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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sr. President, Sandra Morey substitueix Joan Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 89, 92, 93 i 94/08. Assisteix l’Hble.
Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra. Mercè Amer i Riera,
acompanyada del Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo, secretari
general i el Sr. Vicent Tur i Torres, cap de Gabinet. Se’ls
agraeix a tots ells la seva assistència.

1) Pregunta RGE núm. 89/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a preu de la llet.

Per formular la pregunta RGE núm. 89/08, relativa al preu
de la llet, intervé el diputat Josep Juan i Cardona del Grup
Parlamentari Popular, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la pregunta ja és coneguda
per part del Govern, quines mesures prendrà la conselleria, o vol
dur endavant, per aconseguir l’equiparació dels preus de la llet
de les Illes Balears amb els preus de la península? Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vull començar sobretot
recordant que aquestes diferències en el preu de la llet que
perceben els ramaders de les nostres Illes ha estat més baix en
general al llarg de la història i pel que des de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca lluitam i volem aconseguir és que sigui en
tot cas un preu just.

Conscients per tant, d’aquesta situació sí que hem volgut
acostar i aquest ha estat un objectiu de les reunions que hem
tengut de la Mesa de la llet, que vàrem crear aquest estiu, de
Menorca com la de Mallorca, per arribar a un preu just en el
sentit de poder-nos acostar als preus que perceben els de la
península i sobretot allò que poden ser els més propers, els
preus de Catalunya.

En tot cas l'important és establir dins aquestes... i aquest ha
estat l’acord a què hem arribat, establir estratègies conjuntes. Jo
sobretot don importància a aquestes estratègies conjuntes perquè
aquí estàvem parlant tant amb els productors com també amb
els industrials per veure que aquest preu just ens dugui a

acostar-nos més als preus que perceben els productors de la
península i que al llarg de la història sempre han anat una mica
per davall, entorn als 10-12 cèntims.

Vull comentar aquí en aquest Parlament que hi ha tot un
seguit de mesures que són prou conegudes, però ho vull
recordar aquí, per significar l’esforç que feim en aquest sentit
quant a la situació que tenen els ramaders i que per tant, millori
la seva situació i sobretot afecti també la continuïtat del sector.
Dir que a més d’allò que ja he parlat de la Mesa de la llet i que
ja hem tengut dues reunions en cada cas, tant a Menorca com
Eivissa, hem creat un observatori de preus per fer el seguiment
concrets dels preus. Hem posat en marxa un Pla de xoc com a
resposta immediata a un augment del preu dels cereals, com
saben tots vostès. També allò que hem fet des d’IBABSA és
donar clarament un suport tècnic i assessorament als productors.
També hem fomentat tot allò que es refereix a cultius de
farratges amb aigües depurades, tot el que hem pogut augmentar
sobretot en el Pla de Sant Jordi. Hem fet campanyes, com també
saben, de consum dels productes locals. I allò que també hem
fet i jo consider que és important, és signar un nou conveni amb
el Laboratori Interprofessional Lleter per al tema del control i
de la millora de la qualitat. Ja dic, sobretot el nostre esforç va
dirigit a treballar conjuntament i l’esforç pel diàleg i sobretot
pel consens amb el sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el diputat
proposant de la pregunta.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament Sra. Consellera,
el problema del preu de la llet és un problema que podríem
quasi històric d’aquesta comunitat, és a dir, durant molts d’anys
hi ha hagut un diferencial de preus entre la península i les Illes
Balears. Però el fet és, Sra. Consellera, que en aquest moment,
dic en aquest moment i li cit dades de fa pràcticament un mes,
no sé si aquest mes ha canviat molt, la diferència de preu de la
llet entre Mallorca i la península rondava les 20 pessetes per
litre. I això és així i està creant un problema greu a la viabilitat
de les empreses. Jo li he de recordar declaracions que duim des
de l’estiu ençà de representants d’associacions agràries, de tots
els sentits si es vol dir així, que es deia que si no s’arreglava
aquest tema, si no es reduïa aquest diferencial i per tant, hi havia
un augment significatiu de preus de la llet, hi hauria un
problema important de viabilitat d’explotacions ramaderes i de
fet, fa poc temps se’n varen tancar un nombre important.

