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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam una nova sessió de compareixences. En primer
lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Antoni Serra substitueix Miquel Jerez.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye al Sr. Gascón.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Joan Melià.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Isabel Llinàs substitueix
Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam 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 2010.

Assisteix l’Hble Consellera Sra. Mercè Amer i Riera, a qui
donam la benvinguda, acompanyada dels seus alts càrrecs: Sr.
Fernando Pozuelo, secretari general; Sr. Antoni Perelló, director
general de Desenvolupament Rural; Sra. Patricia Arbona,
directora general de Pesca; Sra. María José Suasi, directora
general d’Agricultura; Sr. Francisco Blasco, cap de Gabinet.

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

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

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
bon vespre. Comparesc avui davant aquesta Comissió
d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears per tal d’explicar,
un any més, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca per a aquest proper exercici econòmic.

L’elaboració del pressupost 2010 del meu departament ha
estat, com el del conjunt del Govern, una tasca complicada, per
mor de l’actual situació econòmica; però és, tanmateix, un
instrument fonamental per afrontar-la i ens ha de permetre poder
continuar desenvolupant aquest nou model que possibilitarà, ara
sí, que diversos sectors econòmics siguin més competitius a
llarg termini i que hi hagi una cohesió social i duradora.

Com que la situació és la que és, i ja ho hem explicat en
diferents ocasions, la situació a nivell de conjuntura econòmica
mundial, el que havia de fer el Govern, amb aquesta voluntat
manifesta de tot aquest procés de recuperació, era un esforç i és
en aquest sentit que el feim des de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, de racionalitzar al màxim els recursos i optimitzar
també, al mateix temps, totes les actuacions. Prioritzar és la
paraula, al cap i a la fi. Reduir despeses menys necessàries, la
despesa corrent, per exemple, i posar com a primera prioritat el
servei al ciutadà i les inversions per incentivar l’activitat
econòmica i també per crear ocupació.

És ben clar que aquests pressuposts s’han elaborat amb una
limitació ben palesa, els ingressos d’hisenda pública, però tot i
això s’han prioritzat sobretot i en temps de crisi, aquelles que
van dirigides més cap a les persones, a la qualitat de vida, a
incentivar l’economia, i apostam sobretot, clarament, per la
formació i la innovació. Per això, malgrat reduir les despeses,
mantenim sobretot l’esforç inversor.

El Govern ja ha explicat prou les grans xifres del pressupost
i, per tant, jo em centraré bàsicament en aquesta secció 20,
corresponent a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

Des del meu departament que, com tots vostès saben,
redueix enguany el pressupost en un poc més d’un 11%, ens
hem marcat l’objectiu clar de mantenir la competitivitat de les
nostres explotacions, de continuar oferint els mateixos serveis
als nostres pagesos i, per suposat, de mantenir les principals
línies d’ajudes. Així doncs, aquesta reducció quedarà
compensada amb un redimensionament de la despesa corrent i
en la millora de l’eficiència de les nostres actuacions, és a dir,
que amb menys doblers mantendrem intactes els objectius i les
actuacions que consideram estratègics per al sector. I una cosa
ha de quedar ben clara, aquesta reducció per a res no repercutirà
en la renda dels pagesos ni en el servei que des del Govern els
oferim.

Dit això, detallaré a continuació les xifres i les actuacions en
general d’aquest pressupost 2010 que direm a terme des de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.

El pressupost per a l’any 2010 ascendeix a 101 milions
d’euros. Això, com he dit, és un 11,6% menys que l’any 2009.
Ara bé, aquest 11,6% que suposa uns 13 milions d’euros menys
del pressupost, es veurà compensat de la següent manera.

En primer lloc, renegociam part del deute adquirit per la
conselleria durant la passada legislatura i allargam el període de
carència. Així doncs, preveim disposar d’uns 2 milions d’euros
més. Una altra quantitat important que podrem afegir a aquest
pressupost i que ara no contempla, és de 3 milions d’euros que
arribaran properament per la Llei de desenvolupament rural
sostenible i que ens permetran, també, millorar els nostres
pressuposts. Hem de tenir en compte, a més, que enguany les
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empreses públiques deixen de pagar al voltant de 2 milions
d’euros de despeses financeres que també es podran incorporar
al capítol d’inversions, bàsicament per la baixada del tipus
d’interès. A més, la reducció de la despesa corrent, uns 500.000
euros de Secretaria General o de FOGAIBA, també ajudaran en
tot això. Per tant, la reducció real més ajustada del pressupost
2010 respecte del 2009 quedaria just al voltant d’un 5%.

Sigui com sigui, és important aquesta qüestió, i és que, per
mor de la situació econòmica, no ha d’afectar els pagesos i els
pescadors i, per tant, per part de l’administració, tot el
compromís, i ja ho he repetit en altres ocasions, de ser més
eficients i, per tant, donar més que mai aquest servei, ara, en
aquests moments més complicats que podem tenir.

Les empreses públiques Servei de Millora Agrària, amb 15,8
milions; Institut de Biologia Animal, 6,9; ens públic Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 59, vinculades
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, gestionaran 82 milions
d’euros, un 9% menys que l’any passat, i són -com saben tots
vostès- eines fonamentals per desenvolupar la política d’aquest
departament.

Per altra banda, durant l’any 2010 la Direcció General de
Desenvolupament Rural tendrà un pressupost de 8,6 milions; la
Secretaria General comptarà amb 5,6 milions; la Direcció
General de Pesca gestionarà prop de 2,53 milions d’euros; i la
Direcció General d’Agricultura tendrà un pressupost de 2,5
milions d’euros.

La Secretaria General puja un 6,53% fonamentalment
perquè continua assumint un servei imprescindible d’aquest
departament, que és la gestió i el suport informàtic que fa servir
la conselleria, del tot necessari per al seu funcionament. A
banda d’aquesta qüestió, que distorsiona òbviament l’esforç de
reducció de cada un dels departaments, la resta d’àrees
gestionarà el següent pressupost.

La Direcció General d’Agricultura veu disminuïda la seva
partida en 130.000 euros, ho hem aconseguit deixant de banda
simplement les despeses corrents prescindibles i la participació,
per exemple, en esdeveniments internacionals, congressos, etc.,
són -ho he de dir-, són actuacions que en un moment de
normalitat econòmica són molt interessants i prou positives per
al sector, però que evidentment són prescindibles a l’hora de fer
aquests pressuposts, i per tant a l’hora de donar resposta a la
situació actual. Per suposat, la resta de partides també s’ajusten.
Cal tenir en compte, a més, que en aquests dos darrers exercicis
econòmics havíem triplicat l’esforç pressupostari d’aquest
capítol. 

Malgrat tot i una tasca important en temps del servei
corresponent a la Direcció General d’Agricultura continuarà
sobretot amb el control i el desplegament de la nova marca de
producte local, que tendrem oportunitat de parlar-ne més
concretament a la Comissió d’Economia, i que garanteix, per
primera vegada, als pagesos i pescadors tenir, i també als
consumidors, tenir i saber informació i diferenciació de l’origen
dels aliments frescs. Garantim també, una altra de les tasques
importants de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia,
garantim el sanejament animal, la prevenció en l’eradicació de
malalties, promocionam les ADV i volem aconseguir, sobretot,
la traçabilitat de la cadena alimentària. Una altra qüestió

important d’aquesta direcció general és la prevenció i el
tractament de plagues, així com la seva divulgació. Gestió i
modernització d’explotacions, increment de la formació i
experimentació agràries, augment de les denominacions i
marques de garantia, entenem que és una forma important per
millorar la renda dels pagesos que hi estan acollits, i també
promocionar i gestionar agricultura ecològica i integrada.
Evidentment, vostès coneixen els pressuposts i a totes les
memòries figuren expressament tots aquests objectius marcats.

La Direcció General de Pesca reduirà enguany el pressupost
en 500.000 euros, aproximadament. Aquesta reducció s’explica
fonamentalment per diverses actuacions que han finalitzat l’any
2009 i, per tant, ja no es preveuen al nou pressupost. Per
exemple, el projecte d’estudi del canal de Menorca, que feim
conjuntament amb l’Institut Oceanogràfic, o la inversió per
posar en marxa noves actuacions en matèria de comercialització
i promoció dels productes pesquers i que ja comencen a donar
els seus resultats i aviat podrem mostrar-los més concretament;
en tot cas el servei als nostres pescadors, la investigació marina,
la gestió de les reserves marines, entenem que és una tasca que
hem de continuar i l’hem de continuar desenvolupant com fins
ara.

Voldria destacar una de les principals novetats d’enguany,
la Llei de pesca, que esper que es pugui aprovar aviat el projecte
de llei, i que suposarà que deixem de ser l’única comunitat
autònoma d’Espanya que no en té. I no només això, sinó que
esper que sigui un projecte de llei, una llei d’ampli consens en
aquest parlament; és del tot imprescindible, entenem, i és un
esforç que hem de tirar endavant en el qual duim fent feina ja
aquests dos darrers anys.

Continuarem també amb el seguiment científic de les
reserves marines i sobretot també amb la formació
nàuticopesquera.

Desenvoluparem enguany el sistema d’informació pesquera,
una eina que recull tota la informació necessària per agilitar la
feina i tenir més informació de primera mà a l’hora de prendre
les decisions, és una informació que, a més, serà bastant
completa de cadascuna de les zones i permetrà també la
consulta a través de la pàgina web.

Continuarem, és clar, amb els projectes d’investigació, avui
en parlava i reiter la meva convidada en aquest Parlament, en
concret a la comissió, en relació amb el laboratori del Port
d’Andratx. I per tant continuarem aquests projectes
d’investigació, com és cranca mediterrània, la cria del pop o els
musclos amb captivitat, etc.
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Implementarem, també és una altra qüestió important,
aquesta nova marca, MSC, que és una marca de certificació de
sostenibilitat i per tant sobretot pel que afecta les pesqueres de
la llampuga, és una marca internacional per a aquestes
pesqueres sostenibles i és una forma també que aquesta marca
revaloritzi el producte.

Treballam també en un nou projecte de custòdia marina a
Menorca, és introduir criteris de sostenibilitat també al fons
marí i posam en marxa també un nou projecte amb l’Institut
Oceanogràfic per fer un estudi de la zona sud i est de Mallorca,
cartografiam tot el fons. I també un altre que estudiam en
relació amb la pesca de la llagosta, per introduir una marca
biològica per assegurar també les mides.

