
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2008 Núm. 41
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Antònia Gener i Bosch

Sessió celebrada dia  12 de novembre del 2008, a les 12.30 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

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 2009 (RGE núm. 9662/08). 762



762 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 41 /  12 de novembre del 2008

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començam una nova sessió i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

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 2009 (RGE núm. 9662/08). 

Passam idò ara a la compareixença de l’Hble. Consellera
d’Agricultura i Pesca per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2009, segons escrit RGE núm.
9664/08. Hi assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca,
Sra. Mercè Amer i Riera, a qui saludam, acompanyada dels
següents alts càrrecs: Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo,
secretari general; Sr. Francisco Blasco Querol, cap de Gabinet;
la Sra. Maria José Suasi Amengual, directora general
d’Agricultura; Sr. Antoni Perelló i Roig, director general de
Desenvolupament Rural; Sra. Patricia Arbona Sánchez,
directora general de Pesca; Sra. Aina Calafat Rogers, gerent de
SEMILLA; i Sr. Xavier Ferrer, gerent d’IBABSA.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral sense límit de temps. Quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bon
dia a tothom. Afegiria, si em permet, Sra. Presidenta, la
directora gerent de FOGAIBA, Francisca Parets, que també és
present aquí amb tot l’equip que m’acompanya.

Comparesc avui, senyores i senyors diputats, davant aquesta
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears per donar compte dels pressuposts de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per al proper exercici econòmic i alhora
per donar a conèixer també quines són les actuacions més
importants que durem a terme durant l’any 2009.

Ja vaig dir ara fa un any que el sector primari seria per a
aquest govern una activitat econòmica estratègica i que ho seria
no només de paraula, sinó que això es traduiria en fets. I així ha
estat fins ara. Les actuacions d’aquest govern durant l’any 2008
han començat a posar les bases d’un sector primari fort, capaç
de fer front a qualsevol conjuntura econòmica futura. 

Els pagesos i pescadors de les Illes Balears han patit durant
molts d’anys la falta d’una estructura estable i això els ha duit,
una vegada més, com ara fa un any, a una situació insostenible
fruit de la considerable pujada de preus dels aliments del bestiar
que va requerir la intervenció del Govern amb un pla per a la
millora de l’eficiència en l’alimentació del ramat, el conegut Pla
de xoc, i que ha suposat una inversió de més de 7 milions
d’euros per a la pagesia.

També patírem ara fa poc més d’un any, dia 4 d’octubre, les
conseqüències d’un temporal que va fer malbé zones
importants, sobretot en hort i fruiters i que ha suposat una
intervenció del Govern de més d’1 milió d’euros. Les
condicions meteorològiques són òbviament imprevisibles i tot
i això, sabem que ens podem trobar en qualsevol moment en
situacions semblants i que requeriran el suport immediat de
l’administració, com no pot ser d’altra manera. 

Ara bé, el que hem d’evitar de totes maneres és que el sector
es torni a trobar en una situació de feblesa davant unes
fluctuacions del preu dels combustibles, davant d’unes
situacions de dificultats amb els adobs, amb augments del preu
de l’alimentació del ramat, de les matèries de primera necessitat
en general.

Per això durant tot aquest any hem començat a posar les
bases d’un sector primari fort i competitiu, que ha culminat amb
un gran acord per iniciar les tasques del futur pacte agrari de les
Illes Balears. Un acord històric que ha comptat amb la
participació de tots els representants del sector, les
organitzacions professionals agràries, les cooperatives, les
diferents administracions: Govern i consells insulars. 

Per tant, l’escenari en què afrontam el proper exercici
econòmic és complicat, però també esperançador. Compta amb
la implicació de tot el sector que ha manifestat públicament que
vol prendre part en aquesta construcció de futur. Els objectius
són ben clars, hem de crear un teixit econòmic fort, ben lligat i
ben present arreu del territori. Un colAlectiu organitzat,
reconegut per la societat pels aliments que consumeix i que
produeix aquest sector. Però també reconegut per tots els
colAlectius econòmics que han de reconèixer el benefici que
aporta a l’activitat econòmica aquest sector.

Per tirar endavant aquestes polítiques que garanteixin tot
això, no podrem perdre de vista mai el marc europeu allà on ens
trobam. Amb una revisió mèdica de la política agrària
comunitària, que té previst retallar les ajudes directes i la
supressió de les quotes que quedaran eliminades del tot l’any
2015 i que destinaran els seus esforços al Pla de
desenvolupament rural.

Ara doncs, les ajudes agrícoles provinents dels fons
europeus ja no quedaran tan lligades a la producció, sinó a la
normativa de condicionalitat per mor de la qual els pagesos
hauran de garantir, si volen rebre ajudes, que compleixen amb
estrictes normes sobre el medi ambient, sobre el benestar
animal, o també la qualitat alimentària, la salut. 
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Per tot plegat ara, el nou Pla de desenvolupament rural
2007-2013 esdevé un programa de referència fonamental.
D’aquí la importància de l’aprovació enguany d’aquest
programa per part de la Unió Europea, gràcies a la intensa tasca
desenvolupada per aquest govern, que va heretar un pla de
desenvolupament rural, un PDR fet a mitges, sense presentar i
que feia perillar l’accés del sector primari a aquests 174 milions
d’euros d’ajuda pública que tendran de les diferents
administracions i que repercutiran en inversions del conjunt de
l’administració, autonòmica, de l’Estat i de la Unió Europea. 

Aquest pla de desenvolupament rural es tracta d’un
programa que es desenvoluparà en quatre eixos importants,
inversions agràries, inversions agroambientals, inversions del
programa Leader i despeses del grup d’acció local. Pel que fa a
les actuacions dels eixos 1 i 2, aquests es podran aplicar arreu
del territori de les Illes Balears, tot i que cadascuna de les illes
tendrà també actuacions concretes. 

Així a Menorca es podran dur endavant accions
mediambientals lligades a la Reserva de la Biosfera, ramaderes,
de gestió del territori i del contracte agrari de la Reserva de la
Biosfera, entre d’altres. A Eivissa i Formentera, el manteniment
del paisatge rural serà una de les referències principals per a
l’aplicació de les mesures, així com el seu teixit de pagesos que
conreen petites dimensions territorials. A Mallorca el
manteniment del paisatge, els marges i l’entorn de l’olivar seran
beneficiaris també d’aquest programa, entre altres mesures.

Finalment, en el conjunt de les illes tendrà continuïtat el
grup d’acció local que gestiona els programes Leader, que es
veu fortament incrementat, ja que passaran de gestionar 9
milions d’euros d’ajuda pública fins als 12 milions d’euros
prevists per part del programa actual, és a dir, un 33%
d’augment de la dotació.

També en el cas del sector pesquer serà fonamental el nou
programa de pesca, el Fons Europeu de Pesca (FEP) 2007-2013,
en el qual la Unió Europea redueix substancialment la seva
aportació i obligarà el Govern de les Illes Balears a fer un major
esforç econòmic.

Davant d’aquest escenari i amb aquestes eines, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca presenta uns pressuposts per
a l’exercici 2009 que serviran per continuar desplegant
polítiques vàlides perquè el sector primari s’enforteixi i afronti
un futur amb garanties. Així doncs el meu departament
comptarà enguany amb un pressupost inicial de 114,4 milions
d’euros que es distribuiran de la següent manera.

Les empreses públiques Servei de Millora Agrària, Institut
de Biologia Animal i l’ens públic Fons de Garantia Agrària i
Pesquera (FOGAIBA), vinculades a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca gestionaran un total de 90,1 milions
d’euros i seran, una vegada més, eines fonamentals per
desenvolupar al política d’aquest departament. Voldria remarcar
l’esforç considerable que continua fent la conselleria per dotar
econòmicament aquestes empreses i que si hi sumam
l’increment de l’exercici econòmic actual, ja ha experimentat un
creixement de més d’un 13%.

D’altra banda durant l’any 2009, la Direcció General de
Desenvolupament Rural tendrà un pressupost de 13,2 milions
d’euros. La Secretaria General comptarà amb 5,3 milions
d’euros. La Direcció General de Pesca gestionarà prop de 3
milions d’euros. I la Direcció General d’Agricultura tendrà un
pressupost de 2,8 milions d’euros.

Detallaré a continuació quines són les actuacions més
importants pressupostades a cadascuna d’aquestes àrees. La
Secretaria General comptarà, com ja he dit, amb un pressupost
de 5,3 milions d’euros. Continuarà l’any que ve desenvolupant
les tasques de gestió i coordinació dels serveis generals i
comuns de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, així com
l’assistència jurídica i tècnica del control de les despeses i
confecció del pressupost. És important l’assumpció per part de
la Secretaria General de la gestió del sistema informàtic de la
conselleria que explicaria també l’augment que té aquesta
secretaria.

La Direcció General d’Agricultura tendrà un pressupost de
2,8 milions d’euros, un 17% més que l’any 2008 i compta amb
un increment en l’actual exercici econòmic que suposa una
pujada del 50%. D’aquesta àrea cal destacar sobretot les
inversions que estan dotades en més d’1,3 milions d’euros i que
pugen un 40%, sent gairebé el triple, si comptam la pujada que
va experimentar l’actual exercici econòmic. 

Aquesta pujada tan considerable es deu a l’aposta ferma que
té aquesta conselleria per qüestions fonamentals per al sector
com són: la millora de la comercialització, la gestió i
modernització de les explotacions, la prevenció i el tractament
de plagues, així com de la seva divulgació de cara al sector; el
disseny del model sanitari de les Illes Balears, fent un gran
esforç per garantir la versabilitat de tota la cadena alimentària,
en compliment del reglament europeu, el que és traduït a
Espanya com el Pla nacional de la cadena alimentària; la
prevenció i l’eradicació de malalties dels animals, l’increment
de la formació i l’experimentació agrària i el foment de la
promoció dels productes alimentaris frescs i amb
denominacions de qualitat.

La Direcció General de Pesca tendrà l’any que ve un
pressupost de gairebé 3 milions d’euros. Aquesta partida servirà
per donar continuïtat a molts dels projectes iniciats enguany i
que són del tot necessaris per garantir el desenvolupament
sostenible dels pescadors de les Illes Balears, fent compatible la
protecció i el manteniment dels recursos pesquers, així com
propiciar també un nivell d’extracció dels recursos pesquers
adequats.

Una altra actuació que es reforçarà enguany serà l’avaluació
dels estocs pesquers i l’avaluació de les reserves marines,
algunes de les quals s’han dotat de recursos per primera vegada
enguany. Així per exemple es destinaran 227.000 euros a la
vigilància i gestió de la Reserva Marina de Llevant, o 120.000
euros per a noves embarcacions i nous projectes de mostratge.
També tendrà un paper destacat el manteniment i la millora del
sistema d’informació pesquera, que ens permetrà zonificar els
diferents tipus de fons marins, d’arts de pesca i que, per tant, ens
servirà per fer un seguiment de l’estat dels recursos de cara a la
futura gestió pesquera. A més, aquest sistema d’informació és
una eina necessària a l’hora d’implantar un nou reglament que
comptarà amb un pressupost de 60.000 euros. Amb tot, voldria
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destacar que el capítol d’inversió de la Direcció General de
Pesca arriba als 2.068.000 euros.

