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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, Sr. President, Antònia Gener substitueix Carme Castro.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president, Isabel Llinàs substitueix Francesc Fiol.

1) Compareixença RGE núm. 6772/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre la
problemàtica del boví de llet, inclòs el Proagro i d'altres
ajuts.

2) Compareixença RGE núm. 7211/09, 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
el programa Proagro.

EL SR. PRESIDENT:

Continuarem i atès l’establert a l’article 68.2 del Reglament
del Parlament se solAlicita als senyors diputats l’alteració de
l’ordre del dia d’avui en el sentit d’agrupar les dues
compareixences previstes, la RGE núm. 6772/09 de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, solAlicitada pel Govern de les
Illes Baleares per tal d’informar sobre la problemàtica del boví
de llet, inclòs el Proagro i d’altres ajuts, i la RGE núm. 7211/09,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular per tal
d’informar sobre el programa Proagro.

Abans de..., ara donaríem la paraula al Grup Parlamentari
Mixt... Perdó, sí, és que...

Té la paraula la consellera per temps...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President. Si li sembla bé, abans que la Sra. Consellera
parli, li diria que per part del Grup Parlamentari Popular no hi
ha cap inconvenient a agrupar els dos punts de l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin el lapsus. Es poden agrupar i ho entenem aprovat
per assentiment?

D’acord.

Així, té la paraula la consellera perquè procedeixi a fer
l’exposició.

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

Bon dia a tothom, gràcies Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats, comparesc avui davant aquesta comissió
d’Economia del Parlament de les Illes Balears per informar
sobre la problemàtica del sector boví de llet a les nostres illes,
sobre el pla estratègic que proposam des del Govern per als
propers anys, així com sobre l’estat de les línies d’ajudes del
sector.

Tots coneixem els problemes que avui envolten al sector
lleter que van des de la producció a la comercialització de llet
i dels seus derivats amb un comportament al mercat desigual,
imprevisible i en molts de casos poc beneficiós per als
interessos del sector. També sabem que els darrers quinze anys
el teixit productiu a Espanya ha passat de 137.000 explotacions
a 24.000, un 80% menys. En el cas de les Illes, si fa no fa, s’han
reduït també les explotacions en un 70%, han passat de 725
explotacions a 218, 173 a Menorca, 41 a Mallorca i 2 a Eivissa.

La situació avui és la següent. Mentre la mitjana de la quota
lletera per explotació a la península és de 243.000 quilos a les
Illes és molt superior. Parlam que a Menorca són 347.000 quilos
i 590.000 quilos a Mallorca, aquesta és la quota mitjana per
explotació. La nostra realitat per tant és ben diferent, els models
de producció són diferents i per tant, també ens afecten més les
fluctuacions dels preus. Ara, a més, el sector lacti s’haurà
d’enfrontar a un nou escenari de liberalització del mercat
europeu i mundial i de finalització del règim de quotes. Per tot
plegat, l’Administració i el sector hem engegat un pla estratègic
que faci del sector lacti un sector fort i competitiu orientat a les
demandes del mercat intern i extern i, sobretot, als reptes de
futur. 

El sector lacti no pot dependre d’una simple ajuda
econòmica com fins ara. Necessita a més d’això que les
explotacions siguin més competitives, més modernes, més
rendibles, millorar la qualitat de la llet, garantir la traçabilitat,
diversificar el producte i sobretot també promocionar-lo al
mercat. Crec que és important que tots plegats siguem
conscients que no en sortirem amb una ajuda per vaca i prou,
que és necessari i que hi ha de ser, però cal molt més. Si no feim
un vertader pla integral amb implicació forta de tothom, amb
esforç de veritat de tots, allargarem, sense resoldre-la mai, la
problemàtica del sector lleter a les nostres illes.

Aquest pla estratègic està emmarcat en les primeres
valoracions del pacte agrari i centrat en mesures i propostes més
enllà de gestionar un recurs com és la quota i tenint en compte
que no només els ramaders han de ser més competitius i adaptar
les seves explotacions, sinó que també la indústria ha d’assumir
compromisos en la gestió del producte, amb els excedents, etc.

Des del Govern de les Illes Balears hem plantejat un pla
estratègic en colAlaboració amb el ministeri i amb els consells
insulars, amb tot un seguit d’eixos d’actuació entorn a tots els
àmbits de la cadena del sector lleter, des de la producció fins a
la comercialització.
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En primer lloc cal redimensionar i reestructurar el sector,
(...) per exemple la deficiència dels animals i les explotacions i
substituir aquells més rendibles per aconseguir explotacions més
competitives. Cal sense dubte establir línies d’ajudes
encaminades a millorar la competitivitat i la qualitat. En aquest
punt, plantejam no només donar una ajuda per animals, sinó
també ajudes per a aquelles produccions de major qualitat i que
garanteixin la traçabilitat de la llet; ajuts per diversificar el
producte; un programa d’alimentació en farratges ajudant
econòmicament els ramaders perquè comprin els alfals; un
programa de control lleter per fer el seguiment de qualitat;
ajudar a donar valor afegit a les indústries amb identificatius de
qualitat, etc. 

Som ben conscients que les ajudes econòmiques són un punt
fonamental i han estat motiu de preocupació i malestar en el
sector aquests darrers mesos. Per això vull fer un breu parèntesi
a l’exposició d’aquest pla estratègic per explicar també aquestes
línies d’ajudes per al sector boví de llet tant de l’any 2008 com
també per a aquest any 2009. 

El 2008 ha estat sens dubte un any molt complicat per al
sector ramader. Ens hem enfrontat a una situació -entenc jo-
excepcional com la pujada dels preus desmesurats tant de
cereals com de farratges o petroli com també d’adobs. Per això,
front aquesta situació ha calgut també una resposta excepcional
per part del Govern. Per això hem fet efectiu un pla de xoc que
per al sector ramader ha suposat per al boví de llet una ajuda de
2,6 milions d’euros, prop d’un 20% més que la tradicional ajuda
del Proagro que rebia el sector. La urgència d’aquest pla de xoc
per al sector ha estat un motiu de retard de l’ajuda anual
corresponent a l’any 2008 per al boví de llet, el pla pilot per al
boví de llet emmarcat en la Llei de desenvolupament rural que
ja ha estat convocat recentment.

Pel que fa a aquesta ajuda, fa poques setmanes que ha
finalitzat el termini de solAlicituds, concretament el passat 14
d’abril, hem rebut 205 expedients que ja hem començat a pagar,
tot just un mes després que finalitzes el període de solAlicituds
i que suposaran 1,7 milions d’euros més per al sector.

No cal oblidar a més una nova ajuda atorgada durant el 2008
per al sector lleter, la destinada a la recria de vedelles que ha
suposat una aportació per al sector de 237.000 euros per a la
millora genètica del seu ramat. Això significa que corresponent
a l’any 2008 s’han destinat més de 4,5 milions d’euros per al
sector boví de llet, més del doble de qualsevol dels darrers anys.
La situació com dic ha estat excepcional i també ho havia de ser
per tant la resposta del Govern, però no només això, també ha
estat fonamental l’esforç d’ajuda als ramaders del vacum de llet
per a l’adquisició de farratge deshidratat. L’ajuda per a alfals
subvencionats s’ha doblat durant l’any 2008 respecte al 2007
passant de 72 euros tona, a 147 euros tona. Això ha permès que
els ramaders pagassin l’alfals al mateix preu d’anys anteriors,
no s’han vist gens afectats per la pujada de preus, hem pogut
mantenir preus. En conjunt per tant, això ha suposat una ajuda
de 660.000 euros per als sector quan la despesa abans havia
estat de 498.000.

A banda d’això, és clar, hem continuat fent efectives les
ajudes del Provacum, importantíssimes en termes econòmics,
del Pla de desenvolupament rural, tant les d’aquest com les de
l’anterior programa, també hem continuat per suposat amb les
ajudes control lleter, etc i així continuarem fent endavant.