Tot plegat, per tant, dóna continuïtat als objectius marcats i
a les tasques començades que racionalitza, però en tot cas sí que
racionalitzam moltíssim les despeses, i podrem continuar
evidentment donant aquest servei de cara als pescadors.

Des de la Direcció General de Desenvolupament Rural es
veurà disminuït de forma important el seu pressupost, en un
35%. Jo en tot cas vull que tenguem present que una de les parts
importants ja la realitzam, és tota la part que hem comentat i
que hi fèiem esment aquest mateix matí en el saló de plens, que
són les importants inversions que es fan, que s’han fet i que
continuarem fent en relació amb els regadius. Hem de tenir en
compte que actualment ja s’han finalitzat més de dotze obres a
municipis com Santa Maria, Palma, Sóller, Banyalbufar,
Ariany, Estellencs, Felanitx, etc.; hi ha en aquest moment deu
obres en marxa a municipis com Santa Maria, Son Servera,
Sóller, Fornalutx, Artà, Inca, Andratx, Es Mercadal, Ciutadella.
Iniciarem també altres deu projectes a municipis i que en total
dir-vos que aquesta és una de les qüestions importants, amb
molt bona colAlaboració amb el ministeri, on treballam, el
Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, i que en aquests
moments vos he de dir que parlam de més de 2.000 regants i
que cobreixen unes 3.000 hectàrees.

Amb tot això no just parlam en aquest moment d’inversions,
sinó que també ja hem fet reunions amb els mateixos
representants dels regants per al manteniment. Crec que és una
tasca important no just invertir sinó també assegurar el
manteniment d’aquesta xarxa. Però també vos he de dir que
estam pendents de concretar aquest Pla de modernització de
regadius que ha de suposar, i això ho tenim bastant tancat,
aquests 35 milions d’euros, que vol dir que també augmentam
l’esforç en aquest sentit, en la reutilització, repetesc, d’aquestes
aigües depurades i per tant, tancar no just el cicle de l’aigua sinó
evitar també que es faci més extracció d’aquests mateixos
aqüífers.

Si passam a les empreses públiques, dir-vos que el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera, el FOGAIBA, gestionarà l’any
2010, 59 milions d’euros, un 8% menys que l’any passat, una
retallada que no afectarà les principals línies d’ajuda que rep el
sector i que en tot cas no afectarà per tant tampoc la renda dels
pagesos i pescadors, més aviat el contrari.

Després de dos anys d’esforç per desplegar el programa de
desenvolupament rural, ha estat considerable i les principals
línies d’ajuda s’han resolt en més d’un 50%, algunes vos he de
dir que més d’un 70%, en només dos anys. Per tant, ajudes que,
com tots saben vostès, aquest programa preveu en 7 anys. Així,
per exemple, ens trobam amb les ajudes que hem resolt de
modernització de les explotacions agràries, que ja ho hem fet
per valor de 14 milions d’euros; ajudes de valor afegit dels
productes alimentaris, per valor de 8 milions d’euros, i ajudes
per exemple d’incorporació de joves agricultors, ja hem donat
ajudes per valor de 2,6 milions d’euros. Per tant, hem avançat
moltíssim i a més incentivat, jo crec que és important aquest
objectiu perquè entenem que això és una forma també d’activar
aquest sector productiu i per tant mostrar, al mateix temps, que
és dinàmic, així i tot, repetesc, de la complexitat de la
problemàtica que avui envolta el sector.

Això ja dic que s’hauria d’haver repartit, aquestes partides
que dic que s’haurien d’haver repartit al llarg de tot aquest
programa, de tots aquests anys de desenvolupament d’aquest
programa de desenvolupament rural, ja hem tengut resposta i jo
crec que la demanda del sector, i la resposta per tant de
l’administració de poder avançar aquests doblers crec que és
important. Per tant, entenem que és del tot raonable que després
de dos anys que hem resolt aquestes ajudes previstes, que tal
vegada s’havien de fer amb tres o quatre anys, per tant centrem
els nostres esforços també en altres.

I així, tenim per exemple una altra nova línia d’ajudes, que
és el sector vacum a zones vulnerables, que hem aconseguit en
aquest cas ésser dins aquest primer grup d’explotacions que
cobraran el màxim, i això ha de suposar 1,2 milions d’euros més
per sector. Per tant, tot i que és ben cert que baixen els
pressuposts de la CAIB, hem aconseguit gràcies a les
negociacions sobretot més doblers dels fons europeus.

Ja pas a IBABSA, l’Institut de Biologia Animal reduirà
enguany les despeses corrents i prioritzarà sobretot les
inversions. El pressupost serà el 2010 un 14,3% menys que
l’any passat, hem de tenir en compte que la baixada més
important correspon al capítol 3, d’interessos per préstecs
adquirits, que es redueix un 65%, aquest bàsicament és un dels
punts que he comentat a tots vostès, que aprofitam aquesta
reducció del tipus d’interès per a aquests deutes importants
acumulats d’anys anteriors, de períodes anteriors, de legislatures
anteriors, també ens serveixin per poder invertir de cara als
sectors.

Ja dic, uns doblers que poden representar aquest capítol 3,
de baixada dels interessos, poden suposar prop de mig milió
d’euros, que podem fer, ja dic, actuacions dirigides sobretot a
aquesta empresa del sector ramader i compensar, d’aquesta
forma, la baixada pressupostària.

Així doncs, IBABSA manté totes les actuacions
estratègiques que formen part dels seus objectius; parlam de
campanyes de sanejament que es mantindran, tot i que es
reduirà el cost per la declaració de les Illes de territori lliure de
brucelAlosi. Continuarem amb les tasques de laboratori de races
autòctones, de control de producció o de control lleter.
Reduirem també les despeses en serveis ramaders, sobretot en
el nitrogen, es donarà aquest servei però es racionalitzarà al
màxim per fer allò que és estrictament necessari i en tot cas
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també la política d’austeritat que marca aquesta empresa, com
en general totes les de la conselleria, despeses corrents, viatges,
participacions amb esdeveniments fora de les illes, evidentment
els criteris de racionalitat dels doblers públics ara més que mai.

Finalment, l’empresa pública Servei de Millora Agrària
redueix el pressupost un 10%; tot i això hem de destacar la
reducció que també es produeix en aquest capítol 3. SEMILLA
és una empresa fortament endeutada en capítol 3, que són prop
de 2,5 milions d’euros que deixarem de pagar d’interessos i que
podrem incorporar evidentment a les actuacions del sector. Tant
és així, que el capítol 2, destinat íntegrament a donar millor
servei a la pagesia i als pescadors, puja un 38%. Tot plegat, per
tant, des de Millora Agrària continuam amb una gestió eficaç de
les reserves marines; del laboratori de sanitat vegetal; seguim
amb les campanyes de compra agrupada per a cereals i farratges
per donar un millor preu; gestió dels farratges regats amb aigües
depurades o amb aigües regenerades; promoció agroalimentària
i control de qualitat, sobretot en el producte local; cursos de
formació i també convenis i colAlaboració amb les empreses
participades i entitats representatives del sector.

També hem d’explicar que les reduccions del capítol 6 i 7
són a causa d’ajudes que ja s’han acabat de pagar per a la
modernització d’explotacions de porcí o de vacum i que ara es
contemplen dins el programa de desenvolupament rural.

En definitiva, voldria acabar la meva intervenció deixant ben
clar que el pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
s’ha reduït fent un esforç d’austeritat, però sense deixar de fer
front a cap servei que fins ara rebien els pagesos i pescadors i
per suposat sense que la seva renda, quant a ajudes, es vegi
alterada per res.

Les grans reduccions es produeixen en la despesa corrent de
la conselleria i de les empreses públiques i sobretot en aquest
capítol, com vos deia, de despeses financeres. Les línies
d’actuació prioritàries es mantenen per tant intactes.

No voldria acabar sense esmentar també que un dels motius
que obliguen a aquesta reducció dels pressuposts és la
impossibilitat de reduir els passius financers, que en alguns
casos fins i tot es veuen incrementats per aquesta amortització
i sobretot per aquests períodes de carència que ara ens acaben
i que hem de fer front a aquestes amortitzacions. El fet, ja dic,
des de fa dos anys, amb el canvi de govern, principalment les
empreses públiques han hagut de començar a pagar deutes
milionaris adquirits per l’anterior govern que evidentment
perjudica, òbviament, de manera important el pressupost, i
sobretot ara en aquest moment de crisi, en aquests moments
d’activitat econòmica complicada i no en èpoques de bonança,
que hauria de ser a l’inrevés.

Tot i això, haver de fer front a aquestes conseqüències
d’aquesta gestió d’anteriors legislatures i que arrossegam i que
hi hem de fer front responsablement, enguany, el 2010, amb un
11,6 menys del pressupost de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca, manté aquest servei i les ajudes al sector primari i per
tant no permetrà que els pagesos evidentment paguin les
conseqüències d’una gestió econòmica deficient que ens ve
arrossegada d’abans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió, per un temps màxim de 45 minuts, si algun grup
parlamentari així ho solAlicita. Continuam?

Idò així, per tal de formular preguntes o observacions,
procedirem a la intervenció dels grups parlamentaris.

En primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Marí. Quan vulgui.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, ens dividirem el temps entre els dos
portaveus.

Bé, senyores i senyors diputats, Sra. Consellera, en primer
lloc agrair la presència, que comparegueu avui aquí en aquesta
comissió per tal d’explicar-nos els pressuposts que la conselleria
ha preparat de cara a l’any 2010.

Entenem que es tracten d’uns pressuposts de notable
contenció, heu parlat d’una reducció d’un 11,6%; en veritat que
és un fet que sap greu, sap greu perquè es tracta del sector
primari i perquè en una etapa de crisi, com la que passam, és un
sector que pateix i pateix especialment aquesta situació. També
estic convençuda que els problemes que tenim enguany a l’hora
de realitzar aquests pressuposts no seran conjunturals per mor
de la present crisi, sinó que pens que s’aniran esdevenint
estructurals i que per tant crec que ens hi haurem d’anar
acostumant, i també, com molt bé heu dit abans, crec que
haurem d’acostumar-nos a optimitzar els recursos d’una manera
habitual, no ja d’una forma excepcional.