La Direcció General de Desenvolupament Rural executarà
l’any que ve 13,2 milions d’euros, la major part dels quals, 12,4,
es destinaran a inversions. Durem a terme a través d’aquesta
àrea les següents actuacions. Equipament de les obres per a la
reutilització de les aigües depurades a l’estació depuradora
d’aigües residuals de Cala Millor-Son Servera, amb una
inversió de 3,4 milions d’euros; continuació de les obres amb el
mateix objectiu a l’estació depuradora de Maria, Petra i Sineu,
amb un pressupost de 3,2 milions d’euros; millora de la síquia
d’en Baster a Palma, amb una inversió d’1 milió d’euros. Es
destinaran 568.000 euros a la compra de terrenys, a Es Castell
per fer-hi una bassa de regulació. Construirem també una nova
estació agroclimàtica a Eivissa. I finalment fomentarem des del
punt de vista ramader la cria de cavalls com animals que ocupen
un espai físic, una part del territori que tal vegada han deixat
altres ramats.

Pel que fa a les empreses públiques que executen bona part
de les polítiques de la conselleria, les partides pressupostàries es
repartiran de la forma següent. L’IBABSA disposarà l’any
vinent d’un pressupost de 8,1 milions d’euros, un 12,5% més
que enguany. Amb aquest pressupost l’Institut de Biologia
Animal durà a terme les següents actuacions: millora de la
qualitat, la certificació i l’acreditació dels productes ramaders;
més formació adequada a les necessitats del sector, fomentant
la incorporació de noves tecnologies de maneig a les
explotacions, les telecomunicacions i l’accés a la societat de la
informació del sector agropecuari; millora genètica de les races
autòctones, afavorint la conservació i el foment dels recursos
genètics; ampliació dels programes sanitaris i de producció
animal per aconseguir un millor nivell de salut pública,
potenciant la millora sanitària de les explotacions; utilització
d’unes bones pràctiques agràries, compatibles amb el benestar
dels animals i la protecció del medi ambient, millorant els
mètodes de gestió agrària i els processos productius
agropecuaris; potenciar la inversió a les explotacions amb la
finalitat d’assolir la seva modernització, l’increment de la
rendibilitat, la millora de la qualitat de vida dels ramaders, la
higiene i el benestar animal; fomentar el disseny de producció
d’origen animal, que responguin amb una total garantia des del
punt de vista de seguretat alimentària dels consumidors; i
continuar amb el desenvolupament i el seguiment dels
programes de lluita i de control de la llengua blava i de la resta
de malalties animals.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca liderarà durant el proper exercici
econòmic les polítiques de foment i millora del sector primari,
així com aquelles derivades de la política europea, amb un
pressupost de 62,5 milions d’euros. Voldria destacar en aquest
cas l’increment de més d’un 4% en el capítol 7, destinat a línies
d’ajudes en el sector, d’inversió en el sector. A més, dins
aquesta àrea continuarem amb l’execució del programa de
desenvolupament rural 2007-2013. En aquest sentit vull
remarcar que tot i que el PDR es trobava sense aprovar a l’inici
d’aquesta legislatura, aquesta conselleria ja n’ha avançat les
principals línies perquè els pagesos s’hi poguessin acollir. 

Així, el sector ja ha disposat enguany i ho farà també l’any
que ve de les següents ajudes: incorporació de joves agricultors,
824.000 euros; plans de millora, inversions per a les
explotacions agràries 1,6 milions d’euros; augment del valor
afegit per a les empreses agroalimentàries, 1,6 milions d’euros;
indemnització per a zones desfavorides de muntanya i la resta,
850.000 euros; races autòctones en perill d’extinció 300.000
euros; i foment de l’agricultura ecològica 320.000 euros.

Durant l’exercici econòmic 2009 continuarem
desenvolupant un programa de desenvolupament rural que si bé
suposa un esforç extra per a aquest govern, servirà perquè el
sector agrari encari el futur amb garanties.

Pel que afecta el pressupost de l’empresa de Serveis de
Millora Agrària, aquest arribarà enguany a 17,6 milions d’euros
que es destinaran a les següents actuacions, entre d’altres: un
ambiciós projecte d’inversió per garantir la (...) del producte
fresc de les Illes Balears per primera vegada; és a dir, per
primera vegada els pagesos i els consumidors tendran la
seguretat que allò que es ven en el punt de comercialització com
fet aquí, està efectivament engreixat i sacrificat en aquesta
comunitat autònoma. 

Una altra de les actuacions serà el manteniment dels
laboratoris de sanitat vegetal, essencials per al suport al sector
per fer front a les plagues i malalties i protecció i seguiment de
les reserves marines.

També suport directe al sector mitjançant campanyes de
compra agrupades de cereals, farratges i productes fitosanitaris,
incidint també en allò que significa assessorament als pagesos.
Un projecte d’inversió per a actuacions en qüestions de sanitat
animal, que implica la destrucció del material específic d’alt
risc, com és el cas del (...). També un Pla de promoció
agroalimentari, tant dels aliments amb marques de qualitat, com
del producte fresc, donant així suport a un gran Pla de
comercialització que serà també, entenc jo, una de les grans
actuacions d’aquesta conselleria.

Finalment, Millora Agrària s’encarregarà de fer costat a les
empreses participades, ens referim a Plandisa, Carn Illa, Fruita
Bona o (...), duent noves actuacions que ofereixin sense cap
dubte allò que ha de ser l’objectiu, com sempre, un millor servei
al sector. En aquest sentit augmentarem la superfície de sembra
de farratges, garantim prop del cent per cent de l’alfals que
necessita el bestiar boví de les Illes Balears per alimentar-se o
duent a terme un nou pla estratègic per a l’escorxador de Palma.
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En definitiva, aquestes són a grans trets les línies mestres
dels pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a
aquest exercici econòmic 2009, uns pressuposts que suposen un
gran esforç inversor per part del Govern, per donar suport al
sector primari en la situació que es troba i, a més, agreujada per
la situació actual de la conjuntura econòmica perquè, ja dic, la
situació difícil del sector ja ve d’enrera.

Ens enfrontam, com deia, a un any difícil, però ho podem fer
plegats, i això entenc que és important, sector i administració.
Hem incrementat un 40% les inversions a l’àrea d’agricultura i
tenim un pressupost de més de 60 milions d’euros per a línies
d’ajudes al sector agrari i pesquer. Per tant, tenim les eines
necessàries per continuar avançant en la consolidació d’un
sector primari competitiu i econòmicament estable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts si els portaveus ho
consideren. No?

Per tant, passam a la formulació de preguntes o observacions
i correspondria, en primer lloc, al Grup Parlamentari Mixt,
intervendran els dos, per tant té la paraula el Sr. Mayans per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot agrair la compareixença
de la consellera i del seu equip i començaré per un tema que ella
no ha citat.

Vostè sap, i supòs que li han comunicat, que les
competències en el que fa referència al Consell de Formentera
d’agricultura segurament seran traspassades durant el 2009 o
passat l’estiu del 2009, i la pregunta no fa referència al Consell,
concretament, de Formentera, sinó que fa referència a què quan
vostè traspassi aquestes competències al Consell de Formentera,
evidentment les d’Eivissa vostè sap que es van traspassar el
1999, i haurà (...) amb els quatre consells, perdó, els tres
consells, ja veurem què fa el Consell de Mallorca amb el tema
d’agricultura, per revisar-les totes; per tant, la meva pregunta
concreta és si té qualque estudi, si té qualque quantitat tant
econòmica, i si té qualque llista ja de coses que es puguin
traspassar, em referesc a personal o d’altres conceptes? És un
tema important perquè tengui en compte el que li he dit, o sigui,
quan es traspassi a una illa o a un consell haurà de revisar totes
les competències que s’han traspassat dels anys anteriors.

Això pel que fa referència a la conselleria, però hi ha altres
coses que no es transferiran i que seguiran actuant a tot l’àmbit
de les Illes Balears, em referesc a SEMILLA, a IBABSA, i
també, evidentment, a FOGAIBA; m’agradaria saber el que s’ha
fet amb el pressupost que ens va presentar l’any passat i què
pensen fer de projectes concrets a cadascuna de les illes quant
a SEMILLA i quant a IBABSA.

Vostè ha citat un Pla de comercialització al qual ha donat
bastant importància; m’agradaria saber que ens explicàs un
poquet a què consistirà, quines línies seran les línies mestres,
sobretot si incidirà en un tema importantíssim, en el tema que el
valor afegit, o el màxim valor afegit se l’endugui el pagès o el
ramader o el pescador, intentar llevar intermediaris d’enmig. És
un tema importantíssim en què sempre el sector primari es
queixa d’això i m’agradaria saber què té pensat per intentar
solucionar o suavitzar aquest tema, o sigui que el que produeix,
el que fa l’esforç per produir al final és qui menys marge se’n
du, per tant si aquest pla de comercialització farà especial
incidència en aquest tema, és bàsic que augmentem la renda dels
que realment fan l’esforç per produir i reduïm, en certa manera,
i això tal vegada s’hauria de matisar, el que llavors
comercialitza i fa d’intermediari.

Tema d’agricultura ecològica, m’agradaria saber si dins
aquest pla de comercialització que vostè ha esmentat farà
especial esment al tema d’agricultura ecològica; sempre els
agricultors que fan aquest tipus de producció es queixen que els
costa molt comercialitzar els seus productes, que no tenen les
vies adequades i que estan sotmesos també a mil i un controls
per produir d’aquesta forma. M’agradaria saber si dins els
320.000 euros que vostè ha citat, o bé dins el Pla de
comercialització que vostè també ha esmentat, hi ha qualque
tema d’agricultura ecològica.

Productes de la terra. Quins productes pensen promocionar
durant l’any 2009? Quin tipus de marc o quin tipus de protecció
se’ls vol donar i a quines illes també es vol fer aquest tipus de
promoció?

Races autòctones. M’agradaria saber, Sra. Consellera, amb
quin tipus de races autòctones s’ha treballat durant el 2008 i
quines races pensa potenciar, protegir i ajudar durant el 2009.

Un altre tema, la tonyina, l’altre dia vaig veure una
declaració al Consell d’Eivissa, on es feia altra vegada una
petició, el Consell d’Eivissa amb el Consell de Formentera
conjuntament, demanant un santuari. Crec que aquest tema està
més que tractat, es va tractar aquí en aquest Parlament, en
aquesta mateixa sala dues vegades, novembre i desembre del
2007; els dos acords, tant una petició del BLOC, com la del PP
i Mixt conjuntament, van ser aprovats per unanimitat, i
únicament s’havia de suportar o adherir-se a les propostes que
es van fer en aquest Parlament. M’agradaria saber si encara
estam en fase de propostes o s’ha passat a l’acció, perquè això
fa pràcticament un any; m’agradaria saber si s’ha traslladat
l’acord que es va fer aquí a la Comissió Europea, que això ho
deia el propi acord; si s’ha fet alguna iniciativa en aquest
aspecte o si encara estam en fase de proposta, com vaig veure
l’altre dia en el diari. Per tant, crec que és un tema important i
no només demanava el santuari, demanàvem que es pogués
pescar amb arts tradicionals i d’altres coses; per tant, si estam en
aquesta fase decebedor i si estam una miqueta més endavant que
m’expliqui quines són.
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I un tema important, que vostè tampoc no l’ha citat, jo ja li
he preguntat qualque vegada: té qualque proposta respecte de la
separació de les aigües interiors d’Eivissa i Formentera en el
tema de pesca, estam en el tema de pesca? En tema marítim, si
hi ha qualque tema de proposta, qualque tipus de proposta
respecte de la separació de les aigües interiors d’Eivissa i
Formentera?