Dit això, pel que fa a l’ajuda corresponent al tradicional
Proagro per al sector boví de llet per a aquest any 2009, tendrem
oportunitat de comentar-la ja, però de manera resumida sí que
voldria dir que l’ajuda millorarà els antics Proagro i assolirà
evidentment millors nivells que l’any 2007 o el 2006 i sobretot
per ajustar a la realitat de les explotacions, ajustar als models
productius de les diferents illes i a les mateixes dimensions de
les explotacions.

Una ajuda que comptarà amb les propostes de les
organitzacions professionals i de la Unió de Cooperatives que
han format part en aquests darrers mesos d’un grup de feina i
que tindrà la voluntat dels consells insulars també com a òrgan
de consulta del sector, però bé, tornant al pla estratègic, que
també consider que són important totes aquestes línies, tots
aquests eixos que he comentat, en voldria dir un altre que també
consider necessari fer-ne esment i és, a banda de reestructurar
el sector i establir diferents programes d’ajudes, també volem
aconseguir equilibri del mercat, bàsicament ajudant a
l’emmagatzematge com també fent restitucions a l’exportació
i compres d’intervenció. 

Un altre és millorar la informació i la transparència, amb
això què vull dir? Vull dir que hem de reforçar la traçabilitat,
oferir al consumidor la informació amb garanties de tota la
cadena de la llet i assegurar així la competitivitat de les
produccions. Hem de garantir també la cohesió intersectorial,
volem en aquest sentit tenir un marc estable de relacions
interprofessionals amb vincles sòlids entre proveïdors i
indústries, amb l’objectiu d’aportar estabilitat al sector tant als
industrials com també als ramaders. Finalment també, un darrer
eix encaminat a promocionar el mercat de la llet i dels productes
derivats sobretot a aquells de qualitat diferenciada i en aquest
sentit plantejam un programa de promoció per a marques de
qualitat així com potenciar també el consum de llet.

En definitiva, un pla estratègic per al sector lleter que en els
propers anys pretén que el sector boví de llet de les Illes Balears
no pot dependre com fins ara d’una única ajuda econòmica
d’uns tants d’euros..., d’un tant d’euros vaca. Segon també, és
important, necessita molt més que això, necessita un pla
integral, necessita ser més competitiva, millorar la
comercialització, replantejar les explotacions perquè siguin més
rendibles, aconseguir un mercat més estable i diversificar també
el seu producte per garantir també la qualitat.

El 2008 repetesc ha estat un any complicat. Els ramaders
s’han hagut d’enfrontar a una situació molt delicada, amb costos
de producció cada vegada més elevats i al mateix temps també
amb baixades del preu de la llet. Això ha provocat que el
Govern hagi hagut de fer un gran esforç per aportar més ajudes
que mai a aquest sector, més del doble -com he dit abans- del
que rep anualment o del que rebia anualment. 
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Per això, el plantejament de futur passa necessàriament per
aquest pla estratègic. Un pla de viabilitat pensat amb un futur
que es complicarà encara més i que requerirà un esforç de tots
i la implicació sobretot de tots plegats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió per un temps màxim de 45
minuts. Vull demanar als diferents portaveus si podem continuar
la sessió o si volen que facem ús de la suspensió. Entenc que
podem continuar. 

Per tal de formular preguntes, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris de menor a major
intervenint en primer lloc el Grup Parlamentari Popular per ser
l’autor de iniciativa..., juntament amb l’altra que s’havia
plantejat. 

Té la paraula el portaveu del Grup Popular, que intervé per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, hauria de començar dient que avui no està el
Sr. President molt fi perquè primer... ha estat amb l’ordre del
dia i el Partit Popular no és el grup menor d’aquesta cambra,
sinó que és el major, eh?, i ha dit que corresponia començar pel
menor i començarem pel més gros.

De tota manera, després d’aquesta -si volen- petita (...), Sr.
Consellera, no sé com dir-li-ho, com dir-li-ho d’una manera
elegant i d’una manera poc conflictiva, però és que estic
totalment i absolutament decebut, és que no ens ha dit res, res,
és trist haver de dir això. Crec que m’està passant com al sector,
ja, fins i tot, els ha fugit la ràbia, ja no hi confien. Ja no hi
confien, Sra. Consellera, no confien en el Govern. Estan fins a
dalt i fixi’s que sempre ha estat un sector reivindicatiu i ja
simplement i senzillament ho deixen anar... Aquesta és la
situació. 

Vostè, Sra. Consellera, ens ve amb un discurs preciós,
reiteratiu per complet, que no fa front a allò que ha passat, a la
crisi que tengut vostè amb el sector, no fa front a la crisi
econòmica, no només això, sinó que no fa front a la realitat, no
reconeix els enfrontaments que ha tengut amb el sector i ara ens
parla d’un pla integral. Estic d’acord, Sra. Consellera, que falta
un pla integral, però els plans integrals s’han de complir i el que
hi ha no es compleix, no s’ha complert. Fa deu anys que tenim
un pla integral, tal vegada més, se’n recorda?, aprovat per
unanimitat, totes les forces polítiques, tots els sectors, tothom
estava encantat i tothom hi estava d’acord. Canvia el Govern,
entren vostès i automàticament es deixa de complir aquest pla.

És clar, venir ara a plantejar que hem de fer un altre pla, si
vostè es pren la molèstia d’agafar el pla integral, el famós
PICAB, si vostè agafa aquest pla i li dóna una llegida s’adonarà
que no hi ha, del que ha comentat, no hi ha ni una sola línia
nova. És més, si se’l mira, veurà que hi ha moltes altres coses
que deu anys després encara poden ser vigents. És obvi,
totalment i absolutament obvi, que aquest pla ja està desfasat
perquè fa deu anys les circumstàncies no eren les que són ara,
fa deu anys les circumstàncies no eren les mateixes. Idò bé, Sra.
Consellera, no ha dit res nou i, a més de no dir res nou respecte
a aquest pla, resulta que ara hem de començar, ara quan ja no hi
ha marge, ara hem de començar a negociar aquest pla. 

Per cert, ha comentat que ha de ser entre els consells, el
Govern i el ministeri, als sectors quan ho tenguin vostès cuit, ja
els avisaran. Miri, no és... raonable i li ho dic, avui venia amb
la idea que no havia de discutir massa. No havia de discutir
massa, Sra. Consellera, perquè el sector necessita que hi hagi
acord i que les coses funcionin, però és que ja està bé!, és que
ja està bé. Miri, acaben de treure les línies del Proagro de l’any
2008 i ja diu que estan pagant. Sra. Consellera, aquesta setmana,
dissabte passat la portaveu del Govern va reconèixer que no
havien pagat un duro de l’any 2008, del Proagro. N’és vostè
conscient? I ara ens diu que..., i ho dóna per fet, i han aportat
1.700.000 euros, no és veritat! Vostè té un costum que és una
miqueta perillós i és que, així com firma el decret, ja en el
decret es consigna la partida que, per cert, fa dos dies que han
ampliat la partida a 1.700.000 euros, per tant, dóna per fet ja que
han pagat 1.700.000 euros quan la partida l’han ampliat fa dos
dies, surt al butlletí de dia 19 d’aquest mes i estam a 21, Sra.
Consellera. I ja el dóna per pagat! No, no, està pagat, Sra.
Consellera, quan els pagesos han cobrat, quan els pagesos tenen
els sous dins la butxaca.