També pens que presentar aquests pressuposts i demanar-
vos una territorialització de les inversions és difícil, des d’una
conselleria com és la d’Agricultura, perquè una bona part
d’aquest pressupost va a línies d’ajudes, de subvencions al
sector i per tant és difícil de bell antuvi poder preveure qui serà
que demanarà, qui serà que tendrà aquestes necessitats, etcètera.
Ho dic, us faig aquest aclariment perquè no s’entengui
malament el que us comentaré a continuació: perquè si bé és
cert que és difícil territorialitzar el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, no ho és menys que algunes convocatòries pens
que no s’adapten o no s’han adaptat prou a les especificitats
d’Eivissa o de totes les illes en concret.

Dins el programa, per exemple, de desenvolupament rural,
entenem que hi ha hagut ajudes que han estat molt positives i
que per tant pens que ens hem de felicitar; les ajudes als joves
agricultors, com per exemple les d’Eivissa que se n’han
beneficiat i han estat molt positives; però això no treu que en
altres casos no s’hagi crec pensat prou en aquestes especificitats
que tenen aquestes illes menors, és difícil de vegades, quan es
fan aquestes línies d’ajudes, pensar en quatre illes, totes de
grandàries diferents, amb diferent implantació del sector i per
tant això ho fa difícil.
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Concretant una mica més, ens agradaria amb aquest fet,
quina és la inversió, si ens ho poguéssiu detallar,
territorialitzada a Eivissa, especialment en sectors que sempre
hi ha aquesta demanda des d’Eivissa, que és el sector de sanitat
vegetal, com està, com es farà. O també, quan llegim la
memòria, i sobretot la memòria de SEMILLA que parla molt i
fa molta incidència en tot aquest apartat que també heu esmentat
de producte local, per tant és una, diríem, de les línies estrella
d’aquest programa; per tant, també ens agradaria saber quina
inversió es farà a Eivissa o com es farà en aquests dos camps
concrets.

També seria interessant si poguéssiu parlar una mica més de
com està el tema de les denominacions i de les marques de
qualitat, que sé que són difícils, però quin és el camí que
segueixen en aquests moments a Eivissa.

I finalment ja la partida 718B, d’ordenació del sector
pesquer, també existeix en aquests moments un interès
particular, que ja ho hem manifestat altres vegades, per saber
com es farà tot el tema d’ensenyaments nàuticopesquers. Hi ha
totes les competències, per tant, per part de la conselleria, és una
bona notícia i entenem que s’ha d’organitzar des de la formació
professional i també des de la formació ocupacional tot aquest
sector. Per tant, sí que ens agradaria saber com s’organitzarà i
quines partides es dedicaran a aquest tema de cara a un futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Intervé ara el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta, igualment donar la benvinguda i
agrair la compareixença, Sra. Consellera, i la del seu equip.

Bé, ens hem llegit la memòria que vostè ha presentat,
trobam que és una memòria de caire molt general, no hi ha
pràcticament cap iniciativa nova excepte el que ha dit la meva
companya, de producte local, que llavors en parlarem, i per tant,
jo sé que no hi ha molt a inventar en agricultura, però tampoc hi
ha moltes iniciatives noves de cara a intentar reconduir un poc
el sector.

I passant ja a temes més concrets, avui de matí se n’ha
parlat, del tema de la baixada del capítol 7, tema de
subvencions; crec que és una mala notícia per al sector de cara
al 2010 i crec que es mereixeria qualque explicació més per part
d’aquesta consellera, quant a aquesta baixada de les ajudes que
han de rebre el 2010 els agricultors i els ramaders.

Referent a les inversions del PDR, vostè el 2008 va dir que
hi havia 174 milions d’euros, a la compareixença en aquest
mateix lloc; m’agradaria saber al dia d’avui quantes s’han
executat i si ho pot desglossar per illes i què pensa executar el
2010, quant a aquesta inversió que va anunciar de 174 milions
d’euros.

Un altre tema, vostè quan va ser a Eivissa inaugurant el Pla
de foment de la ramaderia a la Cooperativa de Sant Antoni, va
anunciar un nou pla de modernització de l’agricultura; voldria
saber si ho té contemplat en el pressupost i a què consistirà
aquest nou pla de modernització de l’agricultura.

Un altre tema, he fet un recull de programes quant a
inversions de caràcter immaterial; el programa 711A, 714B,
718A, 718B, 718C i 714B, les partides de caràcter immaterial
d’aquests sis programes em sumen 2.700.000 euros, jo crec que
ens podria especificar o hauria d’especificar amb què es vol
gastar això, i crec que tal vegada el sector li podria donar
qualque idea més concreta, qualque idea més realista d’on
podrien anar a parar aquests 2.700.000 euros, que serien molt
benvinguts per part de moltíssima gent.

Un altre tema, infraestructures agràries a zones rurals,
programa 531A, vostè hi destina 7.645.000 euros; on aniran
aquests regadius?

A la pàgina 755 de la memòria, vostè diu, per diversificar,
per desenvolupar o per impulsar el sector agrari fa una menció
específica al sector equí; i jo crec que no només és el sector equí
qui ha de diversificar i impulsar l’agricultura a Balears, n’hi ha
molts d’altres, per tant un poc de cura quan es fan les memòries
perquè hi ha moltes altres coses a part del sector equí.

Actuacions en pesca recreativa; a la pàgina 779 parla d’una
bona regulació. Vol dir amb això, Sra. Consellera, que vol
regular la pesca recreativa? Crec que el sector és un tema
sensible, un tema importantíssim i agrairia també un poc més de
concreció, perquè una memòria és per llegir-la, no és una
memòria per omplir folis.

M’agradaria també que valoràs el funcionament de la
regulació de la pesca submarina a Formentera.

I recopilo un poc el que havia dit al principi, producte local
serà diferent de producte de la terra? Oblidarem el producte de
la terra? Com funcionarà el producte local? Crec que necessitam
un poc més d’explicació perquè només el seu anuncia a la
memòria es remet a un paràgraf.

Assumptes molt més concrets: m’agradaria que em digués
les ajudes rebudes per les cooperatives d’Eivissa durant l’any
2009, ajudes rebudes per les cooperatives d’Eivissa a l’any
2009. I quina ajuda pensa donar a les cooperatives, aquestes
mateixes a l’any 2010, i també la de Formentera.

Igualment per als escorxadors d’Eivissa i de Formentera.
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I parlant de competències, quan pensa transferir les
competències al Consell de Formentera en agricultura?

Tema important que competeix a les dues illes: pensa el
2010 delimitar les aigües interiors entre Eivissa i Formentera?
No ho he vist a la memòria, és un tema sensible, important i que
li he preguntat moltíssimes vegades.

(Tall de veu a causa del micròfon)

... places autòctones, no n’ha parlat.

De campanyes específiques per illes de SEMILLA tampoc
no n’ha parlat.

Com es troba la denominació d’origen del vi d’Eivissa?
Tampoc no n’ha parlat.

Flaó d’Eivissa, tampoc no n’ha parlat.

No ha parlat res d’agricultura ecològica, absolutament res;
no sé si ho ha oblidat, si no hi ha res, si hi ha qualque cosa,
quina dotació pensa destinar-hi.

Tema de la tonyina vermella. Hi ha dues PNL aprovades per
unanimitat en aquest Parlament, una del BLOC i Els Verds i
l’altre del PP i AIPF, on insten el Govern central i Europa a fer
un santuari i a fer mil i una mesures per protegir aquesta
espècie; vostè no feia res i ho ha hagut d’agafar Medi Ambient
i ens va anunciar que faria una mesura específica, un programa
específic per fer el que el Parlament va manar al Govern. Vostè
tampoc no n’ha parlat, ens en va parlar el Sr. Grimalt a Medi
Ambient, per tant supòs que li han guanyat per l’esquerra, o per
la dreta, no ho sé.

Cursos de formació nàuticopesquera a Eivissa i Formentera;
vostè ha parlat de la formació, no ha especificat quants cursos
es faran l’any 2010.

I un darrer tema, en tenc més però tal vegada no dóna per a
més, a la pàgina 189, conveni FOGAIBA amb el Consell
d’Eivissa i Consell de Menorca, crec que a Formentera la
funcionària del FOGAIBA hi va una vegada per mes, crec que
ens mereixem un poquet més, per tant, no estaria malament un
conveni amb el Consell de Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
de la consellera d’Agricultura i Pesca i la del seu equip, per
explicar-nos els pressuposts del 2010, uns pressuposts, ja crec
que en aquestes compareixences està essent un clàssic, marcats
totalment per la crisi, per la davallada d’ingressos prevists a la
comunitat autònoma importantíssima, molt gran, també de les
transferències que vendran de l’Estat, i per tant que obliguen
totes i cadascuna de les conselleries a fer un gran esforç per dur

a terme els números que permetin que les conselleries puguin
fer la seva feina, puguin fer la seva tasca, però sense perdre de
vista quins són els objectius; en aquest cas parlam d’una
conselleria d’un sector productiu, d’un sector econòmic i que,
a més, és un sector que sempre ha tengut problemes, des de
sempre, problemes pressupostaris, els pressupost que es destina
a agricultura sempre serà insuficient, agricultura i pesca en
general. I per tant aquesta reducció d’un poc més d’un 11% per
a l’any que ve, obligada lògicament, però ha de fer a vostè i al
seu equip fer un esforç suplementari d’austeritat, un esforç
suplementari a l’hora de dur a terme totes les polítiques que es
plantegen.

Ens preocupa especialment el tema de les ajudes al sector en
general, crec que agricultors, ramaders, pescadors, poden veure
i poden pensar que el pressupost de l’any que ve els pot afectar
negativament, i a més a més quan més ho necessiten. Crec que
precisament quan som a una època de crisi, aquest sector que
probablement tal vegada té un avantatge i és que està acostumat
a viure amb crisi, crec que té l’avantatge, en aquest cas entre
cometes, que sempre ha viscut amb crisi econòmica i per tant
crec que serà un sector que en sabrà sortir una vegada més, però
lògicament entenem la preocupació i entenem que el missatge
que se’ls envia, d’una reducció pressupostària, els pugui
preocupar. Per tant, crec que és important aquest aclariment que
vostè ens fa en el sentit que no s’afectarà la renda dels pagesos,
no s’afectaran les línies de subvencions, les línies d’ajudes, els
programes més importants, els programes més concrets i que la
reducció serà, sobretot, de despeses corrents, de les despeses
més innecessàries o més, jo no diria supèrflues, perquè crec que
dins una conselleria com la d’Agricultura és difícil trobar
despeses més supèrflues, però sí que lògicament en aquelles
despeses manco prioritàries i en canvi sí que el més necessari es
veurà lògicament amb els recursos suficients.

