nostres agricultors, pagesos i pescadors, i per
tant estan tan en contra del FOGAIBA com estaven abans en
contra del SEMILLA, i en el moment que vostès governaren,
Sr. Tur, no desmuntaren SEMILLA, i si un tornen governar,
que no sé quan serà, no desmuntaran el FOGAIBA. Cregui’m
que els donarà una ajuda que és per allò que s’ha creat, per
poder donar una ajuda ràpida i contundent cap a la gent que

necessita que els atenguem amb precisió i dins el temps
correcte per poder resoldre els seus problemes.

I a la Sra. Vaquer..., Vadell, Vadell, perdona, idò li he de
dir que en el tema de tot el pla de reguius, que m’ha dit que és
un pla de reguius que tenim amb Madrid, nosaltres tenim
aquesta partida que és per poder comprar els terrenys allà on
les obres que es fan des de la Delegació del Govern i les obres
que fa el Govern balear surt tot d’una mateixa partida, que va
ser el conveni que firmàrem de 113 milions d’euros. En aquest
conveni que firmàrem es recull que Madrid farà una sèrie
d’actuacions i el Govern balear en farà unes altres, però sempre
el Govern balear ha de posar els terrenys a l’abast de les
actuacions de Madrid per ell poder ubicar les bases reguladores
de l’aigua depurada. Per tant tenim una partida per poder
comprar aquests terrenys i els terrenys fins ara crec que s’han
pagat -i ara ho dic un poc de memòria- a 7 euros el metre
quadrat, els terrenys que ja s’han comprat i s’han posat a l’abast
del ministeri. En voler jo li passaré una relació de totes les
obres que s’han fet, del nombre de comunitats de regants que
s’han constituït i de les obres que estan en projecte.

Per a la resta, si em permeteu, el secretari us contaria (...),
i a la contrarèplica si no us hem contestat segons què idò us ho
tornarem contestar.

EL SR. SECRETARI GENERAL DE LA CONSELLERIA
D’AGRICULTURA I PESCA (Llorenç Rigo i Rigo):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
ja hem explicat en repetides ocasions que tot el tema d’ajudes
i subvencions passava a ser gestionat pel FOGAIBA. Quan
explica la consellera per acabar la seva intervenció que hi ha 71
milions d’euros en ajudes i subvencions i aquests els tramita el
FOGAIBA, és normal que el pressupost del FOGAIBA pugi,
i a més si el FOGAIBA s’ha transformat ja en organisme
pagador i rep directament del FEGA els fons FEAGA i
FEADER, està clar que aquests doblers ja no passen pel
pressupost de la Conselleria d’Agricultura i el pressupost de la
conselleria baixa perquè el FOGAIBA els rep directament.

Comparació entre els pressuposts del FOGAIBA de l’any
2006 i de l’any 2007. La consellera també ha dit que el
FOGAIBA per a l’any 2007 tenia per primera vegada un
pressupost complet, i després ha dit que el pressupost que ha
manejat el FOGAIBA durant l’any 2006 es composava de dos
sumands que en conjunt sumaven 53 milions d’euros. Això
perquè quan vàrem confeccionar el pressupost de l’any 2006 el
FOGAIBA encara no estava autoritzat com a organisme
pagador, i vàrem pressupostar dins un centre de cost nou a la
Conselleria d’Agricultura, que era el centre de cost 20701, totes
aquelles partides que havien de tenir cofinançament del
FEOGA. Aqueixa partida, que eren 27.192.584 euros, a
principi d’any, quan el FOGAIBA ja va estar qualificat com a
organisme pagador, va ser transferida des de la Conselleria
d’Agricultura el FOGAIBA i es va sumar a una partida que
s’havia presentat com a pressupost propi del FOGAIBA per a
l’any 2006 de 26.379.748. O sigui, l’any passat tenien dos
orígens que podien dur a confusió, perquè hi havia 27 milions
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dins la Conselleria d’Agricultura que finalment han anat a parar
al FOGAIBA.

