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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió.
Hi ha substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Carmen Castro.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Assumpta
Vinent.

Compareixença RGE núm. 4889/09, 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 els mals causats per les inclemències
meteorològiques.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a continuació a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Compareixença RGE núm. 4889/09, de la consellera
d’Agricultura i Pesca, solAlicitada per quatre diputats membres
de la Comissió d’Economia adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal d’informar sobre les mesures per palAliar els
mals causats per les inclemències meteorològiques.

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

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bon dia a tothom, comparesc avui al Parlament a aquesta
comissió d’Economia a petició del Grup Parlamentari Popular
per informar sobre les mesures que el Govern ha pres per
palAliar els mals causats a les explotacions agràries per les
inclemències meteorològiques, les pluges de la passada tardor
i el temporal extraordinari de vent que va passar el mes de
gener.

Tot i que són situacions excepcionals, hem de tenir ben
present que cada any agrícola se’n produeixen, de situacions
com aquestes, i que les conseqüències sobre alguns sectors
agraris poden fer arribar a perillar certes explotacions.
Concretament, el passat mes de desembre, per exemple, va
ploure a determinades zones de les illes més d’un 200% en
relació amb l’any 2007 amb precipitacions que només en dos
mesos superaren els 300 litres per metre quadrat. D’altra banda,
a aquesta situació s’hi va sumar el temporal de vent que durant
dos dies va afectar les Illes amb vents que varen superar els 120
Km/hora.

Tot plegat va requerir una resposta de suport al sector per
part del Govern que s’ha traduït en mesures concretes per
palAliar els efectes del temporal que varen tenir determinades
explotacions agrícoles i ramaderes. Una resposta de suport que
voldria recordar s’ha produït també en altres situacions similars
com -recordem- la del 4 d’octubre, aquell cap de fibló del 2007
on el Govern també va actuar amb contundència ajudant el
sector a superar aquests fets.

Tornant al temporal del passat hivern i abans d’exposar quin
ha estat el paquet de mesures posades en marxa per aquest
govern, voldria recordar que des de les primeres precipitacions
significatives la Conselleria d’Agricultura i Pesca va començar
a analitzar els possibles efectes negatius sobre cada un dels
sectors agraris. A mesura que evolucionaven les pluges i sense
fer valoracions precipitades, es va anar veient quins eren els
danys reals, quins cultius es veurien realment afectats i a quins
subsectors calia dirigir els esforços per part del Govern.

Des de la Conselleria, vos he de dir que es va crear una
comissió de seguiment per avaluar juntament amb les
organitzacions professionals del sector quines mesures calia
adoptar per a cada sector afectat. Una comissió on s’ha acordat
una sèrie d’ajudes al sector, algunes de les quals ja s’han posat
en marxa. Sens dubte una de les mesures més importants que
aquest govern ha aplicat -i de manera immediata- ha estat posar
a disposició del sector crèdits per valor de 8 milions d’euros,
subvencionats de manera que l’interès per als pagesos i per als
pescadors quedi prop d’un 1,5% i que els permeti, per tant,
afrontar qualsevol tipus de despesa urgent.

Vos he de dir que aquesta mesura permet a les explotacions
agràries, a les cooperatives, a les societats agràries de
transformació i als pescadors demanar entre un mínim d’uns
4.000 euros fins a un màxim de 40.000 euros. Una mesura que
el Govern va ampliar, dels 2 milions d’euros que es preveien
inicialment a aquests 8 milions d’euros que ha resultat, entenc,
ajustada a la necessitat del sector. Ho dic perquè -com vostès
sabran- el termini per presentar aquestes solAlicituds acaba demà
mateix i ja són prop de 200 els beneficiaris que han demanat
crèdits i que, si fa no fa per tant, arribaríem a una quantitat
d’aquesta com havíem previst. Per tant, tres mesos després de
la darrera ventada del passat mes de gener el sector primari
disposa ja de 8 milions d’euros en crèdits a un interès simbòlic
que l’ajudarà sens dubte a fer front a les pèrdues més
significatives. 

A banda d’aquest crèdit circulant, però, el Govern ha posat
també altres mesures específiques i concretes per als sectors
més afectats. Sens dubte, el sector de la patata, centrat
majoritàriament a Sa Pobla, va patir les conseqüències, sobretot
de les intenses pluges dels mesos de novembre i desembre que
varen deixar alguns camps de conreu del tot negats. Recordem
així mateix que es varen produir, sobretot aquelles inundacions,
en ple debat dels pressupostos aquí al Ple del Parlament. Varen
quedar per tant molt afectades algunes parcelAles de patata,
sobretot tardana, que no es va poder recollir. Es va retardar
també la sembra de la patata extra primerenca i primerenca, fet
que ha provocat com és obvi problemes de comercialització.
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Després de diferents reunions es va decidir en aquesta
comissió de seguiment atorgar les següents ajudes al sector de
la patata: 30.000 euros per a cada portal exportador per a la
realització de projectes de recerca i per a millorar sobretot la
producció del cultiu; ajudes a la patata d’exportació de 240
euros per quartó a aquelles explotacions assegurades i ajudes de
200 euros per quartó assegurat per la patata d’hivern o la patata
tardana que deim. 

Pel que fa al sector oví -i donant resposta a la preocupació
de part del sector per la pèrdua d’ovelles per mor de malalties
derivades de les intenses pluges-, la Conselleria d’Agricultura
i Pesca ja va publicar una ordre perquè les explotacions
poguessin mantenir el dret d’oví perdent la part acoblada, no
existir producció, però mantenint els drets i podent  optar així
als 10,5 euros per ovella perduda. 