I llavors, per no allargar i deixar temps a la meva companya
de grup, he vist en el pressupost, ja passant a partides concretes,
a inversions immaterials, capítol 6, l’he sumat i si no m’he
equivocat hi ha 16 milions d’euros, amb tots els programes i
totes les direccions generals. Per no esmentar-les totes, si
parlàssim de Sanitat o Educació això no és res, però parlam
d’agricultura i 16 milions d’euros són molts doblers per deixar-
ho en inversions immaterials; m’agradaria saber programes
concrets, 513A, 714B, 711A, en fi, tots sumen en inversions
immaterials 16 milions d’euros; que em pogués explicar una
miqueta tot aquest desglossament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula ara la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura, en primer lloc, donar-vos les gràcies per la vostra
presència avui aquí en aquesta comissió, per explicar-nos i
exposar-nos tot allò que és i ha de ser el pressupost de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca per a l’any 2009. Està clar que
l’agricultura, ja ho hem comentat moltes vegades, ho fem servir
com a introducció contínuament, constitueix un sector estratègic
per al Govern de les Illes Balears, per tot allò que també hem
comentat tantes vegades, perquè conserva en bona part el nostre
patrimoni rural i també, òbviament, la nostra riquesa
paisatgística. Per tant, sent així, un no deixa de preguntar-se o
costa entendre que l’augment de pressupost no fos més, a un li
agradaria que l’augment del pressupost fos molt més; clar, passa
que un ha de ser conscient també de les circumstàncies que ens
trobam enguany, que ens trobam aquests anys i per tant no s’ha
de perdre de vista la contextualització d’aquest moment de crisi
econòmica. Per tant, som conscients que la situació de crisi és
difícil i això, animar-vos una mica en la feina que haurem de fer
tots, especialment també la vostra conselleria durant l’any 2009.

També, òbviament, afegir que no ajudarà per a res les
baixades de fons europeus, que per tant contribueixen que
l’esforç del Govern balear haurà de ser més i més aquest any.

I ara sí que hi ha tota una sèrie d’aspectes en què
m’agradaria incidir, us avís que són una mica concrets o que
estan allò que en diríem territorialitzats a l’illa d’Eivissa, són
tota una sèrie de punts o de concrecions que ens agradaria que
féssiu del pressupost.

Un dels objectius que apareix a la memòria és continuar
fomentant les ajudes destinades a la promoció i comercialització
dels productes balears i de denominació local; clar, és el
programa 714B, del foment del sector agrari, i aquí sí que seria,
hi ha qualque partida, teniu prevista aquesta reivindicació que
ja us hem fet altres vegades des d’Eivissa per a alguna
denominació local d’illa d’Eivissa?

També dins la Direcció General de Desenvolupament Rural,
quines inversions hi ha previstes a Eivissa dins el programa 531,
en infraestructures agràries. Heu esmentat l’estació
agroclimàtica, pensau que hi ha altres actuacions o en principi
per a enguany és aquesta la que es preveu a l’illa d’Eivissa?

D’altra banda, també observam que no hi ha inversions en
cap empresa estratègica a Eivissa i en canvi sí que n’hi ha a
Mallorca i a Menorca. Sabeu, també n’hem parlat altres
vegades, que tenim la mancomunitat de l’Escorxador d’Eivissa,
que és una empresa deficitària i que és una empresa que
subsisteix amb l’ajuda de tots i que per tant necessita més que
mai també el suport del Govern de les Illes, perquè òbviament
si aquesta empresa fes fallida som conscients que desapareixeria
la poca indústria ramadera que hi ha a Eivissa. Per tant, animar
i demanar-vos que contempleu aquesta empresa dins aquest
sector tan important que és per a Eivissa.

Després, dins les empreses adscrites a la conselleria, dins
l’empresa SEMILLA, i no voldríem equivocar-nos, però sembla
ser que hi haurà un augment de personal. Aquest augment de
personal es reflectirà a l’illa d’Eivissa? Recordam també que és
una de les illes que té un dèficit més greu pel que fa a personal,
especialment, i com sempre ja sé que les comparacions són
odioses, però de vegades es fan necessàries, si ho comparam
amb Mallorca i Menorca; també voldria per tant recordar-vos
això, aquesta reivindicació d’aquest tècnic que també s’ha fet
des del Consell, agents que puguin donar suport a les marques
o als productes de qualitat d’Eivissa.

També, i és una altra de les reivindicacions que també hem
comentat altres vegades, també aquests tècnics serien
interessants si podrien també, òbviament, podrien ajudar en les
campanyes de sanitat vegetal, que també de vegades han quedat
una mica descobertes a l’illa d’Eivissa.

També, pel que fa a SEMILLA, heu esmentat que juntament
amb l’Institut de Qualitat Agroalimentària té aquest encàrrec i
és un dels objectius, i per tant pel qual us felicitam, de promoure
els productes illencs a l’àmbit autonòmic. I clar, aquí sí que
m’agradaria, si us poguéssiu esplaiar una mica més, a com es
durà a terme aquesta campanya, com la pensau desenvolupar,
quines especificitats tendrà de cada illa, seria interessant.

Finalment també, dins la Direcció General de Pesca, hem
observat que un dels objectius que s’esmenten, conservar
recursos marins, assegurar la sostenibilitat dels caladors, i també
creació d’esculls artificials, etcètera; la consolidació de les
reserves marines, entenem que tot això d’aquí es farà
bàsicament amb el Programa europeu de pesca, amb aquesta
inversió de quasi 1 milió d’euros i també, una altra vegada més,
si ens poguéssiu especificar si hi ha alguna d’aquestes accions
a l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la
presència de la consellera d’Agricultura i del seu equip.

Efectivament, un sector important, un sector que, tot i el pes
que té dins el producte interior brut de les Illes Balears és baix,
com hem remarcat en moltes ocasions, sí que és molt important
tant des del punt de vista territorial i paisatgístic, com des del
punt de vista també d’apostar per una diversificació econòmica.
I un sector que pateix, com altres sectors, totes aquestes
dificultats econòmiques produïdes per la crisi, per l’increment
de preus a què la consellera feia referència, de l’alimentació del
ramat, dels carburants, etcètera. Per tant, tot i que el pressupost
sempre podem trobar que mai pot ser suficient, aquests
increments modests, però increments al cap i a la fi del
pressupost per al 2009, crec que seran importants per afrontar
aquesta situació. I jo destacaria aquestes dades que donava la
consellera respecte, per exemple, d’un increment del 40% en
inversions, crec que en general tots els pressuposts que ha
presentat la comunitat autònoma tenen aquesta mateixa línia,
que és mantenir o fins i tot incrementar les inversions de cara al
2009, crec que aquest és un aspecte molt a destacar, com també
els 60 milions d’euros amb ajudes directes als sectors
representats per la Conselleria d’Agricultura i Pesca i que també
estic convençut que ajudaran, juntament amb aquest Pla de
desenvolupament rural.

Crec que les línies coincideixen plenament amb les que el
nostre grup remarcaria i demanaria que s’impulsassin el pròxim
any, que seria lògicament el tema de comercialització i de
promoció de productes, crec que és bàsic i importantíssim; la
modernització de les explotacions i la formació, la formació per
assegurar el futur del sector, crec que tots som ben conscients
que l’envelliment de la població pagesa és cada vegada més
evident i per tant la formació donar oportunitats o suport a
aquells joves que vulguin emprendre el camí de l’agricultura
crec que és absolutament bàsic per assegurar el futur d’aquest
sector.

Simplement encoratjar-la per tant a continuar endavant amb
la feina i sí que una pregunta concreta, em sumaria,
efectivament, a la pregunta que feia el diputat d’AIPF respecte
de com es troba el tema del santuari de la tonyina vermella, en
què hi ha, com sap vostè, dues resolucions aprovades per
unanimitat en aquest Parlament, i per tant voldríem saber com
estan les gestions d’aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Conseller i al seu equip donar-
los la benvinguda en aquesta sessió i fer uns petits comentaris
sobre la proposta de pressuposts de la Conselleria de
d’Agricultura, més de caire general que no concret de partides.

Crec que l’exposició que ha fet la consellera és clara, és
concisa, és totalment clara en el sentit de presentar els
pressuposts dels diferents departaments, partint d’un breu
diagnòstic de la situació de partida. Efectivament, la política
agrària comunitària estableix que el futur de l’agricultura i la
ramaderia a la Unió Europea estan lligades al futur del territori;
atorga al sector agropecuari la custòdia i preservació d’aquest
i estableix els mecanismes de compensació de les rendes
agràries deslligant-les cada vegada més de la producció.

A la revisió metge de la PAC està clar que les ajudes
s’aniran reunint i si no es canvia la proposta de la Comissió
d’Agricultura del passat mes d’octubre, dia 17 de novembre, és
a dir, d’aquí a cinc dies, es votarà aquesta proposta, on es
preveu ja directament amb la modulació els pagament únic de
les ajudes de la Unió Europea que sobrepassin els 5.000 euros
anuals, ja es reduiran fins a l’any 2012 en un 6% el 2009, un 6%
el 2010, un 7% el 2011 i un 7% el 2012, això quant a la
reducció que rebran directament els productors amb drets i amb
pagament únic.

Estableix per als pagaments inferiors es deixa als estats
membres la fixació de quin és el límit inferior per a aquest
pagament, en alguns casos el límit el fixen 250 euros o una
hectàrea. I així successivament, igual que respecte del sector
lacti no queda tan clara la desaparició de les quotes, on es
preveu que, i si ho aprova el Parlament la setmana que ve, el
2010 es revisi tot el sistema i es presenti una nova proposta.

En qualsevol cas, des de la seva constitució, la Unió
Europea ha tengut com a un dels seus pilars bàsics i de les seves
polítiques la política agrària. La política agrària és sinònim de
previsió i per tant juga un paper considerable a nivell de la
valoració del medi rural i de conservació del paisatge. Per tant,
política agrària també és sinònim de política de protecció del
medi ambient.

Estam en una situació en la qual no fa moltes setmanes, a
unes conferències, se’ns comentava que som els pagesos actuals
de la Unió Europea, no només de Mallorca, però aquí a
Mallorca o a Balears segurament amb més -perdó per això de
centrar Mallorca-, però a Balears, a Balears més agreujat, que
segurament som la darrera generació que comparteix
l’explotació amb les dues generacions anteriors, és a dir, amb
pares i avis o amb pares i padrins. Això ens ha de fer reflexionar
que aquest punt de partida necessita i és de qualque manera la
clau per desenvolupar el futur de les nostres polítiques agràries.
Les bases, la Conselleria d’Agricultura crec que les ha deixat
clares i les ha posat negre damunt blanc, damunt paper pel que
fa a les principals qüestions i actuacions que es poden dur a
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terme i no són altres que el diàleg permanent i la cooperació
amb el sector, no només amb el sector sinó entre el sector.