De totes maneres, insistim, crec que és molt important
enviar aquest missatge al sector i que llavors, lògicament, es
materialitzi, perquè en un pressupost, on una part important ve
d’aportacions europees i estatals, però que nosaltres, la
comunitat autònoma, també hem de fer l’esforç suplementari i
econòmic per poder garantir que aquestes despeses es duran a
terme i que aquests ingressos hi seran, crec que és important que
això estigui garantit i que realment, per tant, aquestes davallades
dels pressuposts venguin, com deia, de despesa corrent, de
despeses financeres, de renegociacions de deutes, tot mesures
que lògicament tenen el nostre suport, com no podia ser d’altra
manera.

Llavors, per altra banda, també crec que és important
afrontar el tema del sector públic, se’n parla molt del sector
públic, crec que en aquest cas, a més, lligat al fet que està
previst el traspàs d’una part important de les competències
d’Agricultura als consells insulars, almanco al de Mallorca, en
el cas de la resta de consells insulars aquest traspàs ja està fet.
I per tant, crec que és un tema que s’ha d’afrontar i entenem que
s’ha d’afrontar dins el 2010, se n’ha de parlar de com quedarà
aquest sector públic de la Conselleria d’Agricultura; d’un
possible redimensionament d’aquest i les conseqüències
econòmiques que això podria tenir. Crec que és una qüestió que
s’ha de tenir en compte perquè, com deia, és una previsió
estatutària i que lògicament s’ha de dur a terme en el que queda
de legislatura.
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Són les dues qüestions, per tant, que a nosaltres ens
agradaria que s’hi fes més incidència. Per a tota la resta,
manifestar, insistim, que en aquest cas l’austeritat que vostè ha
pregonat en aquest pressupost és absolutament necessària i per
tant donar-li el nostre suport en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem donar la
benvinguda a la consellera i al seu equip en aquesta sessió per
presentar el pressupost del 2010 del seu departament.

Bé, diuen que qui fa el que pot no està obligat a més, i
aquest govern fa el que pot, jo diria que molt més, fa més del
que pot. Els esforços per donar sortida i cobertura a totes les
demandes del sector són més que evidents i les xifres així ho
demostren. Amb l’exposició que ha fet la consellera jo crec que
ha detallat perfectament aquesta situació. El context
pressupostari és el que és, i ells ens hem d’adaptar, vull dir que
per molt que vulguem canviar la realitat que tenim podem fer-
ho, però la realitat marca que la confecció d’aquests pressuposts
s’ha d’emmarcar dins aquest context. Podem ser ximples i
concloure que el pressupost baixa un 11%, un 15% diran alguns,
com s’ha publicat a qualque mitjà, però com s’ha comentat pels
portaveus anteriors hi continua havent molta feia a fer i aquesta
no es pot aturar només en funció del pressupost que hi hagi de
torn.

Jo plantejaria una sèrie de qüestions, no a la consellera però
sí en veu alta en aquesta comissió, i en el context dels
pressuposts en particular de la Conselleria d’Agricultura però en
general, i és que quan demanam i pensam que cada any hem de
continuar creixent i hem de continuar augmentant aquests
pressuposts any rere any, si creim realment que podem
continuar augmentant permanentment el pressupost públic quan
el pressupost d’ingressos no augmenta en aqueixa proporció,
fins i tot disminueix, com s’ha demostrat. Podem continuar
gastant progressivament any rere any el que no tenim? Aquesta
jo crec que és una de les qüestions claus que determinen el
resultat i el pressupost no només de la Conselleria d’Agricultura
sinó de molts altres departaments i del Govern en general. Si els
ingressos disminueixen i en la proporció que ho estan fent, ens
continuam endeutant?, ens endeutam per continuar pagant
endeutament?, perquè arribam a aquesta situació dramàtica
d’haver de contreure nous endeutaments per poder fer front als
endeutaments concertats anteriorment.

Dic això perquè hi ha un exemple jo crec que aclaridor
precisament en aquesta conselleria i que se n’ha parlat
àmpliament. La majoria de programes que s’han duit a terme les
darreres legislatures, o al llarg de les diferents legislatures, han
duit com a conseqüència que una empresa com SEMILLA
tengui un nivell d’endeutament en aquest moment de
60.340.000 euros, i que l’any 2010 només en interessos hagi de
tornar 1.353.000 euros, i en amortitzacions de capital 4.149.000
euros. Això són aproximadament tres Proagro de cop; avui que
hem parlat de Proagro en el Ple del Parlament això són
aproximadament tres Proagro de cop. 

Per posar un exemple aclaridor, i aclarir sobretot amb aquest
exemple que cap govern, també perquè ho tenguem clar, cap
govern d’aquesta comunitat no ha estat capaç, no només aquest
govern sinó també els anteriors, de destinar recursos propis al
sector agrari. Quan hi ha hagut situacions d’emergència o quan
s’han determinat programes concrets s’hi ha estat, a costa
d’endeutament però s’hi ha estat, però siguem clars en aquest
sentit, no podem fer totes les accions a costa d’endeutament, i
quan parlam de sector agrari reconeguem d’una vegada que cap
no ha estat capaç de dur dels altres sectors, d’altres activitats
econòmiques, recursos cap al sector agrari. La Conselleria
d’Agricultura s’ha hagut d’endeutar cada vegada per dur a terme
accions puntuals o accions programàtiques.

Podem parlar del Programa de desenvolupament rural, que
té un pressupost global per al període 2007-2013, i que ja en el
2009 en alguns eixos, com s’ha explicat també per part de la
conselleria, ja s’ha executat en percentatges molt més elevats
del que correspondria a les altures de compliment d’aquest
programa, i evidentment això també provoca distorsions
pressupostàries, perquè a diferència de governs anteriors, com
s’ha exposat també a la comissió anterior, aquest govern no
pressuposta amb ficció, no pressuposta ingressos que no estan
confirmats per al compliment dels acords dels convenis i dels
compromisos pressupostaris. És a dir, és allò dels famosos
criteris de comptabilitat, si comptabilitzam amb criteri de caixa
o de rèdit. Allò fotut és que els criteris que s’aplicaven moltes
vegades en pressuposts anteriors no eren ni els de caixa ni els de
rèdit, eren els imaginaris.

És important destacar que el pressupost presentat garanteix
totes les polítiques engegades i que els fons que s’alliberaran a
favor del segon pilar provinents de les retencions del pagament
únic abundaran en aquesta direcció. És el que explicava dels
recursos que en aquest moment no estan consignats però que en
el seu moment sí que seran consignats, tant en polítiques
concretes del sector lleter, com en polítiques de diferents sectors
ramaders.

Creim que és un pressupost realista d’acord amb la situació
general i el compromís del Govern de prioritzar en les persones
i, per tant, en les polítiques socials. El nostre sector també és un
sector de persones, però queda clar que estan no sols garantides
les polítiques engegades, no sols que està garantit el pressupost
per dur-les a terme, sinó que a més feim un esforç que altres
sectors no han fet però que tampoc no fan en aquests moments
per continuar estirant d’aquest important sector, que sempre
hem dit que és estratègic però que qualcuns ens ho creim més
que els altres.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com és obvi primer
correspon dar la benvinguda a la Sra. Consellera d’Agricultura
i als alts càrrecs de la conselleria, i agrair-li..., si més no agrair-
li les explicacions que ens ha estat dant o, més que explicacions,
la justificació del pressupost que presenta.

Jo he de començar dient-li, Sra. Consellera, que a mi no em
quadren els nombres amb el que vostè m’explica, i que alguns
altres doctes diputats han estat explicant dant una meravellosa...
Bé, a partir d’aquí jo li exposaré els meus dubtes.

Vostè em diu que el pressupost total és de 101 milions
d’euros, que això significa una baixada d’un 11%, però que ja
compensarem perquè tendrem molts altres ingressos en estalvis
de deixar d’amortitzar una sèrie de quantitats. Em pareix molt
bé, que s’ha d’amortitzar. Una d’elles es refereix a 3 milions
d’euros, segons ha dit, de la Llei de desenvolupament rural. Jo
pensava, Sra. Consellera, que aquests 3 milions d’euros els
tendríem independentment que el pressupost pujàs o baixàs, jo
em pensava que els tendríem igual. Per tant ara venir-nos a
vendre això com a compensació em pareix fora de lloc. Això
per un costat.

Per l’altre, jo m’he pres la molèstia de comparar-los,
efectivament, perquè vostè ha parlat de nou model. Bé idò, miri,
jo m’he pres la molèstia de comparar-los amb els pressuposts de
l’any 2007, ja sap que tenc costum de fer-ho, i clar, amb aquests
pressuposts em surt que la suma total dels pressuposts, és a dir,
conselleria més òrgans..., és que si no n’hagués parlat vostè jo
no n’haguera parlat, òrgans autònoms dependents de la
conselleria, ens n’anàvem a 162 milions d’euros i ara en tenim
101; això significa una diferència de 61 milions d’euros de
menys. Si aplicam en el millor dels casos, com diu vostè,
aquestes compensacions la diferència només és de 53 milions
d’euros. Però veurà, podem estar discutint sobre si és ver això
o no, jo simplement he fet aquestes restes. 

A mi el que em preocupa és que vostè ha dit molt bé que la
reducció més important és en capítol 2; bé, hi ha un increment,
el que jo no sé és si això es refereix que a través d’aquí
s’estan..., en SEMILLA per exemple passam de 3 milions de
l’any 2009 a 4.600.000 euros de l’any 2010, això supòs que és
per promoció, més o menys. Bé, no hi ha cap problema, a mi no
em pareix malament que s’incrementi aquesta partida en
promoció. El que sí jo veig és que, la davallada seriosa, la trob
en el capítol 6, on tenim respecte del 2009 al 2010 una
davallada aproximada d’uns 5 milions d’euros en inversions
reals, i el romanent que queda d’aquesta davallada important de
5 milions d’euros, el veim en inversions de caràcter immaterial,
és a dir, no feim inversió per infraestructures en els pagesos. Per
tant..., bé, 5 milions menys en inversions reals. 