També els cereals han estat perjudicats per les intenses
pluges, sobretot pel retard en la sembra. Per això, una primera
mesura que s’ha pres des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
ha estat incrementar la superfície de retirada voluntària de
sembra. Una mesura presa davant la preocupació del sector, que
les pluges impedirien del tot la sembra, i que els hauria permès
accedir així a ajudes per un valor de fins a 1,5 milions d’euros.
Per sort, ens hem de mostrar satisfets que no hagi estat així i que
la majoria dels pagesos hagin sembrat els seus camps de cereals,
encara que més tard. Malgrat tot però, s’ha fet una inversió -vos
he de dir- de 700.000 euros, 300.000 euros més que l’any
anterior per subvencionar el quilo de llavor. Així, al sector
cerealista s’ha destinat 0,33 euros/quilo de llavor i 0,37
euros/quilos de llavor per a les hectàrees assegurades. 

Un altre sector afectat en aquest cas per les ventades dels
dies 24 i 25 de gener va ser el sector hortícola i sobretot el
plàstic d’hivernacle. En aquest sentit, el Govern ha habilitat les
següents ajudes: 1,2 euros/m2 de plàstic, 1,5 euros/m2 per a
aquelles produccions assegurades i 15.000 euros per a les
associacions de defensa vegetal per a projectes de recerca que
ajudin com sempre a millorar la producció i minimitzin
l’impacte de situacions imprevistes adverses com les que hem
tengut.

Finalment, també aquest govern ha habilitat les següents
ajudes per part del sector de cítrics: 15.000 euros per a projectes
de recerca per a les associacions de defensa vegetal i una ajuda
de 300 euros/ hectàrea i de 390 euros/hectàrea per a aquelles
produccions assegurades, així com per als cultius de la Vall de
Sóller i Fornalutx.

Aquestes són doncs les mesures del Govern que ha acordat
amb el sector agrari per fer front als mals causats pel temporal
del passat hivern. 8.000 d’euros en crèdits per al sector, ajudes
als portals exportadors i a pagesos productors de patata, ajudes
al sector cerealista, a l’oví, a hivernacles, a cítrics i a les
associacions de defensa vegetal.

Crec que l’actuació una vegada més ha respost a les
necessitats del sector demostrant que aquest govern està
disposat a fer esforços necessaris per garantir la continuïtat del
sector primari a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular les preguntes o observacions, té la
paraula en primer lloc per part del Grup Popular el seu portaveu
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res i en nom del
Grup Parlamentari Popular vull agrair a la Sra. Consellera que
en un dia tan assenyalat com avui, Sant Jordi, hagi vengut al
Parlament a explicar-nos els fets del Govern o les actuacions del
Govern en aquest assumpte. Esper que en aquestes hores ja li
hagin regalat un llibre i sobretot una rosa i si no, ja ens en
cuidarem nosaltres, però... dit això, em permetrà que facem
algunes reflexions envers la seva intervenció.

Miri, m’alegra sobre manera que el Govern hagi pres
mesures, però permeti’m que li digui que, per què es fan pregar
tant? Recordarà que quan varen començar a succeir aquests
mals des de diverses associacions agràries començaren a
reclamar, a demanar ajudes, fins i tot des d’aquest grup es varen
presentar propostes i la majoria se’ns varen negar, no hi havia
quasi mals, si parlàvem de la patata, nosaltres havíem comentat
que hi havia un percentatge de mal a la producció i es va
minimitzar per complet i se’ns titllava, al Partit Popular,
d’angoixosos, que ho trobàvem tot malament, que semblava que
desitjàvem mal i que per tant, ho trobàvem tot malament. El fet
és, Sra. Consellera, que al final les ajudes que la conselleria ha
aprovat vénen a ser les mateixes que demanava el Partit Popular
en aquell moment i que coincideixen amb les que demanava el
sector agrari. 

Si parlam de, per exemple, cereals, es va negar que hi
hagués mals per a la cabana d’oví o de bestiar per mor que es
deia que s’havia pogut sembrar tot i que per tant no hi hauria
falta de farratge, que no hi hauria falta de gra per als animals i
que per tant, idò que era una exageració el que deia el Partit
Popular. El fet és que, al final, s’adopten mesures al sector dels
cereals. No així al sector d’oví, excepte -excepte- a un sector
molt concret, que és el sector d’oví ecològic i és clar, la primera
conclusió és que aquestes ajudes, benvingudes siguin, en alguns
casos són desiguals i per tant en alguns casos no cobreixen les
expectatives i les necessitats del sector. Es tracta de manera
desigual als mateixos afectats i això crec que no hauria de ser
així i a més, aquí la Sra. Consellera, ha inclòs una línia d’ajudes
en què, respectuosament, no coincidim.

Miri, anunciar 8 milions d’euros pels mals que hi ha hagut
al sector agrari és voler buscar un titular i està molt bé. Supòs
que ara tothom dirà “hem tingut 8 milions d’euros”, però, fins
on jo sé i la Sra. Consellera em corregirà, aquestes ajudes, és a
dir, la partida de 8 milions d’euros en préstecs ho és per a
capital circulant i si és per a capital circulant no és pels mals que
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han sofert els pagesos, en concret, amb aquestes inclemències
del temps. Això, crec que s’ha d’aclarir. Crec que s’ha d’aclarir
i..., quan és un préstec normalment, supòs que algú sap salvar-se
d’això, però normalment els sous d’han de tornar. Normalment,
és clar. Per tant, si no dones una ajuda, perquè aquesta ajuda
l’has de tornar, tu el que dones i crec que aquest és el tema,
nosaltres parlàvem d’ajudes directes per compensar aquests
mals, no per millorar les inversions, cosa que és completament
i perfectament necessari. No dic -Sra. Consellera, m’agradaria
que això ho tengués vostè clar- que aquesta mesura d’ajudes o
de préstecs que vénen a ser emparats per l’ICO estiguin
malament, no, és una bona idea per millorar la inversió o per
tractar sobretot que hi hagi liquiditat a un sector tan faltat de
liquidesa com és el sector primari. Això és evident, però aquí
tenim un problema amb aquesta línia de préstecs, és que també
hi haurà... fixi’s, vostè diu que hi ha 200 beneficiaris, quants de
pagesos hi ha? Ha parlat amb algun pagès sobre aquesta
qüestió? Se senten una mica defraudats, com se senten
defraudats els petits empresaris en les línies d’ICO que s’han
tret des del Govern perquè se’ls anuncien unes ajudes que,
aparentment són per a ells, però llavors resulta que quan mires
la lletra petita de les condicions, idò molts no hi han pogut
arribar. Això ho hem sentit a dir, veritat, respecte dels petits
empresaris que s’han queixat les organitzacions empresarials
que diuen “no, aquestes ajudes de l’ICO no ens arriben”?