Sra. Consellera, a mi em pareix molt bé que parlem d’un
preu just, però si anam a un preu just encara serà més alt que el
que es paga a la península perquè a la península el preu no és
molt alt. És molt curiós, als pagesos no els pugen el preu que
cobren per la llet i en canvi als supermercats, als ciutadans, als
consumidors està pujant contínuament el preu de la llet. I ningú
explica això, però el fet és aquest. Els ciutadans de les Illes
Balears paguen més cara la llet de cada dia, hi ha hagut un
increment important, de més d’un 30% del preu de la llet,
veritat? I en canvi als pagesos no els pugen, on van aquests
duros? Per què passen aquestes coses? Clar, vostè ha explicat un
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seguit de mesures que han pres, a mi em pareixen molt bé, part
de les quals ja s’estaven abans i que em pareix molt bé que es
reuneixi la Mesa de la llet, que s’augmenti o es financiï el
Laboratori Interprofessional, fomentar els cultius amb aigües
depurades que fa més de 10 anys que s’estan fent, que es doni
suport tècnic. Però això significa reduir costos i una cosa és
reduir costos i l’altra cosa és incrementar el preu de la llet. Jo
estic convençut que els nostres ramaders són uns especialistes
en reduir costos, ningú millor que ells per saber produir més
barat perquè si no fos així ja no hi serien. Però el problema no
és aquest, el problema és que se’ls paga la llet a un preu molt
més barat. Fins i tot es dóna el cas a Menorca que una empresa
que està establerta a Menorca, però que té la seu a la península,
als ramaders de la península els paga la llet més cara que als
ramaders menorquins i això no és just.

Avui surt la notícia que l’Organisme de la Competència,
l’antic Tribunal de la Competència ha obert expedients
d’investigació a sectors dels industrials alimentaris per saber
què s’està fent. Evidentment, el Govern de les Illes Balears no
té encara l’organisme creat, entre altres raons perquè fa molt
poc temps que tenim la competència per poder dur endavant
aquest organisme, però pot presentar la denúncia o pot fer un
escrit demanant al Tribunal de la Competència que investigui
per què passen aquestes coses. Jo no estic dient que ho hagin de
fer, li estic dient coses, o li estic donant arguments per saber per
què es paguen els preus que s’estan pagant i sobretot, li estic
recordant Sra. Consellera que vostè el mes d’agost de l’any
passat es va comprometre a fer gestions perquè els preus
s’incrementessin i això a data d’avui, pel que ens ha explicat
ara, pel que es veu no ens ha dit cap gestió perquè els preus
s’incrementin, no per abaratir costos i és evident que el resultat
no ha anat bé.

Jo voldria que tengués molt clara una cosa Sra. Consellera,
nosaltres estam al seu costat en aquest aspecte. Nosaltres volem
i si vostè ens demana colAlaboració, o ens demana que facem
qualsevol cosa, sàpiga que ho farem, que estam al seu costat per
aconseguir que aquests preus augmentin. Però en el fons qui ha
de liderar aquesta actuació és vostè i estam pel que vostè ens
digui. Però Sra. Consellera, el que no podem és passar més
temps sense prendre accions clares, concretes, determinades que
signifiquin un augment dels preus de la llet i que s’equiparin,
com a mínim, amb els de la península. Miri, jo ja no deman un
preu just, deman que s’equiparin amb els de la península, a mi
això ja em basta i supòs que als pagesos també. Si
aconseguíssim un preu just ja seria el màxim. Però per ara ni
just, ni equiparat amb la península.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Dues qüestions en relació als preus
Sr. Cardona i fruit també d’aquest treball que hem fet reunint-
nos no només amb la Mesa de la llet, sinó també amb
productors industrials per veure com podíem aconseguir anar
cap aquest preu, que jo dic just ja seria equiparar-los amb la
península. Jo entenc que hem d’anar per aquest camí.

