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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió del
dia d’avui demanant en primer lloc si es produeixen
substitucions. Vull agrair a tots que en un dia com avui tothom
sigui aquí.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca, Sra.
Mercè Amer i Riera, acompanyada pel Sr. Fernando Pozuelo i
Mayordomo, secretari general, i pel Sr. Francisco Blasco i
Querol, cap de gabinet. 

I. Compareixença RGE núm. 3190/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre
les mesures per palAliar la crisi econòmica dins el sector
primari.

Té la paraula la Sra. Mercè Amer i Riera per fer una
exposició oral sense limitació de temps.

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

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
comparesc avui davant aquesta Comissió d’Economia per
informar, a petició del Grup Parlamentari Popular, sobre les
mesures que ha posat en marxa el Govern per minimitzar els
efectes negatius de l’actual situació econòmica del sector
primari.

Hem sembla que no cal entrar massa en detall per descriure
una situació econòmica que afecta de manera global tot el món
i que és conseqüència tant de les grans polítiques a nivell
mundial com de les actuacions a nivell local. Ho dic perquè si
hi hagués una crisi, i no una crisi generalitzada o mundial, a les
Illes Balears entenc que patiríem igualment una situació
econòmica molt complicada. Dic que especialment també
viuríem una situació complicada perquè tenim una situació fruit
-entenc- d’una mala gestió de cabals públics aquests darrers
anys i sobretot un malbaratament constant i un endeutament
sobretot desproporcionat que ha deixat les Illes Balears en una
situació molt delicada i durant molts d’anys.

Quedi clar doncs que aquest govern no només ha de cercar
mesures per reactivar l’economia, per crear llocs de feina, per
dinamitzar els sectors econòmics, sinó també que hem hagut de
posar mesures per canviar el rumb de la gestió dels doblers
públics que fins ara, per començar, ho hem de fer bé. Hem de
fet bé tot allò que es feia malament, hem de dur a terme
actuacions que beneficiïn tothom i no fer parts i quarts. En
definitiva, perquè les inversions que faci l’Administració
pública reverteixin en l’interès general de tota la ciutadania. 

Exposaré només un exemple d’aquestes actuacions que ha
hagut de fer el Govern per fer front a la situació heretada:
aportar 284 milions en crèdits per engegar les inversions i pagar
les factures impagades de l’anterior govern i donar més
liquiditat a les empreses. En aquest sentit, la setmana passada
mateix pagarem 54 milions d’euros a ajuntaments i proveïdors.
Una demostració contundent que aquest govern s’enfronta a la
situació actual i hi posa remei. En definitiva, ens trobam en un

escenari molt complicat, agreujat per una mala gestió en els
darrers anys que obligà encara a fer més esforços per palAliar els
efectes de la crisi econòmica. 

Dit això, en el cas del sector primari, què ha fet el Govern
per afrontar una situació com l’actual? La primera consideració
que voldria fer és que parlar ara de crisi econòmica en el sector
primari és gairebé fer-ne befa perquè allò que arrossegam, allò
que arrossega el sector és una situació molt complicada, molt
difícil des de fa més de vint anys conseqüència, bàsicament,
d’una manca de polítiques que enforteixin el sector i que
garanteixin precisament  poder afrontar millor la situació actual
per tirar endavant. Ara bé, en aquests moments ens correspon
com a govern prendre seriosament el sector primari i començar
a posar remei a aquesta crisi endèmica.

Una actuació fonamental sens dubte és l’encaminada a crear
llocs de feina i dinamitzar l’ocupació en un sector que durant
anys s’ha mantengut estancat, per exemple reduint a la meitat
l’impost de transmissions patrimonials per concessions
administratives, rebaixar del 7 al 6% el tipus d’impost de
transmissions patrimonials en l’adquisició d’immobles que
formin part del patrimoni empresarial o bé augmentar quatre
punts la reducció per donació d’empresa familiar o les seves
participacions garantint així la continuïtat de l’empresa i el
canvi generacional, tan fonamental a les empreses agràries. 

Així mateix, es contempla augmentar la reducció per les
donacions d’efectiu de pares a fills que creix un 73% si es
destina a crear o a comprar empreses i per tant, a la generació de
llocs de feina. Posar en marxa per tant un pla per a la reactivació
de l’ocupació a les Illes Balears amb un pressupost de 20
milions d’euros impulsat pel SOIB que s’ha reforçat amb la
creació d’una xarxa d’orientadors i intermediaris laborals
perquè el solAlicitant trobi feina més adient al seu perfil. Una
actuació que permetrà també incorporar nova gent al camp de
les Illes Balears. 

Ajudes directes per a empreses que facin formació. Només
l’any passat el Govern va aportar 150.000 euros en ajudes a les
organitzacions professionals agràries i cooperatives perquè
formin pagesos. Un esforç que s’incrementarà enguany. 

Ajudes directes de 350 euros per a desocupats que formen
part de programes de recerca de feina o bé tallers d’ocupació,
escoles taller i cases d’ofici, que ofereixen contracte de feina i
formació. Tot plegat destinat a reforçar el pilar de la creació
d’ocupació com a peça fonamental de la reactivació econòmica.

És obvi però que si volem crear ocupació, hem de tenir
pagesos i pescadors ben formats. Per això, el Govern ha posat
en marxa un programa de qualificació professional inicial dirigit
a joves que no han acabat l’ESO. Aquesta mesura farà que
puguin accedir a cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior. Prop de 1.200 joves podran tornar enguany al sistema
educatiu gràcies a aquest programa. Les dades de què disposam
fins ara ens donen la raó en aquest sentit perquè en el cas del
sector primari prop del 80% dels estudiants de formació
professional entren al mercat laboral de forma immediata. Ara
bé, des del Govern sempre hem considerat que el sector primari
és estratègic i que cal reconèixer-ne el pes real dins el conjunt
de l’economia. Per reactivar i donar viabilitat al sector primari
hem d’implicar tots els sectors econòmics perquè tots també
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se’n beneficien. Un bon exemple és el Pacte per a la
competitivitat que va fer seus els acords del pacte agrari, un
gran acord amb tots els agents econòmics per impulsar la
inversió i que dins les deu mesures que va aprovar, com no
podria ser d’altra manera, hi figura el sector primari. 

Govern, patronal i sindicats ens hem compromès, tots
plegats, a millorar la competitivitat i sobretot també la
comercialització del sector i reconèixer d’una vegada l’impacte
real de l’activitat dels pagesos i dels pescadors en l’economia en
general.

Per tant com dic, un altre pilar fonamental que aquest govern
entén com a imprescindible per afrontar l’actual situació
econòmica és fomentar també la inversió. En aquest sentit una
actuació essencial enguany ha estat reactivar la inversió del
sector primari, facilitar-la i destinar-hi els esforços econòmics
necessaris. Per fer-ho ha estat cabdal l’aprovació l’any passat
del Pla de desenvolupament rural que serà el full de ruta del
sector agrari fins l’any 2013. Un programa que -com sabeu-
suposa per al sector agrari i ramader invertir més de 300 milions
d’euros en els propers anys, gràcies sobretot a una ajuda pública
important de 174 milions d’euros que prové una tercera part de
l’Administració autonòmica.
 

Voldria esmentar en aquest sentit que entre l’any passat i
enguany el Govern ha donat resposta a dues de les principals
línies del Pla de desenvolupament rural, la de modernització
d’explotacions i la de valor afegit que permeten al sector un
esforç inversor de prop de 55 milions d’euros. Dues línies
inversores que suposen també una despesa pública important a
més de 22 milions d’euros. 

Això demostra moltes coses. En primer lloc, que el sector
agrari tot i la situació vol invertir, és viu i dinàmic i segon, que
aquest govern hi és per fer-li costat i per facilitar aquest
dinamisme econòmic que és el que ara necessitam. Encara sobre
aquesta qüestió sí que voldria afegir, és important, els esforços
dirigits a agilitar les tramitacions administratives d’aquestes
inversions, és un compromís de totes les administracions cap a
institucions i particulars que puguin crear llocs de feina i
generar activitat econòmica. Per això el Govern ha creat el
Decret Llei de mesures urgents per reactivar la inversió a les
Illes Balears. En el cas de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
això ha suposat incloure com a inversió en interès autonòmic
totes les incloses en el Pla de desenvolupament rural sense
tancar portes a altres actuacions que ajudin a reactivar el sector.

Hem invertit també i ho continuarem fent en infraestructures
que serveixen al sector per obrir noves portes, noves
possibilitats de futur, per afavorir modernització per a la millora
en l’eficiència dels cultius. Hem referesc sobretot a les
infraestructures pel reg amb aigües depurades que compten amb
el suport imprescindible del Ministeri de Medi Ambient, Rural
i Marí i que varen suposar una inversió de 9 milions d’euros
l’any passat i que es repetirà si fa no fa també enguany. 