Bé, idò aquest decret o aquesta ordre, que si no m’equivoc
s’ha tret a través del FOGAIBA, té el mateix problema -té el
mateix problema-, els agricultors, ara parl de memòria i per tant
puc cometre algun error, però els agricultors que no rebin ajudes
de l’antiga PAC no hi estan inclosos. Si això, a més..., els
préstecs es modulen en funció d’aquest tipus d’ajuda i per tant,
li puc dir que hi ha àrees d’aquesta comunitat que escassament
tendran aquesta ajuda. 

Segon, el límit de 40.000 euros està dirigit no a agricultors
individuals, si no m’equivoc, sinó, a més, a les cooperatives i a
altres associacions de manera que el préstec que realment
s’entrega que a més s’ha de tornar en tres anys -i perdoni’m- és
curt, és petit, com podem fer una inversió quan necessitam
molta més liquiditat? A més, tornar els sous en tres anys, Sra.
Consellera, li recomanaria que s’ho pensàs entre altres raons
perquè si ho feim en un moment de crisi possiblement el que li
demanarà no el sector agrari, li demanarà tot el sector econòmic
-vostè és la consellera d’Agricultura i parlam només de pagesos-
una carència molt més o més ben dit uns terminis de devolució
molt més amplis per poder precisament millorar el finançament,
perquè d’això parlam en aquest cas concret, veritat?

Per tant, aquesta ajuda de 8 milions que, per cert, el que fa
el Govern és desemborsar fins als 850.000 euros, si no record
malament, per pagar els interessos o part dels interessos que han
de tornar els pagesos. L’ajuda en concret, per tant, no és de 8
milions d’euros, no, és de 850.000 euros que és l’import de la
subvenció als interessos i que es pagarà en 4 o en 5 anys. Per
tant, hauríem de centrar més o, per dir-ho d’una altra manera,
veure aquesta altra interpretació. 

Respecte a les ajudes ja per sectors, miri, trob una qüestió
que li hauria de preguntar, aquí hem parlat en general i li ho
agraesc perquè altres vegades s’ha parlat més concretament,
però, Sra. Consellera, aquestes ajudes són per a totes les illes
iguals? I li ho comento, perquè pel que es veu a algunes illes es
parla que només rebran ajudes els pagesos que han assegurat.
En canvi aquí, amb el que vostè ha explicat, les ajudes en alguns
sectors, no en tots, que aquesta també em sembla que és un
desfasament, rebran ajudes els agricultors que han assegurat i
els agricultors que no han assegurat. La primera observació que
li he de fer, idò, és que hauríem de saber si tots els pagesos de
les diferents illes en la mateixa situació seran tractats igualment
i si les ajudes que ofereix la conselleria van a l’abast de totes les
illes o només d’alguna.

Dic això perquè per exemple en el sector de la patata es
pensa, i les mesures i les condicions estan pensats per a un
indret concret com és Sa Pobla, cosa que està molt bé, però hi
ha altres territoris que també han tengut problemes de patata i
per exemple la mesura de superfície no és el quartó. Per tant,
quan es volen establir unes ajudes -que vull realçar, Sra.
Consellera, que vénen a ser les que el PP li va demanar a una
compareixença, recordarà vostè, al Ple del Parlament-, resulta
que si es donen 200 euros per quartó només a aquell que hagi
assegurat..., vull dir si estam en un altre territori on la mesura de
superfície no sigui el quartó no sé com ho arreglarem. Això ho
hauríem d’aclarir, perquè un quartó o quatre quartons, que seria
la quarterada, no coincideix amb altres unitats de superfície com
és l’hectàrea, i això s’hauria d’aclarir. Jo li recomanaria d’ara
endavant, com a suggeriment, que quan es posassin unitats de
superfície fossin les reconegudes a totes les Illes. Per tant està
bé posar quartons però, si vol podem posar tornalls, podem
posar quarterades, podem posar altre tipus de superfície que
també vendria bé.

Em sorprèn això, que per exemple amb la patata només
s’indemnitzi o s’ajudi els assegurats mentre que en altres
sectors, com poden ser cereals o això, sí que és per a tots els
productors. Per què una diferència a uns sí i a uns altres no? 

Respecte a cereals m’alegra que se’ls hagin donat ajudes,
però... -sí, acab enseguida, Sr. President- però vostè coincidirà
amb mi que incrementar mínimament la indemnització o el preu
de la llavor no és una compensació que cobreixi els mals que
s’han produït, i que parlem dels cultius hortícoles i que es digui
que se’ls paga 1,5 euros per metre quadrat de plàstic als que han
assegurat i 1,2 euros als que no han assegurat, quan en el darrer
temporal que hi va haver es va indemnitzar amb 2 euros, Sra.
Consellera, consider, honestament consider que el preu del
plàstic no ha baixat, al contrari, ha pujat, i per tant aquesta ajuda
no és que realment nominalment hagi disminuït, és que ha
disminuït realment i de manera important. 