Sra. Consellera, amb el Proagro, han tret les ajudes del 2009
abans que les del 2008, el decret diu 2009. És més, vostè sap
què ha causat la indignació del sector. Li he de recordar el que
va passar a Alaior?, tots els grangers se’n varen anar i la
deixaren plantada i la seva reacció, molt pitjor evidentment va
ser la del conseller de Menorca, va ser amenaçar-los amb
sancions. Això va passar a Alaior. A Campos, que vostè i jo hi
vàrem ser, sis vaqueries varen anar a la Fira de Campos, no
s’havia vist mai -mai- és clar. I, sap per què? Perquè la gent està
cansada que vostès anunciïn contínuament que fan unes grans
aportacions i resulta que no veuen un duro. Aquest és el
problema. Anuncia que posen molts de sous a l’agricultura, a la
ramaderia, a tot. Llavors, resultat que els fets, la realitat
demostra el contrari. Vostè ha firmat el paper com mentre
l’ordre surt endavant, però no ha firmat les ordres de pagament
i els pagesos no han cobrat i allò important és que els pagesos
cobrin. Aquest és el problema. Vull dir, avui estan pagant ajudes
que són de l’any 2007 i ho sap. L’altre dia quan parlàvem del
PDR ho va reconèixer, hi ha altres ajudes com són
indemnitzacions compensatòries, etc. Estan pagant ajudes de fa
dos anys i ara, en una època com és aquesta, en què hi ha crisi,
en què hi ha una falta de liquiditat importantíssima, en què hi ha
falta de finançament, a un sector que ja està malmès de per si,
sap què significa això? Sap què signifiquen aquests retards? És
que, Sra. Consellera, totes, ha aconseguit posar tothom d’acord,
totes les associacions agràries d’aquesta comunitat li demanen
que pagui ja. Totes, Sra. Consellera, li han dit que el Proagro és
insuficient.
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Miri, no dubto de la seva bona voluntat, però si vol podem
fer un petit recordatori. La primera línia d’ajudes del Proagro és
de fa dotze anys, si mal no record, crec que era un decret de
l’any 2006 i es va començar a pagar el 2007, era de desembre
del 2006 i el 2007 es paga. Sap quant es pagava per cap? 25.000
pessetes, 150 euros. Dotze anys després han actualitzat tan bé
els pagaments als pagesos que es paguen 100 euros, és a dir 50
euros menys per cap que fa dotze anys.

Aquest és el resultat, el que tenim damunt la taula, això sí,
ara s’han compromès a pagar ... i amb una diferència
importantíssima, fixi’s, en les línies del Proagro es justificaven
en base a les dificultats que generava el fet insular, vostès no,
vostès per tenir finançament de fora, què han fet?, han inclòs les
ajudes del Proagro en una línia mediambiental, i això significa
que en aquests moments exigeixen compensacions als pagesos
que abans no se’ls exigien, per tant, per obtenir dues terceres
parts del que cobraven fa dotze anys, han de fer un munt
d’inversions que no feien; ja em dirà vostè quin avantatge és
aquest.

Em sorprèn que em digui que el sector de vacum només rep
una sola ajuda, vostè sap que això no és veritat, perquè bona
part de les ajudes que vostè ha comentat que quedaran són les
que (...), o no reben ajudes a control sanitari?, no reben ajudes
a control lleter?, no reben ajudes per a farratges?, no les reben,
Sra. Consellera? Per tant, no digui ..., jo estic completament
d’acord que s’ha de fet un pla estratègic, però a buenas horas,
mangas verdes. 

Estic d’acord que les empreses han de ser competitives, però
és que si vostè llegeix la seva normativa, Sra. Consellera, fan tot
el contrari, les fan menys competitives, una de les raons crec
que importants, vostè ha parlat que han baixat un 80% el
nombre d’establiments, miri, jo en això tenc una teoria diferent,
per saber si realment hi ha una pujada o una baixada, hem de
mirar el nombre de caps, perquè aquí a Espanya ha passat i en
aquesta comunitat també, i crec que no ha anat en detriment del
sector, és que hi ha hagut una concentració de les explotacions
ramaderes. I crec que això ha significat que moltes explotacions,
o millor dit que el sector ramader en aquestes illes hagi
continuat funcionant fins ara, i les dades que tenim des del punt
de vista d’explotacions agràries, evidentment que són molt
millors les de les Illes Balears, no només per la quantia
d’explotació, sinó pel maneig de vaques per pagès, però hi ha
molts de paràmetres que li indiquen que les empreses de les Illes
Balears, les empreses ramaderes estan en millors condicions. I
efectivament, han de ser competitives, però perquè ho siguin no
se’ls ha de posar pegues, Sra. Consellera, se’ls ha de permetre
abaratir costos, quan vostès els fan incrementar, aquest és un
problema gravíssim, Sra. Consellera, no les faran més
competitives si els posen pegues, no les faran més competitives
si els exigeixen un munt de limitacions, no les faran més
competitives quan demanen un sistema que aquí no s’aplica, no
les faran més competitives quan ens inventam una sèrie de
criteris com és la càrrega ramadera per establir un sistema
d’ajudes. Tot això no les fa més competitives, cregui’m, no les
hi fa, i necessitam que ho siguin, més competitives. I això és
molt important, Sra. Consellera.

I sobretot, Sra. Consellera, li insistesc en el mateix, miri,
estic content si aquesta setmana han començat a pagar el que
havíem d’haver pagat l’any passat, n’estic content, perquè vostè
va prometre que per Nadal dr l’any passat estaria pagar el
Proagro 2008, hem tret les ajudes, realment hem tret les ajudes
de 2009 sense haver tret les ajudes de 2008, diuen que és una
confusió i que el que es diu “Campanya de 2009" vol dir la del
2008, ja em ve bé, com sigui, el fet és que paguen amb més d’un
any de retard. I encara no sabem com estarà el Proagro el 2009,
encara no ho sabem, Sra. Consellera.

Com vostè comprendrà això no és de rebut. Diu vostè que
espera o ja anuncia que les ajudes del Proagro del 2009 seran
millors que els antics Proagro del 2007 i del 2006. M’alegra, i
m’agradaria saber, Sra. Consellera, quan cobrarà un pagès, què
cobraran per cada cap, què?, 200 euros?, actualitzaran les
quanties o continuarem fent com ara, que per actualitzar en lloc
de pujar, baixam? Seria interessant conèixer aquesta
circumstància.

Jo, Sra. Consellera, vull fer esment a una qüestió. A Eivissa
hi ha un acudit, al camp, quan parlen de deutes, que és el que en
aquest moment més em preocupa, que paguin, que diuen els
pagesos que val més deure-ho tota la vida que fer-ho perdre. Jo,
Sra. Consellera, sé cert que no ho perdran, però m’agradaria que
no haguessin de deure vostès tota la vida, m’agradaria que
pagassin ja, de veritat.

Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Mixt per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la compareixença de la
Sra. Consellera. No tenia pensat intervenir perquè em pensava
que la compareixença era per tractar un tema concret, del
Proagro, però la consellera ha estat qui ha encetat un poc temes
colAlaterals, igual d’importants, evidentment, i a aquests volia
fer referència, perquè el tema de la compareixença,
evidentment, el portaveu del Partit Popular ja hi farà més
èmfasi.

S’ha excusat pel retard del Proagro, el pagament del pla de
xoc l’ha imputat en 2,6 milions d’euros i després ha passat
directament al tema del Pla estratègic del sector lleter. Jo també
volia fer algun comentari respecte d’aquest tema. La legislatura
passada es va partir, com ha dit bé el portaveu del Partit
Popular, d’un PICAB que estava elaborat però una mica
desfasat o no actualitzat, i es va formar una mesa del sector
lleter que va fer moltíssima feina en aquest aspecte que va ser
bastant activa i va arribar a unes conclusions importants. En el
tema també de fer estudis tècnics de les granges o les
explotacions, en quin sentit es podien millorar tècnicament, de
quina manera se’ls podia ajudar a fer projectes unitàriament
perquè es poguessin també millorar; també es va tractar el tema
d’elaboració, subministrament i consum unitari dels aliments de
la ramaderia, amb els tècnics d’UNIFIT per disminuir costos i
també per afavorir els ramaders perquè poguessin optar a aquest
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sistema d’alimentació conjunta i que també es permetia
controlar l’alimentació del ramat.