 La situació per la qual travessa el sector primari ens ha
obligat també a afrontar problemàtiques que requereixen també
d’una intervenció immediata com l’augment desmesurat de
l’alimentació del bestiar que ens va obligar a fer un projectes
d’inversió per fer-hi front i ha suposat invertir 7 milions d’euros
al sector ramader a l’any 2008.

També en el sector pesquer hi hem invertit. D’una banda vos
he de dir que a principi de l’any passat les ajudes de mínims,
que eren uns 600.000 euros, les vàrem avançar així com ens ho
havien demanat els mateixos pescadors a través de les seves
confraries o de la federació de confraries i no fa gaire -com
sabeu també- hem aconseguit un gran acord, entenc que històric,
que ha suposat reduir a Mallorca en un dia setmanal la pesca
d’arrossegament la qual cosa ha suposat reduir costos a la flota
pesquera i ha fet augmentar la competitivitat del seu producte
pesquer al mercat. D’això, ja n’hem vist resultats. 

Una mesura que ha suposat també i òbviament un esforç
econòmic per aquest govern. Hem ajudat també al sector en
qüestions de comercialització, un exemple d’això és que hem
donat suport econòmic a la confraria d’Eivissa per tirar
endavant el peix nostre. I encara una altra cosa, hem
incrementat l’ajuda anual per al funcionament de les confraries
en prop de 4.000 euros per a cada una. 

D’altra banda les condicions meteorològiques d’aquests dos
darrers anys tampoc no han ajudat gaire a millorar la situació,
hem hagut de fer front a pèrdues importants pel temporal del
2007, tots el recordam, de l’octubre del 2007, o també aquest
temporal de finals del 2008 i començament del 2009, també hi
hem donat resposta fa un any i mig amb una línia d’ajudes de 2
milions d’euros que, fonamentalment, va servir per reparar
infraestructures i plàstics d’hivernacles que s’havien fet malbé,
fa pocs mesos amb aquest paquet de mesures valorat en prop de
10 milions d’euros per fer front a possibles pèrdues de temporal
de pluja i vent. 

Ara bé, aquestes actuacions immediates, d’urgència, han
anat de la mà de mesures per donar viabilitat, aquelles que
marquen realment la política agrària, que creen llocs de feina,
que dinamitzen l’economia, però sobretot aquelles que
incentiven la inversió. A banda del Pla de desenvolupament
rural del qual ja he destacat les principals actuacions, hem
voldria referir també a actuacions que s’han duit a terme en el
sector ramader.

Vull destacar en primer lloc el programa pilot que hem
acordat amb el ministeri per al desenvolupament rural sostenible
amb una actuació que substitueix l’anterior línia d’ajudes del
Proagro que potencia ara un model de gestió per a les
explotacions lleteres més ajustat al territori, del Proagro. També
aquest govern ha invertit i manté encara tots els esforços per
evitar... ha intervengut i manté encara -dic- tots els esforços per
evitar que l’empresa Kraft abandoni l’illa de Menorca i
perjudiqui els 20 llocs que actualment hi venen la llet o la
quallada més ben dit. Un esforç que ha anat paralAlel a les
negociacions amb una altra empresa també desacollida com és
el cas de Menorca Llet per garantir que els ramaders de
Menorca puguin vendre la seva llet. En aquest sentit, el Govern
ha avalat un crèdit de 2 milions d’euros per a aquesta empresa
que consideram estratègica per al sector.
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Finalment, voldria afegir també el compromís d’aquest
govern a agilitar el màxim les ajudes endarrerides. Endarrerides
per falta de pressupost, per l’endeutament desproporcionat que
va fer l’anterior govern i, per sort, per la gran demanda
inversora del sector que, com deia abans, ha solAlicitat enguany
inversions per valor de prop de 60 milions d’euros. També
aquesta és una mesura per front a la situació actual, dedicar els
màxims esforços per agilitar les tramitacions de les ajudes i ha
estat així. Hem estat els primers d’Espanya a, només per posar
un exemple, tramitar les ajudes de la PAC, 22 milions d’euros,
un terç de tot el que rep el sector agrari, dels primers que varen
pagar la política agrària comunitària, el pagament, 22 milions
d’euros. 

Per tant, entenem que aquest és el camí, més ocupació, més
feina, no posar traves, fomentar i impulsar la inversió d’un
sector que és viu i dinàmic, agilitar els tràmits al màxim i
avançar tot el que puguem les ajudes al sector. Així és com ho
hem fet i entenem que aquest és el camí i així volem continuar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ara procedeix la suspensió
per un temps màxim de 45 minuts, deman als grups
parlamentaris si ho consideren necessari o si podem continuar.
Entenc que podem continuar. 

Per tant, ara té la paraula el portaveu del Grup Popular per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraesc la seva
compareixença avui per parlar, com a he dit vostè molt bé a
petició del Grup Popular, de les mesures que el Govern ha pres
en matèria d’agricultura a causa de la crisi econòmica. Reiter i
insistesc en l’expressió “en matèria d’agricultura” perquè, Sra.
Consellera, de la seva intervenció... vull dir, ha parlat de tot
menys de la crisi econòmica d’agricultura. És a dir, ens ha
justificat que la crisi que passa ara el sector agrari o el sector a
la comunitat autònoma és a causa de la mala gestió que hi ha
hagut a les legislatures anteriors. Necessita buscar excuses quan
vostè sap que la situació no ve d’aquí. I no ve d’aquí perquè,
després de les seves reiterades expressions que el que volen és
incrementar els llocs de feina i donar més feina i donar més
treball, a les darreres dades publicades pel mateix govern -i
utilitzam com és natural dades del mateix govern- resulta que a
la darrera nota de conjuntura laboral publicada pel Govern de
les Illes Balears ens trobam que la variació interanual en
agricultura, en referència a l’atur del sector agrari, només hi ha
-només, perquè per vostès s’han creat molts de llocs de feina-,
només hi ha un 30% d’increment d’atur. L’atur ha pujat en el
darrer any un 29,9% dins el sector agrari, dades de febrer del
2009. 

Miri, l’altra dia vaig estar llegint unes declaracions, una
entrevista que feien a un home que durant 17 anys ha estat un
dels líders del sector agrari de Menorca. Aquest home deia, és
el Sr. Pons Anglada, que la situació del camp no és difícil, és
impossible, el sector necessita més ajuda. Això deia el Sr. Pons
Anglada i hi estic completament d’acord, Sra. Consellera. No
pretenc, ni el Partit Popular no ha vengut a responsabilitzar mai
al Govern i molt manco a vostè de la situació mundial, o sigui
de la situació de crisi que hi ha al món, que hi ha a Europa, que
hi ha a Espanya, ni tan sols li vull recriminar que s’intenti
justificar amb l’anterior. Hi ha molts d’acudits sobre la gestió
dels polítics que intenten justificar la situació actual basant-se
en la situació heretada. 

No, miri, hi ha una qüestió important, és veritat que tenim
una situació de crisi econòmica mundial, és veritat que tenim
molt poc marge de maniobra, però també és veritat que el marge
de maniobra està des de baix per a munt. Això, no ho dic jo
només, ahir ho expressava un dels líders del seu partit, el Sr.
Felipe González ho deia per la televisió, “no, és que on primer
hem d’actuar és des de baix de tot, des de les actuacions locals
per a munt”. D’aquí sí que la faig responsable, Sra. Consellera,
de no utilitzar els marges que tenim de maniobra per intentar
reactivar el sector agrari.

Miri, el sector està en crisi, és cert que té una crisi
estructural que fa molts d’anys que dura, és cert que és una crisi
-com diu vostè- ja quasi permanent, però també és cert que els
resultats econòmics o la situació econòmica que en aquest
moment patim l’ha afectat de manera molt directa i molt dura.
I és cert, Sra. Consellera, i li ho dic amb tot el respecte, que el
que vostè ha estat explicant no s’ajusta a la realitat. Vostè ha
explicat mesures que formen part de les mesures ordinàries de
gestió o si vostè vol de política agrària en una situació normal,
però vostè no ha explicat, no ha posat damunt la taula mesures
-i per cert, em sorprèn que s’hagi... bé, és igual- que no ha
exposat mesures concretes per sortir de la crisi i perquè els
pagesos tenguin més liquiditat. Vostè ha ignorat a la seva
exposició la situació de desconfiança i la situació de disgust del
sector agrícola. Vostè ha obviat a la seva intervenció els fets que
han passat darrerament a Menorca, vull dir, alguna cosa passa,
Sra. Consellera, quan de quatre associacions agràries, tres se li
planten, a Menorca. Alguna cosa passa quan la gent, quan els
pagesos surten al carrer, alguna cosa passa.