I llavors, a pesar que vostè diu que garanteix que no baixen
les ajudes als pagesos, estic veient que el capítol 7, que és la
línia que se’n va a dar les ajudes, el reforç als pagesos, baixa
respecte de l’any passat, perdó, de l’any 2009, baixa 5.176.000
euros. Ja no li parl respecte del 2007, que baixa 7.154.000 euros.
A SEMILLA baixam 1.800.000 respecte de l’any 2009, capítol
7, capítol 7. SEMILLA respecte de l’any 2009 tenim una
previsió de 2.930.000 euros i ara de 1.079.000, baixam
1.850.000 euros. En total, més la baixada que hi ha en el capítol
7 de la conselleria, ens n’anam a 10 milions d’euros menys en
capítol 7. Si ho comparam amb l’any 2007 la davallada en
capítol 7, és a dir, subvencions, ajudes, se’n va a 17 milions
d’euros. Clar, i si volem fer una comparació encara en un altre
sentit, ens n’anam a veure quina aportació fa real la comunitat
autònoma (...) fons propis de la comunitat autònoma, idò hi ha
una diferència respecte del 2007 d’un 52% de davallada. A mi
em preocupa. Puc entendre totes les explicacions que en doni
però a mi em preocupa una cosa: jo he fet simplement
operacions de resta entre els totals que consignen els documents
oficials, capítol 7 de FOGAIBA, capítol 7 de SEMILLA, capítol
7 de la conselleria, i ho he fet per separat per no mesclar
conselleria amb FOGAIBA o amb SEMILLA, i li tornaré a dir
la diferència perquè és que em sorprèn, perquè vostè em diu que
no hi ha cap problema i que els pagesos no patiran les
davallades i a mi em surt un sac de milions de davallada, 7
milions en el cas de FOGAIBA, perdó, 5 milions en el cas de
FOGAIBA -això seria respecte al 2009-, i 1.800.000 en el cas
de SEMILLA.

Sra. Consellera, les ajudes als pagesos davallen. El que vostè
ha consignat per ajudes als pagesos davalla, i davalla d’una
manera important, molt important. Jo puc entendre el que vostè
vulgui però els fets són els que són, i són aquests. I no només
això, és que a mi em preocupa per exemple un dels casos, o un
dels..., que diríem, dels projectes o dels programes estrella que
és el PDR, el Programa de desenvolupament rural. Si davallam
aquestes quantitats del capítol 7, afecten a l’aportació que des
del capítol 7 ha d’anar al PDR?, perquè si l’afecten té un -i
valgui la redundància- un efecte multiplicador. Vostè sap que
per cada euro que posa la comunitat, en té quasi un de l’Estat
espanyol i un d’Europa; això significa que per cada euro que
vostè lleva en perdem tres en total; no arribarem, dos i mig, si
vol. Per tant té una importància cabdal conèixer aquestes
qüestions.

I li prec que si és possible em garanteixi que no es veurà
afectada cap línia d’ajudes de les que tenim en aquest moment
vigents i de les que han d’entrar, i que em garanteixi que no
tendran cap davallada les línies del PDR, perquè és que a mi els
nombres -ja li ho he dit i li ho he dit amb molt de respecte- no
em quadren de cap de les maneres.
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I si vol continuarem amb algunes qüestions més, algunes de
les que vostè ha comentat i altres que jo he pogut anar veient
dant una mirada als pressuposts. 

Miri, jo vull començar dient-li, amb certa preocupació,
també, que les memòries que vostès presenten no n’he coneguda
cap -duc alguns anys en política- no n’he coneguda cap mai de
tan opaques com les que vostès han presentat enguany, no ho
havia vist mai i ho dic de ver, i li ho dic de ver perquè és
habitual que, i a més és el que toca amb els pressuposts, els
projectes que té i a les memòries fan una relació més o manco
detallada de quins són els objectes i concreten les inversions; no
en concreta ni una, és que no en concreta ni una, i li puc posar
un parell d’exemple. Miri, quan parlem... Per cert, hi ha una
qüestió que hem comentat, que és sobre les inversions o el
foment del sector equí, que té una qüestió una mica divertida:
parlen del sector equí a la memòria que fa referència al
programa 531, és a dir, infraestructures agràries. A la relació
d’objectius no parlen per a res del sector equí, és normal, el
sector equí no és una infraestructura agrària i, en canvi,
desenvolupen dins els objectius del programa 714B la qüestió
o el foment del sector equí, és a dir, ni s’han mirat ni han
corregit les memòries, si no, no tendria cap explicació.

No fa, ni detalla, ni diu. No li deman al milAlímetre, però
d’inversions en infraestructures rurals, en infraestructures
agràries, només parla de regadius; no diu quins, no diu com, no
diu on, no diu absolutament res. Sra. Consellera, que li haguem
d’estar estirant contínuament de la llengua per dir-me a quins
llocs ho farà, a mi em pareix que no toca, i crec que podrien
explicar més bé les coses i evitarien potser males idees d’altra
gent. Hi una qüestió. Miri, dels noms dels municipis que li dic
que estan afectats per les obres d’inversions en regadius, no n’hi
ha cap d’Eivissa; no he sentit parlar d’un projecte del qual es du
molts d’anys parlant-ne i que interessa molt a l’illa d’Eivissa,
que és la connexió de les diferents depuradores de l’illa
d’Eivissa per poder regar tota l’illa, a causa que les reduïdes
dimensions de l’illa així ho permetrien. No es parla
d’electrificació rural, no es parla de telefonia rural, no es parla
d’infraestructures productives o de comercialització. En fi, res.

Quant al foment del sector agrari fan referència vostès al
producte local. Hi ha una qüestió que a mi em preocupa que és
la següent: miri, jo he entès, possiblement estigui equivocat però
jo he entès que el producte local, la marca producte local ve a
substituir la marca que hi ha hagut fins ara de producte balear.
Bé, la marca producte balear tenia una qüestió, i és que a part
d’això identificava el producte de cada illa; el producte local no,
i per tant una persones que no és de les Illes Balears se’n va a
Menorca i compra un formatge de Mallorca, es creu que està
comprant un formatge de Menorca perquè és producte local i du
el segell de producte local, si compleix amb els requisits
mediambientals, de traçabilitat, el que els doni la gana posar-
hi... Estan confonent l’origen de cada una de les Illes en els
productes, i això és confusió en el mercat i per tant crec, i li
suggeresc, que d’alguna manera es pugui, qualsevol consumidor
pugui identificar aquests productes, perquè li puc dir..., jo li he
dat una explicació molt senzilla, però si vol puc parlar-li dels
excedents d’un producte d’una illa que passi a l’altra, i això no
serà ja tan divertit.

Després hi ha qüestions de pesca, hi ha hagut alguns diputats
que n’han parlat. Jo primer li voldria fer una petita observació,
i és que quan parlen vostès de les embarcacions només es
refereixen a les Illes Balears, no parlen de les barques
valencianes, que n’hi ha al voltant de 150 treballant en aigües de
les Illes Balears, ni parlen de les embarcacions de tonyina, i
aquesta qüestió m’agradaria, Sra. Consellera, que quan parlin
d’aquestes coses ho considerin perquè això és esforç pesquer
que s’està fent dins les aigües de la nostra terra. Però és que a
més quan parla de la Llei de pesca no hem aclarit si..., pareix
que ho volen fer només de la pesca esportiva i no sé si vol
englobar tota l’activitat pesquera, és a dir, pesca professional i
pesca esportiva, o una de les dues coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, està en el límit de temps. Vagi finalitzant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. President, perdó. Jo hi ha
una cosa que ja estic acostumat a sentir-li però que no n’he estat
beneficiari mai, veurà, i és la colAlaboració. Vostè ha ofert
consensuar la llei i jo he ofert la colAlaboració. Ho feim sempre,
vostè ofereix i jo li ho accept, i jo li oferesc i vostè me l’accepta,
però resulta que a data d’avui ha dit que estan treballant en el
projecte de llei, a data d’avui és la primera notícia que tenim en
dos anys. No hi ha un sol esborrany, no hi ha una sola..., jo no
necessit esborranys, a mi em basten converses. No hi ha res de
tot això. Ja li ho advertesc, Sra. Consellera -és que el Govern ja
ho ha fet altres vegades, i vostè supòs que coneix la llei-, si es
pensen que vendran aquí amb un text fet i dir “això és el que hi
ha i ara començam a negociar”, ja li dic que així no anam, ja li
dic que així no anam, i si pensa venir amb un text, y esto son
lentejas, no. Crec que el consens comença des del principi, no
quan convé a un o a l’altre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Ho sent molt però estam ja
molt passats de temps, i per tant passaríem ara a les qüestions
que vulgui plantejar la consellera per respondre les
intervencions dels diputats.

Moltes gràcies.

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

Senyors diputats, senyores diputades, gràcies presidenta.
Agrair el to en què s’han expressat i intentaré un per un poder
anar contestant les qüestions, esper no deixar-me cap tema que
serveixi sobretot per aclarir, perquè al final és el que intentam
amb aquests pressuposts, amb aquesta memòria, explicant aquí,
explicant després en el Parlament, en el Ple, donar més
transparència, donar més contingut i una cosa que en moltes
ocasions hem parlat i és que en situacions tan complicades hem
d’entendre l’esforç que podem fer, amb austeritat, amb rigor.
Els he d’explicar que aquest estiu hem fet un esforç, on m’hi he
implicat personal, però crec que anàvem ja per la versió tretze,
on cada direcció general, cada empresa ens hi hem implicat tot
l’equip per poder treballar i aquest rigor en la presentació,
aquest esforç que hem fet per fer un pressupost que siguin els
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millors en temps, que no són els que voldríem, perquè que baixi
no hi ha cap conseller o consellera que ho vulgui, però sí que
per donar resposta al sector a uns moments, repetesc, com
aquest, necessita el màxim suport de l’administració, i aquest és
l’objectiu, per això ho he repetit ja en diferents ocasions i no em
cansaré.

És a dir que tenguem resposta per al sector i l’austeritat
l’aplicam sobretot de cara interna, perquè ens hem trobat que
hem hagut de fer, hi feia referència el Sr. Garcías, hem hagut de
fer front a períodes bons de la legislatura passada on,
precisament, no es va respectar aquest rigor, aquesta
racionalitat, aquesta priorització, i ara el que ens puja
precisament és aquest capítol d’amortitzacions, sobretot, que no
pot baixar perquè hi hem de fer front. Sí que intentam, i li he dit,
renegociar per poder tenir més disponibilitat perquè també els
beneficiats siguin els pagesos i els pescadors.