I aquests dos pilars, basats sobre la nostra història, els
nostres valors tradicionals, sobre els productes que demanden
els consumidors, sobre una producció respectuosa amb el medi
ambient, sobre empreses i persones que estan lligades al territori
i una aposta permanent per a la qualitat i això, centrat en les
polítiques que ha descrit la conselleria i els pressuposts que les
acompanyen, és el que marcarà aquest futur.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sra. Presidenta, he de
manifestar la meva preocupació, la meva greu preocupació i els
explicaré per què. Fixin-se, la Sra. Consellera ha començat a
parlar, ha dit que pel Govern el sector primari era el més
important i un sector estratègic i ha caigut una calabruixada que
no ha aturat fins que parla l’oposició. Això no sé si és bo o
dolent, però almanco és preocupant.

Dit això, Sra. Consellera, li he de comentar respecte als
pressupostos que, home!, és veritat que pugen 3,80% respecte
a l’any passat, però ni tan sols cobreixen l’augment que hi ha
hagut o que hi haurà al 2008 d’inflació. En la compareixença
anterior, que venia la Sra. Consellera de Comerç, defensava una
qüestió que aquí crec que també afecta d’una manera important
i li ho dic, estam en una situació econòmica crítica, de crisi, i és
obvi que si la situació en els sectors productius és crítica, en
agricultura o en el sector primari -agricultura i pesca- aquesta
situació crítica encara és més accentuada, hem de parlar dels
preus agrícoles que els pagesos segueixen cobrant el mateix o
menys i en canvi es venen al carrer molt més cars o dels preus
del combustible o dels preus de matèries primes idò, que han
posat en una situació al sector ramader a punt del colAlapse, vull
dir que això és cert.

La veritat és que el compromís que tenia el Govern era
d’intentar a través de la inversió pública desenvolupar i
d’alguna manera, tractar de reactivar l’economia i sempre es
parlava d’això, d’‘infraestructures i d’obres que en principi no
havien de pertànyer a conselleries que duen, que lideren, que
són les que donen suport o fomenten els sectors productius, però
el que sí és cert és que també en aquest país tenim, a Balears ens
trobam que el sector econòmic privat representa quasi el 70% de
l’economia. Per tant, és essencial -essencial- que les conselleries
que com dic lideren o són responsables dels sectors productius
tenguin un reflex en els seus pressuposts d’aquestes necessitats
i d’aquest lideratge. 

És a dir, no pot ser que, estant en la situació econòmica
global en què estam, ens trobem amb uns creixements de
pressupostos de la Conselleria de Comerç del 0%, que si li
descomptam la inflació acaba amb un descens de més del 4% i
amb la d’Agricultura que el descens serà més petit, però com
que tenim un 3,80 que puja i més d’un 4% que baixa, resultarà
que serà un creixement real negatiu. Això crec que és dolent, i
crec que, Sra. Consellera, no sé què hem de fer per aconseguir
que vostè tengui més duros, però alguna cosa hauríem de fer
perquè és necessari que la Conselleria d’Agricultura tengui un
pressupost més elevat, perquè si no, no anam enlloc, no
assumirem el paper de reactivació econòmica que es predica de
les conselleries que són responsables dels diferents sectors
productius d’aquesta terra.

Entrant ja una mica... i a més, vull dir com a dada, escolti’m,
la previsió és que el creixement del sector primari sigui inferior
a l’1%, sí, al límit de la recessió. És a dir, s’han de prendre
mesures ja i, escolti, podem parlar de fer filosofia i tot el que
vulgui, però si no hi ha duros, no anirem endavant.

Vostè parlava de la revisió de la PAC, el portaveu del PSOE
ho ha fet d’una manera brillant, però hi ha una qüestió que
vostès mateixos diuen a la memòria, no?, de la proposta de
BrusselAles és cert, no fa més que reflectir la realitat, volen
reduir o proposen la reducció de les ajudes directes o supressió
del global de les quotes per llavors fer la seva completa
eliminació, això és el que diu la memòria, i a canvi d’aquesta
reducció potenciar les ajudes als plans de desenvolupament
rural. A mi, en principi, no m’acaba de venir bé que em llevin
els duros d’un lloc i me’ls posin en un altre, m’aniria molt més
bé que mantinguéssim les ajudes i incrementàssim les ajudes a
plans de desenvolupament rural, però bé, aquesta és la proposta
europea, que podrem discutir i a la qual haurem de presentar
alternatives, però hi ha una qüestió que em sorprèn i és que en
la mateixa memòria dels pressupostos es diu que al PDR, que
s’ha aprovat enguany i per cert, ha estat dels darrers, crec que
dels tres darrers que s’han aprovat a Europa, s’ha reduït
considerablement l’aportació de la Unió Europea. És clar, ara sí
que ja no entenem res. 

Si per un costat la política europea ha de ser de traslladar
part de les ajudes directes al fons per desenvolupament rural i
llavors ens trobam que tenim un pla de desenvolupament rural
que redueix d’una manera considerable -aquestes són les
paraules crec que utilitza la memòria- l’aportació de la Unió
Europea, resulta que a això, a Eivissa, li diuen, baixar-se els
calçons i pujar-se la camiseta. És que no arreglam res, és que
anam cap enrere. És clar, a mi, aquesta situació, em sorprèn
perquè tenint en compte els viatges que ha fet la consellera a
BrusselAles acompanyant la ministra o sense acompanyar la
ministra, en fi, esperava una gestió que fos absolutament al
revés. És a dir, que s’hagués vist un increment important de les
aportacions europees, no?, perquè això significaria també un
menor esforç per a les arques de la comunitat.
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Entrant ja en els diferents programes, hi ha qüestió, Sra.
Consellera, que, m’atrevesc a fer-li una proposta perquè no pot
ser, no crec que es pugui dur a través d’esmena, miri, vostès en
el programa 531A, és a dir, el d’infraestructures agràries, parlen
que les farà la conselleria i s’executaran per TRAGSA. Per què?
Li ho puc avançar, no és que tengui cap problema amb
TRAGSA, TRAGSA és una bona empresa, és una empresa
pública. Per què en lloc d’utilitzar una empresa pública no
treuen a concurs o no contracten empreses privades i per tant, es
fomenta la reactivació econòmica dins un sector que en aquest
moment ho necessita? No era aquest el compromís del Govern?
És a dir, en lloc d’adjudicar-ho directament a TRAGSA,  en lloc
de fer-ho TRAGSA, o una part de les inversions que les faci el
sector privat i això significaria un important, almenys per part
de la conselleria, un esforç important per reactivar l’economia
d’aquest país.

Hi ha una cosa que em sorprèn quan parlam
d’infraestructures agràries, si parlam de reutilització d’aigües
depurades les obres només es fan a Mallorca: Cala Millor, Son
Servera, Maria, Petra, Sineu i la Sèquia d'en Baster a Palma. Hi
ha tres illes més i hi ha projectes que es podrien fer a la resta
d’illes; només fan inversions a Mallorca, i és més, no són
precisament, perdoni, la memòria diu el que diu i si és una altra
cosa o canvien la memòria o diguin això, però parlen de la
reutilització de l’EDAR de Son Servera, de les obres de
reutilització per a Maria, Petra, Sineu i de les obres de la Sèquia
d'en Baster, i a més són inversions mínimes. No ens
equivoquen, és a dir, justament quan parlam que aquí fan falta
mesures estructurals, en infraestructures anam per davall del que
es necessitaria per estar a l’alçada de les necessitats d’aquesta
comunitat. Això sí, llavors, si hem de comprar terrenys, això sí
compram un terreny a Menorca i un a Palma, no sigui que
Mallorca quedi endarrera, la resta d’illes és igual, hem d’anar
compensant.

Vol dir-se que de tota la inversió en regadiu amb aigua
depurada de cinc inversions una es fa fora de Mallorca, això
segons les previsions dels pressuposts que vostès han presentat.
Si vostès tenen una altra intenció jo li agrairia que ens ho
explicàs, però el que vostè, Sra. Consellera, ha enviat a aquest
Parlament és com jo li dic, és en aquest llibre.

I seguim, electrificació rural 1.000 euros. Camins rurals,
1.000 euros; això són les previsions pressupostàries. Sra.
Consellera, crec que les infraestructures s’han de vigilar, s’han
de fomentar i si no ja podem parlar de comercialització que si
no tenim energia ja m’explicarà vostè com es produeix, per
exemple.

Parlen d’estacions agroclimàtiques i hi ha un detall
important: s’ha desenvolupat una pàgina web per donar
informació als pagesos sobre les seves necessitats de reg,
perfecte, però resulta que a Menorca i a Eivissa no són fiables
perquè no hi ha suficients instalAlacions. De Formentera ni en
parlen, de Mallorca sí. Vostè se n’adona que vostè és consellera
de les Illes Balears i que el seu equip són directius de les Illes
Balears.

A Eivissa ara posaran una altra estació, però no sabem si
serà fiable o no; a Menorca cap, cap més. Aquestes són les
previsions, jo em regeix, Sra. Consellera, i per això li agrairia
molt que ho aclarís, em regeix pel que vostès han escrit, ho torn
a dir, em regeix pel que vostès escriuen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vagi ... Sr. Diputat, perdoni, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Home, ja m’agradaria ja, però ... Vull dir això de conseller,
això d’acabar no. Però acabaré tot d’una, Sra. Presidenta.

Miri, quan parlen del foment del sector agrari, es parla de
cercar un servei de producció i sanitat vegetat que s’ha
d’orientar cap a l’objectiu de consecució de sostenibilitat i
traçabilitat de la producció agrícola i la prevenció de crisi de
mercat en els productes agraris obtinguts. M’agradaria que
m’explicàs això, si és possible, quan parlam de prevenció de la
crisi, programa 714B, foment del sector agrari. Prevenció de
crisi de mercat en els productes agraris obtinguts, això és el que
diu, i a mi m’agradaria que m’explicassin això en què
consisteix.

I una altra qüestió, parlaven molt de marques de qualitat. Té
algunes previsions de la conselleria de com podem defensar a
través de marques de qualitat els productes de les Illes fora de
la Unió Europea, perquè clar les denominacions d’origen, les
IGP i totes aquestes històries que avui en dia engloben la
protecció dels productes de qualitat, això és aplicable dins la
Unió Europea, però fora de la Unió Europea, no. Per exemple,
als vins de les Illes Balears que es venen a estats Units, no els
són aplicables les denominacions d’origen que en aquest
moment aplicam, i això pot ser un problema des del punt de
vista de la globalització de l’economia. 

I com que he d’acabar, li diré una cosa, em tornen a
sorprendre les ajudes als pagesos. Miri, vostè parlava que han
incrementat. FOGAIBA, any 2007, 57 milions d’euros destinats
a ajudes als pagesos; any 2009, 54 milions d’ajudes als pagesos,
baixen 2.600.000 euros. SEMILLA, any 2007, capítol 7 també,
ajudes als pagesos, 2007, 10.900.000 euros; 2009, 2.930.000
euros, 8 milions d’euros menys que l’any 2007, que jo l’he pres
de referència perquè és el darrer de la legislatura. Sra.
Consellera, aquesta no és manera d’ajudar els pagesos en temps
de crisi.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per contestar totes aquestes
qüestions, té la paraula l’Hble. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, presidenta. Intentarem anar contestant a tot el que
puguem, en la mesura del temps, per no abusar de la seva
amabilitat quant a aquesta disponibilitat. Ho dic perquè
intentaré respondre totes les qüestions que han plantejat de
forma breu, atesa l’extensió i la quantitat de qüestions
plantejades.