I sobretot voldria ressaltar, Sra. Consellera, el tractament
discriminatori que es fa al sector de l’oví. Miri, que se’ls
mantenguin els drets no és de cap manera una ajuda innovadora
i que eviti els mals; aquests drets, els tenen, a més la mateixa
normativa europea ja estableix que en situacions així es pot fer,
i per tant no hem fet un excés, ni hem fet un esforç, ni se’ls ha
dat una ajuda. I insistesc en el tractament discriminatori perquè
resulta que en canvi sí que es presta una ajuda important o es té
una consideració important al sector d’oví ecològic, i no estic
dient que no s’hagi de tenir per al sector d’oví ecològic, estic



ECONOMIA / Núm. 21 / 23 d'abril del 2009 261

 

dient..., o ramader ecològic, estic dient, Sra. Consellera, que
quan plou per a tots, i quan hi ha mal, hi ha mal per a tots, i tots
tenen dret a ser tractats de la mateixa manera. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair jo també la
compareixença de la consellera i dels membres del seu equip
que avui ens acompanyen. 

Jo seré breu perquè crec que amb l’exposició que vostè ha
fet, Sra. Consellera, ens ha deixat ben paleses les mesures que
s’han pres i sobretot que s’ha actuat amb responsabilitat i amb
diligència. Llavors res més lluny de la intenció del nostre grup
de subscriure aquesta visió reticent, no diria negativa però sí
reticent, que ha exposat el portaveu del Grup Popular que m’ha
precedit en l’ús de la paraula. Sens dubte que s’hauria pogut fer
més; jo crec que en aquest sector sempre es pot fer més, però
crec que s’ha fet allò que és raonable, que és possible i que és
adequat, i no tenim cap dubte que s’ha fet des de la serenitat, no
des de la improvisació sinó des d’una prèvia avaluació seriosa
de la realitat. A vegades la improvisació fruit de la pressa du
precisament a discriminacions injustificades, i sempre és millor
fer-ho des de l’avaluació seriosa. 

Vostè ha parlat clarament de crèdits específics i substancials,
però també d’ajudes directes, i també d’una cosa que no se n’ha
parlat més, però de suport a projectes de recerca, que jo crec que
això és importantíssim en aquest sector, precisament. 

Però bé, jo, Sra. Consellera, arran d’aquesta compareixença
que va demanar el Partit Popular, he fet una mirada ràpida als
diaris de sessions d’aquesta comissió, i m’he trobat amb unes
paraules que va pronunciar el 2004, ni més ni menys, el
portaveu llavors del PSM-Entesa Nacionalista, que fent
referència a una situació similar deia en aquesta mateixa
comissió, deia textualment: “Els senyors del Partit Popular
diuen ser sensible però no ho són. Paraules, tot queda en
paraules, i la realitat és que tenim una situació puntual,
dramàtica per a algunes famílies, que necessitarien per una part
ajuts directes i per l’altra crèdits per poder invertir de cara a la
nova temporada, per tornar a invertir en hivernacles”, etc., etc.
Açò el 2004. Vull dir que no hi ha res de nou sota el sol. Però
també és cert que en resposta a açò llavors el portaveu del Partit
Popular l’única resposta que ens va donar en aquesta comissió
va fer referència a una cosa que ja sabíem, i és que només es
donarien ajuts a cultius assegurats i que les assegurances
funcionaven molt malament, cosa que sens dubtes és ver i ja
sabíem, però no donava resposta, no ens explicava el perquè de
la manca d’ajuts directes i de crèdits que se’ls reclamaven. 

I jo amb açò no pretenc atacar el Partit Popular perquè no és
aquesta la meva funció en aquesta compareixença, simplement
vull deixar clar, vull fer veure en aquesta comissió que estam
parlant d’un tema difícil i complicat, difícil i complicat quan
governava el Partit Popular, difícil i complicat quan governa
l’actual govern, perquè és un tema que té moltes conseqüències.

Així i tot, amb el difícil i complicat que és aquest tema, jo
crec que vostè, Sra. Consellera, i el seu equip han actuat amb
correcció, amb diligència i sobretot amb totes les possibilitats al
seu abast, que a vegades desitjaríem que fossin més però no
sempre és possible tenir tot el que un desitja. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per descomptat hem
d’agrair la presència de la consellera en aquesta compareixença
i de l’equip que l’acompanya, i posar de manifest el que ja en
altres ocasions, tant a compareixences anteriors com amb
proposicions no de llei bàsicament del Partit Popular en aquesta
comissió s’ha posat damunt la taula, que és el bon funcionament
de les coses, de les institucions i de les organitzacions en aquest
cas. És a dir, que davant les demandes l’Administració actua i
viceversa, és a dir, l’Administració segueix aplicant i duent a
terme les polítiques que aquí s’han anat posant de manifest, les
organitzacions del sector, com no pot ser d’una altra manera,
demanen i van posant damunt la taula les situacions que es van
generant, l’oposició va controlant el Govern, els partits que
donam suport al Govern anam defensant aqueixes actuacions i
posant un poc les coses damunt la taula. 

Dic que aquest és el funcionament normal perquè almenys
sí que avui jo agraesc l’explicació del Partit Popular en què
reconeix que s’han fet coses i que s’ha actuat davant les
demandes. El representant del Partit Popular -no és per
contestar-li, que quedi clar abans que el president em cridi
l’atenció- deia a veure per què el Govern esperava tant a donar
resposta. Jo vull recordar que no fa moltes setmanes en aquesta
mateixa comissió posàvem de manifest que s’anava donat la
resposta a mesura que s’anaven produint els fets, i que
difícilment es podien avaluar determinats mals, i posava com a
exemple els dels cereals, sense que no s’hagi acabat de fer la
tramitació del pagament únic, que acaba dia 30 d’abril, quan
efectivament es pot avaluar si s’ha sembrat tot o no s’ha sembrat
tot. Això com a exemple.