Jo, Sra. Consellera, no he vengut amb la idea de tirar-nos, si
em permet l’expressió colAloquial, els trastos pel cap. Crec que
la situació del camp no ens permet moltes alegries, crec que
davant la situació del camp és necessari que tots hi estiguem
d’acord. I vostè parla de consens, i jo li dic que senzillament
miri el carrer. Com hi pot haver consens si la gent se rebota,
Sra. Consellera? Com hi pot haver consens si les associacions
se li tiren en contra? Com hi pot haver consens, Sra. Consellera,
si vostè no ha citat, no ha cridat, no ha parlat amb el partit de
l’oposició per parlar de política agrària o per parlar d’un
projecte agrari per a la nostra comunitat? Tot això no ha passat,
Sra. Consellera, vostè no ens ha cridat, a pesar de les ofertes de
colAlaboració, jo record que la darrera vegada va ser en el debat
de pressuposts, allà on el portaveu del Partit Socialista deia que
necessitàvem que ens poséssim tots d’acord, jo li vaig dir que
estava a les seves mans. Han passat tres mesos i no s’ha fet res.
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Sra. Consellera, vostè acaba de dir que hi ha ajudes
retardades per falta de pressupost. Se’n recorda que li vaig dir
en el debat dels  pressuposts que el pressupost d’agricultura no
era suficient i tots em contestaren que sí? Se’n recorda que li
vaig dir que el pressupost d’agricultura de l’any 2007 pujava a
162 milions d’euros i que el de l’any 2009 és de 114 milions
d’euros?, comptant com és natural totes les empreses i els
organismes dependents d’agricultura, òbviament. Se’n recorda,
Sra. Consellera, que li vaig dir que no era el moment, en una
situació de crisi, no era el moment de baixar el capítol 7, els
pressuposts d’ajuda? L’única contestació que vaig tenir en
aquell moment va ser que era a causa de l’endeutament, que el
capítol d’ajudes baixava a causa de l’endeutament. Miri, el
capítol 3 de la Conselleria d’Agricultura, en concret al
FOGAIBA, que és allà on hi ha hagut la baixada important
d’ajudes en capítol 7, al final és el capítol 7 de la conselleria,
perquè allà és on pràcticament es tramiten totes les ajudes, en
pagament de deute només hi ha un increment de 21.000 euros
enguany, els altres 3 milions de pessetes que hi ha de diferència,
de baixa del capítol 7 on són? Simplement i senzillament s’han
baixat els pressuposts perquè s’han prioritzat per a altres coses.

Tot això, Sra. Consellera, és legítim, però s’ha de saber dir-
ho. El Govern de les Illes Balears ha prioritzat altres
pressuposts, com per exemple a Esports que ha pujat un 39%,
en detriment d’Agricultura. I això és trist, per a alguns, per a uns
altres és el més normal del món perquè ho han fet. I ens trobam
en una situació crítica de l’agricultura, del sector agrari, del
sector ramader i resulta que no s’ha fet res, resulta que a més
s’han baixat els pressuposts i resulta que s’han prioritzat altres
sectors o altres conselleries que, humilment, Sra. Consellera,
consider que no s’havien d’haver prioritzat. Per què pugen un
39% els pressuposts de la Conselleria d’Esports i no puja el
mateix la Conselleria d’Agricultura? Com vol, Sra. Consellera,
fomentar l’ocupació en el sector si realment estan baixant els
“duros”? Sé que a la Sra. Consellera no li agraden aquestes
coses , però els números canten, eh? I podrà imputar el que
vulgui la Sra. Consellera al PP tot, ja ho sabem, el PP té la culpa
fins i tot de la mort de Manolete, ja ho sabem, fa dos anys que
governen, fa dos anys que sistemàticament han baixat els
pressuposts d’agricultura respecte del darrer, no han disposat tan
sols dels crèdits que hi havia habilitats a la conselleria, vostè
mateixa ho ha reconegut en altres intervencions i ara diuen que
no hi ha pressupost per mor d’una mala gestió de fa dos anys.
Però resulta que els crèdits que tenien concedits i habilitats
SEMILLA i FOGAIBA no s’han disposats.

És molt difícil, Sra. Consellera, voler ..., jo no dubt de la
seva voluntat, però és molt difícil voler dur endavant el sector,
que el sector tengui confiança quan es deuen les subvencions de
fa un any, i a més de deure les subvencions de fa un any,
canvien el sistema de subvencions i l’únic que aconsegueixen -i
això que ho tenen pactat- és indignar el sector. Amb el Proagro,
vostè ha explicat..., de tota manera crec que no hem de parlar
molt d’això, he demanat una compareixença per parlar
específicament d’aquest programa, perquè ha causat una
sensació absolutament contrària del que vostè ara ha explicat.
És a dir, el Govern en boca seva diu: volem fer un projecte
pioner, nou, un programa pilot, pactat amb el ministeri. Bé, però
resulta que les conseqüències o la impressió que du al sector és
tot el contrari. Per això, Sra. Consellera, li dic que tal vegada no
sé si val la pena que en parlem molt d’aquest tema perquè
tendrem ocasió de parlar-ne amb deteniment. El fet és que
l’aprovació del Proagro, primer du un retard d’un any per pagar
i l’aprovació del 2009 ha generat una indignació dins el sector
ramader suficientment important perquè li digui que tres
associacions de quatre a Menorca se li reboten i a Mallorca
igual. Clar, Sra. Consellera, això no quadra amb el seu discurs,
no quadra. No quadren els increments de l’atur, li record que a
desembre l’atur interanual havia pujat un 54%, els números no
quadren amb les expressions o amb les paraules de la Sra.
Consellera. I aquest és un dels problemes que s’han de dir.

Miri, expliquen que una de les mesures que han fet per evitar
la crisi és rebaixar l’impost de transmissions patrimonials de
cara a empreses familiars. Sra. Consellera, s’oblida vostè que
l’impost de successions el varen eliminar entre pares i fills?
Vostè sap que el 99% de les explotacions agràries passen de
pares a fills? Per desgràcia, en la renovació del sector no entra
gent nova que no té res a veure amb el sector, normalment són
fills dels pagesos ja existents, i dic per desgràcia, perquè seria
bo que vingués gent, saba nova de fora. Quin benefici real
significa això? A quantes explotacions realment haurà beneficiat
aquesta rebaixa de l’impost de transmissions? Vostè sap que
aquesta mesura ja estava presa d’abans. Parla que el Govern ha
vengut a pagar... El Govern, Sra. Consellera, jo i parl
d’agricultura, no li parl de les mesures que ha pres el Govern en
general, que no afecten agricultura. A mi en aquest moment
m’interessa parlar d’agricultura, perquè crec que és el tema que
tenim aquí i vostè és la consellera d’Agricultura. 

I la veritat, Sra. Consellera, que em parli que el PDR és una
gran innovació per evitar -acab Sr. President- la crisi, Sra.
Consellera, els plans de desenvolupament rural es fan cada cinc
anys i és una línia ordinària, que per cert ni tan sols han
desenvolupat tots els eixos que tenen per desenvolupar. Per cert,
els pagesos paguen la meitat de la inversió. Per tant, està molt
bé, però això no és una mesura contra la crisi, mesures contra la
crisi no n’ha expressat cap, Sra. Consellera, cap, contra la crisi
econòmica, contra la situació de l’agricultura i mescla les ajudes
que donen per a altres conceptes amb aquestes.

Miri, jo crec que no podem, Sra. Consellera, continuar així,
li ho dic de veritat, crec que s’han de prendre mesures i crec que
tot sol no es pot fer, crec que s’ha de fer entre tots. Li hem ofert
moltes vegades, si vostè vol prescindir del criteri, de l’opinió,
de la participació del Partit Popular fa molt bé, però el problema
és que així no anirà cap endavant, les mesures que s’han de fer
s’han de fer de cara al futur. I vostè, Sra. Consellera, crec que
en aquest moment no està fent allò que pertoca o no està fent el
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suficient perquè el sector agrari pugui tenir marge de maniobra
de cara al futur. Si em permet una expressió mèdica, aquí falten
metges i sobren enterradors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, té la paraula el portaveu del BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, en primer lloc vull
agrair a la consellera d’Agricultura i a la part del seu equip que
avui ha vengut a donar aquestes explicacions sobre les mesures
que s’han pres davant la situació econòmica actual. 

Compartesc totalment amb la consellera l’anàlisi que ha fet,
som davant d’un sector que fa molts d’anys que està en crisi,
que pateix, que té problemes importants, el sector primari a les
Illes Balears cada vegada ha anat perdent pes, per desgràcia,
econòmicament, en ocupació i en pes específic. I també tots, i
això ho hem reiterat moltes vegades, hem destacat la
importància de mantenir, d’incrementar aquest sector i més,
dins una diversificació econòmica que tots volem i que tots
desitjam.

