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EL SR. PRESIDENT:

Començarem, si els pareix, aquesta sessió, i en primer lloc
passam que comuniquin si hi ha substitucions a la comissió.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix el Sr. Miquel Àngel Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet el Sr. Joan Huguet.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Marian Suárez.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque substitució més?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Cristina Rita substitueix Josep Carretero.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, senyors diputats. 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

Passam, idò, al punt únic del dia d’avui, que és la
compareixença de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura i Pesca
per tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria per a
l’any 2008.

Assisteix l’Hble. Consellera Sra. Mercè Amer i Riera,
acompanyada del Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo, secretari
general tècnic; Sra. Francesca Parets Amengual, gerent de
FOGAIBA; Sra. Aina Calafat Rogers, gerent de SEMILLA; i
Sr. Vicent Tur Torres, cap de gabinet.

Els he de dir que, com que som portaveu d’aquesta
comissió, em passarà a substituir a partir d’ara la
vicepresidenta, la Sra. Antònia Gener. I dit això cedesc la
paraula a la consellera. Gràcies.

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

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
bon vespre a tothom. Comparesc avui aquí davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per
explicar i justificar les polítiques que des de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca volem desenvolupar l’any 2008, i alhora

també donar a conèixer de quina manera hem quantificat
aquestes actuacions.

Les polítiques que tenim previst dur a terme l’any que ve i
el pressupost que hem decidit destinar-hi tenen un punt de
partida ben clar: som conscients de la importància que té el
sector primari a les Illes Balears i dels beneficis
complementaris que suposa l’activitat agrària i pesquera a tota
la societat. I com que en som conscients tenim ben clar que
hem de gestionar un pressupost amb l’objectiu de garantir que
el sector continuï i tiri endavant.

No fa gaire vaig assistir en aquesta mateixa sala davant la
Comissió d’Economia, i ja vaig dir que considerava que el
sector primari és estratègic per a les Illes, i per això inspiraria
aquesta importància les nostres actuacions. Algú va dir que
això no era nou, que ho havia sentit a molts d’altres consellers.
Molt bé, molt bé, està molt ben dit, però deixau-me que ho
digui d’una altra manera: resulta que els nostres pagesos i
pescadors són els únics gestors de l’únic patrimoni que tenim,
la nostra terra i el fons marí. O és que tenim res més per deixar
a les generacions que vendran? És per això que és un sector
estratègic i per això hem de garantir la continuïtat, i per fer-ho
hem d’aconseguir una xarxa social forta, ben lligada, ben
present i ben arrelada en el territori, un colAlectiu organitzat,
reconegut per la societat que consumeix els aliments que
produeix i es beneficia de la gestió que fa del territori; un sector
fort i competitiu, al cap i a la fi.

És ben evident que per dur a terme aquestes actuacions en
aquest sentit no podem perdre de vista mai el marc en què ens
trobam, la Unió Europea. Els pressupostos generals de la Unió
Europea per a l’any que ve reflecteixen una tendència clara a
disminuir les subvencions directes als agricultors i desplaçar
aquest finançament cap a programes de desenvolupament rural.
Bona prova d’això és el nou pla de desenvolupament rural
2007-2013 que ja hem impulsat i presentat a la Unió Europea
on, com sabeu, ja ha estat admès a tràmit, un programa que serà
el referent de la nostra pagesia durant set anys i que suposarà
una inversió de prop de 174 milions d’euros per poder fer front
a tota una sèrie de mesures com la incorporació de joves, el
foment de la formació professional, la modernització de les
explotacions i infraestructures agràries, o la promoció
agroalimentària.

Val a dir, però, que l’aportació que fa la Unió Europea per
a aquest període tant en PDR -Pla de Desenvolupament Rural-
com al nou programa de pesca -el FEP-, és força més reduïda
que la feta anteriorment i, per tant, és important destacar
l’esforç econòmic que haurà de fer a partir d’ara el Govern de
les Illes Balears.

Amb aquesta intenció, doncs, que les polítiques d’aquest
departament vagin encaminades a millorar la situació del
sector, els pressupostos que presentam per aquest any estan
centrat a millorar la competitivitat del nostre sector econòmic,
a controlar el producte des de l’explotació fins a la seva
comercialització, a garantir que aquest producte tengui el
reconeixement que es mereix el mercat, a impulsar la
traçabilitat i la seguretat alimentàries, a fomentar la producció
ecològica, a dedicar molts d’esforços a la investigació i
formació agroalimentàries, i a potenciar el model sostenible de
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producció que faci un ús responsable dels recursos naturals,
així com un nou model de consum.

Com a eines fonamentals per dur a terme bona part
d’aquestes actuacions, la Conselleria d’Agricultura i Pesca farà
servir les empreses públiques que hi estan vinculades: IBABSA
-Institut de Biologia Animal de Balears-, SEMILLA -Servei de
Millora Agrària- i el FOGAIBA -Fons de Garantia Agrària i
Pesquera-, que gestionaran un total de 86,8 milions d’euros. 

Volem remarcar l’esforç econòmic considerable que es fa
des de la conselleria per dotar econòmicament aquestes
empreses i que suposa un 11,6% més del que s’havia destinat
l’any passat. Dit això explicaré el pressupost del meu
departament a grans trets.

La Conselleria d’Agricultura i Pesca gestionarà l’any 2008
un total de 68,8 milions d’euros. Així, sense comptar les
transferències corrents i de capital que es faran a les empreses
públiques, la Secretaria General tendrà un pressupost de 4,2
milions d’euros. Pel que fa a les direccions general, Agricultura
gestionarà 2,4 milions d’euros, Desenvolupament Rural
disposarà d’un pressupost de 13,1 milions d’euros, i la Direcció
General de Pesca comptarà amb prop de 3 milions d’euros.
Voldria ara detallar una mica més què pretenem desenvolupar
a través de cadascuna d’aquestes àrees del meu departament i
quin pressupost acompanyarà aquestes actuacions més
importants.

La Secretaria General, que comptarà, com he dit, amb un
pressupost de 4,2 milions d’euros, s’encarregarà de coordinar
i gestionar els serveis generals i comuns de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. S’encarregarà així mateix de l’assistència
jurídica i tècnica i de controlar despeses i confeccionar el
pressupost. Entre les actuacions més destacades per a l’any
2008 vull comentar l’adequació de la seu de la conselleria per
complir la Llei d’accessibilitat: eliminar barreres
arquitectòniques amb la instalAlació d’un ascensor a l’edifici.

La Direcció General d’Agricultura, com ja he dit també,
tendrà un pressupost de 2,4 milions d’euros, prop d’un 33%
més que l’any 2007. D’aquesta àrea cal destacar sobretot les
inversions dotades amb 902.000 euros i que gairebé doblen
l’anterior exercici. Això té una explicació ben lògica que en
part també ja he comentat, i és l’aposta decidida que fa aquesta
conselleria en qüestions clau per al nostre sector, com és
recerca, com és formació, com és divulgació, així com la
voluntat de potenciar de forma definitiva l’Institut de recerca i
formació agrària i pesquera de les Illes Balears. 

La Direcció General de Pesca gestionarà l’any que ve
gairebé 3 milions d’euros, un 36% més que l’any 2007. Ara bé,
al capítol 6 d’inversions l’increment és encara major: en
conjunt, sumant els programes europeus de pesca, tant l’IFOP,
que ja acaba, i l’IFEP, el nou fons europeu, i fent comparativa
amb l’any 2007, aquesta conselleria destinarà el proper any un
61,43% més de pressupost a aquest sector pesquer. I tot plegat
amb un objectiu ben clar: garantir el desenvolupament
sostenible a mig i llarg termini dels nostres pescadors, fent
compatible la protecció i el manteniment dels recursos pesquers
i l’establiment d’un nivell extractiu adequat a l’estat dels
recursos. Així mateix s’avaluaran els estocs d’espècies del

litoral més importants i es reforçaran les reserves marines i les
repoblacions. Entre els principals projectes que durà a terme
aquesta direcció general cal destacar la millora de la
productivitat i l’explotació dels recursos marins, que compta
amb un pressupost de 619.726 euros; i a banda es millorarà la
comercialització i es faran esforços per diferenciar al mercat el
peix pescat a les Illes amb la intenció de donar-li valor afegit.

La Direcció General de Desenvolupament Rural disposarà
durant el proper any d’un pressupost de 13 milions d’euros. La
major part d’aquests 12,7 milions d’euros es destinarà a
inversions. Cal destacar la pujada considerable, prop d’un 40%,
respecte a les que s’han fet l’any 2007. Des d’aquesta direcció
general es duran a terme, entre moltes altres actuacions,
afavorir la incorporació de joves i garantir el relleu
generacional mitjançant ajudes econòmiques a aquells que
s’incorporin per primer cop al sector; assessorar els pagesos i
ramaders; modernitzar les explotacions; dotar adequadament
les infraestructures agràries amb instalAlació de noves estacions
agroclimàtiques a Menorca i a Eivissa; adquirir terrenys per
construir basses de regulació d’aigües depurades i xarxes de
regadiu; electrificació de zones rurals o adequació de camins
rurals. També des d’aquesta direcció general es potenciarà el
sector equí de les Illes.

Pel que fa a les empreses públiques, executores, com deia,
de bona part de les polítiques de la conselleria, els pressupostos
que s’hi dediquen es reparteixen de la manera següent:
l’IBABSA tendrà l’any vinent un pressupost de 7,2 milions
d’euros, prop d’un 11% més que l’exercici actual. Amb aquests
diners l’Institut de Biologia Animal desenvoluparà accions com
potenciar la millora sanitària i la millora genètica de les
explotacions; més investigació i nous programes sanitaris a
través de les associacions de defensa sanitària, les ADS;
fomentar un disseny de producció dels aliments que garanteixi
la seguretat alimentària als consumidors; desenvolupar
campanyes oficials d’eradicació de malalties com la brucelAlosi,
com la tuberculosi o la malaltia d’Aujeszky; posar en marxa un
control de possibles noves malalties que puguin aparèixer
també a la nostra ramaderia; controlar la prevalença de
malalties d’animals, és a dir, saber en tot moment si la malaltia
que es presenta a les Illes com afecta la cabana ramadera; tirar
endavant el programa de control de rendiment lleter, de qualitat
de la llet i d’acreditació de laboratori; i per acabar començar a
treballar en la nova estratègia de salut animal europea, que té
el vistiplau de la comissió i que està centrada en el benestar
animal, la vigilància de malalties, els controls periòdics i la
investigació científica.

Per capítols voldria destacar un augment d’un 15% en les
inversions i d’un 20% en les despeses d’adquisició de béns i
serveis, a causa del nou conveni amb el Laboratori
Interprofessional Balear, el LIBAL, per millorar el control i
l’alimentació del bestiar i de les malalties.
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L’empresa SEMILLA gestionarà l’any 2008 17,1 milions
d’euros. Cal destacar que el pressupost contempla
transferències corrents i de capital a aquesta empresa que
provenen de la conselleria i que suposen un increment
important d’un 27% respecte a l’exercici anterior. Els
pressupostos de SEMILLA es destinaran fonamentalment a
potenciar el suport directe al sector amb campanyes de compra
agrupada de farratge, cereals o altres productes, no només amb
la intenció de proveir d’aquestes matèries, com s’havia fet fins
ara, sinó també reforçar l’assessorament continuat i directe al
productor. També donar suport a les empreses participades per
SEMILLA com són Carn Illa o Plandisa i altres també
estratègiques, i potenciar-les com a eina imprescindible per al
sector. Entre altres coses a través d’elles volem assegurar el
manteniment de la sembra de farratges i proveir els ramaders i
donar uns sortida al producte de carn, als productes carnis, que
fan els nostres ramaders. Inversió en material també per
mantenir el laboratori de sanitat vegetal i les proteccions
adequades a les reserves marines. Finalment SEMILLA
s’encarregarà també de dur a terme el Pla de promoció
agroalimentària.