Després sí que suggeriria, no al Partit Popular tot sol ni a la
conselleria, sinó a tots els participants de l’opinió del sector
agrari, perquè és un sector del qual realment tothom participa,
tant els que hi estam directament implicats com els que no, però
sí que apelAlaria al màxim rigor i al màxim coneixement de la
informació i a l’hora de transmetre aquesta informació. Ho dic
perquè s’ha parlat aquí de la mesura concreta dels crèdits per a
circulant i, efectivament, és una mesura que són crèdits que
s’han de tornar, però són crèdits als quals es poden acollir tots
els pagesos de les Illes, siguin de l’illa que siguin, que hi hagi
unes limitacions per mínim i per màxim és una de les normes
que hi ha previstes, però en qualsevol cas no estan subjectes
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només a la declaració de pagament únic sinó que reconeixement
els cultius de vinya, d’olivar, de cítrics, d’hortalisses,
d’hivernacles, etc., que són a 5 anys amb un any de carència i
que el màxim són els 40.000 euros i el mínim 4.000, però això
són les normes que hi ha. Però a vegades, quan donam aquesta
informació, tant mitjans de comunicació com opinadors, sembla
que una mesura que és positiva es converteix en una transmissió
negativa.

En qualsevol cas totes les mesures que s’han emprès fins ara
són la resposta a les situacions que hi ha, no a les demandes
concretes d’una organització o d’un colAlectiu concret, sinó a la
situació general del sector, més o menys pactades amb tots o en
part del sector, però això a voluntat del mateix sector i de les
mateixes organitzacions del sector. El que sí crec que ha de
quedar absolutament palès i reflectit en el Diari de Sessions és
que la permanent voluntat del Govern i la permanent asseguda
del Govern amb les organitzacions agràries és el camí que s’ha
emprès des del principi de la legislatura. Una altra cosa, com he
dit també en altres ocasions, és que hi hagi parts o
organitzacions del sector que decideixin no acudir o rompre
directament les negociacions perquè les coses no es fan com ells
voldrien directament.

I dit això, repetesc, crec que les mesures exposades són les
adequades a la situació generada, i que en qualsevol cas no
l’hauríem de dramatitzar en excés. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garcias. Té la paraula l’Hble. Consellera
per fer la rèplica que consideri oportuna.

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

Gràcies, president. El primer de tot m’ha ferit al cor, m’ha
ajudat, avui el dia de Sant Jordi sí que és una festa de celebració
i sobretot veure la cultura en el carrer jo crec que és important.
Per tant, sí, Sr. Cardona, tenc el llibre i la rosa també i amb molt
de gust perquè crec que és una festa al carrer que tant de bo
popularitzem tot el que és cultura, per tant, tot els esforços en
aquest sentit per reforçar un dia com aquest que és el dia del
llibre, el dia de Sant Jordi.

Passant al tema que ens ocupa sobretot allò que vull
remarcar és que el Govern allò que ha cercat és, d’acord amb el
sector, donar una resposta en aquests moments en situacions
complicades, ja prou complicat ho té el sector, però amb
aquestes inclemències del temps igual que hi va ser en la
tempesta de dia 4 d’octubre, les pluges o el vent, el pla de xoc,
perdó, que també varen tenir amb una pujada importantíssima
dels costos i que encara no es traslladaven els preus percebuts
pels pagesos i que varen ser capaços d’acordar un pla de xoc,
com ara amb aquests temes de temporals, de pluges i de vent
també tenir una resposta adient. En tot cas també vull agrair, en
general, el to que han tengut els diferents portaveus perquè
entenc que és la millor manera d’arribar a un sector que té una
situació difícil, complicada i per tant quan més junts anem és
una forma de donar resposta i donar garanties de continuïtat del
sector.

Amb relació al que vostè em parlava, faig referència a cada
un en l’ordre que han exposat els diferents portaveus, el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sr. Juan Cardona, em
parlava del temps i que hem estat un temps, jo li vull repetir
sobretot això, no podíem anar amb improvisacions i sortir ràpid
cercant una resposta. Allò que vàrem fer des del primer
moment, i jo vull insistir tenim bons tècnics a la conselleria hi
han fet un esforç importantíssim per des del primer moment fer
informes pertinents i posar-los damunt la taula en aquestes
reunions que hem fet en aquesta comissió de seguiment on
estaven convocats, on hem demanat la participació de totes les
organitzacions agràries i cooperatives. Per tant, ja dic, la
resposta va ser immediata i hem fet les reunions amb el sector
quan hem arribat a un acord i hem cregut oportú, per tant, ja.
Evidentment aquesta mateixa línia de crèdit es va donar tot
d’una perquè enteníem que era important i sobretot donada la
situació, perquè no només pels pagesos, també hem de parlar
que els pescadors es varen trobar en moltes ocasions amb dies
que no varen poder sortit, per tant, havien de tenir una resposta
per això i també per uns crèdits anteriors que havien de tornar
i que les condicions no eren les millors i que necessitaven també
aquestes ajudes suplementàries per dosificar, per poder donar
respostes a aquests crèdits que havien demanat a ICO.

Miri, vostè parlava sobretot dels cereals, jo entenc que amb
els cereals s’ha retardat la sembra, però hem donat, també, la
resposta amb unes inversions importants que han suposat
aquesta ajuda per a llavors que tendran tot aquest any i que, per
tant, donam resposta a aquesta situació. Em parlava de l’oví
ecològic, li he dir que amb aquesta resolució que vàrem fer, una
resolució de dia 12 de març del 2009, és un període de temps i
el que feim bàsicament és que puguin alimentar els animals de
forma diferent durant un període de temps i amb un màxim d’un
10 o un 20%. És donar resposta per continuar el sector. Aquest
és el sentit que vàrem donar a aquesta resolució amb relació al
ramat oví, per donar resposta en el pinso de ramaderia
ecològica, en general.