Efectivament, la situació econòmica actual de crisi global,
de crisi a nivell internacional no fa més que empitjorar encara
més aquestes condicions ja complicades que pateix el sector. A
diferència de l’altra intervenció, jo destacaria que precisament
és important tenir en compte el global de les mesures que des
del Govern es duen a terme per fer front a la crisi i la part
específica que d’aquestes mesures se’n poden beneficiar dins el
sector agrícola. Crec que s’ha de destacar, s’ha de tenir en
compte, és veritat que algunes són de manera indirecta, altres
més directament que afecten el sector agrari, però és important
que des de tots els punts de vista hi donem sortida i aprofitar,
per tant, aquestes sinergies que creen les actuacions de diverses
conselleries i des del Govern en global, i no pensar, per tant, que
únicament el pressupost d’Agricultura al sector agrícola, sinó
que lògicament per exemple, el pressupost que també se destina
a formació dins la Conselleria de Treball i Formació,
lògicament se’n podrà beneficiar, per posar un exemple, també
el sector agrari i pesquer.

Jo només afegiria una qüestió, compartim una preocupació
jo crec que en aquests moments important per al sector,
lògicament en general i probablement una de les coses que
preocupa més també en el sector és l’endarreriment de les
ajudes. La Sra. Consellera ha explicat que han avançat d’una
manera important amb aquestes ajudes, però continua havent-hi
encara molts de pagaments per dur endavant i, per tant, des del
nostre grup parlamentari demanaríem l’agilitació dels tràmits i
de l’avançament de les ajudes el més aviat possible perquè en
alguns casos estam xerrant d’ajudes de fa un parell d’anys, en
aquest sentit sí que demanaríem a la Conselleria d’Agricultura
que actuàs el més aviat possible perquè en aquests moments el
sector ho necessita i és absolutament indispensable.

Reiteram per tant, el nostre suport des del grup parlamentari
en aquest sentit. I en tot cas, això sí, reafirmar i recalcar l’esforç
global i conjunt que hem de fer entre tots perquè aquest sector
pugui tirar endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor Portaveu. Té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Garcias Simón.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot vull donar la
benvinguda i l’agraïment per les explicacions de la consellera.
Tenc un problema d’expressió, perquè com vostès saben el
sector al qual pertany professionalment és aquest, i quan parlam
d’aquest sector, em vénen al cap i a la memòria moltes
situacions i moltes qüestions viscudes temps enrera i viscudes
fins i tot de manera més present. El Sr. Cardona ha acabat la
seva intervenció dient que “falten metges i sobren enterradors”.
Jo vull recollir aquesta frase però per comentar que el que més
ha sobrat sempre en aquest sector han estat profetes i sobretot
profetes del fracàs i del final d’aquest sector.

Fa 25 anys, en el principi de la nostra autonomia, record que
tant comentaristes a diaris com periodistes, gent de fora del
sector, pronosticava el final del sector agrari de les Illes Balears,
pronosticaven que era un sector sense cap futur, un sector sense
cap possibilitat de subsistència; 25 anys després s’ha demostrat
que és un sector amb moltes dificultats, però no un sector
desaparegut ni molt manco. Jo crec que també s’ha demostrat en
aquests 25 anys que sense aquest sector, la resta del conjunt de
l’economia de les Balears no té cap futur. Aquesta interrelació
del sector agrari i aquesta recuperació, crec que és el punt
principal en el qual segurament tots els grups hi estarem
d’acord, és el punt de partida per a aquest reconeixement que la
consellera descrivia, que el sector agrari no només és estratègic
damunt els papers, sinó que ho ha de ser de forma efectiva a tots
els plantejaments de futur d’aquesta comunitat. Ens necessitam
tots, el sector agrari necessita els altres sectors i els altres
sectors també necessiten el sector agrari.

La situació de crisi que pateix el sector agrari no és externa
a la resta de sectors, en tot cas la vivim més agreujada perquè la
descapitalització, la desinversió, la falta de rendibilitat és
constant. Però això és fruit d’una situació d’evolució econòmica
no només de les Illes Balears, sinó global i mundial. He dit en
altres ocasions en aquesta cambra que formam part d’un conjunt
molt més ample que l’Estat espanyol, la Unió Europea i des de
l’entrada d’Espanya a la Unió Europea participam activament
en l’elaboració de la seva política agrària, participam activament
de la recepció dels seus fons i dels seus recursos i està a les
nostres mans la gestió i l’administració d’això. Però el marc
existent és l’establert en aquest context i en aquest acord de
països que és la Unió Europea.
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No cal dir aquí per discutir de crisi, els resultats de la
política econòmica ultraliberal que s’ha duit en el món
occidental els darrers anys. I si ho volem veure clarament,
l’efecte d’aquesta política ultraliberal el tenim molt clar a les
Illes Balears. Els resultats són el fruit del que hem sembrat, i els
25 anys d’autonomia, gestionats en la major part pel Partit
Popular, han donat aquest resultat. El que no hem de menester
ara davant d’aquesta situació de crisi, el que menys hem de
menester és renou, el que hem de menester és aferrar-nos-hi,
responsabilitat i corresponsabilitat. En aquests moments i
efectivament en ocasió del debat de pressuposts, comentant amb
el Sr. Cardona, la necessitat que això requeria qualque cosa més
que enfrontaments de partits o d’organitzacions, o sigui sumar
esforços i ell hi estava totalment d’acord, li record que
efectivament era així, vull deixar clar que el camí a emprendre
no només és el que ha fet la conselleria, una altra cosa és que el
que s’hagi llegit i transmès sigui el contrari, perquè estam
acostumats també en aquesta comunitat que si no governen
vostès s’han de rompre les taules, i aquest no és el mecanisme
més adequat per solucionar problemes. Quan parlam de
consens, el consens i la negociació és entre dues parts, no
mitjançant la imposició de temes, ni d’agendes d’una de les
parts, el comptador a zero. Aquesta jo crec que és la qüestió
principal per afrontar aquesta situació de crisi que té el sector.

La conselleria no fa més que allò que li correspon des del
primer dia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Ja acab.

EL SR. PRESIDENT:

No, li sobren minuts. El que li demanaria és que no
estableixi un debat amb l’interpelAlant...

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

No és un debat contra l’interpelAlant, feia unes reflexions i
aportacions i passava a fixar la posició perquè efectivament, la
conselleria des del primer dia no només ha recollit la continuïtat
dels programes i dels pressuposts molt d’ells havent de
concertar nous crèdits per poder-los finançar, però s’han complit
i s’estan acabant de complir programes d’inversió i ha recollit
les línies establertes, donant una continuïtat a allò que he dit al
principi, que el marc en el qual ens estam movent és el marc
normatiu de la Unió Europea, amb les regles de joc de la Unió
Europea, amb els pressuposts d’ajudes i línies d’ajuda de la
Unió Europea i les que hi puguem afegir i totes les que ha estat
necessari afegir-hi i les que puguin ser necessàries afegir-hi es
donen.

Vull reiterar una vegada més el suport i la predisposició a la
consellera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Ara té la paraula l’Hble.
Consellera per respondre als diferents grups.

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

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, agrair el to
en general d’aquestes intervencions que han tengut vostès.
Contestaré per ordre d’intervencions. 

Començarem pel diputat Sr. Josep Juan Cardona. En primer
lloc li vull dir que vostè en aquesta petició de compareixença
em demanava mesures que pens adoptar i jo li he explicar i li he
volgut comentar que arriba tard, arriba tard vostè. Aquest
govern, aquesta conselleria, allò que fa des de fa temps és
afrontar la situació molt complicada i molt difícil que ja té el
sector primari i, repetesc, no just per la situació actual sinó i tot
per la d’enrere.

Per tant jo ja li he explicat tota una sèrie de mesures que
duim endavant conjuntament amb gran part del sector,
conjuntament amb el sector, perquè això no ho oblid mai, el
procés de diàleg que tenim obert i que sempre insistirem en
aquest sentit, i per tant no són mesures que pens adoptar, no és
aquesta el que vostè m’havia de demanar, sinó que m’havia de
demanar allò que ja ha d’estar en marxa necessàriament per
afrontar millor l’actual crisi que tenim i que arrossegam.

Vostè em parla d’atur. Miri, en el que estam treballant és, en
la mesura de les possibilitats, en aquest pilar bàsic que li he
explicat per fomentar la inversió, per tot allò que significa
activar l’economia, per impulsar l’economia, i que per tant
d’aquesta forma es pugui crear ocupació amb la situació que
tenim, amb la situació que tenim. Jo li posaré un exemple: quan
aquí hem obert una línia d’ajudes de joves, que se n’hi hagi
apuntat prop de 60 de totes les Illes i on nosaltres hem doblat
l’ajuda, hem doblat l’ajuda, si abans eren 20.000 euros ara són
40.000, hem doblat l’ajuda perquè aquests joves pagesos,
venguin del sector de la pagesia a nivell familiar o no, puguin
incorporar-se bé dins aquesta empresa agrària, dins aquesta
explotació agrària. Per tant tots els esforços per impulsar
l’ocupació, per impulsar l’activitat, que és el que en aquest
moments ens demana però, ja dic, això ja ve d’enrere, les
actuacions que hem tengut van en aquest sentit. 