A través de FOGAIBA la Conselleria d’Agricultura i Pesca
executarà les seves polítiques relacionades amb la millora i el
foment del sector agrari i pesquer, incloses les que es deriven
de les polítiques comunitàries. Per fer-ho disposarà l’any 2008
d’un pressupost de 62,5 milions d’euros. Cal destacar sense
dubte que l’esforç de la conselleria per dotar el FOGAIBA de
recursos econòmics és superior al de l’any passat, superant-lo
en prop d’un 6%. Dels programes que desenvoluparem a través
de FOGAIBA l’any 2008 vull recordar principalment i destacar
el Pla de desenvolupament rural 2007-2013, que ja suposarà
una inversió de 10 milions d’euros el proper any. A més a més,
com no pot ser d’altra manera, el FOGAIBA mantendrà per al
proper any les principals línies d’ajudes al sector agrari i
pesquer.

Així, doncs, la bona gestió que feim comptes fer amb el
pressupost del 2008 servirà per executar polítiques clares i
concretes: investigació, divulgació, formació, traçabilitat,
seguretat alimentària, diferenciació de producte, nou model de
producció però també nou model de consum, i tot en vistes a
posar l’objectiu final a garantir la continuïtat del sector.

Pens que de la meva exposició s’extreu una idea prou clara:
els pressupostos del proper any, d’aquest any 2008, reflecteixen
un increment considerable de l’esforç econòmic que fa el
Govern a la mateixa conselleria d’Agricultura i Pesca i a les
empreses públiques. El que minva, en tot cas, és l’endeutament,
en bona part per mor de la impossibilitat legal de mantenir el
ritme anterior. Dit això crec que queda prou clar que els
pressupostos per a l’any que ve són ajustats a les necessitats del
sector, assenyats i suficients per desenvolupar les polítiques
que creim convenients.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Hble. Consellera. Procedeix ara la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions. No sé si el volen exercir... Entenem
que no.

Per tant intervé pel Grup Parlamentari Mixt el Sr. Mayans
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot donar la benvinguda i
agrair la compareixença de la consellera i del seu equip directiu
i de la conselleria, i, bé, ja passant a preguntar-li coses
concretes primer li faré un parell de preguntes potser un poc
més concretes, però llavors finalment li diré alguns aspectes
més generals, quina intenció tenen respecte a qüestions, com
dic, més generals.

Quant a la Direcció General de Pesca m’agradaria que ens
pogués especificar un poquet més dins el programa 718A, que
hi ha devers 600.000 euros i escaig, millora de producció
d’explotacions de recursos pesquers, en què s’ha pensat o quina
és la intenció respecte a aquesta quantitat. Així igualment
també amb el programa 718C, on hi ha 1.400.000 euros de
programes europeus també de pesca.

Quant a la Direcció General d’Agricultura, dins el programa
714B hi ha 900.000 euros que vostè ha citat, ha esmentat
breument quant a l’Institut de recerca i de formació; supòs que
si hi ha alguna cosa més ara m’ho comentarà. I també, sobretot,
a la Direcció General de Desenvolupament Rural hi ha una
quantitat important en el programa 531A, de 12 milions i escaig
d’euros, pràcticament 13. El títol del programa de les
infraestructures agràries en el món rural m’agradaria que
m’especificàs aquesta quantitat important en què s’ha pensat
invertir, tenint en compte que a Eivissa per exemple, a
Formentera no hi ha res, però a Eivissa hi ha 2.219.000 euros.

Quant al FOGAIBA, al capítol 7 hi ha una aportació, una
transferència de capital important, de 52 milions d’euros;
m’agradaria saber si ens pogués especificar quin tant per cent
d’aquesta transferència de capital anirà o s’aportarà al fons
europeu de pesca, i quin al pla..., al PDR, al nou PDR. 

Referent a l’empresa pública SEMILLA, a la memòria posa,
d’un dels objectius concrets, tinença d’accions respecte a un
parell d’empreses on participa el Govern. A part d’aquesta
tinença d’accions m’agradaria saber quina és la intenció per al
cas concret de Carn Illa, si té pensat el seu govern invertir-hi
més o quina és la intenció respecte a aquesta empresa. També
m’agradaria saber si dins SEMILLA hi ha alguna actuació
concreta respecte a les reserves marines i sobretot i
concretament respecte a la implantació d’esculls artificials,
siguin de cria o siguin de protecció.
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També m’agradaria saber -no ho he vist en els pressupostos-
quines marques de qualitat o garantia o denominacions d’origen
es pensen implantar o es pensen impulsar dins el Govern a tot
Balears. I també m’agradaria saber si hi ha alguna partida
concreta, via conveni, via ajuda directa, a la Unió de
Cooperatives de Balears. 

Ja passant a coses més generals m’agradaria saber -no ho he
vist tampoc als pressupostos- si hi ha partides concretes per
impulsar, sigui autònomament respecte al Govern balear o sigui
en combinació o conveniat amb altres administracions, per
exemple el ministeri, nous projectes de regadius.

En tema cooperatives també m’agradaria saber si hi ha
alguna actuació o alguna partida o algun programa concret -
tampoc no ho he vist- respecte a cooperatives eivissenques, la
Cooperativa Santa Eulària per consolidar un programa que
tenien ells important, per consolidar, com dic, la seva viabilitat,
o si hi ha algun altre conveni que complementi el que tenien
respecte a la Cooperativa Sant Antoni per desenvolupar el pla
de foment de la ramaderia; o de la Cooperativa Agroeivissa per
consolidar un projecte importantíssim que tenen ells també
finalitzat. Respecte a la futura i anterior extinta Cooperativa de
Formentera m’agradaria saber si hi ha algun tipus de conveni
o ajuda específica per complementar un conveni que s’havia
subscrit amb l’associació de ramaders, impulsors d’aquesta
nova cooperativa, com deia un conveni que complementi el que
en el seu dia es va fer amb el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, antic consell insular d’Eivissa i Formentera.

Vostè a la memòria posa la intervenció, la tinença d’accions
respecte a Carn Illa. Com vostè sap molt bé és totalment
deficitària, igualment que ho són molts d’escorxadors a les
Balears. En referència a aquests temes l’escorxador d’Eivissa,
com vostè sabrà també, és deficitari, igual que el de
Formentera; m’agradaria saber si hi ha algun tipus de conveni
o d’ajuda concreta per a aquest tipus d’escorxadors.

I ja per acabar i esgotar els 5 minuts que em toquen,
m’agradaria saber si hi ha alguna intenció respecte a la
conselleria, tampoc no ho he vist als pressupostos, per aprofitar
les instalAlacions que s’estan enllestint, que s’estan acabant
d’enllestir a la finca de Can Marroig a Formentera, on hi haurà
uns laboratoris per implantar allí una finca d’experimentació
agrària.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc
agrair, conjuntament amb tot l’equip que us acompanya,
aquesta compareixença i les dades que ens heu ofert de cara al
pressupost de l’any 2008. Felicitar-vos per l’exposició. Pensam
que són uns pressupostos realistes i que s’adeqüen en la mesura
en què es pot a la situació econòmica que presenta aquesta
comunitat. Per tant pensam que són uns pressupostos que jo he
qualificat com a de resistència, és a dir, que es mantenen a

l’espera d’una millora en el finançament general d’aquesta
comunitat.

També hem observat que hi ha una lleugera pujada respecte
a l’any anterior i que per tant seria aquesta línia, diríem,
continuista dels darrers governs de millorar aquesta conselleria
d’Agricultura. Aquesta pujada també enguany es fa més
efectiva en la inversió quant a Eivissa: hi ha una pujada d’un
40%, per tant es felicita per aquesta pujada que tenim; però,
clar, com que es parteix d’una quantitat tan ínfima, realment
podríem dir que la pujada no és quasi significativa, si no
s’entén que hi hagi tota una sèrie de partides a través de les
empreses com SEMILLA, IBABSA o FOGAIBA, per exemple.
Per tant sí que m’agradaria si es pogués concretar una mica més
sobre les accions que tenen previstes aquestes empreses,
especialment SEMILLA a Eivissa, i si seria possible tenir,
encara que sigui d’una manera aproximada, el pressupost
d’aquestes accions. Sembla ser que hi ha una queixa sistemàtica
a Eivissa, sobretot per la discriminació que diuen que pateixen
sobretot a les subvencions de l’empresa de Serveis per a la
Millora Agrària, SEMILLA; sembla ser que els costa que
arribin, o com a mínim aquests anys anteriors costava que
arribassin a Eivissa.

També dins aquesta mateixa àrea, dins aquesta mateixa
empresa, també des del Consell d’Eivissa hi ha aquesta
preocupació, com també ja us ha esmentat el company de grup,
de per què s’inverteix en aquestes empreses com Fruita Bona,
Esplet, Plantes Dissecades, Carn Illa, etc., és a dir, per què
s’inverteix en aquestes empreses i no en altres, i també fer-vos
una mateixa reflexió: si no seria possible introduir alguna de les
empreses d’Eivissa i redistribuir aquestes ajudes entre les
empreses també d’Eivissa.

Després també en aquest apartat de pressupost a Eivissa,
també sembla ser que costa que arribi a Eivissa aquest
programa de difusió de la vostra conselleria a les escoles de
primària, que ara se n’està parlant aquí a Mallorca. Per tant
també seria de desitjar que es canviàs aquesta dinàmica i que el
pressupost arribàs també a Eivissa.

Una qüestió ja possiblement una mica més general és si ens
podria fer algun tipus de reflexió sobre el manteniment i les
funcions d’aquesta empresa pública que és FOGAIBA, que ha
despertat molta literatura dins aquesta cambra. Per tant
possiblement també estaria bé que se’n parlàs una miqueta.