Començarem en el mateix ordre que han intervingut. Vull
agrair, en general, el to que han emprat els senyors diputats i la
senyora diputada i, per tant, això ja és bo per encetar un diàleg
i poder parlar tranquilAlament d’uns pressuposts que entenem
des de la conselleria que són assenyats i adaptats a les
necessitats i a la situació en què ens trobam en general, en què
es troba l’economia i especialment el sector primari.

Començarem idò pel Sr. Mayans que plantejava, des del
Grup Mixt, les competències de Formentera. Miri, sap vostè
perfectament que hi ha una comissió creada pel traspàs de
competències, aquesta consellera hi és present i, per tant, farem
el seguiment adient i les previsions són efectivament que en
parlem l’any 2009 i en la mesura de les possibilitat ja assegurar
que el 2010 hi hagi les transferències i el compliment de
l’Estatut, però ja dic serà dins el marc d’aquesta comissió de
transferències on hi ha participants del Govern i dels consells,
que durem a terme, en compliment del que ens marca l’Estatut,
aquestes transferències, ja dic, entre el 2009 i el 2010.

En tot cas, ja dic, el fet que encara en aquests moments no
hi hagi les transferències de Formentera, no lleva que hi hagi -
això ho vull dir per endavant i a totes les illes- la màxima
colAlaboració, i dic en cadascuna de les illes, màxima
colAlaboració amb els consells insulars, fins i tot tenint en
compte el fet que tenguem un estatut aprovat que preveu les
competències a cadascun dels consells, allò que és la normativa
surt del consens de govern i consells insulars. Per tant, el màxim
respecte a una llei aprovada que és l’Estatut, i es faran en el
marc d’aquesta comissió, es produiran les transferències segons
acord a totes les illes, perquè també no just és a Formentera,
també a Mallorca, i hem de completar evidentment les de
Menorca i les d’Eivissa, efectivament.

Em demanava actuacions de SEMILLA, IBABSA i
FOGAIBA, també és molt ampli, intentaré a veure si podem
resumir quines són les actuacions. Per començar li diré el Fons
de Garantia Agrària i Pesquera que arrossegam sobretot un
endeutament important, no hi ha nou endeutament, per
començar, no hi ha nou endeutament i sobretot el pressupost del
Fons de Garantia Agrària de 64,4 milions d’euros, experimenta
una pujada en relació amb l’any 2008 d’un 3% i sobretot és
important el capítol 7, de línies d’ajudes per al sector, aquestes
sí que van realment al sector, bona gestió i van al sector, i són
54,6 milions d’euros. Per tant, aquesta línia entenc que és
important i augmenta un 4.14%, i això és el que vull destacar
aquí, que aquestes ajudes per al sector, pel que dèiem en general
i és una constant en les seves intervencions i, entenc jo, també
com a govern, el compromís d’actuacions en situacions com
aquestes, tot i que les dificultats del sector les arrossegam des de
fa temps, però especialment ara entenem que hem d’estar
devora el sector per donar-li activitat i tot el que significa. Per

tant, és en aquest sentit que des d’aquestes ajudes, aquesta
transferència de capítol 7 augmenta de forma considerable.

Pel que fa a SEMILLA, a què vostè feia especial menció,
estam en 17,6 milions el Servei de Millora Agrària, i puja un
3%; el que té més pujada és precisament el capítol 3, perquè
tenim una herència d’un endeutament molt gros, un
endeutament molt gros i que ara hem de fer front no només als
interessos, sinó també a períodes de mancança per a
l’amortització de préstecs molt importants i és un dels augments
més destacables. El capítol 9 ha de pujar un 62%, començam a
pagar préstecs perquè l’endeutament que ens hem trobat,
senyores diputades i senyors diputats, és de més de 60 milions
d’euros. A posta dic que així i tot, en el capítol 6 el que tractar
és de mantenir l’activitat assenyada de l’empresa Millora
Agrària, sobretot en el que afecta a manteniment de reserves
marines, ens havíem trobat amb reserves marines on s’hi havia
posat el dic, res més, ara sí, reserves marines on no hi havia ni
vigilància, enguany ho cobrim tot, tot; manteniment de reserves
marines, laboratori de sanitat vegetal, projecte d’inversió per
garantir la traçabilitat de producte local fresc, insistirem en
aquest tema perquè consider importantíssim, n’hem parlat
bastant en totes ...les seves intervencions és que, al consumidor,
li arribi bé la identificació i la traçabilitat del producte, i allò
que el producte d’aquí ho sigui des del seu origen, des del seu
origen fins al final, i que ho pugui identificar, i això va d’acord,
i ja en seguirem parlant perquè n’han parlat tots vostès, amb el
que és el pla de comercialització, que realment vagi al sector,
perquè una constant que consider que també és importantíssima
és aquesta gran diferència. A posta també tenim un observatori
de preus; aquesta gran diferència que hi ha entre el preu que
percep el pagès, el pescador, i el que arriba finalment al
consumidor, aquesta gran diferència l’hem de traduir que
sobretot vagi al productor, el nostre interès és sobretot donar
activitat, donar viabilitat, que les explotacions agràries,
pesqueres i ramaderes siguin rendibles. La millor forma és
donar eines perquè el consumidor tengui coneixement i també
acceptació del bon producte que està fent amb molt d’esforç i
per tant rebi, de justícia rebi aquesta compensació.

Per tant la nostra actuació sobretot va dirigida al fet que amb
el Pla de comercialització, amb aquestes ajudes amb valor
afegit, etc., vagi a una major compensació del producte, que li
estan augmentant moltíssim, al productor, al pagès, els costos de
producció i no té la compensació d’aquest augment, i és això el
que va dirigit. Nosaltres volem explotacions viables, a posta
també en joves ens anima que s’hagin incorporat, amb aquestes
línies d’ajut que hem comentat hi ha més de 60 joves inscrits i
per tant això anima que la política, aquesta modernització que
també ens estan demanant amb les línies d’ajudes és donar
resposta a aquestes necessitats que en realitat és el que volem.
I amb això ja m’avanç a altres temes que volíem comentar. 

Però sobretot també i seguint amb les empreses no vull
deixar una altra empresa que també dóna una ajuda important i
és bàsica com a eina per al sector; és l’Institut de Biologia
Animal. També és un altre exemple, 8,1 milions d’euros, puja
un 12,5%, i no hi ha nou endeutament, no hi ha nou
endeutament. A posta dic que és un pressupost assenyat a les
necessitats que tenim en aquest moment, i evidentment, com
deia el portaveu del Grup Parlamentari Popular, tant de bo
tenguéssim més pressupost, perquè entenc que sempre això...,
però el que feim, ho feim bé i ho dedicam al sector, i ho
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dedicam al sector, a tothom, i això és el treball que hem fet amb
uns pressupostos, com deia, assenyats perquè aquestes
inversions vagin allà on han d’anar, que és al sector, al sector
primari que, ja dic, insistesc, són moltes les dificultats i més
encara.

A posta deia que l’Institut de Biologia Animal, per posar un
altre exemple, no hi ha nou endeutament però també és de les
que hem de començar a pagar interessos de forma important i
també l’amortització del préstec que també està arrossegant
també és molt significativa, també és molt significativa.

Però també hi ha una cosa en què també hem d’entrar, i és
el mateix capítol 1. El mateix capítol 1 té una pujada, un
augment, i aquest augment un pujada d’un 7,5%, i aquest
augment sobretot és perquè ens vàrem trobar amb un personal
a l’empresa que no havia actualitzat el convenis des de l’any 91;
per tant una tasca important que hem fet amb un conveni
colAlectiu que hem acordat ja amb el comitè d’empresa i per tant
que l’augment respon a les necessitats de tenir el personal
també..., de donar importància al treball que s’està fent des del
mateix personal d’IBABSA, que està treballant molt bé.

Sobretot ja dic, puja el capítol 2, l’augment del preu de
compra per cobrir tota una sèrie d’actuacions que ve realitzant
l’Institut de Biologia Animal en qualitat, en formació, en races
autòctones, en programes sanitaris, en programes de producció
animal o en mateix control lleter, responen també a aquest
augment. Però sobretot, ja li dic, l’augment més significatiu és
l’amortització de préstecs, els capítol 9, que augmenta, senyores
diputades i senyors diputats, ha d’augmentar perquè molts
d’aquests crèdits tenien un període de mancança i ara hem de
donar resposta a això, més d’un 37%, més d’un 37% ha
d’augmentar aquest capítol 9, i ja dic que no hi ha endeutament
enguany.

Què fa IBABSA? Jo no sé, presidenta, si em..., però estam
encara a la primera intervenció, que intent donar resposta al que
m’han demanat. Què fa IBABSA? IBABSA fa un bon programa
de sanitat animal, allò que a més ja ens ve des de la Unió
Europea, del mateix reglament de la Unió Europea, un bon
treball en sanitat per assolir evidentment un millor nivell de
salut pública, sobretot en conservació i foment genètics
autòctons. Vostè..., hi ha algú també que m’ha fer incidència en
la tasca que s’està duent a terme amb races autòctones i sobretot
treballar amb el Patronat de Races Autòctones de les Illes
Balears, i és en aquest sentit que IBABSA està donant suport a
la conselleria treballant sobretot en recursos genètics autòctons,
que entenem que aquesta millora també ha de repercutir a les
explotacions, i també va amb la idea d’aquesta diferenciació, al
mateix temps, del producte. Quan ens trobam que estam dins un
mercat globalitzat, poder identificar, poder diferenciar el nostre
producte, tant de bo, com també dins aquestes petites
produccions, també entri el consumidor i així pot percebre la
diferència i la qualitat d’aquest producte amb un control
sanitari.

Però també IBABSA està duent a terme tot el que afecta la
utilització de bones pràctiques agràries compatibles amb un
altre tema que consider important amb el que és benestar
animal. També tot el que afecta a la modernització
d’explotacions, a la producció ramadera integrada i ecològica,
també algú hi ha fet referència, però també sobretot insistir en
la investigació; tenim treballs que feim juntament o treballam
conjuntament i tenim una bona colAlaboració amb el ministeri a
través de l’institut nacional, l’INEA, d’investigació, i
consideram que és important. Però sobretot també donar el
suport i l’assessorament a les associacions i explotacions
agràries i ramaderes. Per tant és importantíssim, i en aquests
moments especialment, quan vostès coneixen determinades
malalties que ens estan envoltant i nosaltres en aquest moment,
per exemple, en el tema de llengua blava estam treballant
moltíssim perquè som en aquest moment zona lliure, l’única
d’Espanya juntament amb Canàries, i per tant estam treballant
moltíssim per aquest control des de fa temps en la prevenció.
Però també, igual que podem parlar de llengua blava i en aquest
parlament tenim experiència del que és, entenc jo, arribar a bons
acords i per tant (...), en aquests moments estam treballant
moltíssim no just amb aquestes sinó també amb altres malalties.

També tot el programa de control de rendiment lleter, el
programa de control de les encefalopaties espongiformes
transmissibles, el desenvolupament, ja dic, insistesc, de millora
genètica de races autòctones; accions també amb empreses
estratègiques, ja parlem de Bon Mè o parlem d’altres; estam
parlant sobretot d’analítiques, donar suport a les explotacions
ramaderes, però també sobretot insistiria en el que afecta a la
formació i a l’assessorament a les explotacions ramaderes.