Els programes que vostè ha dit que no troba, que pareix que
han desaparegut, són tots d’ajudes i tots estan dins el
FOGAIBA i no duen un programa; dins el FOGAIBA no tenim
programes pressupostaris, però tots hi són. La consellera, quan
ha exposat aquest tema del capítol 7 del FOGAIBA ha dit
“capítol 7 del FOGAIBA, 24.577.000 euros per ajudes directes
de la PAC”; això era el programa, si no m’equivoc, 713A.
Llavors ha detallat totes les ajudes del nou PDR. Això era un
dels programes que vostè ha dit. Tots aquests programes estan
dins el FOGAIBA.

Després vostè també ha comentat que li xoca que hi hagi
subvencions del FOGAIBA a la conselleria i de la conselleria
al FOGAIBA. La conselleria, per les obres que fa de reguius,
té dret a un retorn del 50% de fons comunitaris, i com que el
FOGAIBA és l’organisme pagador és el que rep aquests fons.
Quan la conselleria justifica al FOGAIBA que ha fet les
inversions i que les ha pagades, el FOGAIBA demana doblers
al FEGA i paga a la conselleria aquests 3,5 milions que vostè
ha dit. En canvi els 20 milions que van de la conselleria al
FOGAIBA són fons CAIB, MAPA, IFOB, IFEB, que són
aquests 20 milions de capítol 7.

El tema de dir exactament on es compren els terrenys, la
consellera ja li ha dit que li donarem una relació de terrenys i
obres. També ja li ha dit que els preus de compra dels terrenys
se solen fer quan arribam a un mutu acord sobre 7 euros el
metre quadrat i, si no, anam a l’expropiació i al que diu el
tribunal d’expropiació.

Ajudes a cereals per temes de baixes produccions i caigudes
de preus. Això és un tema totalment prohibit pel mercat comú.
El mercat comú té ajudes específiques per als cereals, les
famoses declaracions superfícies, i està totalment prohibit
suplementar aquestes ajudes del mercat comú.

Vostè també ha demanat a veure si teníem previstes ajudes
per a millora d’infraestructures per transformació i
comercialització de productes agràries. Dins la línia, dins el
PDR antic i dins el PDR nou hi ha una línia específica per a
ajudes a transformació i comercialització de productes agraris.

A l’exposició la consellera ha dit que dins SEMILLA hi ha
una ajuda directa al Consell Regulador de l’Agricultura
Ecològica, i també dins el PDR hi ha una ajuda a les
explotacions que fan agricultura ecològica. 

Promoció de productes agroalimentaris. La consellera ha
parlat de capítol 6 per valor de 2.100.000 euros, si no
m’equivoc, parl ara de memòria, i després de capítol 1 300.000
i busques d’euros. O sigui, per a promoció de productes
agroalimentaris, de marques de qualitat i d’EEO, en el
pressupost del 2007 hi tenim, amb nombres rodons, 2.400.000
euros.

Després el Sr. Tur..., amb això em pareix que li he contestat
a tot el que he tengut temps de prendre nota. 

El Sr. Tur s’ha demanat si les delegacions comarcals no
feien res més que tramitar ajudes. No, qualque cosa més sí que
feien, per exemple fan les guies sanitàries per poder moure els
animals, però això potser representa un 10% de la feina que
feien les delegacions comarcals; bàsicament les delegacions
comarcals són punts de recepció de solAlicituds dels pagesos,
dels agricultors i dels ramaders, i hem valorat aqueixa feina al
voltant d’un 80% de la feina que es fa a les delegacions
comarcals. I hem arribat a la conclusió que per fer una bona
gestió de les ajudes és fonamental que la solAlicitud es faci ben
feta i l’expedient vengui muntat des del principi; per tant volem
professionalitzar les delegacions comarcals en tramitacions
d’ajudes.

Una altra pregunta que ha fet és per què en el pressupost del
2005 el milió d’euros que va gastar SEMILLA en participació
en el capital de distintes empreses es va destinar a prendre
participació a Carn Illa i a Fruita Bona. Idò la resposta és molt
fàcil: perquè aqueixes dues empreses varen presentar projectes
d’ampliació; en el cas de Carn Illa perquè si no entrava en
causa de dissolució, i en el cas de Fruita Bona per muntar
màquines per fer suc de taronja tant en unes instalAlacions dins
la mateixa Fruita Bona com màquines que dóna cedides a bars
i restaurants per poder sucar taronja que els subministra Fruita
Bona, en concret les màquines Zumex que hem vist a distints
bars i restaurants.