I finalment, així per anar acabant, també us demanaria que
mentre hi ha aquesta època que jo dic d’interregne entre els dos
estatuts, el que tenim i el nou, que sembla ser que estam en
terra una mica de ningú, si es podria mantenir, fer un esforç des
de totes les direccions generals, mantenir una comunicació molt
fluïda amb els consells insulars, sobretot per això que hi ha
competències traspassades, no n’hi ha de traspassades, i que a
vegades es poden produir -no ho sé- buits legislatius o buits...,
i llavors això acaba, diríem, perjudicant òbviament al ciutadà.
Per tant, mentre s’aclarissin dubtes que puguin anar sorgint de
la lectura d’aquest nou estatut, sobretot sembla ser que pot
haver-hi algun dubte en el tema o en l’apartat de la sanitat
vegetal i animal, mentre hi ha per tant aquest tema sí que
miràssiu, féssiu un esforç per mantenir aquesta comunicació i
aquesta relació tan fluïda com pugui ser amb Eivissa, que no
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sigui dit allò que amb una altra conseller -i perdonau
l’exemple- es va recriminar a la consellera d’Interior que en un
moment determinat un dels seus directors generals estigués a
Eivissa perquè hi va haver un problema puntual. Jo en comptes
de veure-ho com un defecte, com una crítica, vaig felicitar la
consellera, perquè si el problema és a Eivissa per què el
director general no ha de ser a Eivissa per resoldre els
problemes? Per tant jo pens que aquesta dinàmica que va
inaugurar la consellera Leciñena jo pens que és una bona
dinàmica. I, res, que també si en aquesta conselleria, per tant,
també es veiés, us felicitaré.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, primer
el corresponent agraïment a la consellera i al seu equip per ser
aquí en aquesta compareixença. En segon terme manifestar que
des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina compartim les
línies mestres i generals que ens ha explicat la consellera en
aquesta compareixença, i les compartim diguem de manera
molt més accentuada en el cas de la Conselleria d’Agricultura
perquè, encara que sigui un tòpic, crec que és bo que tots els
grups ens manifestem i continuem combregant amb aquest
tòpic que és un sector estratègic. Si consideram que és un
sector estratègic tots ens hem d’alegrar que s’hagi dotat més
econòmicament aquest departament i que, per tant, hi hagi més
capacitat d’actuació en aquestes àrees, àrees tan importants
com és la seguretat alimentàries, àrees tan importants com és la
creació de valor afegit, àrees tan importants com programes de
difusió dels nostres aliments i de les nostres produccions, i
d’intentar en definitiva fer competitiu el nostre camp i el món
de la pesca. 

Per tant en aquest sentit la continuam animant. No volem
entrar en detalls. Simplement en relació a les cambres agràries
ens agradaria saber si hi ha qualque reflex pressupostari en
relació a la matèria per intentar treure profit d’aquest patrimoni
que té la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la
presència i les explicacions a la Sra. Amer, la consellera
d’Agricultura, i a la resta de l’equip que l’ha acompanyada. I
donar suport als pressuposts que ens presenten, als increments
de les distintes àrees que es plantegen. També donar
l’enhorabona pels increments en inversions, crec que és molt
important tot el que significa capítol 6 de cara a la millora del
sector. I per altra banda, evidentment, destacar que des del
nostre grup donam suport a totes aquelles accions i a totes
aquelles actuacions que puguin suposar una millora per a un
sector estratègic, com s’ha dit, i que té tota una sèrie de
dificultats afegides i que evidentment ja sé que és una repetició,
com deia el Sr. Melià, que feim tots, però és obligat dir-ho
perquè tots ho compartim així.

Per qüestions concretes que jo li demanaria, en primer lloc
li demanaria una concreció sobre el tema de la producció de
productes agroalimentaris propis, crec que és un sector que té
molt de futur, és un sector que pot avançar molt. Per tant, ens
agradaria saber exactament aquesta concreció. També el tema
de la concreció de la producció ecològica. Creim que també és
un altre sector que té molt de camí per endavant i crec que
també és important.

Després expressar la nostra preocupació per l’increment
dels costos que el sector en general està tenint, tan el sector
pesquer com el ramader, com en general l’agricultura. Costos
que poden anar des de l’increment dels preus dels farratges,
increments de gasoil, increments diversos, també com es
pensen afrontar i també les previsions respecte a les cambres
agraris. Crec que és un tema que hem demostrat la nostra
preocupació per aquesta qüestió i crec que també és obligat
saber dins l’any 2008 quines actuacions es pensen dur a terme
en totes aquestes actuacions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lloc
benvinguda a vostè i a tot el seu equip, o part de l’equip que
l’acompanya. I no només ressaltar un parell de qüestions
respecte l’exposició dels pressuposts, que si bé n’ha donat un
detall quant a objectius que compartim, com no podria ser
d’altra manera, sí posar de manifest algunes qüestions
importants.

Primer, coincidim com es va fer a l’exposició de les línies
mestres de la conselleria, en l’objectiu d’aquest govern i
d’aquesta conselleria. A més, és un objectiu compartit per tots
els grups parlamentaris, s’ha posat també de manifest tan en
aquella compareixença com avui mateix i segurament el diputat
que em seguirà del Partit Popular també coincidirà en què no
només és un sector estratègic, sinó que la majoria de mesures
que es duen a terme en aquest sector per a la regulació
comunitària de política agrària, és una translació any rera any
en la majoria de casos. Si bé hi ha un seguit de particularitats
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i de qüestions que s’han posat en funcionament en legislatures
anteriors i que jo crec que valdria la pena, si té les dades, la
càrrega que suposaran per als pròxims exercicis un seguit de
programes, pro-agro, pro-alfa, pro-porc, pro-bou, etcètera,
d’inversions en finques agrícoles i també de suport a rendes
agràries. Si s’ha vist en els pressuposts, hi ha una important
càrrega financera d’exercici en exercici que esperem que en
exercicis futurs es millori, com hem coincidit tots els grups
parlamentaris amb una millora del finançament de la comunitat
autònoma.

Dit tot això, sí que ressaltaria la coincidència absoluta amb
el procediment a seguir. En primer lloc la incorporació de joves
i el foment de noves incorporacions a l’activitat agrària,
millores en la investigació, desenvolupament, competitivitat,
promoció, diferenciació, tot el tema de (...) i a més són
directives comunitàries que no fa una hora, a la comissió
anterior, el conseller de Salut també ha posat de manifest tot el
tema de seguretat alimentària i allà on el sector agrari hi té molt
a veure. I després, molta part d’això que teòricament vendrà
finançant i en part resolt pel nou PDR, si pot donar alguns
detalls en xifres d’aquest nou PDR i si pot matisar un poc la
qüestió dels programes que es deuen d’exercicis anteriors en
quina situació estan.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria evidentment
començar per saludar la consellera i l’equip de la conselleria
que avui comparteixen una estona amb nosaltres per explicar
quina és la política agrària que duran a terme l’any 2008. 

Jo voldria començar fent una referència a la memòria del
pressupost allà on parla..., jo crec que val la pena, hi ha una
part que és més filosòfica, però després hi ha una part que toca
els duros. Dins aquesta filosofia hi ha un seguit d’expressions
que valdria la pena almenys reflexionar-hi i és quan parla de la
“revisió metge de la PAC”, és una expressió si tan vol de per
allà dalt, que diu que l’objectiu prioritari és revisar, o estudiar
les possibilitats de mercat davant la perspectiva mundial i quins
han de ser..., i això és molt correcte i és la realitat, hem de
competir. Vostè, Sra. Consellera, ho deia fa un moment, hem
de ser competitius. I quan un és competitiu no ho és respecte
d’una empresa del poble del costat, és competitiu respecte
qualsevol empresa i per tant, quan parlam d’agricultura,
respecte qualsevol explotació agrària del món. I això es diu
molt fàcilment, però té la seva importància i té les seves
connotacions.

Aquí parla que s’han de produir els necessaris ajustos,
estudiar els ajustos i quan parlen d’ajustos per BrusselAles i per
Madrid, aquí ja podem tremolar perquè sempre rebem, sempre.
A mi m’agradaria saber, Sra. Consellera, quines són les
previsions respecte d’aquests possibles ajustos que hagin de fer
i què ens tocarà rebre aquesta vegada? I seguint amb aquesta

idea, parla de la inevitable liberalització, que això implica
certament i és veritat, que s’importaran més productes de fora,
però que també els nostres productes tendran l’oportunitat de
poder sortir fora de la Unió Europea. I això és molt correcte i
això està molt bé. Però tornam a les mateixes, quan parlam de
liberalització, amb quines condicions? Perquè clar, aquí li
posaré un exemple que vostè n’ha parlat. Hem de dirigir una
política important, Europa ho imposa sobre benestar animal.
Això signifiquen costos d’explotació i a més elevadíssims. Per
tant, el pagès, el ramader que hagi de fer aquestes inversions a
l’hora d’amortitzar haurà de repercutir en el preu de la carn, de
la llet, etcètera, primer del producte de l’explotació de la
granja. La carn que ens entri de fora també tendrà les mateixes
obligacions que tendran els pagesos d’aquí? 

Si això no és així no competim en peu d’igualtat i per tant,
no s’està liberalitzant, s’estan fent guetos, o corralitos com
deien a Argentina. És a dir, si hem de competir, Sra.
Consellera, hem de competir en peu d’igualtat. Del que estic
parlant ara és una qüestió que convendria tenir clara tots i per
tant, és evident que el Govern de les Illes Balears és molt
important, té molt de poder, però no el suficient per imposar
aquest criteri a BrusselAles, però seria bo que entre tots ho
intentem fer. Per tant, seria bo que el Govern expressés quina
és la seva postura i quins seran els seus fonaments respecte
això. Competirem vertaderament d’una manera lliure o hi haurà
unes obligacions per a uns i per a d’altres no? Això ens recorda
la competència quan parlam en temes de comerç, se’n recorda
dels productes que vénen de fora i que no vénen en les mateixes
condicions? Aquí estam igual, amb una diferència, el sector
primari de les Illes Balears és molt més dèbil. Per tant, valdria
la pena que es tengués en compte aquestes reflexions i que hi
hagués una declaració forta i formal del Govern respecte
aquesta situació.

I entrant ja en temes si vol més concrets, hi ha algunes
qüestions que a mi no em quadren, possiblement perquè no
m’hauré mirat amb prou detall els pressuposts. Però miri, el
programa 531, quan estam parlant d’infraestructures agràries de
les zones rurals, ens trobam que quan parlen amb la memòria,
hi ha 7 objectius, dotació d’infraestructures de regadiu, regadiu
amb aigües depurades, camins rurals, electrificació rural,
estacions agroclimàtiques. Molt bé, quan estam parlant d’això
ens trobam que per una banda en la memòria, quan feim la
relació d’objectius, si parlam de xarxa de regadius només es fan
a Mallorca. Si parlam d’aigües depurades s’adquireixen
terrenys només a Mallorca i per cert són a Capdepera i Artà i
en canvi, hi ha un tema que fa uns dies que sortia a la premsa
que estava a l’aire i era l’adquisició dels terrenys necessaris a
Manacor i que pareixia ser que estava paralitzat i que no es
firmava el conveni. La inversió no es feia, però no quedava clar
per què. Seria bo que ens expliqués, Sra. Consellera, per què
només es fan inversions en aquestes zones.

L’única inversió territorialitzada que es veu és la
d’estacions agroclimàtiques que se’n compraria una per a
Eivissa i una altra per a Menorca. I en canvi, quan veim a les
dades econòmiques, passam a la territorialització i es diu que
a Eivissa hi ha 2 milions d’euros d’inversió. Però clar, a la
memòria quan es diu què és allò que volen fer, quan concreten
les obres, els projectes determinats, resulta que són només de
Mallorca. Aquesta aparent contradicció la podria aclarir.
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Després hi ha un programa el 714B, foment del sector
agrari i ens trobam que hi ha 1 milió d’euros en capítol 6, és a
dir, en inversions que diu que són inversions de caràcter
immaterial i d’altres inversions. Aquest milió d’euros és la
totalitat del capítol 6, no especifiquen absolutament res en què
invertiran aquest milió d’euros per fomentar el sector agrari.