Just li vull dir en relació als preus dels productors. Miri, a
finals de setembre del 2007 estava a una mitjana de 0,29 euros
i en el setembre del 2007 ja s’havia situat a 0,32 i al novembre
del 2007 i fins ara a 0,39. Per tant, hi ha hagut una pujada de 10
cèntims. Això ja és significatiu i ho dic perquè ha estat fruit de
parlar amb productors i exposar la situació d’endarreriment que
es ve donant, ha estat significatiu sobretot també perquè allò que
ens passava..., ara també li donaré les xifres del preu de la llet
de cara al comerç, perquè també és el preu que tenien els
industrials i que nosaltres també amb l’Observatori de preus
hem tengut aquesta informació. Dir-los que la preocupació
venia pel preu dels industrials perquè per exemple jo li diré que
dia 8 d’octubre el litre de llet de les marques conegudes de la
península se situaven per damunt de la nostra d’aquí, és a dir,
estàvem a 0,97-0,94 o 1,05 i la nostra marca s’estava
comercialitzant a 0,80. Per tant, aquí un dels problemes que ens
trobàvem era que a la indústria li costava poder augmentar si no
podia vendre més cara la llet o situar-se en comparació als preus
que tenien aquestes altres marques conegudes i que s’estaven
comercialitzant en els nostres comerços d’aquí.

Aquesta situació va canviant i fruit un poc, jo entenc, de
l’esforç que també hem de fer tots en conjunt. I l’augment que
té ja quan parlam del 19 de novembre que tenim un altre control
de preus, la que experimenta un augment més elevat de cara a
venda pública de cara als comerços, és precisament la marca
coneguda d’aquí de les Illes. I ja va avançant, és a dir, que
l’augment més important que és d’un 9,27% és precisament la
llet d’aquí. També segueixen augmentant perquè estam en un
període, recordem tots, que l’augment precisament del preu dels
cereals fa augmentar el preu d’aquest producte en concret de la
llet. Dir-li que les xifres que tenc de 19 de febrer és l’augment
més important de la marca d’aquí, la indústria d’aquí, la llet
d’aquí de les Illes i ja ens situam a nivells de venda públic molts
similars. Per tant, també d’aquesta forma hem pogut justificar
i de cara al productor també els esforços que feien de cara als
industrials també, de poder realitzar aquest augment que li havia
comentat abans. És a dir, ens situam ja a 19 de febrer, a nivell
de comerços, a 0,97; 1,32; 1,05 i la nostra a 0,986. Per tant,
l’augment més important..., és a dir, anàvem endarrerits i per
tant, l’augment més fort fins a situar-nos a preu de venda públic.
Això és el que ens va permetre durant aquest temps poder fer
aquest augment, com li he dit, de 10 cèntims que encara que no
aconseguim això, sí anàvem per aquest camí i aquest era el
nostre interès. Ja dic, això en relació als preus.

Jo no vull oblidar tampoc que m’ha parlat de la reducció de
ramaderies. Li vull recordar, tenc les xifres aquí davant, ja em
va fer una pregunta parlamentària, jo li puc donar les xifres
exactes, però la reducció més important de quota o
d’explotacions es va produir la legislatura passada. Jo entenc
que vostès podien fer també tot l’esforç perquè ens interessa
donar continuïtat al sector. Que quedi clar que les reduccions
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més importants es produeixen a la legislatura passada, tant si
parlam de quota, tenc les xifres si li interessen, com
d’explotacions o titulars d’explotacions. 