Pel que fa referència a la regulació d’ocupació d’IBABSA
preferiria que li contestàs la gerent, jo no voldria cometre un
error improvisant.

Del FOGAIBA també ha parlat d’una partida, i no he pogut
acabar de prendre nota, d’1.106.000 euros. També preferiria
que li contestàs el gerent.

Després s’ha qüestionat si en el programa 531A, de la
Direcció General de Desenvolupament Rural, executaríem les
compres de terrenys i les obres que hi ha pressupostades.
Aquest tema és un tema molt complicat. Per poder començar
una obra primer hem d’haver tengut el terreny; si arribam a un
acord i arribam a un pacte de preu idò és una cosa; si no
arribam a un acord hem d’anar a l’expropiació, i per anar a
l’expropiació hem de tenir tots els papers tramitats, i n’hi ha
que els tramiten en el ministeri a Madrid i si no m’equivoc el
director general de Desenvolupament Rural té 10 o 12 projectes
aturats en el Ministeri de Medi Ambient a Madrid perquè no
ens passen l’informe; mentre no hi ha aquest informe no podem
començar les expropiacions. Aleshores hi ha pressupostat això
i ens fa falta comprar aquests terrenys i fer aquestes obres, el
que no sabem és si tendrem tots els papers per poder-ho
executar correctament dins el 2007.

Després també ha fet una pregunta del capítol 8 de
SEMILLA d’enguany, a veure a quina..., a més de Carn Illa,
que com vostè bé suposa haurem de fer una altra ampliació de
capital perquè és deficitària i ens haurem de plantejar fer un
escorxador nou, a quines altres empreses prendríem
participació. En aquelles que venguin amb projectes viables.

La Llei d’acompanyament; efectivament, en aquest article
que parla d’explotacions agràries i agroturismes de més de 6



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 76 / 16 de novembre del 2006 1799

 

places hi ha un error i ja hi ha una esmena presentada per
corregir-lo. Em pareix que li he contestat pràcticament tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rigo. Sra. Consellera, hi ha algú més
que hagi de fer...? Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo només era per contestar a la
diputada en el tema d’agricultura ecològica, que ens ha fet la
pregunta. Tenim unes promocions de caràcter puntual, més o
menys 50.000 euros, en fires i materials diversos, i hem
augmentat, de 5.000 hectàrees hem passat a 198.000 hectàrees
d’agricultura ecològica, i a 480 agricultors. Per tant jo crec
l’ajuda ha estat profitosa i que de cada vegada hi ha més gent
que s’hi dedica i, per tant, ho tenim molt en compte dins els
pressuposts de l’any que ve per poder continuar donant aquesta
ajuda.

En tema dels cereals, que el secretari bé ha dit que no
podem ajudar directament, però sí que hem tret una línia
d’ajudes per subvencionar la llavor del cereal, i és una manera
d’ajudar-los, ja que no podem anar a la producció donar-los
una subvenció per a la compra de llavors per als cereals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara hi ha el torn de rèplica per un
temps de 5 minuts, però el Sr. Ramon, si en volgués fer ús...
No? Llavors té la paraula la Sra. Vadell pel PSM-Entesa
Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. President. Molt breument, per part meva
només em resta agrair la informació que ha donat el secretari,
però com vostès comprendran no em posaré a discutir amb ell
perquè crec que no és la meva funció i crec que seria..., no crec
que fos correcte per part meva.

I per part de la Sra. Consellera li vull agrair també les
explicacions que ha donat i demanar-li que per favor ens faci
arribar aquesta informació que ha dit que passaria per escrit. 

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Ara per un temps de 5 minuts
té la paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Tur. 

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument dues coses que
m’havien quedat de la intervenció d’abans. Una fa referència
als comptes de SEMILLA, i segurament és que no ho sé
entendre jo, però m’agradaria que m’explicassin l’actiu,
accionistes per desembossaments no exigits, apartat b.4 diu:

“deutors i existències a llarg termini”. Ens crida l’atenció la
gran variació que hi ha entre el balanç inicial i el balanç final;
comença amb un balanç inicial de 29 milions d’euros i acaba
amb un balanç final de 44 milions d’euros, una variació de 15
milions. No tenc ni idea de a què pot respondre això i si m’ho
poden explicar els ho agrairia.