I després hi ha una qüestió, Sra. Consellera, que a mi no em
quadra amb les dades que vostè ha facilitat, insistesc podria ser
fruit d’algun error meu. I és quan parla dels increments
pressupostaris que hi ha hagut de les empreses SEMILLA i
FOGAIBA..., per cert, Sra. Consellera, li vull agrair una cosa.
Ha dit que com a eina essencial de la conselleria estaven les
empreses públiques i ha anomenat SEMILLA, IBABSA i
FOGAIBA. Una ilAlustre diputada fa un moment acaba de dir
que FOGAIBA ha provocat una gran literatura no gaire positiva
en aquesta cambra. Aquesta literatura no positiva era
precisament provocada, entre altres grups polítics, pel seu.
Significa, Sra. Consellera, que rectifiquen i consideren que
FOGAIBA és una eina essencial com vostè ha dit? Que és una
bona eina per dur endavant aquest projecte? O simplement és
una cosa provisional? Jo com que m’ho crec quasi tot, pens que
ha dit la veritat i seria bo que, com l’altra vegada es dedicaven
també a parlar d’una manera negativa de SEMILLA i al final
quan entraren en el Govern l’únic que varen fer va ser potenciar
SEMILLA, si ara pensen fer el mateix, facin el que va fer el
conseller Morro i diguin que efectivament, aquestes empreses,
aquestes entitats han servit per ajudar als pagesos. M’agradaria
sentir-li dir.

Dit això, entram en els diferents capítols de SEMILLA.
Miri, jo li faré un resum tan de FOGAIBA com de SEMILLA.
Incrementen els capítols de personal i de despesa corrent i
baixen els d’inversions i ajudes als pagesos, capítol 7. Les
dades que tenc, insistesc tal vegada equivocades, és que
SEMILLA capítol 6, inversions directes, l’any 2008 són
2.346.000 euros. L’any 2007 eren 4 milions d’euros. En capítol
7 hi ha una diferència grossa que no entenc, l’any 2008 hi ha 3
milions d’euros prevists per a ajudes..., el capítol 7 són
transferències de capital, per tant, és allà on hi ha les ajudes als
pagesos, 3 milions d’euros en el 2008, 10 milions d’euros l’any
2007. La diferència a mi em pareix que és a l’inrevés del que
vostè ha comentat.

FOGAIBA total de despesa es calcula per al 2008 de 62
milions d’euros. El total de despesa del FOGAIBA l’any 2007
era de 67 milions d’euros. És a dir, hi ha un decrement, una
baixada. Puc dir-li que en capítol 1 hi ha un increment de 6
milions d’euros per al 2008, 5 milions d’euros per al 2007 de
personal, quasi 1 milió d’euros de diferència, d’increment
respecte el 2008. De capítol 7 hi ha (...) 57 milions d’euros en
el 2007, 52 milions d’euros l’any 2008. És a dir, hi ha una
baixada de 5 milions d’euros. Si això és així, ho pos en
condicional, a mi em preocupa i em preocupa especialment per
una raó, clar, a un moment com ara allà on és evident és que hi
ha una crisi sobrevinguda en el sector, especialment ramader,
per l’increment de costos, combustible, pinsos, etcètera. I
justament ara que se suposa que hem de prendre mesures, la
conselleria ha anunciat mesures de xoc, justament ara que és
absolutament imprescindible donar suport de manera seriosa i
forta al sector ramader, al sector agrari, resulta que hi ha unes
baixades importants en les transferències i en el capítol que es

donen a les empreses agrícoles, als pagesos en definitiva. A mi
això em va omplir de preocupació.

No ha explicat, tal vegada no és objecte d’aquesta
compareixença, però no ha explicat si pensa o no pagar les
ajudes pendents que hi ha ara, de l’any passat, que pel que s’ha
publicat pugen a uns 25 milions d’euros entre les diferents
línies. I una qüestió que jo crec que ajudaria molt i s’ha fet
altres vegades, es va fer a l’anterior Pla de desenvolupament
rural, s’ha fet a altres comunitats autònomes. I és que com que
el Pla de desenvolupament rural té una tramitació burocràtica
bastant feixuga i lenta, això significa un desfasament entre el
moment que acaba el darrer, és a dir, el Pla de
desenvolupament rural que acaba enguany i el que ha de
començar, en teoria hauria de començar el primer de gener de
l’any 2008, per poder quadrar això d’enguany. Molt bé, clar si
això és així, aquest desfasament significaria una pèrdua de sous
per part dels pagesos. Ja li ho vaig plantejar en la seva
compareixença, però m’agradaria que aquí quedés clar si és
possible la Conselleria d’Agricultura avançarà..., és a dir,
tècnicament es considerar despeses elegibles les inversions que
es facin. Però parlant en pagès i clar, avançarà els duros dels
plans de desenvolupament rural fins que s’hagi aprovat, o ho
deixarem pendent a la seva aprovació? Aquesta mesura,
aquesta avanç seria un avantatge perquè per mor de què un dels
problemes que tenen els pagesos..., la crisi al final sempre és el
mateix, liquidesa econòmica. Si es paguen els retards, si a més
d’això es poden avançar les ajudes previstes en el PDR, podran
donar un respir important.

Hi ha també una qüestió que m’agradaria que aclarís. A
SEMILLA, parlant de les activitats que fa, una que és molt
interessant, promoure el consum dels productes illencs dins
l’àmbit autonòmic, això no ho acab d’entendre i en els casos
que hi hagi excedents els durem fora. Només pensam fer
promoció de consum de productes de les Illes Balears quan hi
hagi excedents? 

I finalment hi ha una inversió immaterial en el FOGAIBA
de 100.000 euros per a implantació del Pla de seguretat ISO-
17799, ara segons la nomenclatura revisada és 27002, per
certificar els processos d’organisme pagador. A mi em pareix
molt bé, em pareix perfecte i posant-me la gorra d’ex-conseller
de Comerç i Indústria em pareix molt bé que es certifiquin els
processos. Però hi ha una qüestió i és precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni. Vagi acabant. Gràcies.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

La Conselleria de Comerç i Indústria té línies a través de
l’IDI per ajudar i per fer aquest tipus d’inversions. A mi em
pareix molt bé, però tal vegada podríem estalviar aquests
100.000 euros perquè es podria fer a càrrec d’un altre
departament i aquests 100.000 vendrien molt bé per ajudar als
pagesos.

Vull ser obedient a la Sra. Presidenta, ja que aquesta és la
primera vegada que la tenim de presidenta i deixarem per a la
rèplica les qüestions de pesca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sra. Consellera, en torn de
rèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar totes les
qüestions que m’han plantejant en la mesura de les possibilitats
i amb el major detall que sigui possible aquesta consellera
intentarà respondre.

Començarem amb el mateix torn d’intervencions. El diputat
Sr. Mayans es referia sobretot a aquests programes de la
Direcció de Pesca. Aquesta mateixa setmana vaig tenir
oportunitat..., vostè sap que estam fent una volta per totes les
confraries, aquesta consellera vol anar a cada una d’elles per
conèixer la problemàtica, però també conèixer les mesures que
estan aplicant. Aquesta mateixa setmana vaig tenir oportunitat
i va ser una de les primeres qüestions que varen plantejar en
aquesta zona, a la confraria de Porto Cristo, va ser el tema dels
esculls. Jo ja els vaig poder plantejar aquest mapa d’esculls
artificials que es farien sobretot per protegir aquesta zona i això
era una de les qüestions que havíem plantejat i és una de les
qüestions que té clara aquesta consellera de dir, continuarem
allò que altres continuaren i ho feren bé. Per tant, aquí hi ha uns
esculls artificials que ja vàrem plantejar a la confraria, que és
una de les primeres qüestions que ens varen comentar que hi
estaven interessats, i això serà ja, vull dir que pel gener ja es
posaran en marxa, però no just això, sinó que al mateix temps
-i dic això perquè els facilitaré si volen tenir més informació
detallada perquè va ser una de les qüestions en què estaven més
interessats- també hi ha esculls de producció. Per tant era un
tema que entenem que és important.

Però no just això en relació amb els esculls que vostè
plantejava; és també el tema de les reserves. En el tema de les
reserves hem de fer un esforç important en la dotació; ens hem
trobat amb qualque reserva del 2005, com és la (...) i Malgrats,
que no tenien encara vigilància, i per tant ja tendran vigilància.
Jo crec que hem de fer un esforç perquè aquestes àrees
protegides, sobretot aquestes reserves tenguin la dotació
corresponent i tenguin, per tant, l’efectivitat que han de tenir,
l’efectivitat i la vigilància que han de tenir.

Em plantejava des de l’Institut de Recerca..., és un dels
temes que volem plantejar més, l’IRFAP, el que deim l’Institut
de Recerca i Formació, que hem de fer un esforç, hem de fer un
esforç sobretot de potenciar-lo, tenim una gran quantitat de
cursos que s’estan fent i una acceptació important i per tant allò
que hem de fer en tot cas és potenciar-lo, potenciar-lo no just
des de la conselleria sinó també amb la colAlaboració, que ja
hem iniciat converses, amb la Universitat. Entenem que la
formació és un dels puntals, i parlant de pesca també..., ara
també aquesta setmana que vaig ser a la Confraria de
Portocolom era una de les qüestions que plantejaven més,
formació i incorporació de joves. Vostès saben, a més, que
necessiten una formació prèvia obligatòria i, per tant, insistir en
aquests temes de formació ho consideram important i de cabdal
importància per la incorporació de joves, i per tant un dels
esforços que hem de fer en el sector per a aquest relleu
generacional.

M’estava plantejant també des de la Direcció General de
Desenvolupament Rural el tema del Pla de desenvolupament
rural. Estan en una quantitat d’uns 14 milions d’euros i en
pesca a més també hi ha, i em parlava del FOGAIBA,
1.900.000 euros. I ja m’avanç també a altres qüestions que
també repassarem, perquè ha estat una constant el que significa
el Pla de desenvolupament rural, un esforç que suposarà i, ja
dic, allò que hem hagut de fer aquest estiu just arribar és una
revisió en profunditat, una revisió en profunditat perquè també
el nou marc nacional hi va haver diferents versions que no es
varen completar fins dia 22 d’octubre, i per tant nosaltres
vàrem anar adequant i revisant en profunditat aquest pla que
entenem que va en la línia -i ja responent també a altres
qüestions que han plantejat- va en la línia que marca la Unió
Europea, és a dir, no just mesures agràries sinó mesures
agroambientals i també en línies de Leader, i que en aquests
moments, com sabeu, i ja hi havia fet esment a l’anterior
compareixença a la Comissió d’Economia, tenim l’acceptació,
i d’aquesta forma podem..., no estarà aprovat, com deia, fins a
l’any 2008, potser dins el primer semestre ens han estat
comentat, ho seguirem de prop, però he de dir que la normativa
en tot cas ja feim feina en les  bases reguladores, feim feina
normativa, perquè ja puguem avançar en normativa i per tant
que ja es puguin fer les peticions, en tot cas peticions que
rebem, però en tot cas que serveixin, condicionades a
l’aprovació, però, ja dic, la impressió que tenim parlant amb els
responsables, perquè és un tema en què aquesta consellera té
especial interès, és molt significatiu tot el que pot significar
d’inversió però també d’arribar al sector, fer aquesta pluja fina
que arribi al sector entenem que és important. Per tant hem
volgut fomentar i estam ara enviant aquesta normativa també a
les organitzacions professionals i també als consells perquè
puguin donar opinió i puguem treure sobretot en joves, sobretot
en millora d’explotacions, etc.