No vull acabar sense comentar-li la mesura més important
estructural que es va donar en temps del pacte de progrés, com
la creació de Prilac, aquesta era una mesura estructural que
vostès varen abandonar i que va ser una mesura que ja de tot
d’una i automàtic va provocar un augment de preus
considerable. Això va ser significatiu, vostès varen abandonar
aquesta idea, la situació delicada segueix. Però jo vull recordar
aquest fet. Prilac va suposar, tot just constituir-se, un augment
important del preu pagat als productors, un augment molt
important. Això era mesura estructural que vostès no varen
aprofitar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té el temps consumit. Li pregaria que
acabés.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Ara acab. En tot cas jo no vull acabar sense dir que
compartim la preocupació que pot tenir, jo entenc que la
situació és delicada. Però jo entenc que la via és seguir
treballant conjuntament amb els sectors, tant amb els productors
com els industrials, com també amb aquestes meses i així totes
aquestes mesures que li he pogut explicar van amb aquest
objectiu ben clar de donar viabilitat, de fer productes
competitius i assegurar la continuïtat del sector.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

2) Pregunta RGE núm. 92/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tarifes elèctriques especials agrícoles.

Per formular la pregunta RGE núm. 92/08, relativa a les
tarifes elèctriques, té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa un moment parlàvem de
reducció de costos i un dels costos importants per a les
explotacions agràries és l’electricitat, les tarifes elèctriques. Fins
fa poc, fins l’any..., si mal no record ara, juliol del 2007, dins les
tarifes elèctriques hi havia una tarifa especial per al règim
agrari. A partir de juliol del 2007, el Govern central treu un
decret a través del Ministeri d’Indústria i quan està fent la
revisió de preus, elimina aquestes tarifes especials agràries, si
bé estableix un Pla transitori degut precisament a les pressions
del sector, estableix un Pla transitori que deia que durant poc
més d’un any es mantindrien aquestes tarifes, però que després
s’eliminaven definitivament.

Bé, la pregunta és Sra. Consellera si el Govern ha previst
prendre alguna iniciativa per tal d’aconseguir que les tarifes
elèctriques per als agricultors, especialment en regadiu, es
mantenguin de manera definitiva?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és ben vera com molt bé
ha dit vostè que hi ha una pròrroga per mantenir aquestes
tarifes, fins a 1 de juliol del 2008, això és important perquè
precisament la necessitat del sector ens ho marca. Dir que en
aquests moments hi ha una negociació sector-ministeri per
veure aquesta situació i jo crec que és important des del Govern
i des de la conselleria seguir de prop aquestes reunions, aquests
plantejaments que s’han fet i que es negocien o parlant des de
l’any passat. Però en tot cas sempre sense perdre de vista el
compliment d’allò que ens marquen les directives de la Unió
Europea.