I després també hi ha un altre tema important que no n’ha fet
menció, i que també ve d’enrere, és a dir, en massa ocasions ens
trobam que el nostre producte no és prou conegut, ja no fora
sinó pels mateixos consumidors, i per tant també esforços per
arribar bé al consumidor, perquè entenem que en massa
ocasions aquesta diferència entre el preu que rep el pagès no li
compensa, perquè és molt grossa la diferència entre preu origen
i preu destí. Per tant nosaltres estam engegant tot un pla de
comercialització perquè no és just que els consumidors
coneguin aquests productes en qualitat, que ja també hem de fer
esforç, quan parlam de les denominacions d’origen, quan
parlam d’aquests productes que ja tenen una marca de qualitat
o les indicacions geogràfiques, sinó tot aquest producte local



236 ECONOMIA / Núm. 19 / 19 de març del 2009 

 

perquè el consumidor també tengui garanties, no tan sols perquè
sigui producte local sinó perquè aquest producte local tengui
una traçabilitat, tengui unes garanties, parlem de productes
vegetals, parlem d’agricultura, parlem de ramaderia o també de
pesca. Entenem per tant també que és important impulsar
d’aquesta forma també un pla de comercialització del producte
local.

I sobretot hi ha una cosa de què hem de parlar, sobretot
donar confiança -vostè em parlava de desconfiança del sector-,
sobretot donar confiança; a posta treballam conjuntament i
entenc que aquesta és l’única via. Si hem parlat en altres
ocasions de pacte agrari, si hem parlat de pacte per la
competitivitat, també a nivell general de govern, aquest és el
sentit, en les situacions més complicades parlar amb els agents
econòmics i socials, i això és el que hem fet a nivell de govern;
a nivell de govern tenim reunions per fer tota una sèrie de
mesures per reactivar l’activitat econòmica, però no d’ara, de fa
temps. Hem afrontat un pacte per la competitivitat, hem acordat
i ara estam treballant conjuntament, conjuntament amb els
agents econòmics i socials, i on evidentment participam la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, per suposat.

Em parlava de reunions. Jo no tenc cap problema, si es volen
reunir els grups parlamentaris i si em conviden tant de bo,
també hi participaré, per suposat. Deia que no els convidat, està
obert...; tenim una dinàmica de feina, Sr. Juan Cardona, que jo
li diria de “governança”, estam treballant conjuntament, és
aquesta implicació de la societat i del Govern per afrontar
conjuntament. No tenim varetes màgiques, no tenim un
pressupost immens. Sí que tenim tota la voluntat i dedicarem tot
el pressupost a aquest esforç.

I després em tornava a insistir en el pressupost. Tenim un
endeutament grossíssim, jo n’hi he parlat de tot d’una. Hem
d’afrontar dues qüestions important, no just la crisi sinó tot
l’endeutament, tot l’endeutament fortíssim que tenim i que
precisament vostès no feren el que tocava. Si parlam aquí
sobretot de polítiques keynesianes en el sentit d’afrontar a un
moment des de l’Administració pública que el sector privat, la
iniciativa privada necessita activar, vostès feien el contrari, és
que vostès, quan el mercat estava amb molta activitat vostès
encara hi posaven més i, per tant, hem de pagar nosaltres aquest
endeutament que no era necessari en aquells moments, i ara sí
que ho és, i ara sí que ho és. Per tant governar amb
responsabilitat.

Em parlava del Proagro. No hem deixat de pagar ni un sol
euro, Sr. Cardona, que li quedi clar, no hem deixat de pagar ni
un sol euro, ni un sol euro. Si abans en pagaven 180 pel
Proagro, nosaltres n’hem pagat 200, 200; per tant no hem deixat
de pagar un sol euro. El que passa és que ho feim dins la Llei de
desenvolupament rural, perquè aquí també aplicam mesures de
desenvolupament rural; a posta hem aplicat aquí una mesura
innovadora, però que els que compleixen determinades mesures
ambientals tendrà cada explotació una quantitat addicional de
2.000 euros, una quantitat addicional, a més, de 2.000 euros. Per
tant que quedi clar i no faltar a la veritat, no hem deixat de pagar
ni un sol euro.

Vostè em parlava de... Bé, em pareix que ja amb això ja tenc
tota la relació, després si de cas ja li contestaré, crec que és això
tot el que he apuntat que m’ha dit vostè en relació a la seva
intervenció.

I ara ja contestant al Sr. Barceló, gràcies per la seva
intervenció, i és ben vera, vull agrair sobretot i donar les gràcies
per les seves paraules, i a més vostè ha parlat d’un tema que és
important i que també entenem que hem d’agilitar en tot allò
que puguem. Jo li he de dir, en temes d’agilitació, avui mateix
jo li dic que hem pagat 2 milions d’euros per a fruits secs;
aquesta línia de fruits secs es pagava després de l’estiu i avui
l’hem pagada, 2 milions d’euros. Tot el que depèn de nosaltres
d’agilitació i de millorar de cara al sector i, ja dic, per afrontar
millor la crisi, per afrontar més aquesta situació, impulsarem tot
allò que puguem, i és important dir això i fer aquesta reflexió
perquè en un moment en què el sector està donant resposta, està
fent aquestes peticions, és important també que des de
l’Administració puguem donar suport a això, i ho dic pel que
vostè em demanava. Algunes ajudes s’han endarrerit,
efectivament; algunes ajudes s’han endarrerit perquè està
absorbint gran part de tota la línia de Pla de desenvolupament
rural prevista fins l’any 2013. Això té una part positiva i una
altra no tant perquè hem de fer esforços econòmics que en
aquest moment estam desbloquejant. Per tant el sector està
responent i per tant l’Administració també hi serà darrere. Per
tant tot el compromís del Govern en aquest sentit per poder
desbloquejar i la voluntat, per tant, de donar resposta quan el
sector està responent.

I en relació al Grup Parlamentari Socialista, efectivament, la
duim arrossegant des de fa molt de temps, aquesta situació. No
podia ser mai que el sector, aquests profetes de què vostè
parlava, aquest sector així i tot de les dificultats, i jo crec que
hem de fer un esforç per dignificar el sector, és a dir, hem de fer
un esforç perquè tots els altres sectors econòmics entenguin la
importància real del sector primari, la importància real. I a més
crec que va en aquesta línia, crec que quan parlam d’una PAC,
quan parlam d’Europa, va en aquesta línia, reconèixer també
l’aspecte ambiental, no just com a productor d’aliments, que
també és important, sinó també aquest esforç que està fent per
aquesta gestió del paisatge, i més en una economia com tenim
la nostra, terciaritzada pel turisme, que realment es reconegui
aquest esforç, tant esforç per la part productiva però també per
la part mediambiental, que està recollint a més Europa, així
mateix el mateix pla de desenvolupament rural va en aquesta
línia. Per tant també responsabilitat, responsabilitat de tots i
esforç conjunt, i aquesta entenem que és la línia que hem de
seguir i és la línia que mantenim d’esforç, que així i tot a
vegades és molt difícil, nosaltres el mantenim. 

I, ja dic, en relació també al que parlava de les
mobilitzacions, nosaltres divendres encara tenim una reunió per
un tema també important, que és el tema de les cambres
agràries. Les vàrem convidar totes, totes les organitzacions que
estan presents dins el marc del Consell Agrari Interinsular; just
n’hi va haver una que no va venir, just n’hi va haver una. Les
hem convidades totes i nosaltres continuarem treballant en
aquest sentit perquè entenem això, que això és la manera de
governar, comptar amb tots per tirar endavant una situació
complicada però que entenem que així farem tots els esforços.

Moltes gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Té la paraula, en torn de rèplica,
el portaveu del Grup Popular per un temps màxim (...).

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, em
permetrà que li torni a dir que pos en dubte que comptin amb
tots, perquè si comptassin amb tots no tendríem la situación de
cabreo general que tenim avui en el sector agrari. Jo no li he
posat en dubte que deixassin de pagar o no deixassin de pagar,
jo el que li he dit és que amb el Proagro hi havia retards, no
havien pagat. I el que li he dit és que vostè presenta el Proagro,
el nou Proagro, per dir-ho d’alguna manera, les noves mesures,
com a una cosa pionera i ha significat que tothom se li reboti,
això és el que li he dit. I del Proagro ja en parlarem quan
tenguem la convocatòria o la compareixença de vostè a l’hora
que toqui en aquesta qüestió.