Tot això vostè ho ha ... el tema de la mesa del sector lleter
l’ha omès i ha esmentat una nova elaboració del Pla estratègic
conjuntament amb el Ministeri. A mi m’agradaria saber si és el
mateix, què agafaran de la feina que hi havia feta perquè el
sector crec que ja no vol més estudis, vol feina concreta, vol
feina que es pugui tocar amb les mans, i a mi m’agradaria saber
aquest (...) Que vostè ha anunciat, si és el mateix que es va
adoptar a la mesa del sector lleter o què és exactament, si hem
de començar de zero o què agafarem d’aquestes conclusions que
varen extreure durant 2006-2007. I també ha anunciat que hi ha
una elaboració conjunta amb el ministeri, m’agradaria saber
quina aportació fa el Ministeri, si es fa juntament amb ell,
alguna cosa hi haurà de posar, m’agradaria saber si ho posa tot
el Govern balear o també posa alguna cosa el ministeri.

I un darrer tema, m’agradaria, ja li vaig demanar al conseller
de Turisme, tots sabem que el decret està aprovat, però hi ha
esmenes presentades pel Partit Popular i també per part meva
per tal que el projecte de llei que deriva del Decret Nadal es
pugui enriquir amb altres sectors, sigui comerç o agricultura; a
mi m’agradaria també, i aprofit aquesta ocasió per dir-li-ho, que
fes tota la força que pogués perquè els avantatges que té el
sector turístic també els poguessin tenir el sector ramader i
agrícola i, en definitiva, el món rural.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el portaveu del
BLOC per Mallorca i PSM-Verds per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència de la consellera d’Agricultura i del seu equip per retre
compte del tema del Proagro i d’aquesta proposta estratègica,
d’aquest pla estratègic per al sector lacti i comentar-li unes
quantes qüestions.

Crec que tots tenim molt clar que el tema del Proagro del
2008 ha estat polèmic, ha dut una sèrie de problemàtiques dins
el sector i la mateixa consellera, a més, avui ha reconegut aquest
retard amb el tema del Proagro que jo entenc que, per altra
banda, amb les explicacions que s’han donat per part de la
consellera, ja ha convocat i fins i tot ha començat a pagar,
entenc que està perfectament encaminat, fins i tot millorant en
part ja el que s’hi havia previst en anys anteriors.

És cert que qualsevol canvi, en aquests moments aquestes
ajudes per vaques que la consellera en diverses ocasions ha dit
que no basten, que cal fer altres coses, com deia, qualsevol
canvi i fins i tot encara que sigui a millor, sempre suposa una
certa inseguretat, crec que tots som ben conscients que un sector
que ho està passant malament, que un sector que té dificultats
pot veure aquesta inseguretat, pot veure el seu futur no assegurat
si no estan les coses molt clares. Jo crec que mesures que es
puguin dur, diferents de les que s’han dut fins ara, necessiten del
consens de tot el sector, de les organitzacions, de les
cooperatives, en definitiva de tots els que hi puguin estar
implicats, dels sindicats, dels consells insulars, també, tant dels
que tenen transferides les competències com d’aquells que les
tendran al llarg d’aquesta legislatura, per tant crec que són
qüestions que s’han de tenir present.

Respecte del tema del 2008 i d’aquests problemes que hi va
haver a la Fira d’Alaior, crec que no es va amenaçar ningú amb
sancions, crec que els fets succeïts no són tan simples com s’ha
volgut fer veure per part del portaveu popular i, per tant, crec
que les coses s’han d’encaminar i s’han de tenir en compte totes
les qüestions que hi ha enmig.

Per concretar, li faria tres preguntes, tres qüestions. Una, el
2009, vostè ja ens ha comentat el 2008, ens ha donat xifres, però
crec que del 2009 per ventura necessitaríem una mica més de
concreció, saber exactament com aniria. La segona, quines
mesures complementàries es pensen dur a terme. I la tercera,
com asseguram el futur.

I llavors, no és una pregunta, sinó una reiteració de qüestions
que ja li he vengut dient en anteriors ocasions o intervencions,
crec que un dels problemes, i no li don la culpa a la conselleria,
crec que és la tramitació burocràtica que fa que tot s’allargui
molt, crec que si el sector pogués tenir les ajudes molt més
aviat, crec que tots som ben conscients que bona part d’aquestes
problemàtiques no es donarien, estic convençut que es fa la
màxima feina possible per part de la conselleria per evitar
aquests retards, crec que s’han fet fins i tot els decrets necessaris
per afegir-se a l’agilitació de tràmits burocràtics que la nova
normativa permet, per tant crec que som en el camí i, en
definitiva, hem de continuar per aquest camí per tal d’evitar tots
aquests problemes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula ara el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la
presència i l’exposició de la Sra. Consellera d’Agricultura, la
presència per explicar i on s’ha ajuntat dues compareixences, la
voluntària de la consellera per explicar el Pla estratègic del
sector lleter i la demanada pel Partit Popular, més concreta,
sobre el programa Proagro i les seves dificultats o la seva
aplicació.
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Com que crec que, efectivament, són confluents les dues i no
es poden separar una de l’altra, sí que vull recordar, igual que ha
fet el portaveu del Partit Popular, que en aquesta cambra, fa
disset anys, el maig de 1992, per unanimitat i coordinada pel
llavors conseller d’Agricultura Sr. Pere J. Morey, es va aprovar
tot un informe de ponència sobre el Pla estratègic del sector
lleter a les Illes Balears.

Crec que s’ha de partit d’aquest pla perquè veurem que ni
som tan enfora del que s’apuntava en aquell pla estratègic ni
s’ha deixat d’acomplir en la major part dels seus objectius, el
programa. Aquest pla presentava cinc punts, cinc objectius
principals: l’increment de la productivitat de les explotacions,
la modernització dels sistemes d’associacionisme i foment de la
gestió tecnicoeconòmica de les explotacions, la millora de les
condicions de vida i de feina dels hàbitats dels ramaders
afavorint la incorporació de joves i la retirada anticipada dels
més majors, mesures de protecció del medi ambient i del
paisatge i foment de la formació.

D’aquests cinc grans objectius aquests disset anys després
i mitjançant diferents programes i diferents consellers, alguns
presents en aquesta cambra, l’actual i algun conseller de
legislatures anteriors, a l’objectiu 1 de millora de la
productivitat s’ha fet una gran feina en millora genètica, en
noves instalAlacions i en millores de les instalAlacions
productives, programa Provacum, programa Proagro que
ajudava aquestes rendes per aconseguir aquests objectius, s’han
incorporat joves, s’han retirat alguns majors, la productivitat
s’ha incrementat com explicava la consellera, perquè la mitjana
de producció per explotació, el maneig de les explotacions de
Balears és i ha tendit molt, amb diferència, a la resta de l’estat
espanyol, la quota no ha disminuït en proporció a la disminució
del nombre d’explotacions, ... és a dir, aquest objectiu de
productivitat més o menys està en línia.

A través dels diferents PDR hi ha hagut incorporació de
joves, hi ha hagut millores de les explotacions, millores de les
condicions dels hàbitats.

En la qüestió mediambientals, la posada en funcionament de
Plandisa, el foment per deixar de regar amb el programa
Proalfa, tot això formava part d’aquests objectius.

Però, curiosament, quines dues parts d’aquest programa
aprovat fa disset anys no s’ha acomplert amb la mateixa
dedicació o amb el mateix esforç'pressupostari i amb la mateixa
dedicació política? La modernització dels sistemes
d’associacionisme, és a dir, el programa apuntava a dues
agrupacions de productors, una a Menorca que ja existia, la
cooperativa Coinga, i una a Mallorca de recent creació que es va
anar transformant que era la cooperativa de Son Sunyer que es
va transformar en cooperativa Lleters de Mallorca. La
qualificació d’agrupació de productors per la cooperativa
Lleters de Mallorca no es va produir fins el junt de 1999. No cal
recordar per què no s’havia produït abans.

Quant a la formació, que és una de les assignatures pendents
a tot el sector agrari de les Illes Balears i que ja apuntava molt
bé el PICAB l’any 92, la manca de formació, entenent la
formació amb aquest doble camí i doble sentit: la formació de
cara als sistemes de comercialització i de cooperació dels
mateixos productors, com han fet altres comunitats autònomes,
i en línia i sintonia al reglament i a la política comunitària i de
les organitzacions de la resta d’estat membres de la Unió
Europea. 