Per tant, hem de veure com continuen aquesta iniciativa, en
el sentit de veure si es pot donar continuïtat després d’1 de juliol
a aquestes tarifes que siguin beneficioses per al sector, entenem
que és important i repercuteix en els costos. En tot cas nosaltres
estam pendents d’això per poder actuar en relació a tot allò que
és bo per al sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo supòs que
vostè és conscient que de mantenir-se aquesta normativa
significaria, no en tots els casos, incrementar un 300% que
tenen avui en dia amb els costos d’energia que tenen els
pagesos. Durant molts d’anys s’ha intentat modernitzar les
instalAlacions o les explotacions agràries i s’ha induït els
pagesos perquè suprimissin les bombes de gasoil per bombes
elèctriques, primer perquè és molt més net, perquè evites
contaminació i segona per ser molt més eficient. Si ara no es fa
alguna cosa, no es pren una mesura concreta que al final ha de
resultar que el cost sigui el mateix, tornarem enrera, amb riscos
mediambientals. Pensi que no és el mateix polsar un interruptor
que anar carregat de bidons de gasoil als dipòsits de gasoil, pot
haver-hi algun abocament. No només és des del punt
d’eficiència econòmica, sinó també mediambiental. I significa
també un sobrecost que el pagès no podrà pagar.
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Jo no he dit d’incomplir cap normativa, el que dic és de
prendre mesures si el Govern té decidit prendre alguna
iniciativa. Clar, les negociacions estan molt bé, però a part de
negociar tenen previst alguna cosa? Pregunt. Què passarà si es
mantenen aquestes tarifes? Té previst el Govern alguna cosa? Si
no es mantenen, si el Govern central admetés una tarifa
especial, o admetés algun sistema de compensació, qualsevol
qüestió que abaratís el cost i per tant, mantenir la situació com
fins ara, no hi ha cap problema. La mesura concreta és igual si
l’objectiu es compleix, el problema és que..., li ho dic amb tot
el respecte i tot l’afecte del món, només amb negociacions no sé
si ho arreglarem. Per tant, seria bo tenir previst allò que se sol
dir Pla B, què passa si les negociacions fallen? Si fallen les
conseqüències poden ser grosses, des del punt de vista de
gravetat per al sector. Aquest és l’interès i li dic el mateix que
abans, crec que aquest és un tema preocupant i que hem
d’intentar que s’arregli de la millor manera possible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, planteja un tema que és
important des del punt de vista del que suposen els temes dels
costos, els costos d’electricitat i jo vull recordar sobretot
aquestes reunions que es fan i que des del Ministeri
d’Agricultura s’han compromesos a aquesta mesa de
negociacions, aquesta mesa de les tarifes elèctriques. Per tant,
aquestes reunions del ministeri amb el sector a nivell
d’Espanya, per tant, hem de veure com continua aquesta
negociació i ja dic, nosaltres tenim tot l’interès en seguir-les de
ben prop i actuarem evidentment en benefici del sector, després
de conèixer com van aquestes negociacions que ja dic, el
Ministeri d’Agricultura s’ha compromès a continuar parlant a
nivell general amb el sector. Nosaltres des del Govern som
conscients d’allò que representa en relació als costos del sector
i per tant, estarem pendents de com vagin aquestes
negociacions, que ens varen dur a la situació en què estam, però
encara tenim fins a juliol d’aquest any.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 93/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a extracció de corall vermell.

Passam a la pregunta RGE núm. 93/08, relativa a l’extracció
de coral vermell i té la paraula el diputat Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. També és una pregunta sobre
les mesures que pugui tenir previstes la conselleria sobre
l’extracció de corall vermell. Sap que a l’estiu passat varen
sortir algunes informacions preocupants sobre la sobre-
explotació del corall i fins i tot..., això va ser a finals de
legislatura i l’anterior director general de Pesca havia comentat
que a pesar que s’havien donat algunes llicències, s’havia de
plantejar reduir aquestes llicències, o prendre algunes mesures
per evitar que hi hagués una sobre-explotació en l’extracció de
corall.

La pregunta és aquesta, hi ha alguna mesura, alguna
iniciativa pensada, prevista, o que ja s’hagi dut endavant per
reduir aquestes extraccions?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo he dir que tenim
previst complir el Decret 40/2003, de 25 d’abril i sobretot
tornant a limitar novament allò que regulava les autoritzacions
de corall vermell, sobretot aquest màxim que havia establert de
4 per a Mallorca i 2 per a Menorca, tal com es regulava. És a
dir, volem tornar a allò que regulava el propi decret de les
autoritzacions. Per tant, significaria 4 per a Mallorca i 2 per a
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Molt bé Sra. Consellera. Em diu que té previst tornar, és a
dir, hi ha algun termini previst? Ho pregunt, algunes mesures en
concret? I a part de reduir les autoritzacions, hi ha algun pla de
preservació, alguna mesura a part d’aquesta. M’agradaria saber
si a més d’això hi ha alguna qüestió més prevista?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Jo crec que és important recordar les xifres d’allò que ha
passat, perquè el problema de tot això com vostè em planteja és
que després d’aquest decret que va tenir vigència el 2004, que
continua, però que mitjançant resolucions la passada legislatura
es varen augmentar les autoritzacions. I això no és just que
afecti a més gent, sinó també que afecta evidentment més quilos
perquè hi ha unes quantitats.
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Allò que vostès varen ampliar, nosaltres volem tornar a la
situació que tenia aquest decret del 2003 i que vàrem començar
el 2004. És a dir, del 2004 que hi havia 4 a Mallorca i 2 a
Menorca, es va passar just el 2005, mitjançant resolucions, a 6
per a Mallorca i 6 per a Menorca. Nosaltres volem tornar, si ara
estam a 6 per a Mallorca i a 2 per a Menorca, les autoritzacions
del 2009 les situarem una altra vegada a allò que era l’objectiu
i a allò que marcava el decret de 4 per a Mallorca i 2 per a
Menorca. Jo crec que això és important perquè afecta
evidentment a la quantitat de quilos de corall vermell que
s’extreuen. 