Després m’agradaria saber, si és que és possible, les accions
que tenen previstes, tant SEMILLA com IBABSA, fer tant a
Menorca com a Eivissa i Formentera, si és possible tenir,
encara que sigui de manera aproximada, el pressupost global,
el muntant del pressupost d’aquestes accions que es farien a
Menorca o a Eivissa i Formentera tant per SEMILLA com per
IBABSA.

I agrair, per suposat, com no pot ser d’una manera, la
informació que s’ha donat, les explicacions que han donat. Ens
preocupa que es digui taxativament que es pretén
professionalitzar les delegacions comarcals en la tramitació
d’ajudes; jo crec que aquesta és una política absolutament
errònia, especialitzar la conselleria o la política agrícola a les
Illes Balears a tramitar les ajudes. Van començar creant una
macrorepartidora i cada vegada (...). Jo crec que les
delegacions comarcals fan i haurien de continuar fent, i potser
incrementar, moltes altres accions de suport als pagesos que no
sigui només l’especialització en la repartidora de subvencions,
perquè si la conselleria d’especialitza només a repartir
subvencions i acostumam els pagesos a especialitzar-se
exclusivament a cobrar subvencions, no sé on acabarà
l’agricultura a les nostres illes, que crec que sens dubte -i això
ho hem dit moltes vegades en aquest parlament i sempre hi hem
coincidit- és una acció, és una àrea estratègica per tot allò que
té de conservació del medi ambient, del paisatge i de tot allò
que ja hem dit altres vegades.

Compartesc el que s’ha dit sobre la compra d’accions de
Carn Illa i de Fruita Bona, veig que són les que es reiteren més
als pressuposts, però la meva pregunta és: no n’hi ha d’altres?
No n’hi havia d’altres en el 2005 que també tenguessin
aquestes necessitats i que ho haguessin demanat? 

Evidentment puc entendre com s’ha explicat que la compra
de terreny és complicada perquè evidentment primer s’ha de
trobar el terreny, s’ha d’arribar a un acord, si no s’ha
d’expropiar, s’ha de tenir el projecte, s’ha d’aprovar el
projecte..., tot això està molt bé. Però el cert, i això no s’ha
desmentit és que vostès pressuposten per als pagesos, vénen
aquí a vendre’ns la moto dient que a aquest és un pressupost
que s’ha incrementat cada any no sé quant per als pagesos i a
l’hora de la veritat veim que aquest increment és deute i el que
anava als pagesos s’acaba desviant cap a les arques
publicitàries en molts de casos. Creim que això no és el que
toca. Com a mínim si ho volen pressupostar a publicitat,
pressuposin-ho a publicitat, però no ens vulguin fer creure que
són recursos que van destinats als pagesos. 

Moltes gràcies, Sra Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Miri, el FOGAIBA no és una repartidora de subvencions,
dóna subvencions a qui les ha de donar, i a qui no les ha de
donar, no les hi dóna. Per tant, no es reparteix res que no
pertanyi a qui pertoca. 

Per altra banda, li he de dir que les ajudes arriben d’hora i
a punt al pagès, i això s’agraeix, malgrat això li sàpiga greu, Sr.
Tur, s’agraeix moltíssim. I li diré per què s’agraeix. Per
exemple, la inversió que s’ha fet a Menorca, a Coinga i
Menorca Llet, precisament parteix d’aquesta intenció que
arribin les ajudes d’hora i quan es necessiten. I això ha fet que
a l’empresa que va venir a instalAlar-se a Menorca, a fer i a
muntar una societat que es diu Menorca Llet, la va fer decidir
la voluntat ferma que el Govern de les Illes Balears estaria amb
allò que li pertoca devora la inversió que s’havia de fer a
Menorca. I així ho hem fet. Vàrem treure una ordre per tothom
on deim que quan s’ha concedit una subvenció per inversions
i aquell inversor ens pot justificar el 50% amb un màxim de
dues setmanes, l’administració pagarà aquest 50% i, quan
s’acabi aquesta inversió en un màxim de 90 dies l’administració
pagarà la resta de la subvenció que s’havia destinat a aquell
projecte.