Si miram l’evolució del sector lleter a tot el conjunt de la
Unió Europea, balears no està al marge d’aquesta evolució, la
diferència principal és que nosaltres sí que tenim un mercat
finalista, un mercat de cul de sac, un mercat on tot el que arriba
no se’n torna, no té possibilitats de destruir-se a un altre lloc ni
de vendre’s a un altre lloc, tot el que arriba aquí es ven aquí, i
això també ja ho apuntava el PICAB del sector lleter. Aleshores
tots els esforços que se centrin a partir d’aquests moments i amb
el retard corresponent que ja duim a augmentar la participació
i l’agrupació dels productors i la participació d’aquests als
processos de comercialització i de mercat, augmentar el valor
afegit i, sobretot, vincular la producció lletera i la producció de
les finques lleteres al territori perquè l’única manera de
continuar conservant i cultivant territori és que es consumeixin
els farratges i els cereals, que això és el que suposa més
superfície cultivada, és necessari, per tant, mantenir aquest
sector.

Per tant, dites aquestes qüestions i veient que aquell pla, no
que anàs mal encaminat, tampoc no ens hem d’autoflagelAlar ni
ens hem de fer creus que no s’hagi seguit aquest programa en
línies generals i per part dels distints govern, i cap govern no ha
posat més doblers que els altres, perquè mai no n’hi haurà prou
de doblers per al sector, mai no n’hi haurà prou, ni per a aquest
sector ni per a cap altre, i ens estam acostumant a centrar els
debats exclusivament en la qüestió de doblers, doblers i doblers,
i amb aquesta qüestió no anirem enlloc.

Jo celebr que no és la Conselleria d’Agricultura, no el
Ministeri d’Agricultura, Medi Rural i Marí espanyol, sinó tot el
conjunt de la Unió Europea en la revisió mèdica del PAC i per
extensió totes les administracions i les organitzacions que són
responsables i corresponsables en la discussió d’aquests
programes, arribem a presentar i a dur a terme aquest pla
estratègic del sector lleter.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula la Sra.
Consellera d’Agricultura per contestar tots els grups que han
intervengut.

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

Gràcies, Sr. President. En el mateix ordre d’intervenció
anirem responent tot el que han exposat.
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Bé, en primer lloc, el Grup parlamentari Popular, el Sr. Juan
i Cardona parlava que estava decebut i que ..., miri, un any
excepcional 2008, que el Govern ha sabut donar resposta
excepcional, no tan sols amb ajudes monetàries que, com molt
bé deia el diputat representant del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Garcias, de vegades estam preocupats des del Govern
perquè ho centren massa en la qüestió monetària i aquí és donar
resposta a tot i hem de donar resposta quan ens ho demanen
exactament amb les quantitats.

Ja dic, hem tengut resposta excepcional, com li deia, a un
pla de xoc com també una resposta amb aquest pla del sector
boví, el que era abans el Proagro. Per tant, el sector està
preocupat, ho compartim, i amb aquesta preocupació i amb
aquesta excepcionalitat hem elaborat aquest pla estratègic.
També, com deia un altre diputat, teníem abans altres plans
estratègics, però allò que entenem que és important és que des
del Govern si consideram que és estratègic, si consideram que
aquest sector és important, ha de tenir una resposta donada la
situació actual i en això hem treballat.

No tenc cap problema a dir que recollirem el bo que vengui
d’abans, recollirem i continuarem amb el bo que ve d’abans,
però millorarem per també tenir aquest futur, tot allò que li
plantejava de viabilitat de les explotacions i que vostès també en
parlaven, però sense dubte amb l’acord del sector. Aquest pla
estratègic l’hem exposat en el Consell Agrari Interinsular, vull
dir que els primers que el coneixen són el mateix sector com els
consells insulars, com també les cooperatives dins el marc del
pacte del Consell Agrari, per suposat.

Per tant, insistesc que és una resposta a aquesta situació
complicada, a aquesta situació de crisi, que entenem que hem de
donar resposta financera, econòmica a aquesta situació, una
pujada de preus excepcional en els costos, una baixada de preus
del sector que, a més, feim seguiment de les mesures perquè
també feim el seguiment als mateixos comerços quan veim
aquests preus que es donen a determinats comerços perquè la
situació que ens preocupa és al sector i a les mateixes indústries,
per tant, el que volem és que doni continuïtat i que absorbeixi
aquesta producció del sector. Donar resposta conjuntament dins
el marc del Consell Agrari on ja havíem exposat aquestes línies
que avui els he exposat d’un pla estratègic.

Hem d’estar d’acord perquè és important i -insistesc- tots
plegats. Hi ha d’haver respostes a aquests programes concrets
que es donaven econòmiques, però hem d’anar molt més enllà
i això ho exposava divendres a Menorca on també considerava
que era important reforçar un eix important que és la promoció
del productes, per tant, també reforçar la promoció, en aquest
cas, d’un formatge amb denominació d’origen com és el de Maó
a Menorca. 

Em comentava de pagar, miri, li puc dir que demà ja tenim
en marxa els pagaments, hem revisat, hi ha explotacions que
encara han d’adequar, hi ha expedients que encara hem
d’adequar perquè estan sense completar, sap vostè com està la
tramitació, han de tenir complet, han de fer les rectificacions
pertinents i les que puguin ja començaran a pagar. Li puc dir
que ja hi ha explotacions que ja tenc i tot el nom perquè es
començarà pagar aquest pla del sector boví corresponent a l’any
2008. Com he mencionat, i hi vull insistir, es completen les

importants ajudes que ja havíem avançat del 2008 amb el pla de
xoc.

Vostès sempre ho tenien molt bo de fer anunciar, vostès el
primer semestre del 2007 bé varen anunciar ajudes, no es varen
preocupar de tramitar un PDR, un pla de desenvolupament rural,
que sí era important, però sí que varen anunciar moltes ajudes
amb el Provacum, amb el Proporc, amb el camins bé se’n varen
preocupar, però el que era realment important que era una
tramitació d’un PDR si que no se’n varen preocupar. Li vull dir
que aquest mateix Proagro del 2003 es va convocar l’abril del
2004, entenc que hi ha qüestions excepcionals, es poden produir
qüestions excepcionals, i de la mateixa forma que nosaltres
vàrem tenir resposta amb ajudes en un pla de xoc i que també
ens hem compromès i, per tant, tendran les ajudes el sector boví
excepcionals, més del doble del que eren tots els Proagro de
cada any, igualment vostès es degueren trobar en el 2003 que
també devien tenir els problemes i també ho pagaren amb
retard, però sabien els ramaders que ho cobrarien.

Em parla de la Fira d’Alaior, li he de dir que els ramaderes
representades de Menorca parlaven de 40 vaqueries, de 180
vaqueries a Alaior que hi ha. Per tant, hi varen participar 33, un
18%. A la Fira de Campos de les 40 vaqueries de Mallorca eren
8 a Campos, per tant, representa un 20%. Ara, una altra cosa,
entenc jo, és el problema que hi va haver que consider que això
no és bo per al sector. Ja li vaig dir en una altra ocasió, consider
que una festa com aquesta s’havia de celebrar com vostè també
va compartir a Campos on veies aquella gent, aquells ramaders,
que amb molta feina varen estar el divendres, el dissabte i el
diumenge a la fira que això els representa molt, però al final
també gaudeixen de poder mostrar aquests bons animals i això
no ho varen poder fer a la Fira d’Alaior. Per tant, no és altra
cosa que lamentar-ho. Entenc que la Fira de Campos va ser un
exemple del que ha de ser una festa, que és bo pel sector
ramader i entenem que aquests problemes no han de tornar a
succeir.