Amb relació al crèdit per suposat que s’ha de tornar, això és
un crèdit, però li he de dir, és per cinc anys, li he de dir que a
més ha tengut, vostè em qüestionava l’acceptació, ha tengut
molt bona acceptació, demà acaben i allò que havíem
comptabilitzat fins ara, ahir o avui, eren 194, vull dir que estam
en les xifres que poden resultar, aquesta previsió que havíem fet
d’aquests 8 milions, han tengut una acceptació que consider que
és correcta donar resposta per a pagesos i pescadors en aquesta
liquidesa. Per tant, entenc que és important sobretot en aquests
moments per tot el que significa activar l’economia, si hi ha
pagesos, hi ha pescadors que tenen necessitat perquè han
d’adquirir determinats materials, de liquidesa o han de fer
determinades inversions que es facin, i el que significa és
assegurar també la continuïtat del sector i al mateix temps
activar l’economia.
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Amb relació a les Illes, evidentment és del conjunt, i
respecte del tema d’assegurances s’ha fet un esforç, i tots ho
hem de reconèixer, per assegurar el sector de la patata, s’han
vist els avantatges i entenc que hem de fer un esforç encara més
gran perquè des de la conselleria, des del Govern, juntament
amb el ministeri, vostè sap perfectament que ajudam i
subvencionam gran part de les assegurances, per tant, les
assegurances han de tenir una resposta a les necessitats del
sector. Estam d’acord que incentivarem les assegurances, no és
just ajudant a aquest màxim del 80% de les assegurances, sinó
també donant respostes a les necessitats i això no s’ha de fer just
en aquest moment sinó sobretot en el moment de calma, en
moments que no hi ha aquests problemes si hi ha necessitat de
millorar les assegurances també perquè donin respostes.
Dedicam una part molt important d’inversió des de
l’administració per donar resposta i incentivar aquesta
assegurança com perquè també aquestes assegurances siguin a
la mida que necessitin els pagesos.

Quant al plàstic tenim una quantitat, de la mateixa forma que
afecta els cítrics també a les associacions de defensa vegetal
tenim una ajuda que entenc que incentivam, que puguin ajudar,
que puguin assessorar a les explotacions que puguin ajudar el
sector. Per tant, no discriminacions, el que feim bàsicament, no
discriminacions que em deia amb el sector oví i per tant donam
resposta. Amb aquest manteniment dels drets, el mateix que
amb els cereals s’augmenta la superfície de retirada de terres
que no ha estat necessari, és a dir, que vàrem acordar en el
Consell Agrari fins al 80%, no ha estat necessari, per tant, són
acords que vàrem dur al Consell Agrari en aquest sentit.

Respecte del portaveu, Sr. Riudavets, vull agrair la seva
intervenció, com no podia ser d’altra manera, crec que és
important allò que deia, no es pot improvisar, hem de donar
resposta després d’assegurar-nos els informes tècnics i segons
com van determinats cultius i, per tant, els tècnics varen fer la
seva anàlisi i entenc que nosaltres hem donat, des de
l’administració i, a més, d’acord amb el sector, una resposta
adient, vull insistir, a donar continuïtat, no es tracta de donar
subvencions per subvencions sinó sobretot allò que és assegurar.
M’he reunit amb hortolans, l’endemà, si la tempesta de vent era
el dissabte, l’endemà diumenge i tot ja estàvem canviat el
plàstic per assegurar la continuïtat de l’explotació. Hem de
donar resposta a això i entenc que és el que hem donat amb
aquests acords que hem pres i que ja estan en marxa.

Quant al portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Garcias, també gràcies per la seva intervenció. Efectivament,
l’avaluació dels danys respon a aquest màxim acord, reunions
amb les organitzacions agràries i cooperatives i en cap moment
no pot ser d’improvisació. El que dèiem dels crèdits,
evidentment, un crèdit s’ha de tornar. En aquests moments
podem dir que estan demanades, ha tengut èxit, una bona
acceptació aquesta línia de crèdits tant per a pagesos com per a
pescadors, per tant, hem d’entendre que és per allà cap on hem
d’anar, acords tant en ajudes directes com també en crèdits que
facilitin l’activitat del sector primari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. No sé si vol intervenir el
Grup Popular? Té la paraula el Grup Popular per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Clar que volem intervenir, Sr. President, clar que sí! Miri,
Sra. Consellera, jo agraesc les seves paraules, però hi ha una
qüestió a dir, amb allò que estiguem d’acord, com que hi estam
d’acord, no importa donar-li més voltes, seria perdre el temps.
Crec que val la pena parlar sobre allò que no estam d’acord,
entre altres raons perquè tal vegada podem aconseguir posar-
nos-hi.

Jo voldria fer referència a una sèrie de qüestions que queden
pendents, jo no li he dit que estigui malament d’ajudes, jo el que
li he dit és que arribava tard, li he dit que es fa pregar, li he dit
que de vegades els precs han hagut de passar a coses un poc més
dures perquè la conselleria reaccioni, això és el que he dit. I crec
que és ver, i la prova la tenim en què els mals es produeixen a
finals d’any i fins ara no hem tengut una reacció efectiva, i quan
dic efectiva em referesc a fets, veritat?