Plantejava el tema també de cooperatives. La cooperativa...,
és importantíssim en conjunt ara tot el que és el foment de
l’associacionisme, entenem que és bàsic dins un sector i ho hem
de potenciar i hem de colAlaborar amb el sector, no just ha de
venir de la conselleria sinó que ha de ser important sobretot en
formació. Jo entenc que ara fan un esforç important les
cooperatives, i em varen plantejar un pla quant a gestió, és a
dir, no just és aquest llistat de formació que hem vist
habitualment amb els cursos de formació, sinó sobretot a
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potenciar el que és gestió econòmica. Jo entenc que és un
moment importantíssim dins el moviment cooperatiu, i entenem
que l’esforç que es pugui fer en formació i sobretot en aquesta
àrea de gestió econòmica ho consideram important. I en concret
em demanava per la Cooperativa de Sant Antoni, que hi ha un
ajuda de 200.000 euros.

En relació a regadius, en regadius, tots aquests projectes
que figuren aquí, hi ha tota una relació ben clara
d’infraestructures de regadius que estan programades dins el
2008, programades amb finançament de la conselleria, però
també els en comentaré qualcuna altra que no és aquí i que és
finançada, amb molt d’esforç per part d’aquesta conselleria,
finançada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i
també els ho comentaré. Jo per fer una..., em demanava en
concret el Sr. Mayans els projectes i en puc fer una menció,
perquè, ja dic, n’hi ha alguns que començam i alguns que
continuam o que acabam. En concret hi ha Sóller-Fornalutx,
que l’inici és l’octubre del 2006 i acabarà el març del 2008; hi
ha un import total de les obres, fins ara, de 6 milions, i la
inversió que queda pendent és d’1.172.929. Hi ha obres de
reutilització d’aigües depurades a l’estació depuradora de Cala
Millor-Son Servera, agost 2007, desembre 2009; l’import total
de les obres són més de 8 milions d’euros i la inversió a
realitzar ara és de 3.435.000. Hi ha obres de reutilització
d’aigües depurades a l’estació depuradora de Maria-Petra-
Sineu; el gener del 2008 començaran i acabar el maig del 2009;
l’import total de les obres és 6.238.521, i la inversió a realitzar
ara és d’1.780.000. Hi ha obres de millora i condicionament de
la xarxa de sèquies de la font de s’Ull de s’Aigua, d’Estellencs;
inici, desembre del 2007 començaran, i acabaran el març del
2008; import total de les obres 56.231, i la inversió a realitzar
ara és de 36.000. Altres obres de condicionament de la xarxa
de sèquies a la font de Sa Vila, de Banyalbufar; començaran el
desembre del 2007 i acabaran el març del 2008, amb un import
de 495.293, i la inversió és de 345.000 euros. Obres també a
l’estació depuradora de Vilafranca; inici abril del 2008 i
acabarien el setembre del 2008, de l’any que ve, i import total
de les obres 1.500.000 euros. A la sèquia d’En Baster de Palma
també s’iniciaran el juliol del 2008 amb un import total de
3.500.000. 

Però també i amb tot això -feia referència als regadius- amb
tot això, no sé si era vostè o algun altre que em feia referència
a veure si n’hi havia d’altres, jo li vull explicar un projecte que
sí que és important, i tendrem oportunitat. És un projecte que
és finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. No
sé si és aproximadament..., ara no tenc la xifra exacta, però al
voltant de 8 milions d’euros a Formentera, el reguiu amb aigües
depurades. Amb això no és just, a vegades el pressupost ens
limita molt en quantitats, i jo vull insistir en la importància que
pot tenir tot aquest esforç que farem juntament amb el ministeri
i en colAlaboració, evidentment, i això serà una constant que
farem també, amb els consells dins el marc de l’Estatut, com ha
plantejat algun diputat o diputada, i per tant no és tan sols
insistir en aquestes xifres, que a vegades també es presten,
perquè estam parlant de pressupostos, però és la importància de
tot el que pot significar en tot l’equilibri en relació a tancar
aquest cicle de l’aigua, i per tant allò que podríem dir ni una
gota d’aigua depurada que es perdi.

Més qüestions que plantejaven és Carn Illa. Entram a un
altre tema important, que és el tema dels escorxadors. Creim
que és important, i algú també hi ha fet menció, la situació
econòmica o els dèficits que puguin suposar. Jo entenc que en
aquests moments hi ha una xarxa d’escorxadors i allò que hem
de fer és potenciar. Nosaltres ara mateix amb Carn Illa, que és
una de les empreses -algú també ha fet menció a aquestes
empreses- estratègiques o empreses participades per la
conselleria o a través de SEMILLA, és un dels esforços que
tenim que és important perquè dóna sortida als productes. En
aquests moments tenim una comissió, a més, formada. Aquests
tres dies han estat els membres d’aquesta comissió visitant
diferents escorxadors per poder completar un pla de viabilitat
que obtendríem en el mes de desembre, i entenem que a més és
important i s’han de mantenir aquests escorxadors, com Carn
Illa, també hi hem de donar suport perquè donen una sortida als
nostres productes ramaders, però també hem de veure aquesta
viabilitat, la qual hem de reforçar. I sobretot, ja dic, per
exemple amb les mateixes sala de desfer en què s’ha començat
a fer-hi feina, a veure si la viabilitat va per aquí, per facilitar de
cara també a donar aquest producte al consumidor que entenem
que pot ser important.

I ja per acabar, em parlava de la finca de Son Marroig la
qual, com vostè sap, és una competència de la Conselleria de
Medi Ambient.

En tot cas, no em vull oblidar, i en general, i abans d’acabar
amb el Sr. Mayans, vull agrair especialment el to i la bona
predisposició amb el plantejament d’aquestes qüestions que han
tengut tots i totes els diputats i que evidentment aquesta
consellera està satisfeta de poder parlar i de poder compaginar
amb tots vostès aquests temes que poden ser del seu interès.

I passant a la diputada, Sra. Marí, aquests pressuposts, ja
dic, hem fet un esforç important per a aquest increment que està
entorn d’aquest 8%; però ja dic, en el que hem de fer un esforç,
sobretot de racionalització, de priorització, és en aquestes grans
línies d’actuació i és amb aquesta idea que la conselleria, que
tot l’equip de govern de la conselleria hi fa esforç, perquè, com
deia, en general, i també altres diputats hi han fet menció, crec
que el que ens diu l’Estatut en relació amb el sector primari ho
tenim ben present, és un sector estratègic que sobrepassa la
importància econòmica, sinó també aquesta importància social
o importància cultural que té, i és en aquest sentit que hem de
treballar.

I a més em feia menció a Eivissa a tot el que afecta la
colAlaboració i lleialtat institucional, consider que és bàsica
aquesta colAlaboració, com no pot ser d’altra manera, i per tant
li he de dir que no just tenim reunions periòdiques en aquest
sentit, sinó que, a més, davant qüestions concretes que se’ns
puguin plantejar, les afrontam conjuntament, com així ha de
ser. I a més ja plantejam, com també ja vaig dir a l’anterior
compareixença per presentar les línies generals d’aquesta
conselleria, que estam en aquest procés de transició, però tenim
bàsicament aquesta visió de cara a aquest procés de
transferència, per tant la tasca que haurem de dur a terme de
continuïtat en un procés de transferències, així com es
contempla al nou Estatut.
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I evidentment que també plantejava aquestes empreses
participades, en qualsevol moment aquestes empreses que
podem tenir, com ara parlava amb Carn Illa, com podem parlar
amb Plandisa, la qual també és important, quan hem parlat de
colAlaborar amb situacions concretes que ens podem trobar ara
en el sector i que hem d’aplicar mesures de xoc, entenem que
també són viable i hem de colAlaborar amb el que sigui
necessari, siguin on siguin aquestes empreses. Ja dic, la
perspectiva d’aquesta consellera és ja tenir aquest nou marc
competencial i per tant feim feina amb línies concretes que
podem tenir, però, evidentment, com no pot ser d’altra manera,
amb la colAlaboració dins el conjunt del territori.

Estic contenta també que faci menció d’aquesta campanya
de les escoles. Jo crec que aquests bons productes que tenim a
les nostres illes i que, com a consumidors, hem de fer un esforç
per reconèixer aquests productes i per tant donar millor sortida
a la nostra pagesia, al nostre sector; tant de bo com també
aquests bons hàbits de consum, els quals són no tan sols bons
econòmicament per al sector, sinó també saludables, entenem
que és important que es transmetin a aquests petits
consumidors. I és en aquest sentit que va la campanya d’aquests
aliments de qualitat a les escoles i que, per tant, es pugui
transmetre a tota la societat en el conjunt. I a més, per la meva
formació, jo li diré que no passam aquesta tasca als docents,
com de vegades és molt bo de fer, sinó que colAlaboram
precisament amb ells, aportant els monitors. Però també, i crec
que és important, colAlaborant amb les mateixes empreses que
són presents en aquestes mostres i per tant poden demanar
aquests petits consumidors, els quals al final seran la nostra
societat del futur.

I bé, en concret, em feia esment del tema de la sanitat
vegetal i animal, ho consideram importantíssim, i a això hi han
fet menció altres que han intervingut després; crec que aquesta
nova estratègia de salut animal que ja ha passat a comissió i que
ara serà objecte de debat, crec que l’hem d’afrontar,
evidentment conjuntament, tant de bo aquestes polítiques ens
serveixin no just per ser més costoses, sinó per assegurar
aquests bons productes sanitàriament, donar seguretat
alimentària, donar qualitat alimentària és la millor confiança
que poden tenir els nostres consumidors per als nostres
productes. I per tant es referia tant a sanitat vegetal,
evidentment importantíssim, i jo avui mateix parlava de
qüestions concretes amb la consellera per a la total
colAlaboració i total actuació en qualsevol tipus de problemes
que hi pugui haver.

I ja dic, em plantejava el tema de l’Estatut, i jo crec que ho
hem plantejat d’aquesta manera.

Agrair especialment al Sr. Melià les seves paraules.
Compartim, diguéssim, crec que és important, en tot cas, des
dels diferents grups polítics poder compartir el fet del pes
d’aquest sector estratègic, el qual de vegades no és té
suficientment en consideració, i jo crec que és una tasca de tots
poder transmetre i poder compartir aquest esforç que es fa en
un sector que té poc pes econòmic, però té molta importància
per aquesta gestió del territori del fons marí. I és en aquest
sentit que hem de treballar conjuntament i tant de bo que
puguin sortir aquestes línies, aquestes opinions en positiu de
cara a poder donar continuïtat i poder donar viabilitat i sobretot

competitivitat a les explotacions o als nostres productes, com
també hi feia menció.

En concret em parlava de les cambres agràries que és un
tema que també vàrem comentar; aquesta consellera, l’equip de
govern, considera i hem parlat a més, ha escoltat el sector, ja en
va fer menció a l’altra compareixença, que aquests locals han
de ser objecte que el sector els pugui utilitzar, ja estam donant
ús; ja he tengut ocasió de parlar amb el sector i també amb
representants de l’administració o d’ajuntaments que estan
interessats a poder disposar d’aquests locals a determinats
moments, i en capítol 6 ja començarem amb la reforma, jo
entenc que la conselleria ha d’afrontar aquestes reformes i per
tant per oferir al sector aquest ús d’aquests locals que té per tot
arreu.