Jo li repetesc amb les ajudes perquè vull que quedi clar, el
2008 les cent primeres vaques de les explotacions hauran tengut
una ajuda de 200 euros i la resta de 175 euros. El 2007, què
varen tenir? Les cent primeres, 100 i la resta 72 euros. Jo crec
que això és un exemple perquè a vegades parlam massa de
temes econòmics, però li he de respondre també amb aquestes
xifres econòmiques que és donar una resposta en un moment
molt complicat que patim aquí a Balears, a Espanya i a arreu en
la situació dels preus del sector d’alimentació. 

Per comparar amb les quantitats, en el 2003 1,3 milions
d’euros convocats l’abril del 2004 i pagats el maig del 2004. El
2004, 2,1 milions d’euros. El 2005 es varen pagar 2,3 milions
d’euros. El 2006, 2,3. Ho dic perquè ens serveix per comparar
i per veure l’esforç econòmic que representa també per a aquest
govern, però l’aposta clara, també, per ajudar un sector. En el
2007 varen ser 2,2. El 2008, 1,7 més 2,6 del pla de xoc més
250.000 euros de (...). Per tant, un esforç econòmic que ha
tengut resposta en situacions molt complicades, en situacions de
crisi, que des de la conselleria, no just amb aquest sector sinó
amb tots els altres, pretén és activar. Amb aquesta i altres línies
allò que pretén és activar la situació econòmica i que el sector
agrari que respon a les línies d’ajudes, com vàrem comentar fa
un temps, que també sigui un exemple d’esforç conjunt del
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sector, dels consells insulars, d’aquest govern com també de les
cooperatives en general.

Sr. Mayans, em parlava del Pla integral, evidentment és el
que he comentat, donada la situació actual allà que ens hem de
situar és ara. Recollir allò que ja s’havia plantejat, allò que era
bo i, per tant, millorar-lo en la situació que ens trobam ara.
Aquest pla integral, que després vostè em comentava del
ministeri, nosaltres recollim precisament donada la situació del
sector, ja dic no just a Balears són totes les comunitats
autònomes que ja varen plantejar a la seu del ministeri a
diferents reunions, que era necessari tenir també un pla
estratègic per al conjunt del territori espanyol i en aquest sentit
també s’ha fet ressò el ministeri d’aquesta problemàtica i ja han
preparat, també, un pla estratègic que tendrà el seu efecte a
partir de l’any 2010.

Per tant, resposta del ministeri a una situació també molt
complicada del sector, i vostès hauran vist a les notícies que hi
ha altres comunitats on la importància d’aquest sector ha fet que
hagin plantejat la preocupació en relació amb aquesta situació.
Ja dic, el ministeri té aquest pla estratègic, ja hi ha ajudes
concretes i nosaltres també ens hi podrem acollir i les
aprofitarem.

Després em parlava del decret inversor. Evidentment no és
tan sols del tema turístic, crec que és un esforç del Govern
davant aquesta situació, per tant cal afavorir totes aquelles
activitats que donin efecte multiplicador, que generin més
activitat a l’economia de les Illes i facin que sigui menor
l’efecte de la crisi, una crisi globalitzada, una crisi mundial. En
aquest sentit, ho he comentat també en altres ocasions, crec que
vostè no era present quan vaig explicar el Pla de
desenvolupament rural, que és important, i aquesta quantitat de
300 milions d’euros que representa aquest pla també dins el
Consell de Govern vàrem aprovar aquestes obres que es
poguessin acollir i agilitar tots els tràmits que pot suposar que
siguin obres declarades d’interès autonòmic totes les que es
contemplen dins el Pla de desenvolupament rural.

Vull agrair les paraules en conjunt de tots i el to constructiu,
encara que de vegades uns són més crítics que els altres, però
també és bo que puguem debatre i tant de bo els pugui servir
aquesta informació com qualsevol altra que ens solAlicitin.

Responent ja al que plantejava el Sr. Barceló, d’acord amb
el que exposava d’una situació complicada i de la necessitat que
hi hagi unes mesures adaptades a la situació actual, evidentment
és així que ho contemplam, i entenc jo que és importantíssim
que donem resposta i que, sobretot, en aquesta situació que de
vegades molt més pateixen aquests sectors, millorem les ajudes.
Per tant, nosaltres ja tancarem les del 2009 aquest mateix mes
de juny-juliol, tenim ja una proposta de fer el debat amb el
sector i ja podrem dur aviat aquestes ajudes del 2009. 

I també responent a agilitar al màxim les ajudes,
evidentment això és el que pretenem, informar sobretot el
sector, la pagesia directament a través de les oficines comarcals,
a través de les mateixes delegacions dels consells insulars,
primer d’informació i també, evidentment, agilitar tot el que
puguem.

Crec que, parlant de la situació de crisi, poder informar i
poder donar respostes sobretot en línies de crèdit i servir per
activar el sector, tant de bo puguem tenir aquesta resposta i
aquesta colAlaboració, una colAlaboració que des de
l’administració ha d’anar al compàs del sector perquè realment
ha de ser el que ho ha de liderar, i evidentment que les nostres
línies han de complementar aquesta línia necessària per al
manteniment de l’activitat i també per donar aquest futur, que
és el que en definitiva volem, que no siguin ajudes puntuals,
sinó que siguin accions de futur, que donin estructura per donar
viabilitat, per modernitzar, per donar formació, com també deia
el Sr. Garcias quan parlava d’objectius ben clar, que també és
important.

Estic d’acord que no hem d’entrar només en el tema dels
doblers, en el tema financer, sinó que de vegades també hem de
donar resposta al que se’ns demana i entenem en aquest sentit
que hem parlat i intentam arribar a acords no només amb
aquestes mesures econòmiques sinó que sigui un pla que ajudi
tota la cadena, diguéssim, des de la producció fins que arriba al
consumidor. I hi ha una tasca important en aquest sentit, els
consumidors i tota la societat en general també participi i vegi
la importància de tot això. Record molt bé quan es referia al
PICAB del sector lleter del qual vàrem parlar molt de temps i,
repetesc, en el mateix sentit que m’expressava abans, hem de
recollir les mesures que varen ser importants, que varen ser
consensuades en el seu moment, i les hem d’adaptar a una
situació que jo entenc que és en conjunt més complicada, però,
ja dic, des del Govern tenim tot l’interès de colAlaborar amb el
sector, amb els consells insulars i també amb l’administració, en
aquest cas amb el ministeri que amb el pla estratègic hi dóna
resposta i, per tant, tant de bo que doni resultats beneficiosos
que és el que pretenem amb les nostres actuacions de govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Ara en el torn de rèplica,
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha una teoria econòmica
molt simpàtica sobre les matemàtiques, que diuen que és una
ciència exacta perquè diuen exactament el que un volen que
digui. I veig que aquesta teoria no només la comparteix sinó que
la practica la Sra. Consellera, i a més amb mestratge. Dic això,
Sra. Consellera, perquè vostè aquí fa un bon embolic. Parlarem
de doblers.
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Miri, vostè em fa la comparació de l’any 2007, amb el
Proagro, o del 2003. Clar, suma a l’ajuda per vaca tot el que han
dit que pagarien, no el que han pagat el 2008, sí, sí, sí, sí ... sí.
I per això diu que han posat 4,5 milions. Sí, sí. Amb el Proagro
100 euros per vaca, punt. I això en el millor dels casos. Amb el
Proagro, 100 euros per vaca. En el 2007, 180; en el 1997, 150.
Això és el que hi ha. I vostè va i suma les ajudes
extraordinàries, les ajudes del pla de xoc, ho suma tot i així li
quadren molt bé les xifres. Sí, sí, pot dir el que vulgui, així li
quadren molt bé les xifres. I això, Sra. Consellera, aquí queda
molt bé, però qui ho coneix són els pagesos i no els enredarà, no
els enredarà. Pensi que un paper o el micròfon ho aguanta tot i
podem dir el que vostè vulgui, i aquí, miri, no li passarà res,
però a qui perjudica de ver no és ni al Partit Popular ni els
polítics, a qui perjudica de ver amb la seva conducta és als
pagesos.