Quan dic això, som qualificat, no només per la consellera,
sinó per altres grups polítics d’aquesta cambra, d’improvisació,
d’acceleració, que anam massa de pressa, que les coses s’han de
fer assossegadament, pensades i fora improvisacions. Idò bé, dia
12 de març la Conselleria d’Agricultura treu una ordre, una
resolució, és la que ha fet referència la Sra. Consellera i jo
mateix, sobre la utilització de pinsos convencionals per al sector
ramader ecològic, 12 de març. Dia 19 de març, aquí mateix, el
Grup Parlamentari Popular va presentar una proposició no de
llei demanant que s’actués d’una manera immediata en les
ajudes per als pagesos. Se’ns diu que actuam accelerats, que
actuam sense reflexionar i que improvisam. Avui es torna parlar
de la improvisació. Dia 12 de març ja hi havia una ordre en el
carrer i avui ens diuen que han estat fins ara per meditar, però
vostès ja tenien una ordre treta. 

I aquesta ordre no té pèrdua. “L’excés de precipitacions de
l’últim trimestre del 2008 ha afectat greument diversos sectors
agraris de les Illes Balears, especialment el sector de la
ramaderia ecològica, atès que ha provocat inundacions a les
explotacions agrícoles, la qual cosa ha impedit que el bestiar hi
pasturés, una important reducció de superfície sembrada de
cultius herbacis per a la producció del farratge i gra ecològics.
Aquestes condicions poden suposar una amenaça per a la
viabilitat i la continuïtat de les explotacions ecològiques, atesa
la falta de disponibilitat d’aliment d’origen ecològic”. Continuo
llegint: “emparen aquesta resolució amb l’article 47.c) del
Reglament 889/2008, en la qual es preveu que l’autoritat
competent pot autoritzar la utilització, per part d’operadors
concrets, de pinsos no ecològics durant un període limitat i en
relació amb una zona determinada, quan s’hagi perdut la
producció del farratge o s’imposin restriccions concretament
com a resultat de condicions meteorològiques excepcionals”.
Però no deien que havien de meditar?
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Però és més. Aquí què passa? Les inundacions, la no
producció, la falta de farratge només s’ha produït a les
explotacions ecològiques? Ha plogut només damunt les
explotacions ecològiques i a la del costat que no és ecològica no
ha plogut? El farratge no ha crescut a les explotacions
ecològiques i a les que no són ecològiques el farratge no ha
crescut? Aquest és el tema, Sra. Consellera, i jo li parlava
d’això. Aquí s’ha negat que hi hagués mals respectables, fins i
tot s’ha dit que fins al 30 d’abril, veient les declaracions, no
sabríem el que s’havia sembrat o no. I la conselleria diu que no
s’ha sembrat, ja no ho diu aquest portaveu, que ho deia el 19 de
març. El 12 de març la conselleria deia el mateix. Jo em remet
a allò que vaig dir dia 19 de març i pos damunt la taula una
resolució de sis dies abans.

Per tant, jo agraesc que em donin la raó encara que sigui en
retard, però el problema no és si el Partit Popular té raó o no,
Sra. Consellera, el problema són els mals que tenen els pagesos.
I aquí es beneficien uns i els altres no. D’això en bon
mallorquí..., estant aquí n’he après, se’n diu “fer parts i quarts”.
Sra. Consellera, el mateix mal respecte del farratge, el mateix
mal respecte de la inundació, el mateix mal respecte de
l’alimentació del bestiar el tenen els ramaders ecològics i els
convencionals. Jo no pretenc, Sra. Consellera, de cap de les
maneres, que es llevi condició als ramaders ecològics, al
contrari em pareix molt bé aquesta ordre i la felicit per aquesta
ordre i sobretot la felicit per la data. Però li deman que els altres
siguin tractats igualment, això li deman, que és el que no ha fet.
Això és un avantatge econòmic important per als ramaders
ecològics, perquè el preu del cereal és molt més barat. Per què
no els fa el mateix als d’oví? Als d’oví no els ha donat res, Sra.
Consellera, i vostè n’és conscient. Per què a uns sí i als altres
no? Aquesta és la qüestió, Sra. Consellera. Tots han de ser
tractats igual.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sr. President. I com veu, si parlam
d’improvisació..., vostè mateixa. Després que hem d’utilitzar el
màxim rigor i sobretot en la informació. Sra. Consellera, les
dades que vostè ha tret avui confirmen les dades que va posar
damunt la taula aquest grup dia 19 de març. I si comprovam les
dades econòmiques sobre les ajudes que s’han donat i sobre els
mals que s’han produït, coincideixen amb les que va posar
damunt la taula aquest portaveu dia 19 de març.

Per tant, crec que si parlam de rigor i, a més, insistesc que
per part de portaveus del seu grup han estat negades, és a dir,
dia 19 de març varen ser negades. I ara resulta que les hem
d’acceptar. Per tant, jo em sotmet evidentment al rigor, però ens
hi hem de posar tots. I, Sra. Consellera, li ho torn a dir, el crèdit
que vostè presenta està presentat per solucionar els problemes
de la crisi econòmica, no per als mals. És per a inversió de
qualsevol tipus que facin els ramaders, els agricultors o els
pescadors, no per als mals que hi ha hagut pels temporals
d’aquest temps. I que em digui que només hi ha 200 solAlicituds,
si ho contemplam només per als afectats dels temporals és una
cosa, si ho contemplam en l’àmbit del decret, que és tot el sector
agrari, coincidirà amb mi que ha estat un fracàs perquè 200

solAlicituds són molt poques. Això significa que no cobreix les
necessitats que té el sector.

Moltes gràcies, Sr. President, sobretot per la seva
generositat.

EL SR. PRESIDENT:

Un 50% més del temps. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Només dues coses. Una per alAlusions
en referència a la passada Comissió d’Economia de dia 19 de
març. En cap cas, em remet al Diari de Sessions, no li vaig
negar les dades que vostè aportava. No, li vaig corregir alguna
d’aquestes dades i li vaig suggerir...