Però bé, anant a les diferents qüestions que han plantejat, la
Sra. Marí feia referència precisament a aquesta reflexió, que ha
estat un element comú que s’ha repetit i que hi feia referència
tot just començar. Crec que és importantíssim enviar aquest
missatge, perquè és així que ho hem estudiat, cada una de les
ajudes que hem prioritzat per poder-les mantenir i per tant
aquests criteris de prioritat o racionalitat que hem fet.

Feia referència a la territorialització, en moltes ocasions és
molt difícil; per exemple, amb aquestes línies d’ajuda que han
estat importants i que han servit, han tengut molt bona
acceptació i que han servit, entenc jo, per a aquest moment
sobretot activar l’economia, incentivar que s’incorporin els
joves, jo li puc donar la informació passada però no la futura
que hi haurà a la convocatòria, però sí que en tot cas és
important que hi hagi aquesta previsió, que puguem fer difusió
d’aquestes perquè s’hi puguin acollir.

Evidentment, en temes, feia referència a qüestions de sanitat
vegetal, crec que és importantíssim, sobretot a Eivissa més que
mai, la colAlaboració amb les associacions de defensa vegetal, és
importantíssim; hem tengut problemes concrets i hem tengut
ocasió de parlar-ne a qualque ocasió i que en aquest cas la
colAlaboració del Govern i consell amb les associacions de
defensa vegetal crec que és importantíssima per fer la difusió,
assessorament, la informació de cara a la pagesia, per tant per
evitar plagues, com hem tengut problemes i que és important en
aquest sentit.

Feia referència també a la política agrària de la comunitat
autònoma, crec que és important, ha estat un element també
comú, de què han parlat els diferents que han intervengut i
sobretot a un moment en què estam amb les transferències,
n’han fet menció tots els diputats o diputades que han
intervengut. Jo ara venc, precisament, d’una comissió mixta de
transferències, treballam cada setmana amb reunions
permanents amb el Consell de Mallorca, amb l’objectiu de
definir i especificar clarament quines són les funcions que
podem transferir. Molta feina en el sentit de poder oferir
informació i a la vegada tot el detall per poder aconseguir un
objectiu que està marcat a la Llei de l’Estatut i per tant poder
donar resposta al compliment d’aquesta llei. És complicat
perquè de vegades no són tan sols aquestes funcions, sinó que
després hi ha el finançament adient.

Per tant, en tot cas, treballam amb aquest objectiu, el 2010
poder fer efectives aquestes transferències, però sempre, és
important també recordar, que quedarà la coordinació, quedarà
la política agrària de la comunitat. Les especificitats de cada illa
s’han d’acomplir, han de ser els consells, com ho marca
l’Estatut, però sobretot també mantenir la política agrària de la
comunitat aquesta coordinació hi ha de ser; i hi ha de ser
sobretot també amb referència a les relacions amb el Ministeri
de Medi Ambient, Rural i Marí en aquest cas o amb la Unió
Europea, és un tema del qual parlàvem.

Ens comentava també el tema referit al sector pesquer,
parlava dels ensenyaments; crec que n’hem parlat, la formació
es fa, és una petició del sector; s’han fet a l’any 2009 els cursos
de mariner i pescador a cada illa; en el setembre, entre
novembre i desembre es farà un curs de formació bàsica a
Eivissa i un curs a Formentera, un certificat de vaixells a Eivissa
i a Formentera, i un curs d’operador restringit a Eivissa, per
concretar una miqueta més.

He contestat, però ho repassarem, perquè he pres nota de les
especificitats que comentava cada un. El Sr. Mayans parlava del
producte local, crec que algú també ha fet referència al producte
local; jo crec que sí anirà molt bé, senyores diputades i senyors
diputats, parlar-ne del producte local, crec que és important,
perquè no és canviar de producte balear a producte local, no, és
molt més important, no s’havia fet mai, no s’havia fet mai en
aquestes illes parlar i donar l’oportunitat als pagesos i pescadors
d’identificar els seus productes, a un moment on tot té la seva
marca, fins i tot una marca blanca, que els nostres pagesos i
pescadors no tenguin oportunitat de ser competitius, de
diferenciar el seu producte en el mercat, que no s’hagués fet mai
això no podia ser. Per tant, nosaltres els havíem de donar una
eina important com és el producte local, identificant illa; perquè
si és important el producte local, identificant illa.

El producte local és que està identificat amb el territori i per
tant és aquell producte que té, a més, unes garanties. Tenim uns
controladors, identificam la traçabilitat, garantim traçabilitat des
de la producció fins que arriba a la comercialització. No és una
simple etiqueta, senyores diputades i senyors diputats, treballam
molt seriosament per donar una eina de competitivitat; n’hem
parlat en moltes ocasions en el Parlament, el problema greu que
arrossegam des de fa temps en el sector primari. I si sabem fer
bé una cosa, si saben fer bé una cosa els nostres pagesos i
pescadors és oferir bons productes, però una cosa en la qual
coincidim tots és donar-li resposta comercial, donar viabilitat a
aquests pescadors o donar viabilitat a aquestes empreses
agràries. En massa ocasions ho hem repetit i més a moments
com aquest, la diferència entre el preu que cobra i el preu que ha
de pagar el consumidor és molt grossa la diferència, intentam
reduir-la, intentam reduir-la amb aquestes garanties, fidelitzar
el consumidor, la responsabilitat mateixa en aquests moments
i tot del consumidor, de tothom, però també del consumidor.
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I repetesc, no tan sols perquè sigui un producte d’aquí,
d’Eivissa, de Formentera, de Menorca o de Mallorca, sinó
perquè té unes garanties i una qualitat i aquesta és la diferència;
aquella verdura, aquella hortalissa, aquella fresca, aquells
aromes d’aquella fruita, aquell peix fresc que està agafat de fa
poques hores, aquesta és l’avantatge que han de tenir i que
massa temps ho reclamaven els pagesos i pescadors a un
moment en aquesta situació tan globalitzada. Ja està bé que ens
entri tot i que tenguem mal de fer posar a l’abast dels
consumidors les nostres petites produccions. Per tant,
diferenciar el producte local, entenem que ha de ser una eina
bàsica per donar i assegurar la viabilitat dels nostres productes,
dels nostres bons productes que amb tant d’esforç, repetesc, fan
els nostres pagesos i pescadors. Aquest és el sentit del producte
local, que estigui lligat a la sostenibilitat del territori i del fons
marí, lligat al mateix territori.

Em demanava i m’insistia el Sr. Mayans en el Pla de
desenvolupament rural; efectivament, les ajudes del programa
de desenvolupament rural en tot aquest període 2007-2013 de
l’administració, i aquí parlam de la Unió Europea, del Ministeri
de Medi Ambient Rural i Marí i de comunitat autònoma, són de
174 milions d’euros. El global d’inversions serien aquests 300
milions d’euros, jo li dic que ja hi ha unes línies que hem
incentivat, que hem avançat i tot doblers que no estaven
prevists, perquè consideràvem que en aquests moments era
important com a sector productiu aquestes inversions que
havien demanat des del sector, sobretot en modernització, en
joves i en valor afegit. Per tant, hem cobert gran part i aquest és
el sentit.

Efectivament, em parlava de la cooperativa de Sant Antoni,
que vàrem tenir oportunitat de coincidir, una inversió important
que significa, perquè a més el sector cooperatiu és bàsic, és molt
representatiu a l’illa d’Eivissa i nosaltres hi treballam, com
saben tots vostès, i ho havíem comentat, en un pla de
modernització de cooperatives, en un pla que li doni estructura
i que per a l’any que ve les previsions, estam pendents
d’aprovar-ho, però som a les darreres negociacions amb els
representants del sector cooperatiu; parlam de què l’any que ve
ja pugui tenir uns 400.000 euros.

Em parlava d’inversions de caràcter immaterial, ja m’han
passat la fulla, que ho tenia preparat aquí, però jo li he de dir, és
ben ver, és una constant en aquest Parlament anar a veure les
inversions de caràcter immaterial, però jo li he de dir, li puc
concretar, no tot, però em parlava d’una quantitat d’uns 2
milions d’euros, he entès. I jo li he de dir que tan sols per a la
part informàtica de la conselleria, lligada a la secretaria, són 1,8
milions d’euros; vull dir que aquesta part consideram que és
important i sobretot per l’esforç d’informació, d’agilitació de
tota la tramitació i per tant aquest tema d’informàtica, gran part
lligat a secretaria, com he dit abans, està una part important a
secretaria.

Em parlava de regadius. Jo crec que és un tema
importantíssim en relació amb tot aquest equilibri, sobretot quan
parlam a illes i quan parlam d’un recurs escàs, i sobretot si un
tema consideram que és important i havíem coincidit a qualque
moment, és precisament aquesta bona colAlaboració amb el
ministeri i la conselleria, en projectes que tenim ara en marxa i
que tenim prevists de forma immediata i que tenim ja de forma
...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Com? Aquests 35 milions que em diu el director de
Desenvolupament Rural que ja tenim, que no hi figuren, però
que ja tenim la paraula de la mateixa directora general del Mar.

Però bé, en concret, dins tots aquests projectes, jo n’hi he
explicat uns quants quan ho comentava a l’inici de la meva
exposició, però dir-li que és importantíssim el tema de
Formentera, el ministeri, a més és un tema que jo, no sé si li
havia comentat qualque vegada, que l’hem hagut de lluitar molt,
a un espai, una zona com Formentera, la inversió tan important
que s’hi fa, perquè, a més és dels projectes més complets, això
els tècnics ens ho han explicat, són més de 6 milions d’euros. Jo
crec que poder activar i sobretot que hi hagi la resposta de la
mateixa comunitat de regants, crec que és importantíssim per
incentivar els cultius, nous cultius i per tant poder fer aquest
esforç en relació amb el tema de l’aigua. Aquesta és una
inversió que fa el ministeri, vull dir sabem el que ens va costar
negociar en aquest sentit per poder aconseguir aquesta inversió.

I ara en tancam també una a Menorca, a Es Castell, per valor
de 5 milions d’euros. El que hem fet des de la conselleria és
adquirir els terrenys, que hem invertit 300.000 euros en aquests
terrenys del consell.

Tenim altres obres en previsió, a Calas, de 400.000 euros;
obres a Consell de 2 milions d’euros; Petra, Maria, Sineu de
quasi 2 milions; la sèquia d’En Baster d’1.600.000; bé, etcètera,
tota una sèrie de projectes que ja dic que entenc jo que sempre
que hem plantejat aquest tema al ministeri ens ha parlat que si
és amb reutilització d’aigües, amb aigües regenerades sí que
s’està per a això. I per tant, ja dic, el bon exemple és aquest dies
que acabam de parlar d’una quantitat important, que significarà
també revitalitzar en aquest sentit i sobretot això, tenir
guardades les nostres reserves dels aqüífers.