I a posta en aquesta línia, quan vostè em demanava de valor
afegit, Sr. Mayans, que ara estam al començament però
segurament ja respondrem també a altres perquè hi ha moltes
coincidències, quan parlava de valor afegit és en aquest cas en
el que hem insistit, és a dir, el que entenem ben clarament que
hem de donar suport a totes aquelles iniciatives que suposin per
al productor tenir una major compensació. Per tant totes
aquestes iniciatives que augmentin el preu percebut pel
productor, pels pagesos o pels mateixos pescadors.

L’agricultura ecològica hi ha el mateix programa 714, que
dóna resposta a identificar i sobretot donar suport a les
explotacions, i sobretot tenint en compte que l’ecològic ja té una
marca de qualitat i, per tant, tant de bo que hi hagi el mateix
control del consell del CRAE, i hi ha una línia d’ajudes que
estan dins aquesta ajuda del 714B que està al voltant dels
80.000 euros; dins aquest programa ja dic que hi ha un suport a
l’agricultura ecològica. I el mateix amb el tema de races
autòctones, el que li deia: estam parlant amb les ovines tant
mallorquina com menorquina, eivissenca, amb la bovina
mallorquina i menorquina, porc negre mallorquí, gallina
menorquina, menorquina i eivissenca, és a dir, totes les que
estan dins el patronat. 
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Em parlava de la pesca a Formentera. És un dels temes de
què hem parlat ja en diferents ocasions. Entenem que és
important i una de les qüestions que tenim ja en el Consultiu,
l’esborrany de decret per la regulació de la pesca submarina, ho
havíem comentat i, ja dic, és d’aquestes colAlaboracions que
nosaltres farem amb els consells, bé sigui que ho puguem
aprovar com a govern o bé sigui el consell, allò que entenem
que és important és la regulació i per tant donar suport a la
pesca professional. Per tant ja tenim el decret preparat i el
Consultiu serà el que ara ens dirà si exactament ho podem
aprovar com a Govern o nosaltres ho deixam en mans del
consell. Això entenem que és allò important i això és la
colAlaboració en tots els sentits que entenem que hem de
realitzar amb els consells insulars i el Govern.

La diputada Sra. Marí parlava d’aquest increment del
pressupost i de la situació de crisi. Jo vull agrair les paraules en
el sentit que les ha expressades. Jo crec que estam en una
situació, repetesc, que el sector que ve d’enrere de dificultats,
allò que nosaltres, i a posta també ho he volgut explicar en
aquesta primera exposició dels pressupostos, allò que hem de
fer i estam realitzant ja són actuacions immediates, donades les
situacions que puguem tenir o que ens podem trobar, com varen
ser actuacions que vàrem tenir amb el Pla de xoc o per
fenòmens meteorològics, però en allò en què coincideix el
sector, i aquí és la importància que tots junts estam d’acords a
posar les bases per la futur és en el pacte agrari. A posta dic que
allò que són les nostres actuacions han de ser actuacions per
donada la situació que tenim com a govern, i per tant allò que és
estimular que les empreses puguin continuar activitat, no just
tenim grans..., els nostres grans projectes no tots són faraònics,
sinó que també són aquells petits que és donar suport potser a
aquella empresa que també en un determinat moment
necessita..., té problemes de liquidesa, i per tant tots per a
nosaltres són importants per tot el que pugui significar
actuacions, i és en aquesta línia que actuam: escoltar i donar
suport i sobretot consensuar... Dilluns -jo li puc avançar ja en
aquest comissió, en aquest parlament, perquè també es va fer
ressò d’allò que consideràvem important des del Govern i des
de la Conselleria d’Agricultura i Pesca- dilluns ja tenim la
primera mesa per aquest acord de bases del pacte agrari perquè
no són just actuacions immediates sinó que són sobretot
actuacions d’estructura, que és el que està d’acord i que
entenem que és d’allò més important. I és en aquest sentit que
treballam en aquesta línia.

Per tant també feia referència a la promoció i
comercialització, que jo crec que és important, sobretot no just
amb els productes, amb les denominacions de qualitat, que
també ho coneixem aquí, que el consumidor també ho sap i que
podem treballar més i tenim altres que hi treballam
conjuntament i hi donam suport des dels nostres serveis tècnics.
Nosaltres entenem que amb els consells allò que..., tenim
tècnics, que tenim un personal que pot ajudar i entenem que així
ha de fer aquesta tasca, amb altres que podem estudiar i per tant
podem fer un reglament. Per tant altres estan damunt la taula i
jo crec que és molt significatiu el flaó d’Eivissa, molt
significatiu, i per tant aquest com també s’ha fet amb altres
productes amb denominació de qualitat i per tant que els
diferenciïn. Però ja dic, també amb aquests productes mateixos
de denominacions de qualitat, ja parlem de vins de la terra o
parlem de denominacions d’origen del vi, també estam
treballant per donar facilitats al sector i poder conèixer també

varietats que poden ser objecte de comercialització, i sobretot
també per un altre tema que algun diputat també em plantejava
és a fora; a fora també amb les nostres petites produccions
podem competir si ho diferenciam, si al consumidor també li
arriba la traçabilitat, i poder treballar també, i és una de les
tasques que estam duent a terme a la conselleria, amb varietats
autòctones; vinificar i després poder-lo oferir als mateixos
viticultors, per tant és una forma també de donar a conèixer i
que aquesta experimentació li arribi bé i no l’hagi de fer ell. 

Per tant també ajudam a aquesta comercialització, sigui aquí
dins, perquè tenim molt per fer, i jo vull posar just un exemple:
aquí just una de cada deu botelles de vi és d’aquí. Per tant
qualque cosa hem de fer aquí, no just a fora, que també és
important, sinó també aquí dins. A posta és un esforç de poder
arribar al consumidor aquests bons productes que tenim i per
tant també els incorpori, i això és el nostre objectiu, i la millor
forma també és diferenciar-lo, siguin denominacions de qualitat
però també, insistesc, dins aquest pla de comercialització, dins
aquest pla d’identificació també com a producte fresc, i això
també és important que també li arribi.

I ja dic, tota la colAlaboració parlant de projectes de regadiu.
Aquí hem parlat també de diferents infraestructures i aquí saben
tots vostès que tenim un conveni amb el Ministeri de Medi
Ambient Rural i Marí i que hi ha actuacions que es reparteixen,
no deixa que es facin i que dins aquest conveni i també que a
més continuarem amb aquesta colAlaboració, entenc jo; just per
posar un exemple i que ara en tenc bé record, estam parlant de
Formentera, el projecte que s’està executant ara de reguiu amb
aigües depurades és un projecte que està dins aquest conveni, i
no està en els pressupostos perquè l’executa totalment el
ministeri, i estam parlant de 8 milions d’euros, estam parlant de
8 milions d’euros; el de Menorca està al voltant dels 6 milions.
Vull dir que aquí allò que és important és que també no just
nosaltres com a govern tenim colAlaboració amb els consells i
per tant aquestes actuacions que podem fer com a govern no han
de sortir en els pressupostos del consell i sí en els del Govern,
de la mateixa forma en relació al ministeri també tenim aquesta
bona colAlaboració i jo entenc que és una de les actuacions
entenc important i des del ministeri així ho han reconegut, quan
parlam de Formentera, sobretot és un bon exemple de l’esforç
que hem hagut de fer perquè és una quantitat molt significativa
per la superfície o pel nombre de persones, i hem aconseguit
que fes aquest esforç econòmic.

I em parlava la Sra. Marí també de temes de campanyes de
sanitat vegetal. És un bon exemple d’aquesta colAlaboració que
poden tenir; sobretot va ser en cas d’Eivissa que ens vàrem
trobar sobretot un tema de tuta i de becut vermell, i per tant que
hi va haver una colAlaboració amb el consell i unes aportacions
que s’han de fer des del Govern, però no just amb pressupost
sinó també amb assessorament, igual que ens podem trobar a
altres llocs i a altres illes.
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I quan parlava i es referia a la Direcció General de Pesca tots
els esforços per consensuar i per treballar temes de recursos
marins i sobretot la consolidació de reserves marines, entenem
que és importantíssim, però des del Govern allò que sobretot
tenim ben clar és que no és just marcar una reserva marina, sinó
que tengui la dotació corresponent, la vigilància i el seguiment
d’aquestes reserves marines, i és en aquest sentit que hi
treballam.

Al Sr. Barceló agrari-li moltíssim les seves paraules. Quan
estam parlant de joves jo crec que és molt significatiu que en
aquests moments les línies d’ajudes que hem pogut treure
signifiquen que hi ha joves que volen ser en el camp. Jo ara
l’altre dia també parlava amb una altra zona que també és una
zona competitiva perquè està exportant molt, i és la zona de Sa
Pobla en temes de patata, i també hi havia ja incorporació o hi
havia interès per part de joves d’incorporar-se. Recordem que
a Sa Pobla sempre s’han mantengut els ensenyaments agraris,
cosa que qualque pic s’havia quedat; ara ja hi ha altres lloc, però
és un bon exemple per dir que podem..., hem de continuar fent
esforç perquè hi hagi joves i per tant que vegin també resultats,
com ho veim en altres sectors competitius i que s’estan
introduint bé els productes a les vies, a la xarxa de
comercialització, que això és important.

En tot cas em parlava en concret del santuari de la tonyina
vermella. No sé si també me n’ha parlat algun altre diputat.
Miri, hi ha uns acords de Parlament i a més hi ha uns acords, en
aquest sentit jo crec que també és important l’acord unànime
que hi va haver en el Congrés dels Diputats, a la comissió; per
tant ara hi ha aquest..., dins el marc de l’ICAT entenc perquè
nosaltres no podem aprovar, és a dir, no som competents, això
està en aigües exteriors, però sí que mantenim la importància
de..., perquè jo li he de dir una altra cosa: en aquests moments
hi ha a més l’Institut Oceanogràfic que per encàrrec del
ministeri està fent uns estudis. Per tant jo he de dir que des del
Govern estam apostant per aquest santuari de la tonyina en
aquestes aigües sempre que els estudis vagin en aquest sentit,
però ja dic, allò que és important és que hi hagi aquests acords
via Unió Europea i contemplem dins el marc d’aquestes
reunions de l’ICAT que ara hi seran que hi pugui haver realment
aquesta defensa dels recursos en aquest sentit de la tonyina quan
hi ha una explotació tan forta i hi ha hagut en aquests anys. Per
tant respectar aquest organisme i tant de bo, com aquests acords
que hem pogut fer en el Parlament que també hi ha hagut
unànimement en el Congrés de Diputats, també siguin en aquest
sentit. Ja dic, en aquest tema hem seguit molt..., i n’hem parlat
tant amb el secretari d’Estat com el director general de Pesca,
l’interès que els hem manifestat des de Balears en aquest sentit
i que, per tant, tant de bo com es pugui dur dins el marc de
l’ICAT que és l’organisme internacional en què participen no
just els països de la Unió Europea sinó de forma més àmplia.