Però el que sí és cert, Sra. Consellera, és que per a quan
vostès presentaren els esborranys als pagesos del Proagro del
2009, ni s’havia convocat ni s’havien pagat les ajudes del 2008,
això és ben cert, sra. Conselleria. I si no paguen, com vol que
estigui la gent? I el problema, i parlam de crisi, i vostè fuig
contínuament d’aquest problema. Escolti, Sra. Conseller, el
problema de la crisi són duros, pessetes, euros, com li vulgui dir
vostè, però és manca de liquidesa; si no es paguen les ajudes a
temps no hi ha liquidesa.

I em pareix molt bé que avui vengui a dir que han estat els
primers a pagar a Espanya, perquè a mi em renyaven quan deia
això, o ja no se’n recorda? Jo em vaig atrevir a dir això i em
varen renyar, aquí mateix, a veure, està bé que comencem a
pagar a l’hora, som la comunitat quasi més petita, tampoc no és
tan difícil, el problema és voler-ho fer, el problema, Sra.
Consellera és voler-ho fer.

I clar, a mi que em parli també d’endeutament, la meitat de
l’endeutament l’han fet els seus governs; si volem, podem parlar
d’història, poder parlar d’endarrera, avui hi havia un portaveu
que es remuntava doncs fa 25 anys, jo, si vol, em remunt al
segle XVIII, també es deia que l’agricultura de les Illes Balears
en el segle XVIII estava a punt de desaparèixer i que era
ruïnosa. Bé, d’acord, podem parlar d’endarrera, però sap què
passa? Que a la gent, als pagesos els preocupa el futur, els
preocupa avui, ni fa 25 anys, ni fa 5 anys, ni fa 3 anys, ni fa 4
anys, ni en fa 2, avui, i avui la situació és que tenim un
increment d’atur més gros que mai i que l’anam arrossegant.
Avui la situació és que la conselleria ha baixat els pressuposts,
avui la situació, Sra. Consellera, és que el Govern de les Illes
Balears ha prioritzat altres sectors per damunt d’agricultura;
avui la situació és que amb el Decret de mesures econòmiques,
amb el Decret 1/2009 que va dur o va liderar el conseller de
Turisme, d’agricultura no hi havia ni una sola mesura, i que ha
estat després, possiblement per pressió o no en el Parlament,
que han començat a anunciar alguna que altra mesura i inclouen
el PDR com a declaració d’interès, significa simplement i
senzillament que es redueixen els terminis per executar, res més,
Sra. Consellera, no han fet res més. És que aquest és el tema.

I quan se li ofereix consens, llavors diu que no li molesta
que els grups parlamentaris ens reunim, com si li haguéssim de
demanar permís! No, miri, això no és així, Sra. Consellera. Li
dic, li repetesc i li insistesc que la situació del camp en aquest
moment és desesperada; que la situació del camp, i m’és igual
si em diu ara agorero, m’és igual, els fets són els que hi ha. I si
volen tirar endavant necessiten l’acord de tots, no d’uns quants,
i en aquest moment, Sra. Consellera, vostè governa amb uns
quants, no governa amb tots. I jo li estic oferint poder governar
amb tots, perquè crec que és necessari. I li vull recordar que en
altres èpoques s’han sabut treure plans de desenvolupament o
s’han sabut treure plans estratègics dins el sector primari amb
l’acord de tots i amb el compromís de tots, el que passa és que
llavors alguns quan entraven a governar no acomplien aquell
acord, però hi ha hagut aquesta possibilitat i li hem brindat
aquesta possibilitat.

I a mi no em ve bé, Sra. Consellera, que em diguin que, clar,
que quan hi ha aquesta situació no s’ha de fer renou, és a dir,
l’oposició ha de callar, hem d’estar tots calladets, perquè si
callam ja no passen les coses. No, Sra. Consellera, la situació és
greu, la situació és dura i n’hem de poder parlar i hem de poder
arribar a solucions i el que no podem fer és divagar i parlar de
cambres de comerç i parlar de no sé quantes històries quan en
aquest moment hem de parlar de duros, hem de parlar d’euros:
quants euros es posen damunt la taula per què hi hagi liquidesa
a les explotacions agràries? Aquest és el tema.

I clar, i jo no pos en dubte que vostè vulgui millorar i que
vulgui dur el Proagro pel PDR, el problema és que els pagesos
en aquest moment veuen que cobren un 40% menys que l’any
passat i en aquest moment estan indignats, i això genera manca
de confiança i no hi ha un missatge clar, Sra. Consellera. I jo li
deman, per favor, li deman que almenys prengui mesures, si no
vol comptar amb la resta no ho faci, però prengui mesures que
al sector li vagin bé i que no estigui contestada contínuament;
és a dir, no pot viure contínuament i eternament sobre les
esquenes dels demés ni dient que bé, que això ve d’enrera i que
això és una situació heretada i que, com que els altres varen fer
una mala gestió, ara hem d’arreglar ... Fa dos anys que governa.

Crec que és necessari, i li dic sincerament, crec que és
absolutament necessari que hi hagi una política seriosa i que hi
hagi una política que pugui comptar amb tothom i que signifiqui
una esperança per als ramaders i per als agricultors. Avui, Sra.
Consellera, no hi és, avui els ramaders i els agricultors no tenen
aquesta sensació. No em digui que fomenta la inversió i que
fomenten l’ocupació quan tenim els increments d’atur que
tenim, això no pot funcionar així, no funciona així; és a dir,
podem estar, si vol, poder estar parlant de filosofia i tirar-nos
flors uns als altres i quedar molt bé i fer un discurs molt polit,
perquè el paper al final, Sra. Consellera, ho aguanta tot, el paper
ho aguanta tot, però sap qui realment està perjudicat? Ni està
perjudicat aquest portaveu ni estan perjudicats els partits,
perjudicam els pagesos, perjudicam els ramaders, i no em
negarà que no es troben en una situació greu.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, breument. Sra. Consellera, és cert, els problemes són
molt greus, molt, i la situació és molt difícil, però no només ho
és per als pagesos, ho és per a tota la comunitat. Per tant, jo
l’únic que li deman és, no sé com, però que quedi clar a fora i
que tothom entengui la dinàmica que hi ha establerta i que el
que es demana des de l’oposició s’està fent; s’estan convocant
les reunions, s’està reunint la gent. Si hi ha qualcú que
permanentment romp la taula, doncs escolti, la política és la del
diàleg; és a dir, jo el que no puc acceptar, com a portaveu
d’aquest grup, és la imposició; puc acceptar la permanent
discussió a les taules corresponents dels diferents programes
dels diferents projectes. I el que no es transmet adequadament,
perquè jo no veig aquest ambient de crispació a les finques, veig
l’ambient de preocupació, visc la preocupació, però no la
crispació, i em molesta moltíssim que el que es transmet és que
la nostra situació a fora vila és absolutament insuportable
perquè els polítics no fan la seva feina. I aquesta idea és hora
que comenci a canviar i que tothom actuï i faci la seva feina,
inclosa l’oposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I per tancar aquest debat té la paraula l’Hble.
Consellera.

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

Gràcies, President. Evidentment els problemes són molt
greus, i ja començant per la darrera intervenció del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, són molt greus i aposta és per
aquest mateix motiu que dic que des de la conselleria, des del
Govern, hem afrontat des d’un bon començament una situació
complicada que ja ens venia de lluny, per tant amb més motiu
ara necessitam aquest esforç, i sobretot necessitam aquest esforç
conjunt.

El Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Popular insistia un
altre pic en aquesta crispació o amb el tema del Proagro i es
referia a Menorca. Miri, jo dissabte, aquesta consellera, em
reunia amb tots els sectors, amb totes les organitzacions i
cooperatives de Menorca, jo dissabte em reunia dins el marc de
la Fira d’Alaior em reunia amb tots, i aquí hi havia uns acords
i això és el que mantendrem, aquí hi havia uns acords, hi havia
uns acords per dur endavant un sector que en aquests moments
tenia moltes dificultats, ho reconeixíem, però que consideràvem,
també hi havia les cooperatives, també hi era COINGA, però
que consideraven que havien de fer un esforç per treballar
conjuntament i veure quines mesures havien de posar, i no just
mesures immediates, mesures a curt i a mig termini. I això és el
que avui mateix parlava amb la consellera de Menorca i que dic
que hem de posar endavant. I aquesta és la meva, és la nostra
forma de treballar, conjuntament, vostè no em parli més de
diàleg o que hi ha unes organitzacions que no hi són, totes hi
eren, totes hi eren parlant d’aquests acords que hem de dur per
tirar endavant un pla per al boví de Menorca, perquè la situació
és important, i parlam de la promoció dels formatges i parlam
de la situació de les explotacions. Per tant, és en aquest sentit
que treballarem des de l’administració, conjuntament amb el
sector, perquè entenem que és a allò que hem de donar viabilitat
de futur, viabilitat amb aquests acords que, ja dic, dins el marc
de la fira, dissabte, reunida amb ells així estàvem treballant.