Bé, tenim la llei de pesca, també s’ha repetit en diferents
ocasions. Li he dit de veritat que aquesta llei no ha estat
d’aquestes que donam l’estudi a una empresa perquè ens
l’elabori, l’hem treballada molt quasi setmana per setmana amb
l’equip de la conselleria, amb els mateixos tècnics i encara no
tenim l’esborrany definitiu, però és ben ver que no esperarem a
aprovar-lo com a projecte de llei. Jo esper, de veritat, essent la
darrera comunitat que encara no tenim aprovada la llei de pesca,
puguem aconseguir, això m’ho plantejaven tant el Sr. Cardona
com el Sr. Mayans, aquest consens en relació amb la llei de
pesca, que contempla, ja dic, tant la pesca professional
d’ordenació i comercialització i també la pesca recreativa. Crec
que és una necessitat molt manifestada pel propi sector, que
també sense dubtes ha estat un incentiu per a aquesta elaboració,
que estarem en condicions de tenir-ne un esborrany aviat, i per
tant esper que puguem treballar conjuntament i sigui un
d’aquests bons exemples que de vegades necessita el sector, que
surti amb el consens i que tengui continuïtat, així ho esper.
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Em parlava també, Sr. Mayans, de la regulació de la pesca
submarina, que n’havíem parlat en alguna ocasió a Formentera.
Crec que és important aquesta regulació que hem aconseguit en
aigües interiors i sobretot record molt la confraria de
Formentera la implicació. I li he de dir que en aquests moments
negociam, li he plantejat a la ministra i al secretari del Mar, el
Sr. Fragueiro, la regulació també en aigües exteriors, per tant
aquest complement en aigües interiors i exteriors sigui un
complement, i no m’han plantejat problemes però sí que és un
tema que tenim plantejat.

M’ha parlat de la transferència de les competències; ja n’hi
he fet esment, però li recordaré en concret per si vostè es referia
a Formentera, l’objectiu ara és, en compliment de l’actual
Estatut, cobrir les competències per a Mallorca, i llavors que
això sigui el referent, això és del que avui aquest mateix cap
vespre n’hem parlat i per tant que la resta de consells sigui
aquest l’objectiu de referència, que la resta d’illes també puguin
tenir les competències així com s’hagin pogut aconseguir a
Mallorca, que encara no les té.

En races autòctones, jo he de dir, ja que vostè em parla
sobretot d’Eivissa i Formentera, va tenir l’oportunitat no fa
massa dies, dins el marc d’un Congrés de FEDERAPES que
vàrem tenir l’oportunitat aquí, on hi havia representants de la
Federació de Races Autòctones de tota Espanya; sí d’una cosa
vaig sortir molt satisfeta i tenc ganes precisament de visitar
Formentera és, precisament, pels representants de les races
autòctones, i per tant veure aquests pocs exemplars que queden
encara de porc negre de Formentera, per exemple, com ens
parlava el representant, aquest ramader que m’explicava tot
satisfet de poder assistir a aquest Congrés de FEDERAPES, de
la Federació de Races Autòctones, i per tant crec que és un dels
objectius. I a més, entenc jo que dins els objectius marcats per
la conselleria, races autòctones i per tant productives ens poden
servir molt bé per a la diferenciació, com ara ens dóna bons
resultats el porc negre de Mallorca; de la mateixa forma també
el nostre esforç, no tan sols en races autòctones, sinó sobretot a
Eivissa esforços a les mateixes agrupacions racials que hi hem
treballat i que hi hem fet feina.

Em parlava d’agricultura ecològica. Li he de dir que també
els esforços en aquest tema ecològic, també en agricultura
integrada, pel que representa de diferenciació, de marca de
certificat de diferenciació, amb garanties també d’aquesta
traçabilitat que pot representar l’agricultura ecològica o
l’agricultura integrada, amb una bona resposta del sector, crec
que és una de les qüestions també que hi hem treballat i que hi
seguim treballant.

En relació amb la tonyina vermella, respectar els acords
d’aquest Parlament; vostès saben perfectament la postura del
Govern en relació amb el santuari de la tonyina vermella, i a
més així li hem explicat molt clarament al ministeri. Aquest
mateix estiu a la ministra li vaig donar el dossier mateix, aquest
reportatge que havíem tengut oportunitat d’anar-hi, amb la
presència de la reina i del president Antich, i per tant que és un
referent; tenim l’interès, per tant tenim l’interès, que no siguin
tan sols els nostres pescadors que diguin que no poden anar a
aquest santuari, per tant que duguin una proposta d’acord, així
li he exposat, ja li dic, a la ministra, en el sentit que en aquests
moments precisament es quan es poden propostes d’aquest tipus
en relació amb la Unió Europea i per tant no siguin només els

vaixells espanyols sinó, perquè nosaltres ho tenim, de la
comunitat. I sobretot també perquè aquest acord es pugui dur al
marc d’aquest organisme internacional, com és l’ICAT.

Crec que amb això ja donam resposta als temes que havien
plantejat.

El Sr. Barceló parlava d’aquest esforç pressupostari, crec
que és donar una resposta responsable, ara més que mai en tots
els aspectes és donar mostres de responsabilitat. Per tant també
aquests pressuposts, que jo deia que són uns pressuposts de
crisi, han de ser ajustats, però racionalitzats en el sentit de poder
prioritzar -insistesc- per donar resposta amb aquestes ajudes que
en aquests moments, més que mai, necessita el sector.

Sempre -vostè deia- hi ha hagut problemes precisament és
per això. És a dir, ha estat un sector que no tan sols és ara que
pateix una crisi, sinó que l’arrossega. Això ho he repetit en
altres ocasions, però crec que és una reflexió que podem
compartir.

Em parlava que no afectarà les rendes dels pagesos, aquest
és l’objectiu i per tant també és allò que li feia la referència a
l’anècdota d’aquesta versió 13 que és una de les darreres en la
qual hem treballat aquest estiu per donar millor resposta al
sector.

En les ajudes és important l’esforç que puguem fer. Fixi’s
per exemple en aquestes línies del Programa de
desenvolupament rural al qual feia referència també el Sr.
Cardona, en general, per exemple en modernització i en valor
afegit, aquest és l’avantatge -en modernització i en valor afegit-
de la inversió total, les ajudes van entorn a un 35 i un 40%,
Unió Europea, ministeri i nosaltres; però si nosaltres miram tan
sols la part que aporta de la comunitat autònoma està entorn a
un 10% de les inversions, no de les ajudes, de les inversions. Per
tant, aquí que sigui important tota aquesta aportació per allò que
significa d’efecte multiplicador d’activitat i per tant, donar
resposta a un sector que és viu i que demana aquestes inversions
-com també avui en parlava amb el Sr. Garcías- en el sentit
també d’aquesta línia de crèdits que també ha volgut tenir
resposta a les inversions.

Bé, parlava també de les transferències, crec que ho hem
comentat ja en aquest sentit, ja ho he exposat.

El Sr. Garcías també feia aquesta reflexió amb molt de seny,
vull agrair aquestes paraules i també a més aquesta reflexió que
ens trobam ara. És a dir, ara patim aquest fort endeutament que
arrossegam i al qual hem de fer front, perquè podem negociar
ara el tipus d’interès perquè baixi i per tant aquest capítol 3 de
les empreses més endeutades, com és el cas de SEMILLA, es
redueixi, però evidentment l’amortització és la que és i per tant,
hi hem de fer front. És a dir, parlam de 60 milions d’euros, però
és que en total parlam de més de 90 milions d’euros
d’endeutament. Per tant, no pot ser, en el moment de crisi, en el
moment en què necessiten activar l’economia, que no tenguem
les respostes. És aquí el sentit i l’esforç que hem de fer i és un
objectiu de donar garanties d’aquestes ajudes que consideram
necessàries.
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Llavors em parlava d’un sector estratègic. Efectivament,
crec que és important remarcar, la ministra ens va donar les
línies bàsiques on es prioritzava la presidència espanyola en el
sector primari i una de les qüestions important de què parlava
era considerar-lo un sector estratègic. Crec que l’impuls que es
pot donar aquest primer semestre de l’any que ve de presidència
espanyola en el sector primari, amb totes les propostes, amb el
treball que ja es fa, crec que pot ser interessant, pot ser
importantíssim i ha de tenir repercussions positives per al
sector.

Quant al Sr. Cardona ..., a veure, Sr. Cardona, em parlava
del pressupost 2007, hem de ser seriosos aquí. Hem de ser
seriosos, el que no podem fer és que em digui que el 2007 eren
162 milions d’euros i me’ls compari després amb els altres anys,
vostè em comptabilitza doble les transferències! No pot ser mai!
No em pot sumar tot el capítol de la conselleria i no em pot
sumar totes les empreses, ha de llevar les transferències! El
pitjor és que els compta el 2007 i no els compta els altres anys
per fer la comparació. Se n’adonen, senyores i senyors, d’allò
que estava exposat? Per favor, això no ho pot fer, Sr. Cardona!,
això no ho pot fer. 

El que li he explicat és perquè llevam les transferències i no
les comptabilitzam doble, no ho podem comparar. Aquestes
transferències que des de la Secretaria van a les empreses
públiques no les podem comptar dues vegades que és el que
vostè em fa, però no per comparar els dos anys, just el 2007, per
dir-me que després baixa, just el 2007, això no pot ser!, perquè
el 2008 puja, el 2009 puja, és el 2010 que baixa i que
racionalitzam en aquest sentit que li he dit, però, Sr. Cardona,
hem de ser seriosos, això no li ho admet, no li admet aquesta
comparació. Crec que vostès..., tots ho entenen perquè parlam
de pressuposts, per tant no podem passar doble les
transferències, en tot cas compari-ho així tots els anys, però no
pot ser que m’ho compari, m’hi posi el 2007 i no m’hi posi els
altres anys, cal ser seriosos, això no ho admet, entesos, eh?

Em parlava de les memòries opaques, en les memòries en el
millor sentit hi hem treballat, no tal vegada en tot el que
voldríem explicar molt més amb tot detall, però crec que sí, en
gran part la meva explicació està agafada de les mateixes
memòries. Per tant, no em parli de memòries opaques, és a dir,
treballam i exposam aquests objectius mitjançant aquestes
memòries i mitjançant aquestes xifres.