(Remor de veus)

... és igual. Senzillament això. Li vaig suggerir que es fos
rigorós en l’obtenció de les dades i amb el pronòstic de tot això.
Avui ens diu que les propostes que ha posat la conselleria
damunt la taula confirmen les seves teories. Bé, fins a un cert
punt, perquè en aquells moments la conselleria ja estava
negociant amb les organitzacions agràries mesures que avui són
efectives. I li record una altra vegada o record a la comissió en
general una altra vegada, que sobre la sembra de cereals de
l’anyada d’enguany veurem exactament dia 30 d’abril, en tancar
les declaracions de pagament únic, la superfície que ha quedat
fora sembrar, que jo m’atrevesc a dir que no serà tanta, ni molt
manco, com s’ha volgut suposar.

Torn a apelAlar a la serietat en les coses i no a aquesta
confusió permanent a què el Partit Popular ens té acostumats.
Sr. Cardona, l’autorització a la ramaderia ecològica per a la
utilització de pinsos d’origen no ecològic no és una ajuda
directa a les ramaderies ecològiques, ni és un greuge comparatiu
amb les altres ramaderies. El que seria un greuge comparatiu és
que la ramaderia ecològica no tengués aquesta autorització per
salvar les cabanes ramaderes.

I res més. Per favor que quedi constància que en cap cas no
s’ha negat o no s’ha fet res en contra de les dades aportades pel
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sr. President. Miri, en el Consell Agrari de dia 15
de gener vàrem quedar d’acord que davant aquesta situació el
que havíem de fer era un seguiment. Per tant, és el que s’ha fet,
d’acord amb el sector. Havíem de fer un seguiment i donar
resposta a això. I ho dic perquè no hi ha cap discriminació.
Donam resposta a un moment determinat per donar continuïtat
a la ramaderia ecològica, no amb ajudes, sinó amb disponibilitat
d’alimentació, assegurar l’alimentació, però no amb una ajuda
concreta, com hem fet amb aquests sectors que hem detallat. Jo
vull insistir que d’acord amb el sector allò que vàrem acordar va
ser fer un seguiment i poder acordar aquestes mesures que ara
finalment hem posat, algunes ja estan en marxa i d’altres també
les posarem. 

I ja dic, la línia de crèdit jo crec que ha estat favorable, ha
tengut bona acceptació i està dins les nostres previsions, i és el
que volia destacar avui. I amb els cereals i amb allò que
exposava el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, ens hem
situat entorn a un 13% de retirada de terres, quan en un any
normal poden ser d’un 10%. Per tant, no podíem respondre tot
d’una i havíem de fer un poc el seguiment, d’acord amb el
Consell Agrari, d’acord amb els tècnics.

Referent al vi tampoc no es tracta de crear alarmisme, s’ha
mantingut el dret i això és un dels temes que havíem exposat en
el mateix Consell Agrari.

Quant a la patata, vostè insistia en les assegurances.
Nosaltres en inversions en assegurances hem pagat 203.600
euros i, a més, se n’han cobrat en assegurances l’any 2008,
314.949. Per tant, és un bon exemple que el sector està
responent a l’assegurança i tant de bo ho puguem incentivar. 

Jo vull insistir que des de la conselleria se va fer un
seguiment dels mals i en el moment que hem considerat i
d’acord amb el sector, hem donat resposta a això. Però ja dic,
donar resposta perquè entenem que és la nostra obligació ara i
com hem fet amb altres problemes meteorològics que hi ha
hagut i ho entenc així, hem de continuar donant resposta a
aquests anys excepcionals, ja dic, sobretot perquè la situació és
suficientment complicada en el sector, fruit de fa temps, no just
d’una crisi com la d’ara, sinó de problemes de crisis estructurals
i entenem que ara li hem de donar resposta amb mesures a llarg
termini com les que contínuament també hi estam treballant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Un moment, Sr. Cardona...

EL SR. JUAN I CARDONA:

No he dit res encara.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, per què demana la paraula?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Li deman la paraula, Sr. President, perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Només li deman per què?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí, la deman perquè és costum, i a més ho diu el
Reglament, que en els debats que es generen quan hi ha la
compareixença d’una autoritat com és el conseller, no hi ha
debat entre els diferents portaveus. Aquí no ha estat així, perquè
resulta que m’han contestat directament a mi en la darrera
intervenció del Grup Socialista. El Grup Socialista s’ha dirigit
a mi directament, no anomenant-me per parlar amb la consellera
o per dialogar amb la consellera, sinó dirigint-se a mi
concretament, i s’ha fet referència a unes expressions que havia
dit.

Per tant, jo entenc que almanco per alAlusions, crec que sol
ser un minut o un minut i mig, ...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, però serà la Presidència que li concedirà o no la...

EL SR. JUAN I CARDONA:

No, no, ja li dic, és evident que l’ha de concedir la
Presidència, i el president és vostè no jo, dic que almanco per un
minut o dos, que és el que habitualment se sol concedir li deman
la paraula en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Segons l’article 71, el concepte d’alAlusions és quan
s’implica, a judici... que hi hagi inexactituds sobre la persona o
la conducta dels diputats, concedirà a l’alAludit. Entenem que
únicament la referència que ha fet tant el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, com vostè mateix o del BLOC per
Mallorca, hi ha hagut referència a polítiques i fent ús de crítica
de la política dels altres, però no hi ha hagut cap alAlusió directa
respecte de vostè. Per tant, entenem que no té concedida la
paraula per tema d’alAlusions. Em sap greu, però ho entenem
així, perquè és així. Hi ha hagut una crítica política entre els
diferents grups polítics, però no una alAlusió., perquè si hi
hagués hagut una alAlusió directa i concreta, no dubti que jo li
hagués donat l’ús de la paraula. I no dubti de la meva
flexibilitat, que crec que en faig gala, però no em vulgui fer fer
un abús del tema parlamentari.

I no havent-hi més temes, s’aixeca la sessió.
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