Jo li vull dir una cosa, nosaltres el 2007 quan governàrem,
recordarà que governàrem fins al juliol, efectivament, això que
el PDR no estava aprovat, vostè sap perfectament que el
projecte estava fet i que vostè, per canviar-lo, el va retardar un
munt de mesos, i ho sap perfectament. I després les ajudes que
vostè ha anunciat, Provacum, Proporc, vostè tenia els sous dins
la caixa i no els va voler emprar, i no només això, sinó que el
2008 -ja sé que li fa molta gràcia-, en el 2008 i en el 2009, els
pressuposts han estat molt inferiors al 2007. Jo record que el
2007 el pressupost general d’Agricultura era de 162 milions
d’euros, i enguany vostè n’ha aprovat un de 114, i li semblava
bé, ara ja tenim les conseqüències.

Parlava, Sra. Consellera, que s’havien pagat les ajudes o
s’havien començat a pagar les ajudes, a la seva primera
intervenció, del Proagro; ara acaba de dir que començaran a
cobrar algunes que ja té vostè en memòria. Ens hauria d’aclarir,
han cobrat o no han cobrat?, o una cosa o l’altra, el que no pot
ser és dir “han cobrat” i “no, ara començaran a cobrar”; han
cobrat o no, Sra. Consellera?, no vull els noms, vull saber si han
cobrat. Tenen els pagesos els doblers al seu compte corrent o
no?, perquè si no tenen els sous al seu compte corrent no han
cobrat, eh? No vengui amb cançons. Quan vostè certifiqui que
tenen els doblers al compte corrent, jo m’ho puc creure,
mentrestant no han cobrat.

I a mi, Sra. Consellera, ja que ha exposat al sector el Pla
estratègic i veient el que ens ha explicat aquí, jo li pregaria que
almenys ens enviàs el document, així tal vegada ens
assabentarem d’alguna cosa. Sra. Consellera, si no ens ha contat
res, qui ha demanat la compareixença per explicar el Pla
estratègic del sector de llet ha estat vostè, ens n’anam igual que
hem entrat, igual que hem entrat, no ens ha explicat res, no
coneixem res, per mantenir les línies que manteníem en el
PICAB no importa aquesta compareixença, no hi està d’acord?
Jo estic completament d’acord, Sra. Consellera, que les coses
han canviat, que som a una època de canvis, que necessitam
prendre mesures noves, vostè se’n tem que la major part
d’aquestes mesures són del temps d’aquell conseller que
esmentava el Sr. Garcias?, se’n tem, d’això? Troba que no ha
canviat prou el temps com perquè no ens adaptem a les noves
circumstàncies? 

Què passa amb la liberalització dels preus? Un dels motius,
i vostè ho sap millor que ningú, un dels motius pels quals es vol
liberalitzar i eliminar la quota làctia és precisament per abaixar
preus, ens convé aquí, sí o no?, si no ens convé què hem de fer
perquè no ens perjudiqui? És que vostè no ha contat res, a la
primera intervenció que va fer vostè com a consellera en
aquesta casa i en el lloc on és vostè asseguda, va ser el primer
que li vaig preguntar, de llavors ençà, i han passat quasi dos
anys, no ha contestat, Sra. Consellera. I ara ens ve a parlar que
hem de fer un pla, doncs sí, venga, facem plans, no li sembla
que és hora de fets?, no li sembla que ja és hora de fer coses?
No mesclin més els conceptes quan parlen d’ajudes, ho fan,
miri, s’ha donat el cas que no és que ja sumin coses diferents
perquè quadrin les xifres, és que el mateix finançament l’usen
per diferents ajudes, i si no les ajudes de l’ICO.

I, miri, jo estic completament d’acord amb vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, du cinc minuts... Vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab de seguida, Sr. President. Jo estic completament
d’acord que no basten només ajudes directes per vaca, fan falta
moltes més coses, però és que almenys, i per això parl de sous,
Sra. Consellera, paguin-los. Jo no li ho estic discutint, l’única
qüestió que li discutesc quant a la quantia, quant a l’import, Sra.
Consellera, és respecte del Proagro, que vostès paguen 50 euros
menys que fa 12 anys. Això és l’únic que li he dit.

Per tant no és una qüestió de doblers, doblers, doblers, com
deia el Sr. Garcias o com vostè deia, “només hem de parlar de
sous”. No, no, Sra. Consellera. És a dir, hem de parlar de sous,
i molt, perquè tota la filosofia del món, per bona que sigui, si no
hi ha duros al costat no serveix per a res, però per a res, eh?,
perquè no vagi amb cançons als pagesos, ja les senten a un altre
lloc, estaran igual d’encantats. Per tant, duros, n’hi ha d’haver,
però el més important, Sra. Consellera, és que quan
comprometem una línia s’ha de pagar, i s’ha de pagar a temps,
no dos anys després com estan fent, o un any després com estan
fent.

Jo puc compartir totes les ajudes del PICAB. El PICAB va
tenir una revisió en el 96-97 -és del 92-; tots estàvem d’acord,
tots, i diuen que s’han complert totes les ajudes. N’hi recordaré
una que no s’ha complert, que és la concentració de la
transformació de la llet. Vostè ho sap, que no s’ha complert, per
exemple. I li dic que aquelles ajudes consensuades per tots, amb
el sector, tots els partits polítics, tothom, avui estan desfasades.
N’hi ha moltes d’aprofitables, però estan desfasades. I se’n
recordarà qui era el conseller, Sra. Consellera, vostè se’n
recordarà de qui era el conseller del moment, veritat? És aquell
conseller que hi ha aquí dins aquesta sala, que no és vostè, i que
el Sr. Garcias ha citat sense nomenar-lo i que jo no nomenaré.
I li dic que l’hem d’adaptar, l’hem de canviar, fins i tot, Sra.
Consellera, li dic que en aquell temps -i recordi-ho- hi
participaren tots, fins i tot els partits polítics. Fins ara vostè si es
distingeix és perquè no hi ha hagut participació dels grups
polítics perquè vostè no ha volgut perquè ha tengut l’oferiment.
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L’hi torn a reiterar, però amb la reiteració de colAlaborar, Sra.
Consellera, li deman: per favor, pagui.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Renunciada la paraula pel portaveu del Grup Mixt,
té la paraula el portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, només per dir-
li, Sra. Consellera, que més enllà de mesures conjunturals, més
enllà de les qüestions puntuals que lògicament s’han de fer i
s’han de dur a terme perquè no queda més remei que fer-ho així,
però sobretot té el nostre suport pel que puguin ser mesures més
àmplies, més globals per assegurar el futur del sector. Jo crec
que hi ha d’haver una sèrie de mesures i de plans estratègics de
cara al futur, insistesc, més enllà de les mesures puntuals, i en
aquest sentit crec que hi hem d’anar fent feina tots i amb el
consens de tot el sector i de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President, només per puntualitzar una sèrie de
qüestions. És cert, com deia el Sr. Cardona, que les coses s’han
d’actualitzar i s’han de revisar, jo en això estic d’acord i a més
crec que no he dit el contrari en la meva intervenció. I quan
m’he referit a vostè en la seva etapa de conseller era
expressament per un dels -és igual- per un dels aspectes que jo
consider principals de qualsevol acció en el sector agrari, que és
l’organització de la producció a través dels mateixos productors,
i això els reglaments comunitaris ho permeten, ho preveuen, i si
no hi feim el necessari des de les institucions públiques després
evidentment continuam com sempre.

Ara bé, amb aquesta revisió o amb aquesta actualització de
les coses en el temps, jo convid que les faci tothom,
absolutament tothom, des dels grups que avui estan a l’oposició
i que han tengut responsabilitats de govern, passant per les
organitzacions agràries del sector i passant per les indústries i
per tots els que formam part d’aquest sector; ens hem
d’actualitzar tots. Perquè hi ha discursos, hi ha discursos, Sra.
Consellera, que són els mateixos de fa 17 anys, de fa 25 anys i
de fa més anys, fins i tot, i per aquí sí que no estam disposats,
almenys des d’aquest grup, a passar-hi. Llavors, quan es
demana que pagui, que pagui i que pagui, és anar a aquest
discurs de que quan no es compleixen els terminis o quan
s’estan revisant o cercant els fons per poder pagar sigui un
incompliment, quan el que està fent la conselleria és limitar-se
a complir els compromisos adoptats fins i tot en legislatures
anteriors. 