Però hi ha una altra qüestió que consider també important,
ja n’hem parlat amb el ministeri i és el control. Per tant, creuar
un poc la informació, fins i tot, poder tenir un registre únic i així
haver-hi més control i més vigilància per part d’aquestes
autoritzacions. Ja dic, nosaltres tenim la idea de tornar a la
situació del decret del 2003 i per tant, evitar aquest augment que
es va produir la legislatura passada i que significava
evidentment moltes més possibilitats d’extraccions de corall
vermell a les nostres Illes, a Mallorca i a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 94/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per a la sequera.

Per formular la pregunta 94/08, relativa a les mesures de la
sequera, té la paraula el diputat Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. He de comentar abans de
formular la pregunta, que el text pot induir a confusió per mor
que parla de la sequera en el sector del cultiu de secà a les Illes
Balears i no diu de quina data. I com que aquesta pregunta es va
formular i han passat..., es va formular si mal no record el mes
de juliol o agost de l’any passat i no es va poder tractar en el
passat període de sessions, s’ha hagut de reproduir en aquest
període de sessions i per oblit meu, no es va posar de quina data.

Dit això, supòs que la Sra. Consellera s’haurà donat compte,
sabrà que em referesc als problemes que hi va haver de sequera
i que va significar una reducció aproximadament d’entre un 30
i un 50%, segons quin tipus de cultiu, de la producció de secà,
cereals o lleguminoses de les Illes Balears, especialment
Mallorca.

Per tant, la pregunta era i torna ser si té previst la conselleria
prendre mesures per tal de reduir els perjudicis en els productors
de cereals i de lleguminoses de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, ens convé aclarir el
temps a què ens referim, perquè és ben cert que hi ha una
problemàtica en conjunt a la península, sobretot al Principat de
Catalunya quant a la sequera i que aquí el resultat de les xifres
que tenim no es produeixen de la mateixa manera. Si miram el
2007 les diferències en relació a la mitjana d’un any normal són
beneficioses, són anomalies positives, és un any bo per a les
pluges. Per tant, a nivell pluviomètric el 2007 no podem..., a
posta la resposta que ja li vàrem donar per escrit fa uns mesos,
era amb la idea que en principi no tenim..., així tot és una zona
que hem de vigilants en el sentit que es poden produir canvis a
nivell de pluviometria, hem d’estar pendents i hem de ser
vigilants per actuar amb contundència i actuar de la manera més
ràpida possible, no es produeix aquest any 2007. 

Si bé, ara ja estam a l’abril del 2008, hem de dir que aquests
primers mesos del 2008 han estat secs. Evidentment les pluges
del mes de març han estat positives, més a Menorca que a
Mallorca, però així i tot ha anat bé. Dir que els fruiters i pastures
no han tengut problemes en relació a aquests darrers mesos. Si
anam més enrera sobre allò que vostè comentava, li he de dir
que en tot cas nosaltres continuam amb l’augment de la
subvenció de llavors de cereals que ja s’havia produït per aquest
any més sec, si anam més enrere, com vostè deia, del 2006, i
nosaltres ho continuam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aclarit aquest malentès que podia
haver a la pregunta, i li agraesc la informació que em dóna sobre
la campanya 2007-2008, que l’any agrari no comença el primer
de gener, comença el setembre, i per tant del 2007 cap al 2008
efectivament fins a final d’any hi va haver prou aigua. Ara no
ho sabem, i per tant jo no sé al final com acabarà i crec que no
podem dir encara com acabarà la campanya; no hem de
descartar que hi hagi problemes però per ara va bé.