El Sr. Barceló em feia menció als productes ecològics, dels
quals ja hi ha una línia dins el PDR d’1.200.000 euros i per tant
crec que entenem que hem de reforçar quan parlam de
productes de qualitat, hem de fer l’esforç en aquests productes
els quals ja tenen una bona acceptació en el mercat quan hi ha
una marca de qualitat, quan hi ha una denominació d’origen,
quan hi ha una indicació geogràfica. I dins aquest ventall de
productes han de poder diferenciar i per tant reforçar, no tan
sols amb els que tenim, sinó amb altres que hem d’anar
incorporant, perquè això sí que ho entén el consumidor i per
tant amb altres també els hem de reforçar. Dins aquest ventall
de possibilitats ens trobam també els productes ecològics, cada
vegada amb molta més acceptació, i per tant dins aquest ventall
de possibilitats que té el consumidor tant de bo que se’n pugui
adonar de les diferències i per tant que pugui triar dins les
diferents possibilitats que pot tenir, i ja dic, tant a grans
superfícies com a petits comerços.

Em parlava d’aquesta pujada de costs. Aquesta conselleria
s’ha reunit en moltes ocasions amb el sector, no just aquí sinó
també a reunions que s’han pogut amb el ministeri, a les
conferències sectorials o al Consell Consultiu que realitzam
amb les diferents comunitats autònomes al ministeri, però
també a nivell de la comissió europea per afrontar a aquests
diferents nivells aquest augment de cost, però especialment
nosaltres hem de ser capaços d’afrontar-ho amb la situació que
tenim aquí a les illes. I aposta ja, com han pogut saber tots
vostès, hem tengut diferents reunions amb els representants de
les organitzacions; jo entenc que ara en aquests moments totes
les organitzacions parlen d’afrontar mesures, amb diferents
mesures, amb diferents quantitats, però, en tot cas, totes parlen
d’un pla de xoc per afrontar-lo conjuntament i és d’això del que
està satisfeta aquesta consellera. Però no només amb unes
primeres mesures inicials sinó també, com hem parlat i com
hem consensuat amb ells, també poder afrontar unes mesures
estructurals pel que deim: hem de fer no només productes
competitius sinó que hem de mantenir aquestes explotacions,
hem de fer que els pagesos, ramaders i pescadors mantenguin
les explotacions, siguin viables i hi hagi aquest relleu
generacional també que ho faci viable i que doni futur. I és en
aquest sentit que farem feina per afrontar, com saben tots
vostès, aquest augment que hi hagut important dels cereals i
que no té la corresponent repercussió en els preus que li donen
a aquest ramader, a aquest pagès i per tant hem de fer front amb
unes mesures inicials quant a gestió, quant a millorar aquests
costs de producció o també amb mesures, també que ens hem
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reunit, com saben tots vostès, amb una Mesa de la llet, tant a
Mallorca com a Menorca, també afrontar la comercialització
per donar sortida als nostres productes.

També em feia menció a les cambres agràries, que ja he
comentat anteriorment.

Agrair, com no podia ser d’altra manera, al diputat Sr.
Garcías les paraules per compartir les polítiques i sobretot
aquest pressupost. I ja dic, ha fet menció al Pla de
desenvolupament rural del qual entenc que ja n’hem parlat i
que, ja dic, hem volgut agilitar al màxim, és a efectes ja 2007
i per tant es podran, estam traient la normativa perquè puguin
tenir aquestes línies que hem comentat i consideram que serà
una eina important per als pagesos, ja dic, per les mesures, però
també per la importància econòmica.

El Sr. Cardona feia referència a les línies que es poden
establir a nivell de la Unió Europea i jo crec que ara mateix
unes línies ben clares que hem pogut veure i que s’han traduït
aquí, que tenen importància a les Illes Balears és en relació
amb mesures concretes i flexibilitat que s’ha pogut donar, per
exemple, davant ... -estàvem amb vostè, Sr. Cardona,
responent-, en relació, em feia esment de tot d’una a aquesta
revisió de la PAC i de les polítiques que es poden dur a nivell
de la Unió Europea. Crec que som a un moment especialment
important i sobretot perquè, fent el seguiment d’aquests darrers
acords de la mateixa comissió, estam en aquesta línia de major
flexibilitat, podríem dir. Entenc, quan hem fet referència aquí
a aquesta pujada del preu dels cereals i per tant com es pot
afrontar a cadascun dels nivells, nosaltres parlàvem aquí a
nivell de comunitat autònoma, però també de vegades han de
venir aquestes mesures a nivell de la Unió Europea i hi ha
hagut ja propostes concretes de les quals hem tengut oportunitat
de parlar, però que ja des de la Unió Europea, des de la
comissió s’han pogut acordar, a proposta de la comissió, i per
tant ens han ajudat també a donar un poc més d’estabilitat a
aquesta pujada que va tenir lloc dels cereals; parlem d’aquest
10% de goret que s’ha pogut sembrar, parlem de la suspensió
temporal, perquè no és definitiva, dels aranzels d’importació;
per tant que ha significat també, ha pogut significar l’entrada,
ja dic, els aranzels podien suposar entre 2 euros i 13 euros tona,
per tant ja ha pogut significar entrades i per tant intentar
contenir preus, com també la suspensió d’aquestes ajudes a les
exportacions. Per tant que queden aquí i una certa contenció de
preus que ens ajudin en aquest moment a afrontar millor també
aquest tema que plantejàvem, ja dic, i que la repercussió aquí
a les illes, com deia, i per l’especial situació o per la condició
d’insularitat mateixa, que tenim un augment més important dels
costs a aquests ramaders i no té la seva repercussió en els preus
i fins i tot de vegades, com ens trobam amb el preu de la llet
que ara obté un preu més baix del que puguin tenir a la
península, ser capaços d’afrontar aquestes mesures de forma
conjunta, per exemple com hem fet amb la Mesa de la llet.

Però també ens trobam una altra, la qual també és una
reflexió així com està en aquests moments l’organització comú,
la modificació de l’organització comú del mercat del vi, en el
sentit d’afavorir la competitivitat, i és amb mesures més de
caire, i ho deia la comissària Fisher en el sentit de millores de
cara a la producció, no tant a finançar excedents com millores
a la producció, evidentment com millores a la comercialització
o com millores a les assegurances mateix.

Me parlava sobretot de sanitat animal. Jo crec que
importantíssima la tasca que puguem dur, sobretot en
prevenció. Havíem parlat també a l’altra ocasió de la
compareixença, ens havíem referit a determinades malalties,
com la tuberculosi, la brucelAlosi o l’Aujeszky mateix, en què
no tan sols s’hi ha fet feina i hem de continuar, sinó també
perquè puguem parlar de zona lliure en aquest sentit, que també
hi treballam amb el ministeri en aquest sentit.

Me parlava d’infraestructures agràries i es referia a Eivissa
i Formentera. Li faig referència a aquest regadiu que crec que
serà important i evidentment no és al pressupost de la
conselleria, perquè és dins el Pla nacional de regadius. Jo crec
que aquí bàsicament l’hauríem d’emmarcar en conjunt, aquesta
colAlaboració, com no pot ser d’altra manera, ministeri, govern
i consells en aquest sentit. I ja dic, amb el president del Consell
de Formentera també tenia especial interès en aquest tema. I ja
dic és una qüestió important perquè de vegades el ministeri
considerava que és una quantitat important i nosaltres hem
insistit perquè, ja dic, des del consell ho consideraven així
necessari i jo crec que serà equilibrador.

A Manacor no l’hem paralitzat, el projecte de Manacor no
l’hem paralitzat perquè nosaltres hi tenim interès i així ens
quedava pendent tenir aquesta base reguladora per a la
distribució d’aquesta xarxa i tots aquests s’aniran completant.

Me parlava després de les empreses públiques, i jo entenc,
i ho he volgut remarcar, bona eina per a la conselleria. En el
tema de FOGAIBA, hem parlat sempre de la importància
d’organisme pagador; les polítiques, evidentment, i això és una
qüestió que hi vull fer especial incidència, les polítiques
evidentment es marquen des de la conselleria, però mantenir
aquestes empreses com a eina de treball i sobretot el
FOGAIBA com a organisme pagador sí que ho tenim ben
present, responent la pregunta de què parlava.

I bé, podem entrar un poquet més en detall de les diferents
empreses ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té límit, Sra. Consellera, el que vulgui.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

... si aquests diputats i diputades ens ho permeten, entrar a
un poquet més de detall a cada una de les empreses, que és el
que em demanava.

En concret a SEMILLA, li vull fer menció, sobretot, el que
baixa de SEMILLA és l’endeutament, de 16 milions que hi
havia d’endeutament a l’any 2007 passam a 6 milions. Per tant,
consideram que ja amb això, amb totes aquestes mesures que
tenim des de l’empresa SEMILLA podem tenir tota una sèrie
d’actuacions que ens donin solució. Dir en tot cas també que
unes línies que hi havia de transferència de capital, bàsicament
el 2007, que hi havia 10.977.000 euros i ara n’hi ha 3.000,
perquè aquesta línia de pro-porc ha de saber que ja la
completam i per tant no és necessària. El que augmentam
també, és a dir no tan sols hem de reduir l’endeutament sinó
també hem d’anar amortitzant préstecs i pagant interessos, per
tant hi ha d’haver, aquesta amortització de préstec just eren
642.000 euros, ara nosaltres hem d’afrontar a l’any 2008,
2.187.158 en amortització.

En relació també amb el FOGAIBA li he de dir que la
participació, hi ha una qüestió important i és que la participació
o les transferències que pot fer, i això és amb caràcter general,
des de la conselleria les diferents empreses augmenta; en
concret, la transferència d’agricultura des de la secretaria
general augment en 5 milions, i el que també disminueix és
l’endeutament. Hem de recordar que FOGAIBA tenia un
endeutament, va demanar crèdits el 2005 per a més d’1 milió
d’euros, 10 milions a l’any 2006 i 1 milió a l’any 2007, i en
canvi nosaltres ja, el 2008, no en tenim. Per tant, dir que
FOGAIBA, major aportació de la conselleria i menor
endeutament.

I aquesta també és la línia que seguim amb IBABSA, hi ha
un major esforç de la conselleria a IBABSA, sobretot quant a
transferències corrents. I també un esforç de la conselleria en
transferència de capital, perquè hem d’amortitzar els préstecs
fets anteriorment i per tant, cosa que no hi era a l’any 2007, i
que ara, per exemple, d’amortització de préstec hem d’afrontar
1.510.789 euros.

En relació amb les ajudes, jo ho vull tenir ben clar i ho vull
deixar ben clar, aquesta conselleria, aquesta consellera té
interès no just a donar les ajudes compromeses, sinó també
agilitar al màxim i a més donar informació; no només amb el
programa de què havíem parlat a l’anterior ocasió d’informàtica
i que s’hi pugui accedir, i mentre no es té poder informar
directament els diferents titulars, els diferents pagesos, els
diferents ramaders que han demanat ajuda, no només poder
informar periòdicament de la seva situació sinó també agilitar
amb les línies d’ajut. Per tant, no just aquestes sinó també
afrontar-ne unes altres, conjuntament amb el sector, amb la
situació, per exemple, que ara ens trobam.

I amb el PDR va en la mateixa idea a la qual havia fet
esment, sortiran per tant les convocatòries ja perquè el Pla de
desenvolupament rural, Sr. Diputat, és 2007-2013, per tant a
efectes d’aquí.