Vull recordar aquí, com he manifestat a la primera
intervenció, que un dels programes que han aconseguit millorar
les condicions de producció i de competitivitat de les
explotacions, que no s’ha entrat a discutir i que s’ha mantengut
i s’ha pagat amb el cost que això ha suposat, que el famós
Provacum, que ve com a conseqüència del famós Proporc...

(S'escolta la sintonia d’un telèfon mòbil)

Perdó, no havia desconnectat el telèfon.

Aleshores aquests compromisos s’han mantengut i s’han
complert. Per tant convid que tots facem també aquesta reflexió
d’actualitzar discursos, d’actualitzar anàlisis i de complir allò
pel qual tenim l’encomana dels ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Alguna cosa compartim, i no posarem en
dubte que les matemàtiques són una ciència exacta, això sense
dubtes, és exacta, i jo li dic i li he intentat explicar tota una sèrie
d’ajudes que entenem que són importants per allò que també
han manifestat els altres grups, en el sentit que no són
simplement repartir sinó que és crear estructura i donar
viabilitat, i és una cosa que a més compartim amb el sector. 

Vostè dirà si protesten... Miri, la situació és complicada com
per asseure’ns i no estam desanimats. Quan veim que hi ha
línies d’ajudes que aposten per les inversions, que aposten pel
valor afegit, que aposten per modernització, que hi ha joves que
hi van, jo crec que és important donar-los suport, i per tant és en
aquest sentit que treballam, molt complicat perquè tenim el
pressupost que tenim, però el que tenim és sobretot donar
resposta. 

I ho dic perquè hi ha altres temes, i vull posar un exemple,
que també hi ha altres línies d’ajudes que entenem que són
importants, i és per entendre també que arribam al pagès, que
arribam a donar-li el dia a dia ajuda. I jo just li posaré un
exemple com és el que tenim amb les ajudes per a les ADS, que
hem augmentat molt, hem augmentat molt i això és estar devora
el pagès donant-li resposta. Jo aquí li vull dir que l’any 2003
s’estaven pagant 135.000 euros; l’any 2004, 181.000 euros;
enguany estam pagant..., enguany no, el 2008 vàrem pagar
266.895 amb menor nombre de vaques. Per tant amb les
associacions de defensa sanitària també estam donant resposta
perquè entenem que el tema de sanitat animal és importantíssim;
el tema d’assessorar també el ramader a l’hora de tenir una
nutricionista, que ens va criticar segon qui, per ajustar costos
també en el tema d’alimentació animal és importantíssim i és el
que estan demanant. Per tant hi som dia a dia, no just amb
aquestes línies que a vegades s’ha fet més ressò.
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Jo crec que les associacions de defensa sanitària és un bon
exemple de la feina que estam fent dia a dia per ajustar els
costos mateixos de producció del ramader, per ajustar també en
millora sanitària, però també jo em deman què feien quan estam
parlant d’unes altres..., i que els ramaders sí que ho havia
demanat, què feien per la declaració de territori lliure de
determinades malalties tan importants com són la tuberculosi i
la brucelAlosi. Nosaltres ara, ara començam, ara començam el
vertader programa per declarar zona lliure d’aquestes malalties
com la tuberculosi o la brucelAlosi. 2009, 10, 11, 12, 13, cinc
anys, i començam ara. Jo no sé en què s’ho gastaven vostès; què
es gastava quan hi havia...?; tenim la relació de la despesa, i la
començam ara, la campanya. Són campanyes que no tenen el
ressò suficient però que hi som dia a dia, i això és molt
important a l’hora de fer un producte competitiu, a l’hora de
competir amb els productes que ens vénen de fora, perquè ara
serem declarades..., com altres, amb altres sectors ramaders,
però parlam avui del vacum, però estam parlant d’un programa
concret amb pressupost per a l’eradicació..., i aquest sí que els
interessa, perquè jo quan he parlat amb els ramaders sí que em
demanen, i estan satisfets que ara parlem d’aquesta declaració
i que treballem juntament amb el ministeri per a aquesta
declaració de lliure. Això són altres exemple, com també hem
ajudat Menorca per fer un tractament dels animals morts, hem
donat una ajuda important per al correcte tractament, com
moltes altres també en què hem estat treballant.

Li ho dic amb les mateixes paraules i ho podrà veure a la
transcripció: hem començat a pagar, hem començat a pagar. Jo
li he repetit que dia 14 d’abril aquest programa del boví, del que
abans es deia el Proagro, havíem tancat la convocatòria dia 14
d’abril. Hem pagat aquells expedients que estaven bé; hi havia
expedients que no es poden pagar, i vostè ho sap perfectament,
no podem pagar si no està correcte. Per tant hem començat a
pagar aquells expedients que estaven bé. Vàrem tancar dia 14
d’abril i ens hem posat a treballar tot d’una per tenir la resposta.

I jo li vull insistir, perquè aquí vostè em deia “el pla
estratègic és fer coses”; no, no, el pla estratègic hi ha totes unes
línies d’actuació i que es complementa, com he comentat
anteriorment, amb el pla estratègic d’Espanya, perquè és una
preocupació no just d’aquestes illes. Per tant hi ha d’haver
aquest complement amb el pla estratègic que es planeja en el
ministeri fruit de la resposta que ha tengut a petició de les
diferents comunitats autònomes com nosaltres mateixos, i per
tant hi ha d’haver aquestes línies d’actuació i també, com es
referien el Sr. Barceló i el Sr. Garcias, també ens han de donar
futur, és a dir, estam parlant no just d’ajudes puntuals, de
subvencions puntuals, sinó ajudes encaminades que també
podem donar futur.

I jo vull insistir, perquè és important, en allò que hem
destinat el 2008: hem destinat més de 4,5 milions d’euros per al
sector boví. Vull repetir-ho perquè és més del doble de
qualsevol dels darrers anys, és més del doble de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, demanaria que poguéssim acabar les
intervencions i no féssim mecanismes propis d’altres
parlaments, com el parlament anglès.

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

Repetesc, és més del doble de qualsevol dels darrers anys,
perquè..., perquè la situació és excepcional. Per tant hi ha hagut
resposta.

I després també li vull insistir en allò de les quantitats. L’any
2007 es varen destinar 180 euros per vaca les 100 primeres, i 72
euros a partir de la 101. 2008: 200 euros per vaca a les 100
primeres, i 175 euros per vaca, més del doble. Per tant anem
clars amb les xifres que tenim, anem clars amb les xifres que
tenim.

En colAlaboració. Evidentment, tota la colAlaboració en allò
que demanin, en allò que ens demanin per part dels grups
parlamentaris. Nosaltres l’esforç que feim per treballar
juntament amb el sector per consensuar, per dur a terme aquest
pla estratègic, jo crec que és important perquè és el que ens
estan demanant, que no sigui, ja dic, una ajuda puntual sinó que
sigui qualque cosa més, com necessita el sector.

I després en relació també a allò que expressava el diputat
Sr. Barceló, jo li vull repetir les gràcies. Jo crec que és
important compartir aquestes mesures estructurals, que no es
redueixin a una simple subvenció, i que puguin ajudar realment
a millorar per donar garanties i viabilitat de futur. I sobretot
també, amb el Sr. Garcias, que aquí és evident que hem
d’actualitzar el discurs, perquè la situació és diferent. Per tant
hem de tenir la resposta i sobretot també els compromisos que
hem adquirit amb el sector, i així estam treballant.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Consellera.

Havent-se esgotat l’ordre del dia d’avui, s’aixeca la sessió.
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