A vostè per ventura li pareixerà que no és res això. Idò això
va fer que a Menorca des de les administracions s’hagin invertit
en una el 40% i en l’altra el 30, i la totalitat ha estat de 6
milions d’euros, que si tal vegada les cobrassin d’aquí a 6 anys,
aquesta empresa no hagués vengut a Menorca. I això ha fet que
enguany només han abandonat tres empreses a Menorca en el
tema de la retirada de llet, i cap a Mallorca, ni una. Tan
malament no ho devem fer, tan malament no ho devem fer,
perquè si no continuaríem en la tònica que vostès començaren,
però que nosaltres hem sabut aturar. 

I si vostè troba que no hem de donar subvencions als
agricultors, idò la mostra està en quan vostès governaven, no
els en donaven, i com no els en donaven, no n’hi havia, i com
no n’hi havia idò, no en tenien. El que passa és que quan va
arribar el Govern que avui governa, tothom va venir a demanar
el que era seu, i ni tan sols estaven pressupostades sobre el seu
pressupost...I no xerraré més perquè també vendrà el ple i
tornarem a contar el mateix rosari. I vostè dirà que no li va bé,
i jo li diré que ens va bé. I vostè em dirà que són uns
pressuposts, no sé, ficticis i jo li diré que són molt realistes,
molt realistes, i que quan hem de complir un compromís, hi
som per complir-lo i que tenim cursos de formació i que donam
ajudes a les empreses, a aquelles que tenen solvència en tema
dels estudis que facin falta perquè aquella empresa vagi
endavant. 

Per tant, crec que això és tenir una discussió per no arribar
a res, vostè em dirà que no, i jo només li vull recordar, una
vegada més, que són els pressuposts de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per al 2007, creim que són els bons i que
els durem a terme.

Per tant, senyors, no he d’afegir res més a aquesta
explicació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltíssimes gràcies, Sra.
Consellera. En primer lloc, voldria disculpar el Sr. Oliver que
no ha pogut venir per qüestions personals i per això ocup avui
el seu lloc de portaveu d’aquesta àrea. 

La vull felicitar per aquesta exposició que ha fet vostè
d’aquests pressuposts que al Partit Popular també li van bé
perquè estam convençuts que són la solució més realista i més
eficaç per donar respostes a uns sectors tan sensibles com són
l’agricultura i la ramaderia a les nostres illes.

Jo crec que hi ha una qüestió cabdal en tot això, i crec que
el que hem de fer tots els partits polítics o tots els grups
parlamentaris és veure el sector. El sector està tranquil i està
content i si està tranquil i està content serà perquè les coses es
fan bé. Per tant, crec que aquesta és la llum que dóna mostra
que l’acció de govern d’aquesta conselleria és raonable, dóna
resposta segons les necessitats dels nostres pagesos i, per tant,
aquesta és la prova que el sector està satisfet. No es tracta de
repartir, com es diu de manera despectiva, sinó que es tracta de
donar aquestes ajudes que són tan ben rebudes per part dels
agricultors i dels ramaders de les nostres illes i que suposen una
actuació de govern sense precedents a la nostra comunitat
autònoma.

Aquesta pujada de 38 milions d’euros respecte de l’any
passat, nosaltres consideram que és una bona notícia.
Consideram que és una bona noticia i ens agrada una pujada i
un increment del 30% respecte de l’any anterior. Idò, nosaltres
li hem de donar l’enhorabona perquè no té altres paraules, això
són dades realistes i objectives i per tant, qui negui això crec
que està molt lluny de la realitat. 

També consideram molt satisfactòria aquesta pujada de 5
milions d’euros, un increment del 33%, a aquestes ajudes i a
aquestes subvencions de les quals el sector tan poc es queixa.
Per ventura, el Partit Socialista sí, però el sector està molt
content. 

Per tant, nosaltres deim que aquesta és la política que volem
seguir, aquests són la sintonia i el programa del nostre partit i
per tant, li donam suport i l’enhorabona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Sra. Consellera, vol intervenir?
No.

Llavors, exhaurit l’ordre del dia del ple, solament resta
donar les gràcies a la Sra. Consellera i als alts càrrecs que
l’acompanyen.

S’aixeca la sessió.
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