I en la promoció, evidentment, aquí, a fora sap vostè que ho
du Comerç, però sobretot d’aquí el que és important, i així i tot
que aquesta conselleria és sobretot el sector productiu, el que
consideram important és que arribi al consumidor i per tant és
a totes les illes que entenem que hem de fomentar aquests bons
productes que tenim, aquest esforç que fa el nostre sector
primari, el nostres pagesos, ramaders o pescadors, i per tant
sobretot anar en aquestes línies que parlava de tot d’una, de
qualitat, de diferenciació enfront de les grans produccions que
ens poden venir de fora i poder-ho diferenciar, per tant qualitat,
diferenciació de productes i entenem que és important poder fer
arribar al consumidor. I tant de bo que entenguin que tenim uns
bons productes i que per tant és bo també per al nostre sector
que tenguin una sortida i que es comercialitzin.

Crec que amb això em pareix que hem donat, i si hi ha
qualque cosa més, després a l’altra rèplica ja ho contestaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Consellera. Obrim ara un torn de
contrarèpliques. Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, les coses que no m’ha contestat
supòs que tendrem temps també per anar-les debatent, entenc
que no es pugui contestar tot, però sí que farem evidentment en
els debats posteriors en comissió, en ponències i llavors en ple
tendrem temps tal vegada d’esbrinar les partides o els
conceptes que no s’han pogut explicar aquí.

No encetaré temes nous, simplement dos: el tema de la
Mesa del sector lleter que es va fer la legislatura passada i que
es varen extreure una sèrie de conclusions consensuades i
conjuntament amb tot el sector, no he vist cap partida concreta
en el pressupost i voldria saber quines són les actuacions, si es
té pensat fer-ne alguna respecte de les recomanacions, diguem-
ho així, o de les conclusions que va obtenir aquesta Mesa del
sector lleter, el qual és un sector que pateix colAlateralment o
directament moltes vegades els preus, que aquí s’han citat
moltes vegades, dels cereals i d’altres imputs.

Un tema també que no he citat abans, el tema de les
assegurances agràries. Les assegurances agràries ningú no les
presta atenció quan tot funciona, però llavors, quan hi ha
qualque desastre, com ha succeït a Mallorca o pot succeir a
altres bandes, llavors tot Déu corre i tot Déu mira com es
tenien. És un tema important, tampoc no he vist cap
especificitat a cap partida concreta en aquest aspecte, però és
un tema del qual no ens podem oblidar i que és importantíssim.

No n’encetaré més, de temes, simplement intentaré, des de
la meva condició de diputat, presentar les proposicions o les
accions que cregui oportunes per millorar evidentment el
sector, el qual de vegades està mogut per necessitats urgents, el
tema de cereals com he esmentat abans o altres temes, i sí que
li recomanaria que es fessin racons per als imprevists que
puguin sorgir, perquè llavors condicionen tot un pressupost que
tal vegada un tenia molt ben estructurat i tal vegada certs
fenòmens urgents o imprevists poden descolAlocar tot un
pressupost d’una conselleria.
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Quant a les competències que també s’han citat en aquest
debat, jo ho he patit a les meves pròpies carns i qualque
membre del seu equip també ho ha patit, pel fet el Consell
d’Eivissa precisament tenir competències delegades,
competències transferides i encomanes de gestió, tenim una
amalgama de tot tipus quant a diferents coses que es poden fer
des d’Eivissa, abans Eivissa quan era només Eivissa i llavors a
un futur Formentera, sí que m’agradaria que es prestàs una
especial incidència en aquest tema, en el sentit d’una
colAlaboració institucional cent per cent i sobretot una visió de
conjunt que la conselleria del Govern balear té i el Consell
d’Eivissa moltes vegades no pot tenir.

I amb referència ja als regadius que vostè ha citat, el que
m’ha citat de Formentera pertany a l’horitzó 2000-2008
imposat pel Ministeri d’Agricultura en combinació també amb
el Govern balear, i el Consell d’Eivissa i Formentera va formar
la Comunitat de Regants. Dins aquest horitzó hi havia el
regadiu de Santa Eulàlia; el regadiu de Santa Eulàlia vostè
sabrà també que necessita millores importants, derivades de la
seva inactivitat, té l’aigua salada, varem aconseguir reduir de
13 a 3 l’índex de salinitat, encara en queda una miqueta,
esperem que s’aconsegueixi amb la nova dessaladora de Santa
Eulàlia. I si és possible revertir la prioritat en les depuradores,
també que es facin a Santa Eulàlia. Per tant, és un tema
important que necessita inversions importants i que el Consell
d’Eivissa no hi arriba. El Consell d’Eivissa li puc assegurar que
la inversió que necessita Santa Eulàlia no hi arriba, si no es
revisen les competències transferides cada any anualment al
consell.

Per tant, prengui especial atenció també a aquestes millores
que puguin suscitar el regadiu de Santa Eulàlia i altres, estic
citant per exemple Sant Mateu, aprofitant el terciari de Sant
Antoni o d’altres. Són actuacions importants que revertiran en
una millora de l’agricultura a les illes petites amb efectes molt
positius.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que no puc acumular
el temps dels meus companys que han renunciat, veritat?

(Rialles i remor de veus)

Bé, bé, em sotmetré als cinc terribles minuts, bé. Bromes a
part, jo voldria agrair, com ho ha fet la consellera igualment, el
to de la manera com hem dut el debat, crec que val la pena que
es plantegi sempre com a una aportació i no només com a una
crítica.

Començaré fent un petit comentari de pesca. Miri, els
programes de pesca, 718A, 718B i 718C que al final són els
tres programes de pesca que hi ha, en capítol 6, és a dir, en
inversions directes tot són inversions de caràcter immaterial,
718A, 449.000 euros; 718B igualment i 718C hi ha una
infraestructura destinada a ús general, de 900.000 euros, que no
sé què és, que m’agradaria que m’explicàs de quina
infraestructura es tracta. I després torna haver-hi 531.000 euros
d’inversions de caràcter immaterial. Clar, això permet moltes
coses, però el que fa és impossibilitar als diputats d’aquesta
casa saber exactament què és el que pretenen amb aquestes
coses.

I tornem una mica al debat que havíem tengut en
agricultura. Sra. Consellera, quan jo li parlava dels temes
d’Europa no li parlava de què ara han pujat els cereals, li
parlava de la filosofia de futur; li parlava de què si volem que
les nostres empreses siguin competitives no hem de descentrar-
nos amb el que ens ve damunt i el que ens ve damunt és la
liberalització, com vostè mateixa diu, aquí la inevitable
liberalització implica que hi hagi més importació. I això
significa que hi ha molts de preus, que hi ha molt de material
que aquí ens pot competir a un preu molt més barat. I això és
bo o dolent? Ara, per exemple, els nostres ramaders podran
comprar cereal, possiblement, o podran comprar productes tal
vegada molt més barats o no. Però clar, si aquí, li pos un altre
exemple, si aquí resulta que deim que no hi pot haver o que
declaram lliure de transgènics aquesta comunitat, podrem
comprar productes, agroalimentació animal, transgènics, els
quals són infinitament més barats que els que es produeixen
aquí? Pregunt. És aquest el plantejament que s’ha de fer o és un
altre?

Perquè clar, el pagès ha de pagar abans de vendre i si volem
una empresa competitiva ha de poder, no pot cobrar el que
vulgui, per molt bo que sigui el material, per molt bo que sigui
el producte que vostè fa, ha d’estar dins el mercat, perquè si no
és dins el mercat no el ven. Si vostè diu, no, nosaltres volem
dirigir la nostra política agrària únicament, pos un altre
exemple, a l’agricultura ecològica; molt bé, doncs haurem de
marcar quins són els fonaments de futur, per poder anar a
aquell mercat i competir dins aquell mercat, perquè si no ho
feim així, estarem enmig sempre i rebrem sempre, d’això li
estava parlant. Quin és el plantejament polític del Govern
respecte d’aquesta situació? Això ho estan dient com una cosa
imminent i no és veritat, ja està passant, ja està passant. Per
tant, hem de poder competir i les nostres empreses han de
competir, i han de competir totes, perquè si no, no sobreviuran.

I clar, quan jo li parlava de la sanitat animal no li estava
dient, no li preguntava què pensa fer, no, li estava posant com
un exemple elementalíssim d’increment de costos, és a dir, la
política de sanitat animal, absolutament necessària, Sra.
Consellera, jo no li ho discutesc, però la política de sanitat
animal que es du a Europa, significa un increment de cost
brutal de cara a les explotacions i és necessària. Però, per
exemple, a Argentina no tenen aquesta política, pot competir la
nostra carn amb la carn argentina? Perquè si obrim el mercat,
si el mercat s’obre, haurem de competir, ens agradi o no. Per
tant, quan exigim aquestes condicions, jo el que li deia era que
posem les mesures necessàries perquè tots tenguin les mateixes
oportunitats. No és just que a un pagès d’aquí o a un ramader
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d’aquí se li exigeixin unes condicions per fer la seva explotació
amb uns costos infinitament superiors als de fora i llavors al
mercat estiguin igual, a la mateixa botiga i a la mateixa nevera.
Això no és just, perquè això no és lliure competència. Per tant,
aquest és un tema que a mi em preocupa perquè no he vist un
posicionament clar respecte d’això, i jo li vull dir que en aquest
aspecte és necessari tenir una política, sé que dur d’estat és
molt grandiloqüent, però sí una política unitària en el sentit que
totes les forces polítiques marquem una idea comuna.

El que parlàvem d’infraestructures agràries, Sra. Consellera,
m’està reconeixent el que jo li deia, totes les inversions es fan
a Mallorca excepte aquesta partida de 8 milions que es fa a
Formentera que no és als pressuposts i, per tant, hi ha una
contradicció que no se m’ha aclarit, quan fa la territorialització
dins aquest programa hi ha 2 milions destinats a Eivissa que no
són a la memòria, no s’especifica quina obra es farà o què es
farà amb aquests 2 milions que figuren a un lloc que no quadra
amb els objectius, quan dic que no quadra vol dir que contradiu
directament els objectius de la conselleria.