Efectivament, Sr. Garcias, també gràcies per les seves
paraules. Vàrem tenir ara, dilluns vàrem tenir un consultiu en el
ministeri i encara no estan tancats tots els temes; em referesc a
la nova revisió mèdica, a la revisió mèdica dins el marc..., a la
revisió del reglament dins el marc de la revisió agrària
comunitària, i per tant sí que la setmana que ve haurem de veure
finalment quin és l’acord que es du en el Consell de Ministres,
que ja vaig anunciar aquí que esperàvem que fos dins la
presidència francesa, i sobretot en aquest mes de desembre va
el gruix de les iniciatives agràries; per tant es farà el gran debat

perquè, recordem-ho, en el desembre sí que es fan sobretot les
quotes de pesca i per tant que hi hagi efectivament la setmana
que ve l’acord de la revisió mèdica que va amb aquesta idea
d’augmentar el desacoblament, com deia abans.

I després em feia referència al diàleg. Jo crec que és un bon
exemple d’allò que entenem que hem d’anar conjuntament
sector i administració amb allò que entenem que és important,
i jo un bon exemple de dir estic..., després de molt de temps,
entenc jo i és un acord històric perquè no s’havia produït, entenc
jo que puguem treballar dins el pacte agrari per donar mesures
estructurals; jo crec que el sector ja no podia esperar més i per
tant estic satisfeta en aquest sentit, que podem arribar a
solucions i evidentment nosaltres des de la conselleria acceptar
aquests acords que es puguin prendre dins el marc de totes
aquestes reunions que, ja dic, dilluns mateix començam aquesta
primera reunió de la mesa principal.

I al Sr. Cardona, jo no sé si ja hauré parlat de molts de
temes, però intentaré fer una repassada, en tot cas, d’allò que
deia vostè. Deia la preocupació per la calabruixada. Ja sap
perfectament, jo crec que hem de coincidir que allò que és
important no són les actuacions immediates, així i tot hi hem de
fer front, hi pot haver problemes meteorològics i hi farem front,
però no just entenem que som nosaltres sinó el mateix sector
que ens ho demana, sobretot mesures estructurals.

I vostè parlava de més pressupost. 

Jo, miri, breument, el que farem i ja ho he anat anunciant,
l’endeutament l’estam reduint al màxim, allò que és un
pressupost assenyat i sobretot executar bé. No ho comentaré, és
un pressupost real i, ja dic, amb una bona assignació. No
comentaré res més. Ja dic, entenc que els esforços de la
conselleria han de ser per arribar al sector, donar respostes a les
necessitats del sector, i amb tot allò que he comentat entenc jo
que estam donant resposta a les necessitats del sector.

Hem parlat de la revisió de la PAC. L’aportació de la Unió
Europea, sobretot en allò que es redueix amb el fons europeu de
pesca, no tant amb el Pla de desenvolupament rural. El Pla de
desenvolupament rural l’acord és..., l’aprovació del Pla de
desenvolupament rural són devers 300 milions. Jo ara no tenc la
distribució exactament per organismes, Unió Europea, però jo
li he de dir que Unió Europea, ministeri i comunitat són 174
dels 300 milions que el 2007-2013 seran les inversions que hi
haurà amb el PDR.

I en reguiu també em feia referència a les altres illes, jo li
estava comentant a Ciutadella 6 milions, a Formentera 8
milions, que ja dic, a posta li deia que no és just el que puguem
aportar nosaltres sinó que forma part d’un conveni amb el
ministeri i per tant evidentment la preocupació d’aquest govern
és de totes les illes i per tant les actuacions aniran a totes les
illes, i els projectes.
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I en camins rurals vostè feia referència..., en camins rurals
nosaltres tenim una línia, Sr. Cardona, dins el Pla de
desenvolupament rural que segurament ja treurem la
convocatòria l’any que ve, i serà donar resposta sobretot a una
necessitat que plantegen des de molts d’ajuntaments que no serà
mai suficient, i vostè ho coneix, no serà mai suficient, però sí
que traurem la convocatòria perquè així és una necessitat que
demanen molts d’ajuntaments.

I per finalitzar vostè feia referència sobretot a marques de
qualitat. Jo crec que és important i és el que he anat comentant
al llarg d’aquesta compareixença, no just és important marques
de qualitat a totes les illes, jo crec que el consumidor allò que és
bo, perquè hi ha tota la traçabilitat, això que ara en parlam tant,
però que coneix i que ja té una imatge, parlem de marques de
qualitat o parlem de productes també ecològics, però també allò
que consideram important és tot el que és el producte fresc,
poder identificar tant fruites, hortalisses com carn jo crec que és
important fer un esforç en tant que no puguem tenir..., o en peix,
en peix que estam treballant, però no és just fer una marca sinó
que hem de treballar perquè al consumidor li arribi bé des de...,
tota la seva traçabilitat. Per tant estam treballant no just amb
denominacions de qualitat sinó també amb aquest producte
fresc, que pugui arribar al consumidor el producte realment
elaborat aquí.

I no just això, sinó després també que vagi en relació amb el
pla de comercialització, i el pla de comercialització volem
arribar a tots, no just a les grans superfícies sinó també a aquella
petita superfície, a aquella carnisseria que sempre ha tengut
aquest producte, i és un poc en això que treballam.

Jo crec que eren aquests temes. No sé si..., crec que he donat
resposta a tot el que he pogut anar..., m’han plantejat. Si hi ha
alguna cosa més evidentment estic a la seva disposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica volen
intervenir els grups? Per part del Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Garcias té la paraula.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument comentar sobretot i
felicitar la consellera i la consellera pel rigor. És a dir, moltes
vegades es fan manifestacions i es fan afirmacions en aquesta
cambra que no obeeixen a aquest rigor i en aquest cas al rigor
pressupostari. Aquest fort endeutament que arrossega la
Conselleria d’Agricultura és una càrrega impressionant, i la
comunitat autònoma per extensió. Per tant siguem seriosos a
l’hora de valorar la confecció dels pressupostos actuals. 

Segona qüestió que volia posar de manifest: el sector agrari,
i el futur del sector, necessàriament passa perquè hi hagi
organitzacions fortes dins el sector, i massa vegades al llarg dels
25 anys d’història d’aquesta comunitat no hi ha hagut el suport
i no hi ha hagut l’atenció que sí que es dóna en aquests moments
perquè hi hagi vertaderament un sector agrari fort i competitiu,
i això passa per donar suport, com té previst i com ha exposat i
com du a terme la política de la conselleria, perquè les
organitzacions juguin el seu paper i tenir-les en compte, com
estan fent.

Una altra qüestió que m’agradaria també que quedàs
reflectida en aquesta sessió és que quan parlam de disminució
d’ajuts per part de les diferents direccions generals i per part de
la conselleria, també crec que hem de ser rigorosos amb aquest
terme, i hem de saber diferenciar les ajudes a la renda,
provinents en la major part de la Unió Europea amb el que és el
pagament únic que inclou els fruits secs, que inclou l’oví, que
inclou el sector lleter, etc., les ajudes a l’agricultura ecològica,
que van directament a la renda, i que hi tenen exactament el
mateix dret els pagesos de les Illes Balears que els de l’Estat
espanyol que els de qualsevol estat membre de la Unió Europea,
amb matisos, per diferències de càlcul a cada una de les regions.
Però sí que vull recordar que per exemple a Eivissa les ajudes
als fruits secs arribaren amb més de tres anys de retard respecte
d’altres explotacions de fruits secs de Mallorca perquè
senzillament cap organització no se n’havia preocupat, i quan la
Cooperativa de Sant Antoni i la Unió de Cooperatives es varen
posar en marxa, els pagesos d’Eivissa varen poder accedir a
aquestes ajudes. 

Per tant en l’estructuració de la política agrària s’ha de ser
jo crec que molt rigorós i molt seriós a l’hora d’explicar-la i
d’aplicar-la, i sobretot si les Illes Balears tenim una oportunitat
serà per valorar les nostres diferències, no per voler ser i per
tenir una agricultura igual que en el continent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sra. Consellera, supòs i
m’ha semblat que, en fi..., certa no diré incomoditat o enuig
quan jo he parlat que és un pressupost petit. Jo ho pens, jo ho
pens i jo trob molt bé que vostès a l’hora de prioritzar pensin
més a pagar el deute i no renegociar, o que en pagar incrementar
capítol 7. Clar, això en un moment de bonança econòmica no
tendria més importància; en un moment crític econòmicament
dins el sector té unes conseqüències. Jo, Sra. Consellera, li diré
una cosa; jo també he estat conseller i també he heretat deutes,
també. Com que el meu pressupost o el pressupost de la meva
conselleria no era tan elevat com el seu eren més baixos, però
afectaven en la mateixa proporció. Mai no he utilitzat aquesta
excusa per justificar no incrementar capítol 7; cadascú té la seva
manera d’actuar. Jo respect perfectament que vostè digui això,
però voldria que m’entengués a mi, el meu criteri és
absolutament diferent, i no crec que dir això sigui més ni menys
rigorós, són criteris polítics diferents.
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I és ver que també, idò miri, quan parlam d’ajudes és ver
que s’ha de ser rigorós a preparar les coses, sobretot les normes,
perquè aquí s’ha explicat una..., per accedir a aquestes ajudes;
aquí s’ha explicat un exemple molt bo que era els dels fruits
secs, les ajudes als fruits secs d’Eivissa; no entraren amb tres
anys de retard, entraren amb molts més, perquè a part que no hi
havia organització és que la norma no permetia que s’aplicàs,
perquè a Eivissa el sistema de cultiu de fruits secs és
absolutament diferent al de Mallorca, i la norma estava pensada
amb Mallorca. I això, maldament algú ho negui, ho sap, perquè
aquí tenen el costum de cultivar els fruits secs tots junts, tenen
un ametllerar, a Eivissa això no s’ha tengut mai en la vida, els
cultius són simultanis, i es varen haver de fer alguns canvis i es
va haver d’interpretar la normativa diferent perquè pogués
haver-hi aquestes ajudes. Per tant jo estic d’acord que s’ha de
ser rigorós però s’ha de tenir també memòria quan es parla
d’aquest rigor. 

De tota manera, Sra. Consellera, hi ha algunes dades més
que no m’ha contestat. Quan jo em referia a les marques de
qualitat li estava dient el problema que tenim de
comercialització fora de la Unió Europea, no li estava discutint
res de les marques de qualitat perquè a mi em pareixen bé, i en
això coincidim. Jo el que li he dit és com defensam les marques
de qualitat, sobretot les oficials de la Unió Europea, fora de la
Unió Europea, perquè en aquest moment estam exportant fora
de la Unió Europea. 

Un prec, un prec; crec que és la quarta vegada que li ho dic,
que li ho deman, si fa falta ens subscrivim, pagam el que sigui,
però crec que és interessant que totes aquestes publicacions que
parla en la memòria que es fan des del punt de vista tècnic, des
del punt de vista d’assessorament, els diputats en tenguin
coneixement; potser aprendríem i no diríem les coses que deim
i vostè podria estar més satisfeta, però ja és que és la quarta
vegada que li ho deman, no voldrà que faci una pregunta escrita,
crec que cada vegada que ha comparegut, cada vegada que hem
parlat d’aquestes coses, que crec que són importants, que crec
que són necessàries, està bé que les compartim entre tots,
d’agricultura, de pesca, etc., perquè hi ha estudis
interessantíssims i que ajuden a dar informació a qui llavors ha
de parlar sobre aquestes qüestions.