I em deia que es pagui a temps, i jo li he posat exemples,
pagament únic dins la primera quinzena, 22 milions d’euros
vàrem pagar dins la primera quinze de desembre, no s’havia fet
sempre així, dins la primera quinze de desembre.

I avui mateix, avui mateix, 2 milions d’euros de fruits secs,
2 milions d’euros de fruits secs, tenim la relació quan s’havia
pagat els anys anteriors i era després de l’estiu, per tant, tots els
esforços en aquest sentit donada la situació. Em parlava del
Decret d’impuls a l’activitat, per tant, aquí hi ha unes inversions
importants, quan jo li dic que són d’interès autonòmic les
inversions del Pla de desenvolupament rural parlam de més de
300.000 milions d’euros fins a l’any 2013, parlam d’unes
inversions molt importants com per agilitar tota la tramitació,
parlam d’unes inversions molt importants.

Quant a governar amb uns quants... això sí que no li ho puc
admetre, quan hem parlat sempre de treballar conjuntament en
el marc del Consell Agrari, en el marc del Pacte Agrari, amb les
reunions que tenim, si un no vol venir no el podem obligar, però
els que volen fer feina hi són i tenen l’oportunitat, els que volen
fer feina hi són i tenen l’oportunitat. Quant al que em deia del
renou, miri, jo amb les mobilitzacions respectar la voluntat del
que pugui fer, però que les vies nosaltres les mantenim, li he
posat d’exemple nosaltres divendres teníem convocada una
reunió amb tots, amb tots els representants del sector dins el
marc del Consell Agrari, per tant, nosaltres continuam fent
feina, per suposat respectant la idea de mobilitzacions, però
entenem que ara és hora de fer feina i que el sector el lideri i que
nosaltres, des de l’administració, hi puguem donar suport.
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Voldria acabar amb allò que deia Einstein i trob que és molt
representatiu aquí, deia: “callar en la crisi és exaltar el
conformisme”, en lloc d’això treballarem de valent, això farem.

Senyors diputats, senyores diputades, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera i les persones que
l’acompanyen i agraïm la seva presència avui en aquesta
comissió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3764/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector
agrari i ramader de les Illes Balears per palAliar les pèrdues
ocasionades pels darrers temporals.

A continuació passam en el debat del segon i darrer punt de
l’ordre del dia relatiu a la Proposició no de llei RGE núm.
3764/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
les ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per
palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals.

Per a la defensa, per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el seu portaveu per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
té causa en una situació, diríem, extraordinària que s’ha produït
en el darrer any i mig.  En aquests mesos ens hem trobat que,
per exemple, en el mes de maig de l’any passat, del 2008, entre
les pluges i el vent es va perdre quasi tot el farratge de cultius
d’hortalissa o meló o síndria, etc., es va perdre més del 80% de
la primera collida, en els cultius de túnel es va retardar la
recolAlecció, per tant, també es va perdre bastant en termini a
causa de la falta de polAlen, falta de llum, etc., després en els
mesos d’octubre a desembre del 2008 i en gener d’enguany les
pluges persistents i també el vent ha fet que no s’hagi pogut
sembrar ni cereals ni farratge, ha fet que es produïssin mals
importants en els hivernacles i altres infraestructures. També, i
a més és un cultiu emblemàtic de les Illes, de la patata no s’ha
pogut arrancar el segon esplet ni s’ha pogut sembrar la patata
primerenca.

Ens trobam, també, que maldament per a molts d’aquests
mals hi ha assegurances, per a molts altres no, pos un exemple,
és a dir, si no s’han pogut sembrar cereals les pèrdues que això
genera al pagès no es poden assegurar, perquè normalment el
que s’assegura és la producció. Hi ha altres casos com aquest.
La patata que s’havia sembrat el desembre per poder-la entregar
a finals de febrer o principi de març si no es sembra a temps
també té genera una sèrie de pèrdues que això no es cobreix.

Per tant, per part del Partit Popular, i ja en el seu dia, es va
proposar que a tots aquests sectors, per un costat, es dirigissin
dos tipus d’ajudes, un que la pot fer la comunitat autònoma
directament i l’altre que necessitam del concurs o més ben dit
que l’ha de dur endavant l’Estat central i consisteix,
senzillament, que després dels informes que s’hagin de fer -que
em consta que ja es fan i que molts d’ells ja estan fets- hi hagi
una ajuda directa al pagès, als afectats per aquests diferents mals
sector per sector i especificant, com és natural, sector per sector.
Per l’altra és que el Govern central estableixi bonificacions
fiscals en els sectors agraris i ramaders afectats per aquestes
adversitats climatològiques durant els anys 2008 i el que duim
del 2009 de manera que, per exemple, amb l’impost de la renda
hi hagi unes bonificacions importants. No és la primera vegada
que això passa i el Govern ha resolt en moltes d’ocasions, la
darrera -si mal no record- va ser a causa de l’increment del preu
del combustible amb la qual es va fer que els mòduls es
reduïssin al tipus zero. D’aquesta manera es compensava els
pagesos per aquests increments i per aquestes pèrdues.

Aquesta és la pretensió, no he volgut entrar en el detall de
com i quan, perquè creim que per això la Conselleria
d’Agricultura ha de tenir marge suficient per establir el sistema
i el règim d’ajudes i per establir el sistema i la manera de
distribuir-les, els terminis, etc., i sobretot, també, per saber com
s’ha de fer. Evidentment el Govern de les Illes Balears, a part
que el Parlament es dirigeixi al Govern central, faci les gestions
oportunes per obtenir aquests beneficis fiscals per als pagesos
i ramaders.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per torn de fixació de posicions de menor a major té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. És evident que climatològicament
l’any 2008 i el principi del 2009 ha estat un any
excepcionalment dolent per al camp per tots els motius que hi
ha hagut de pluges, de ventades, etc., de pluges com mai no
s’havien vist -mai és una exageració, però bé, com feia molts
d’anys que no es veien- i, per tant, és veritat que s’han perdut,
s’han fet malbé, bastants de les collites que hi havia i també ens
consta que per part de la conselleria es varen, lògicament,
mobilitzar i es varen prendre les mesures necessàries per fer
arribar aquestes ajudes. Crec que el que es demana, en realitat,
ja està previst perquè ens consta, i a més la consellera fa un
moment, en la seva compareixença, n’ha fet referència, ha parlat
de 2 milions d’euros per a ajudes dels temporals del 2007 i
entorn a 10 milions -ha dit si no he pres nota malament- per les
pèrdues del temporal del 2008 i del 2009 a les quals fa
referència precisament la proposició no de llei del Partit
Popular.
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Per tant, entenem que allò que demanen des del Partit
Popular es tramita ja per part de la conselleria i, a més, per les
informacions periodístiques i pels mitjans de comunicació ha
sortit, hem vist que l’acord pel tema de les ajudes ha estat amb
bastants de les associacions agràries, tant Unió de Pagesos com
la Intersectorial Agrària com UCABAL han negociat amb la
Conselleria d’Agricultura i Pesca aquestes ajudes i han arribat
a un acord, em sembla que l’única associació que no s’hi ha
afegit ha estat ASAJA, que de totes maneres tenia tota una sèrie
de mobilitzacions previstes i pel que hem vist, també, en els
mitjans han estat desconvocades, per tant, entenem que aquesta
situació està en vies de solució i que les ajudes que s’han previst
per part de la conselleria seran suficients per afrontar aquestes
desfetes del temporal.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta o vicepresidenta. El primer que vull
posar de manifest és una qüestió i és a veure si el Partit Popular
ens aclarirà d’on treu les xifres, si de les informacions que es
publiquen en els diaris, si d’estimacions a l’atzar d’aquestes
situacions o simplement perquè un poc en línia amb la denúncia
permanent que les coses van malament, doncs no poden anar
pitjor. Dóna-li aigua a qui es nega, deien. Miri, respecte de la
patata el primer és que de cara a la campanya d’exportació que
ha de començar immediatament, que és el que més podia quedar
afectat pel vent, els portals parlen que afectats pel vent poden
estar en torn del 10% la producció i que les bones temperatures
d’aquestes dues darreres setmanes, que pot afectar el 90%
restant de la producció, és que rendeixi més o menys el que toca
en aquesta producció. Per tant, aquesta minva no és ni molt
menys tan greu com es pot creure en un primer moment després
d’informacions periodístiques.

Efectivament desembre i gener han estat mesos de molta
pluja, són els mesos que normalment s’aprofita per sembrar una
altra tongada, però finalment, amb un poc de retard, s’ha pogut
sembrar tot. La que estava sembrada els mesos d’agost i
setembre, que se sol recollir per novembre, desembre i a la qual
ha afectat un poc la pluja, s’esperava de molt menys qualitat de
la qual realment hi ha hagut dins la terra, no ha estat tan podrida
com semblava i varen acordar els diferents portals amb la
conselleria tenir la prudència d’esperar a avaluar els danys reals
que això podia ocasionar. 