El problema, Sra. Consellera, és la campanya anterior, 2006-
2007, i la meva pregunta anava referida a això. Es pensa prendre
qualsevol tipus de mesura per reduir els perjudicis produïts? Del
que jo he entès, Sra. Consellera, únicament la subvenció a
llavors de cereal. Això s’està fent des de fa moltíssims d’anys,
és a dir, és una línia ordinària que el que busca no és compensar
pèrdues, el que busca és una altra cosa molt diferent, i és que els
pagesos tenguin un bon rendiment perquè el que subvenciona és
la compra de llavors certificada, és a dir, de llavor de primera
qualitat, mentre que si els pagesos es dediquen a tornar a
sembrar la mateixa llavors les produccions baixen i es perden.
Per tant la finalitat no és la de compensar pèrdues o perjudicis,
la finalitat és una molt diferent, i està bé, i si augmenten la
partida i augmenten la subvenció està beníssim, no bé, però els
perjudicis no s’han compensat.
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Hi ha mesures que potser no corresponen al Govern de les
Illes Balears, però que el Govern sí que pot demanar al Govern
de l’Estat, com és la compensació fiscal. No és la primera
vegada que s’estableix que amb el sistema de mòduls a l’impost
de la renda els pagesos paguin..., els perjudicats per un tema
concret, i li record què va passar fa uns anys amb el
combustible, idò que el tipus impositiu sigui el zero, i per tant
no paguen l’impost de la renda i d’aquesta manera se’ls
compensa aquesta deficiència o aquest mal o aquests perjudicis
que han pogut tenir, i no significa un desembors de diners per
part de la conselleria ni del Govern central. Aquesta pot ser una
de les ajudes, independentment ja del que es pugui prendre o de
les mesures que es vulguin prendre en diners en efectiu i
compensar directament els pagesos.

Jo, Sra. Consellera, no pretenc dir-li el que ha de fer, però sí
demanar-li que no està molt bé que quan segons quin sector o
quan algun sector té pèrdues se l’atengui, i quan altres sectors
tenen pèrdues no produïdes per la seva mala gestió sinó
produïdes precisament pel temps, per la meteorologia, no se’ls
atengui de cap de les maneres; hi ha mesures molt senzilles que
poden ajudar molt. Jo li prec que ho tenguin en compte i s’ho
pensin perquè crec que aquest sector és un dels més dèbils de la
nostra economia agrària, i precisament crec que també haurien
de tenir en compte aquestes qüestions a l’hora de facilitar ajudes
o a l’hora de colAlaborar amb aquests sectors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Efectivament, no per ser un sector dèbil no vol dir que no
sigui estratègic, i per a aquest govern sí que és important i a
posta sempre nosaltres, així i tot de les xifres que li he pogut
donar, de les xifres que tenc aquí a la seva disposició, no es
dóna la situació que es podia donar l’any 2006 i així i tot, ja dic,
per les nostres condicions climatològiques sempre hem d’estar
alerta, els pagesos ja bé vigilen i nosaltres vull dir que també
estarem vigilants per situacions que es puguin donar de sequera
en un futur que pot ser immediat. A posta dic que així com
nosaltres hem mantengut la subvenció a l’increment de cereals,
de la mateixa forma li he de dir que hem hagut d’augmentar i tot
a determinats municipis el percentatge de guaret perquè no
podien sembrar precisament perquè hi havia basses d’aigua i ens
ho havia demanat el sector. 

Ja dic que des de la conselleria sí que estarem vigilants a
qualsevol situació que es pugui produir, i sobretot donar
resposta immediata, com entenem que estam fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Esgotat l’ordre del dia només em queda agrair a l’Hble.
Consellera i als càrrecs que l’acompanyen i s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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