Miri, en el tema de la tonyina, que jo no n’hi havia parlat
perquè no em quedava temps, hi ha una qüestió que a mi em
preocupa i l’hi explic. No és ver que nosaltres no tenguem
possibilitats de regular. Quan dic nosaltres ara ja parl de l’Estat
espanyol, no estic parlant de la comunitat autònoma, la
comunitat autònoma té les aigües interiors i gràcies i és una cosa
mínima. Hi ha a l’acord que es va prendre per unanimitat en
aquesta casa i que supòs que el Govern ja el té, es refereix a un
decret aprovat l’any 97 que estableix que la sobirania espanyola
als únics efectes de pesca s’estén a una part bastant important
del Mediterrani. Aquest decret es va fer precisament per
prohibir en aquesta àrea la utilització de les xarxes de deriva,
vostè se’n recordarà; a partir d’allí el ministeri no només va
treure aquest decret, va ser una actuació unilateral del Regne
d’Espanya, de la ministra Loyola de Palacios, que va rebre
qualque queixa de la Unió Europea, però aquest decret és vigent
i s’aplica, i la marina espanyola va posar vaixells a disposició
perquè es pogués controlar i s’eradicaren les xarxes de deriva.

Aquí el Parlament va fer, utilitzant aquest mateix decret
demanava no només que es creàs un santuari, que ara a una zona
de reserva permanent li deim santuari, li canviam el nom i
queda molt bé, però que és exactament el mateix; no només
demanava això, demanava que dins aquesta àrea de sobirania
espanyola es prohibís la utilització del sistema de pesca que ha
causat precisament el mal que tenim avui amb la tonyina, que és
el sistema d’encerclament, i el que deia, aprovat per unanimitat,
aquest acord era, primer, que es prohibeix el sistema
d’encerclament i només es permeten els sistemes tradicionals de
pesca, sigui de parada sigui amb ham, que permet els pescadors
d’aquestes illes de la costa espanyola guanyar-se la vida
dignament, i crear una àrea -li direm santuari per coincidir amb
la terminologia- al sud de Formentera, que és pel que es veu els
instituts o els especialistes diuen és l’àrea de reclutament més
important.

Clar, a mi m’ha sorprès, i li ho dic amb tot el respecte del
món, que aquest dia, fa dos dies, a Eivissa hi hagués una roda de
premsa a la qual varen assistir diferents autoritats, i he de dir en
honor de la directora general de Pesca que era l’única que sabia
de pesca era ella -els altres no saben triar una vaca de terra
d’una de la mar-, i que en lloc de parlar de complir l’acord
d’aquest parlament s’estava parlant d’una proposta de
Greenpeace que no té res a veure perquè només parla de la
creació d’un santuari ja delimitant Greenpeace, ell mateix,
aquesta organització aquesta àrea i res més. Jo li ho coment, i li
coment la meva preocupació, perquè la imatge que es donava,
a part d’alguns comentaris que es varen fer que demostraven
que certes persones que tenen ara responsabilitats a les illes
d’Eivissa i Formentera no havien vist..., bé, la mar la veuen
quan passen en vaixell però res més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una. ...a part d’això em va parèixer que era una
falta de respecte a aquest parlament, perquè si aquí hi ha un
acord pres per unanimitat, d’exercici d’unes competències que
l’Estat espanyol té, s’ha de respectar, i si no ho hem fet bé
estaria molt bé que la conselleria ens ho fes veure, i potser
rectificarem, però el que no pot ser és anar a donar suport a una
declaració d’una organització no governamental i no respectant
el que diu aquest parlament. I jo li dic, Sra. Consellera, vostè no
té competències per crear aquest santuari, vostè no té
competències per utilitzar el decret que estén la sobirania
espanyola en aigües internacionals; no, les té el Govern de
Madrid.
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Però -avui he dit algun refrany eivissenc- val més una unça
de voler que un quintar de poder. Si nosaltres volem, si aquesta
comunitat vol, pot pressionar el ministeri perquè això sigui així,
i no tot s’atura a crear un santuari, Sra. Consellera, cregui’m.
Està molt bé crear un santuari però no tot s’atura en això. Crec
que és necessari evitar aquesta sobreexplotació del sector, i si
Espanya ho fa i tenint en compte que aquesta no és l’única
norma que hi ha unilateral en aigües internacionals, n’hi ha una
altra francesa, i per tant és perfectament legal, si Espanya ho fa
podem aconseguir un avanç important. I li record, Sra.
Consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

EL SR. JUAN I CARDONA:

...que és necessari el compliment dels acords d’aquest
parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. I ja per finalitzar té la paraula
l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment amb el màxim
respecte a aquest parlament, i és això que complirem, per
suposat.

Però bé, anirem comentant els temes que han anat
comentant. Sr. Garcias, jo li agraesc les reflexions que també fa
i les aportacions. Jo crec que és evident que quan parlam de
finançament tots voldríem tenir més finançament. Jo no renuncii
a res de finançament però hem de ser assenyats i sobretot
responsables, hem de ser assenyats i sobretot responsables, i jo
crec que en aquest tema de l’endeutament és un bon exemple
que el Govern ha assumit amb seriositat tenir responsabilitat per
fer front a un endeutament que ens venia d’aquests anys passats,
però sobretot també ser assenyats amb allò que tenim.
L’economia..., estudiam allò que són..., com millor treballam
aquests recursos escassos i és en aquest sentit que hem de
treballar. Tant de bo que poguéssim tenir més finançament, però
és allò que entenem que és important és el suport el sector, com
deia, perquè sigui evidentment..., allò que puguem treballar
conjuntament, tenguem un sector fort i competitiu. Per tant, que
assegurem la viabilitat del futur. I és en aquest sentit que hi
treballam. 

A posta dic que estic satisfeta d’aquestes paraules, perquè jo
entenc que quan parlam d’endeutament és un bon exemple que
no podem continuar amb el ritme que es feia i sobretot, amb les
assignacions d’aquest mateix endeutament, la utilització
mateixa d’aquest endeutament. Nosaltres hem de tenir la
responsabilitat i el seny per tenir uns pressuposts assenyats i per
tant, donar al mateix temps les respostes al sector, donada la
situació que tenim. Repetesc, allò que entenem que és important
amb aquests 114,4 milions d’euros que és el pressupost de la
conselleria, això la suma de les empreses i de la conselleria,
llevada la transferència, evidentment no sumarem dos pics, per

tant, amb aquest pressupost puguem dedicar-nos a treballar amb
aquests objectius que he comentat.

Vostè em comentava les marques de qualitat. Jo crec que
aquest tema..., l’hem de treballar aquí dins i fora, evidentment
també al mateix temps serem molt acurats en la promoció..., allà
on puguem anar dins la Unió Europea o fora de la Unió
Europea. Jo el que li vull explicar és que aquí encara tenim molt
per fer i li he posat exemples, perquè al consumidor li arribi ben
identificat el producte. Però també és important a fora, i a posta
jo li estic explicant que a fora reconeixen molt aquestes varietats
autòctones, ja siguin varietats vegetals o varietats animals. Per
tant, que també puguem treballar per diferenciar les nostres
petites produccions dins aquest mercat global. I ja dic, parlem
de treballar en promoció aquí dins i a fora, sobretot també
assegurar la feina que facem que sigui ben assenyada.

Les publicacions..., tendrem ben present, Sr. Cardona,
perquè li arribin bé les publicacions en aquesta comissió. Ara
tenim un pla de publicacions per homogeneïtzar tot el treball
que estam fent en les publicacions per arribar bé, perquè el
sector pugui tenir aquest treball que s’està fent amb seriositat
per ajudar sobretot el món rural, la pagesia, a tenir aquestes
informacions, si tenen interès, no tan sols els pagesos, o els
mateixos treballadors del sector, com també els diputats. I ja
me’n cuidaré personalment que li arribi a vostè i a tots els
diputats que hi tenguin interès.

En relació amb el sector pesquer, és importantíssim treballar
en les reserves marines, però sobretot treballar-hi de forma
assenyada. Jo crec que tenim un bon exemple d’aquesta
colAlaboració que ara hem tengut amb el ministeri i també amb
el sector. L’exemple d’aquestes 31 barques d’arrossegament que
ara faran una aturada d’un dia..., és una forma de treballar,
d’avaluar els resultats i de continuar o no. A posta dic que és
una manera de dir, vegem en aquests moments els costos del
combustible per cada sortida que fan, és important. Hi ha
determinades espècies que no tenen la sortida comercial que
voldríem, que no tenen una compensació de preu amb aquest
esforç que estan fent. Per tant, ara el que hem posat en marxa,
conjuntament amb el ministeri, d’aquestes barques de Mallorca,
a Menorca i a Eivissa podem cercar altres sistemes, però en
principi ara hi ha acord en aquest sentit, vol dir que també no
justes en la comercialització, sinó en l’explotació més assenyada
i per tant, assegurar el futur que podem conjuntament amb el
sector. 

La tonyina si una cosa és important i nosaltres li hem
manifestat al ministeri l’interès que nosaltres teníem sobre
aquest tema, el que és important també és ser acurats i per tant,
la responsabilitat, no només que aquests acords puguin ser a
nivell d’Unió Europea, sinó que dins aquest marc, el marc de
(...), respectar aquest organisme internacional, entenc jo que és
important, perquè ens dóna un acord a nivell més ample que els
que afecten justament als 17 països de la Unió Europea. A posta
consideram que és important que nosaltres puguem transmetre
aquests acords que nosaltres hem pogut dur, li ho hem fet
arribar, aquests acords de Parlament, que no sigui una decisió
unilateral d’un país. Per tant, que dins el marc de la Unió
Europea ho puguin transmetre també a aquest organisme
internacional que se’n cuida precisament d’una explotació més
racional d’aquests recursos, en aquest cas front una demanda
important que hi ha en relació a la tonyina.
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No voldria acabar sense..., crec que amb això responc els
temes que han plantejat de nou. No voldria acabar sense insistir
amb aquests pressuposts que tenim...la nostra actuació sobretot
és donar..., situar-nos en el moment en què estam i tot allò que
sigui estar al costat del sector per a actuacions, per donar
activitat i ocupació en aquest moment d’especial dificultat que
viu en general l’economia a nivell internacional. Però sobretot,
ja dic, una esperança de treball i de donar resposta al sector en
allò que poden ser aquests acords amb cada un dels sectors,
perquè es constituiran diferents meses i pot ser un pacte agrari.
Per tant, la responsabilitat d’aquest govern d’assumir aquests
acords que es facin en el marc d’aquest pacte agrari.

Per acabar també voldria donar importància a tot allò que ha
significat el Pla de desenvolupament rural, de responsabilitat
d’allò que és no just la part productiva, sinó també
mediambiental, de tot allò que significa... per tot allò que
significa el sector primari, no just com a productor de bons
aliments i que li arribin bé al consumidor, sinó allò que ajuda a
tota l’activitat econòmica en aquesta gestió del territori, que pot
significar tot allò que ha estat l’aprovació aquest any del Pla de
desenvolupament rural que significarà una quantitat important
que anirà al sector. 

No voldria acabar sense donar una resposta a allò que vostè
també ha insistit, perquè m’han passat aquesta informació i li ho
puc dir més en concret en relació a allò que demanava de
camins rurals, sortirà una convocatòria per 12.250.000 euros.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies diputats i diputades.
I gràcies a tot l’equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Només queda agrair-li la
seva presència i la dels acompanyants. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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