Com sap, Sr. Cardona, la producció agrícola i l’activitat
agrícola, com altres activitats, és contínua i, per tant, no es
poden preveure i no es poden avaluar segons quines qüestions
fins haver arribat al final i més encara quan aquest 40%, a què
vostès fan referència, de minva de producció es fan a través dels
mitjans de comunicació traient la patata d’un quartó, aquest
quartó dóna la meitat de la producció del que tocaria i
multiplicam aquest quartó pels dos mils quartons que hi ha
sembrat a Sa Pobla i ja tenim aquesta gran quantitat de mal.

Crec que hem de ser molt seriosos i rigorosos a l’hora de fer
les avaluacions i a l’hora de transmetre les informacions,
sobretot els responsables públics. El que és clar, respecte de la
patata, i per les informacions que aquest diputat ha pogut
recollir a partir de dia 1 d’abril, que és més o menys la data
d’inici important de la campanya, la situació pot quedar més o
menys regularitzada i Sa Pobla estarà present en el mercat amb
força en la producció i en la posició que ha estat altres anys.
Una altra cosa és la situació de la lliura que possiblement sigui
el problema més greu a què ens haurem d’afrontar aquesta
campanya, com saben la devaluació de la lliura sí que pot tenir
un efecte directe en la rendibilitat d’aquesta exportació.

Respecte dels farratges i dels cultius herbacis i de si estaran
o no coberts per les assegurances agràries, miri,  l’any 2007 es
varen sembrar 59.838 hectàrees i l’any 2008 59.136. L’any
2009, dia 30 d’abril d’enguany, sabrem exactament la superfície
que s’ha sembrat i estic segur que no estarà molt lluny de les
campanyes del 2007 i del 2008. L’assegurança integral de
cereals o de pedregada i foc de primavera per a cereals cobreix
a partir de la naixença i li puc assegurar que tot el sembrat -i
encara aquesta setmana passada hi ha hagut pagesos que han
sembrat camps-, aquests camps sembrats la setmana passada
encara naixeran, per tant, l’assegurança cobrirà si no rendeixen
el que cobreix l’assegurança. Una altra cosa és que no estiguin
assegurats i la tradició d’aquesta comunitat, com vostè molt bé
sap perquè ha estat conseller, ha estat sempre de molta dificultat
a l’hora de subscriure les assegurances i de molta dificultat a
l’hora d’anar adaptant la normativa específica de cada línia
d’assegurança a les condicions específiques de les Illes Balears.

Respecte del que puguin haver afectat les pluges als
farratges i a la cabanya ramadera quant a si han disminuït i hi ha
hagut molta mortalitat en mens, que no hi ha hagut falta de
pastures i tot això, sàpiga que les darreres dades de desembre
del 2006, gener i febrer del 2007, desembre del 2007 i gener i
febrer del 2008, desembre del 2008 i gener i febrer del 2009 la
variació de sacrifici en nombre de caps a l’escorxador de
Mercapalma no és absolutament significativa, 23.198 el 2007,
22.376 el 2008, 22.476 el 2009, si aquest gran efecte de les
pluges hagués influït sobre les pastures i sobre la mortaldat de
cries hauria produït una disminució molt més alta de l’índex de
sacrifici a l’escorxador.

Una volta posades totes aquestes dades damunt la taula i
apelAlant al rigor del Partit Popular a l’hora de presentar
proposicions no de llei sobre efectes de temporals i tempestes,
evidentment la nostra posició és contrària a aquesta proposició
no de llei. En el benentès i deixant ben clar que no és una
posició en contra que els pagesos rebin les ajudes que els
corresponen, estam en contra de la utilització de la informació
errònia o especulativa per obtenir aquests ingressos, aquests
doblers. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del
Grup Popular per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquí hi ha una sèrie de
qüestions que convendria aclarir. Jo he parlat de les Illes
Balears, he parlat de les pèrdues, dels perjudicis que varen fer
les inclemències meteorològiques a les Illes Balears i vull fer,
per part del portaveu socialista, només he sentit parlar de Sa
Pobla i de Mallorca, concretament de Sa Pobla i Mercapalma.
Fora de Mallorca existeix vida, seria convenient ho tenguéssim
en compte.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Això és un poc de mal gust, eh?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Això és el que és. Parlar del sector de la patata i referir-se,
a mi em sembla molt bé, el Partit Popular hagi fet plantejar la
seva postura respecte de Sa Pobla, per tant com és molt natural
no ens ve gens malament que s’ajudi a Sa Pobla, però altres illes
també sembren patates i a altres illes també hem tengut
problemes amb la patata, amb la collida i amb la sembra, amb
la patata que no ha pogut néixer. Per tant, fer els càlculs només
parlant de portals -quan a les altres illes tal vegada no hi ha
portals- o fer els càlculs només parlant d’una cosa quan el mal
és estès a tota l’illa, el Sr. Garcías deia que era de mal gust que
digués el que dic, però consider, jo no qualificaré el que és
parlar només d’uns i deixar els altres de banda. Crec que s’ha de
mirar des del punt de vista global.

El Partit Popular va veure públicament, això és veritat, pels
mitjans de comunicació que la conselleria es comprometia a
pagar ajudes directes, el fet és que no s’han pagat ajudes
directes, el fet és que, per exemple, a Sa Pobla es paguen els
portals i a través dels portals aniran als pagesos. Els perjudicats,
evidentment els portals tenen perjudicis, els portals de Sa Pobla
tenen perjudici quant a comercialització, però els veritables
perjudicats són els pagesos que no cobraran directament. El
farratge que es va perdre es va perdre i no es recuperarà i les
dificultats que hi ha hagut, per exemple a Eivissa, per sembrar
doncs possiblement no siguin les mateixes que hi ha hagut a
Mallorca. Avui a Eivissa ja no es pot sembrar, per exemple. Les
dificultats que hi ha hagut a Menorca no són les mateixes que hi
ha hagut a Mallorca. Nosaltres hem fet un plantejament global,
no hem utilitzat informació errònia o amb mala fe intentant o
buscant especulacions o intentant dir -com deia el Sr. Garcías-
que tot va malament i d’aigua s’ha ofegat sinó que hem intentat
tractar que des del Govern, i també des del Govern central, es
cobreixi la part que no està protegida. 

I el Sr. Garcías apunta una cosa que té raó, vull dir, les
condicions específiques d’assegurances per a aquestes illes no
són unes condicions molt bones per als pagesos d’aquestes illes,
amb tot i que costen una fortuna; hi ha una cooperativa a
Eivissa, ja que només hem parlat de Mallorca, també parlarem
d’Eivissa, que s’ha gastat diversos milions de pessetes, 18 o

20.000 en assegurances i n’ha cobrat d’indemnitzacions 1.200.
Nosaltres el que pretenem és que se’ls compensi.

I en cereal qui no ha pogut cobrar, qui no ha pogut sembrar
no cobrarà, igual que amb farratge.

Jo no he parlat per a res d’oví, però és que el problema
existeix i tornam a l’informe que deu tenir el Sr. Garcías i
només parlam de Mercapalma, hi ha altres escorxadors, que
també es poden comprovar dades. I el problema és que basta
que proposi el Partit Popular qualsevol cosa, que bé, que sigui
que no i que, a més de ser que no, és que resulta que es fa de
mala fe; mirin, em sorprèn que, per exemple, entre les mesures
que s’han pres, que és l’única que hi ha, és que no es parli dels
crèdits que ha aprovat el Govern de les Illes Balears i que s’ha
publicat fa pocs dies, crec que va dia 11 o 12 d’aquest mes, per
a capital circulant, bé, això és una bona iniciativa. El problema
és que les ajudes a capital circulant no cobreixen els mals o no
cobreixen els costs, els mals que s’han fet al sector agrari; el
capital circulant va molt bé de cara al finançament i de cara a
fomentar inversions o a mantenir l’empresa, però no a cobrir els
mals. No pot ser que s’ofereixi als pagesos un euro per metre
quadrat de danys a hivernacles quan en el 2007 se’ls pagava 2
euros per metre quadrat, encara que siguin pocs doblers.

Crec, simplement i senzillament, que no ve bé, que no ve bé
que el Partit Popular proposi coses i que el Partit Popular tengui
iniciatives, no s’està fent, senyor, bé, representant del PSM,
resulta que s’estan fent les coses; no, no s’han pres mesures,
simplement i senzillament no es tanca un acord amb els sectors
i simplement i senzillament no se’ls ajuda perquè no se’ls vol
ajudar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat el debat, passarem a la
votació de la proposició no de llei RGE núm. 3764/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

(Tall de veu a causa del micròfon)

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3764, relativa a les ajudes al sector agrari i ramader
de les Illes Balears per palAliar les pèrdues ocasionades pels
darrers temporals.

Esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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