Tenc raó quan dic que baixen les ajudes als pagesos i pugen
els capítols de personal i despesa corrent al FOGAIBA i a
SEMILLA, vostè m’ho acaba de dir, no?, clar, pagam deutes,
perfecte, però no els faci a costa dels pagesos. Miri, és
necessari i en una altra situació possiblement seria acceptable,
en una situació com la que ens trobam ara, en la qual hi ha
problemes, en què els pagesos tenen manca de liquiditat, no és
el més adequat i que em digui que és un organisme pagador, sí,
ja ho sé que el FOGAIBA és un organisme pagador, quan el
varen fer era un organisme pagador, i aquí hi ha persones a qui
no els va parèixer molt bé que el FOGAIBA existís, per tant li
agraesc les seves paraules, però voldria que quedàs clar que sí
creuen en això. I, efectivament, les ajudes s’han de pagar, si
ningú no dubta que es paguin, les ajudes retardades ningú no
dubta que es pagaran, el problema és quan, ningú no dubta que
al final les ajudes del PDR es pagaran, el problema és quan. A
Eivissa solem dir o els pagesos solen dir que val més deure-ho
tot a la vida que fer-ho perdre, és una manera de llevar-se
d’enmig, a mi m’agradaria, Sra. Consellera, que la Conselleria
d’Agricultura no tengués aquesta filosofia. No val més deure-
ho tot a la vida abans que fer-ho perdre, s’ha pagar. I el
problema que li comentava jo, si no li discutesc que d’aquí uns
mesos puguin pagar, estic segur que ho faran, no, el problema
és que tal vegada d’aquí a uns mesos arribam tard. Per això li
ho comentava, quan pagaran?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab, o millor dit, don per acabada la intervenció, ja està.
Més fàcil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona, el temps és el que és i el Reglament
també. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de les qüestions que han
plantejat, el Sr. Mayans, que parlava de la Mesa de la llet, li he
de dir que vàrem tenir una primera reunió i no fàcil quan era
posar en comú el sector productor i el sector industrial a
moments com aquest, on sobretot, i ja ho he dit en altres
ocasions, ens trobam que el preu del producte que fa aquest
pagès no té la repercussió en el preu del producte que ven, i
sobretot a un moment quan aquest preu, que pot tenir amb uns
costos més elevats que a la península, el preu que obté d’aquest
producte com la llet encara és més baix. Per tant, no és fàcil, i
el que en tot cas allò que sí valora positivament aquesta
consellera és la colAlaboració del sector, voler estar aquí i poder
fer, poder treballar amb grups de feina, meses de treball per
afrontar i anar junts, tant amb aquelles actuacions que pot fer
des de l’administració, però sense dubtes que han d’anar
sempre conjuntament perquè siguin tan profitoses com sigui
possible de cara al sector. Ja dir una mesa de la llet que va tenir
lloc per primer cop aquí a Mallorca i unes setmanes abans
havia estat a Menorca. Per tant, és en aquest sentit que hem de
treballar amb productors industrials per afrontar, diguéssim,
aquestes qüestions concretes, aquesta problemàtica concreta
que com dic, i ho vull recordar, no es pot traduir just en unes
primeres mesures d’actuació immediata, sinó que han de tenir
la seva continuïtat en unes mesures realment estructurals. El
que volem és mantenir la gent a les explotacions, el que volem
fer és atractiu per al sector perquè també així siguin viables,
siguin competitius, i també responent ja al Sr. Cardona, hem de
ser capaços de fer productes competitius diferenciats de
qualitat, perquè dins aquest marc general el consumidor sigui
capaç de poder triar.

Parlava d’assegurances. És una qüestió importantíssima,
entenem des de la conselleria, hem de donar suport i hem de
facilitar donar tranquilAlitat, donar una seguretat de renda al
pagès i amb aquestes línies li he de dir que, en concret, el 2007
hi havia prevists 600.000 euros i el 2008 són 800.000, però ja
dic, creim que és important i ara ens hem plantejat, en aquesta
mateixa línia d’assegurances, el correcte tractament de bovins,
sobretot amb una problemàtica molt concreta a Menorca, i
entenc que la via de solució via assegurança crec que està molt
ben acceptada pel sector i, per tant, és una línia que entenem
que també s’ha de potenciar.

Parlava també de les competències dins el marc del nou
estatut, i evidentment tota la lleialtat institucional, tota la
colAlaboració, com no pot ser d’altra manera.
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I parlava també del reguiu a Formentera, jo crec que s’ha
d’entendre des del punt de vista de la sostenibilitat, a més d’un
recurs escàs, que no és just aquí parlar d’una inversió molt
important, unes quantitats molt importants, sinó poder tancar
aquest cicle i, per tant, aquestes inversions tenen aquest doble
sentit, tant de conscienciació com de bones pràctiques, tant amb
l’administració com amb el sector que, com sap vostè, hi ha una
comunitat de regants ja constituïda i tenien interès en aquest
sentit. 

Li puc detallar una mica més les inversions en pesca i un
tema que sempre ha preocupat a aquesta consellera, que també
ha estat diputada, les inversions immaterials. Si vol, encara que
podrem tenir més oportunitats, li faig una ..., perquè hi ha
qüestions importants a què ja he fet menció en relació amb els
esculls i això, però potser sigui important que jo li pugui
detallar i pugui conèixer aquestes inversions en pesca que tenia
interès i em comentava que seran objecte l’any 2008 de
realització. Per exemple, hi ha 30.000 euros prevists en millora
del línia del Port d’Andratx, jo crec que fa una tasca important
i crec que s’ha d’incentivar; hi ha nous elements de transport,
noves embarcacions de vigilància i mostreig, 140.000 euros;
inversions immaterials, 200.000 en vigilància i seguiment de la
reserva marina de Llevant, sap que hi ha una colAlaboració, ja
s’ha constituït i ja ha fet les primeres passes la comissió de
seguiment, ha vengut el Ministeri, que és el primer interessat en
aquesta reserva marina de Llevant, 200.000 euros; i també
anàlisi i seguiment de zones de marisqueig a Mallorca, així com
també fons del ministeri, que també colAlaboram a Jacumar,
234.725,47 euros. Altres inversions en els programes europeus,
el 2007 hi havia inversions en programes europeus que havien
assignat al programa 718A i es varen haver de passar,
evidentment, a aquest 718C, que és el que correspon als
programes europeus. En concret, aquí hi ha inversions
immaterials en reserves marines, en seguiment de reserves, en
abalisaments i cartells, i sobretot també en esculls artificials,
per exemple aquest que li comentava del Llevant de Mallorca,
en concret aquí i també juntament amb l’IFOP són 900.000
euros. Tota una sèrie d’inversions en pesca que consider que
també són importants i van amb la idea d’aquesta sostenibilitat
que crec que és important quan podem parlar d’un sector,
d’unes confraries que tenen una actitud i hi ha una pesca
sostenible, crec que és d’agrair perquè li dóna sobretot
viabilitat de futur. Podem tenir un sector que va a les nostres
costes i que, a més, el seu producte té sortida comercial aquí
dins.

En tot cas, insistir molt en el que em comentava en relació
amb la liberalització. Jo entenc molt bé i crec que ho
compartim en general que hem de fer un producte competitiu,
un producte amb imatge, un producte diferenciat, i és en
aquesta línia que hem de treballar a les grans produccions.
Aquesta setmana en aquest projecte d’aliments a l’escola els
alumnes de sisè de primària estaven tastant l’oli, no podem fer
front a les grans produccions de Jaén, però sí amb aquest oli
diferenciat, que està tenint, a més, una bona acceptació dins el
mercat, que el consumidor ja ho sap apreciar, però que té un
doble objectiu, crec que és important en aquesta línia, també,
i una de les línies del Pla de desenvolupament rural ho
contempla, és el paisatge de l’olivar; per tant, té doble funció,
tant poder parlar de productes de qualitat diferenciats i que
entrin bé dins aquest mercat, que hi pot haver aquests productes

de qualitat com productes ecològics, però que, en tot cas, el
consumidor sigui capaç de diferenciar aquests productes, com
avui estava parlant amb un ramader, una persona que té més de
mil porcelles i que abans de la campanya de Nadal estaria bé
que el consumidor també conegués aquests bons productes que
feim diferenciats perquè també pertany a la nostra gastronomia
i, per tant, diferenciat dels que ens puguin de fora. Nosaltres
dels que ens puguin venir de la península, ho sap bé, el
funcionament, ens hem de preocupar, i d’això ens hem
preocupat, quan vénen, és que hi hagi seguretat, seguretat en
qüestions sanitàries i seguretat també en el que es refereix a
benestar animal, si compleixen evidentment no poden tenir
barreres, les barreres hi han de ser perquè el consumidor pugui
triar i sàpiga diferenciar el producte. O quan parlava també
amb un altre ramader de mens que em deia que han d’apreciar
aquests bons productes nostres. Per tant, hem de ser capaços
que també al consumidor li pugui arribar aquesta diferenciació
i aquesta imatge que és en el que hem de treballar conjuntament
amb el sector.

I en relació a infraestructures a les altres illes, jo just havia
començat amb els regadius, perquè no estan especificades altres
infraestructures que estan dins el programa de desenvolupament
rural, el 53A, perquè hi ha clarament especificat el programa de
regadius, però tenim altres línies d’infraestructures que també
s’han de realitzar i que no estan especificades, per exemple, ara
veig també inversions que semblava que totes estaven a
Mallorca i ara en veig una a Es Castell, també en regadiu, en
tenim altres en previsió i segurament les podrem anar fent, però
també en electrificació rural o en camins rurals, una altra línia
d’infraestructures que les hem de tenir en compte i que no està
detallat en concret el lloc.

Hem parlat també del Pla de desenvolupament rural,
aquesta acceptació ja vol dir també, en certa forma, un
compromís de finançament i, per tant, crec que ja podrem
iniciar perquè ja tenguin aquestes línies d’ajut que hi ha. 

Em parlava a l’increment del capítol 1 de SEMILLA, sí, ens
trobam amb contractes d’algunes persones que fins i tot no
estaven en el pressupost d’enguany i que són precisament uns
sous molt elevats que hem hagut d’enfrontar ja el 2007 i que els
continuarem tenint en compte el 2008 i que som respectuosos
amb les persones que hi havia i, per tant, aquestes poques
persones ens fan augmentar moltíssim aquest capítol 1 de
SEMILLA, i nosaltres les mantendrem.

En relació amb FOGAIBA, el capítol 1 ens augmenta un 3,5
i realment és un augment de l’IPC.

En relació amb capítol 7, jo li recordava també que Europa
ha disminuït la seva aportació i allò que hem fet, sobretot, és
aportar i incrementar més l’aportació del Govern com hem fet
així en general.

I crec que així complet totes les qüestions, en tot cas, si
me’n deix alguna, crec que tendrem oportunitat en els debats
parlamentaris o en qüestions concretes que em pugui plantejar,
per escrit o oralment, podrem tenir oportunitat de poder
respondre.
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No vull acabar sense fer un repàs per insistir en aquests
temes que avui ens duen aquí, del pressupost. Vull insistir que
el pressupost d’aquest proper any 2008 se centra sobretot a
potenciar i tirar endavant polítiques que consideram claus per
al sector i sobretot perquè el sector sigui competitiu i, per tant,
que continuï la seva activitat. Per tant, les partides que més
creixen en més d’un 40% de mitjana són precisament les
d’inversió i són les partides d’inversió quan parlam de temes de
recerca, de divulgació, de formació, entre l’habilitat de
conèixer tot el procés d’aquest producte, en seguretat
alimentària, en diferenciació de productes, en nous models de
producció, sobretot basats en l’aprofitament dels recursos
naturals, en la sostenibilitat, però també parlam de nous models
de consum, i aquí hem pogut parlar d’escoles, de dieta
mediterrània. Però sobretot entenc que des del Govern hi ha
una cosa ben clara, hi ha d’haver un esforç econòmic important
per part de les empreses vinculades a la conselleria, perquè
també estiguin ben dotades i perquè també, com deia, són les
executores de les polítiques que marqui el meu departament. Ja
dic, així IBABSA, SEMILLA o FOGAIBA tendran en conjunt
prop d’un 12% més d’aportació econòmica del Govern i,
insistesc, gestionaran aquestes empreses 86,8 milions d’euros.

Per tant, els pressuposts de l’any que ve, que responen a les
necessitats del sector, així ho entenem, són assenyats i
suficients, ens cal, sense dubte, una bona gestió, millor que la
que s’ha fet fins avui, i aquest és el nostre compromís.

Moltes gràcies a tothom i bon vespre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Li agraïm la seva presència
i la dels seus acompanyants i s’aixeca la sessió.
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