Després em parlava del sector equí. Del sector equí tenim el
programa 714B, adscrit a la Direcció General del
Desenvolupament Rural, foment del sector equí - no sé si ho
trobaré per aquí-, 200.000 euros, he tengut temps de cercar-ho
mentre parlava. 

En regadius, efectivament em parla d’un projecte, jo també
el conec, aquest projecte d’interconnexió d’Eivissa, que en
aquests moment és un projecte que està fet i que no s’ha
plantejat. Vull dir que tenim tot un conjunt de projectes
ambiciosos i importants en aquest sentit, però en aquests
moments no hi és aquest en concret d’Eivissa.

Després, el Producte local. Crec que és important, no és
substituir el Producte balear, és identificar cada illa. Crec que ho
hem comentat, ho hem de saber explicar, crec que hi ha d’haver
aquesta complicitat per entendre la importància i l’esforç que es
pot fer i per tant, la viabilitat que pot donar a rendibilitzar més
els productes del camp, els productes del pescador. Per tant, ha
de ser un producte que doni aquestes garanties, garanties de la
traçabilitat des del productor fins al consumidor. Crec que hem
de permetre allò que és un objectiu, comercialitzar més bé i
donar més viabilitat al nostre sector.

Per acabar, vostè ha parlat de la llei de pesca, crec que ha de
ser un projecte de llei important, estam treballam, no tenim
l’esborrany definitiu, però l’estam acabant i crec que serà
important, ho estam acabant d’estudiar. Per tant, recull la seva
paraula de veure la necessitat i la importància que pot tenir que
sigui un projecte que sigui la resposta a les necessitats del
sector, així com ens ho han manifestat i en el sentit de poder
cercar el màxim consens en tota aquesta tramitació del que serà
aquest projecte de llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara un segon torn
d’intervencions per part dels grups parlamentaris. Sr. Cardona,
té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per allò que
vostè ha començat. Miri, jo seriós procur ser-ho, seriós procur
ser-ho. No he sumat dues vegades, el que he fet és, vostè ha dit
una quantitat i jo l’he comparada, jo ho he fet cada any i cada
any la suma total és de totes les entitats, però precisament per
evitar el que vostè ha dit, he agafat el capítol 7 de cada
departament i l’he separat. És veritat o no que el capítol 7, de
FOGAIBA, és l’any 2009 de 55.322.631 euros? És veritat o no
és veritat? És veritat o no és veritat que l’any 2010, aquest
mateix capítol 7, de FOGAIBA, té 50.146.518 euros? Si això és
veritat, jo he encertat, si això no és veritat jo m’he equivocat. És
veritat o no és veritat que SEMILLA l’any 2009 té, capítol 7,
2.930.005 euros i que al 2010 el pressupost diu que tenen,
capítol 7, 1.079.531 euros. Si això és així he encertat, si no m’he
equivocat, Sra. Consellera.

He comparat els dos anys per igual i el mateix he fet amb
l’altre i a mi em surt que hi ha una diferència importantíssima
de baixada, importantíssima, i li he dit, a mi em preocupa i em
preocupa molt perquè posam en perill les línies d’ajuda, això és
el que li he dit, igual que li he dit que hi ha una davallada
importantíssima en capítol 6, si comparam la partida del capítol
6 de l’any 2009 amb la del 2010. Això és el que li he dit. Partida
per partida. Estava integrada aquesta partida pels ingressos que
vostè vulgui, però és partida per partida el que compar jo i a mi
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em surten aquestes xifres. Si això és ver s’ho haurà de fer mirar,
si no vostè mateixa, millor per a vostè.

Li he dit, l’any 2010 s’ha davallat d’una manera important
l’aportació que fa la comunitat autònoma, i això és un concepte
completament diferent, en els pressuposts en el capítol 7, això
és el que he dit, i la quantitat la hi puc dir, 12.242.926 euros. És
ver o no és ver? Això és el que a mi em surt. Si això no és així,
m’hauré equivocat. Millor per a vostè. 

Li diré una altra cosa, i per ventura també estaré equivocat
i serà ver que tothom aquí, tots els pagesos tendran totes les
ajudes del món, és que mirant els pressuposts veig que el capítol
d’amortitzacions davalla i que, sigui com sigui, no em quadren
els capítols d’amortitzacions, el que ens estalviem amb
amortitzacions o el que diuen vostès que ens estalviem amb
amortitzacions, amb la davallada dels pressuposts de capítol 7.
Seria lògic que si haguessin de pagar, si és ver que haguessin de
pagar aquests deutes, que jo no li jo neg, els sous que llevam de
capítol 7 s’anessin a aquestes amortitzacions. No quadren els
números, no quadren. Per tant, li dic que a mi no em convenç
aquesta explicació, i això és el que hi ha.

Hi ha una cosa, Sra. Consellera, que li voldria dir, a més que
l’he sentit. Primer, m’agradaria saber si amb l’ensenyament,
amb la formació que es farà en pesca no només anirà la
competència de mariner, de pescador a les illes menors sinó
també la de patró polivalent i la de patró local, crec que estaria
bé, fins i tot si ara, que des del 2007 per mor de les
competències de l’Institut Social de la Marina, si aquestes
competències en formació que també té l’Institut Social de la
Marina tendrem una delegació a cada illa per poder exercir o per
poder fer aquesta formació a les illes que no són Mallorca.

Hi ha una cosa que no acab d’entendre i és que quan parla
vostè de les transferències primer s’han de fer les de Mallorca
i llavors Mallorca servirà de referència a Formentera i la revisió,
perquè el mateix conseller de Presidència i crec que el
d’Economia també ho va reconèixer, a Eivissa i a Menorca de
cara a revisar l’adaptació de les competències en funció de la
regulació, de la nova regulació que diu l’Estatut. Miri, a mi això
no em sembla normal ni em sembla correcte, cada illa no té per
què acceptar la referència d’una altra a l’hora de parlar de
valoracions, de béns i de serveis o de valorar les transferències
que s’haurien de produir. Crec que aquest és un tema prou
important com per a que aclareixi aquesta qüestió. Bé, ho
deixarem per un altre dia i ho durem al Ple perquè ja s’allarga
més del que toca. Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per finalitzar, té novament la
paraula l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Miri, els pressuposts 2009 i 2010,
aquestes xifres que li he donat, Sr. Cardona, jo el que compt és,
2009, empreses on les he llevat les transferències de la
comunitat autònoma, que són 43 milions d’euros, més
conselleria amb les transferències. En tot cas es poden comparar
xifres si donam homogeneïtat, el que no pot ser és que llevem
a una les transferències i a l’altra no. Per tant, jo compar xifres
que es poden comparar. No pot ser que si vostè em vol ficar
doble les transferències, per tant, ho comparam així els dos
anys. No pot ser un any fer-la i l’altre no. Aquesta xifra que li
don de 114 milions del 2009 i el 2010 de 101 milions, per tant,
que signifiqui aquesta baixada d’un 11,64%, no comptabilitz
doble les transferències, he comptat empreses sense les
transferències que fa la CAIB perquè he posat aquí la
conselleria amb les direccions generals amb les transferències.
Hem de comparar xifres homogènies. Això és el que ha de tenir
present.

Amb relació al capítol 7 de FOGAIBA -no sé si li podré
contestar a tot perquè havia de comentar així i tenc tota la
informació aquí davant-, però el capítol 7 de FOGAIBA li he de
dir, 2010 són 50,15 i el 2009 54,6, aquest és el capítol 7 de
FOGAIBA. Vostè em parlava de la preocupació de la baixada,
jo li he fet la reflexió, no és el pressupost que aquesta consellera
voldria i hem lluitat per aconseguir un millor pressupost, el que
passa és que és un pressupost responsable i amb aquest
pressupost responsable que hem de tenir, aquesta conselleria i
tot el Govern, aquesta responsabilitat és com l’hem d’afrontar
millor. Jo dic, així com està el sector, pot estar segur, Sr.
Cardona, que intentam donar resposta a aquestes línies d’ajudes.

Em parlava de les amortitzacions. El capítol 9, d’empreses
com a millora agrària, Sr. Cardona, així com el 3 d’interessos sí
que aconseguim baixar, reduïm el tipus, és el d’interès que
baixam, amb les amortitzacions passam, el 2009, de 3,56
milions d’euros a Millora Agrària a 4,15 el 2010. Per tant,
pujam. Em parlava, també, del patró polivalent costaner, i jo li
he de dir que s’ha fet un curs a Eivissa l’any 2009 i està previst
l’any 2010 fer-lo a Eivissa i a Formentera. Després amb les
transferències, que em deia que no estava d’acord, és a dir, el
que està plantejat, en aquest moment, és que tenim unes illes -
Menorca, Eivissa i Formentera- que tenen les transferències
amb el primer estatut, ara treballam de valent, però el ritme és
constant, des d’aquesta àrea, amb la meva implicació, amb
reunions periòdiques, per parlar de les funcions. 

Per tant, si arribam a un acord amb relació a tota la tasca que
du la conselleria, totes les funcions i, per tant, quines
corresponen, amb relació a l’Estatut, quines corresponen a
Mallorca després hem de complir i hem de poder anivellar amb
relació a les altres illes perquè també tenguin totes la mateixa
referència que és el nou estatut. Per tant, aquest és l’objectiu, no
és que totes tenguin exactament el mateix. L’objectiu és complir
amb allò que ens marca l’actual estatut. Ja dic, avui capvespre
mateix que n’hem parlat i he parlat de la tasca que duim a terme
perquè és intensa amb l’objectiu aquest que ens hem marcat, és
a dir, parlam, com que Mallorca encara no té aquestes
transferències, parlam de poder-les cobrir també de la mateixa
forma amb la corresponent dotació, ja veurem com ho
aconseguim, també, en termes econòmics i en termes de
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personal. Després amb cada illa es parlarà per poder aconseguir
el compliment de l’Estatut. 

Crec que he acabat aquí amb les transferències. Esper haver
donat resposta a aquests pressuposts i, ja dic, sobretot crec que
és important amb aquest pressupost i vull insistir moltíssim en
la tasca que hem fet de prioritzar, de donar resposta a un sector
que està en un moment molt complicat, en un moment de crisi
i, per tant, tant de bo aquestes iniciatives,  aquestes ajudes de
l’administració, ara més que mai, puguin donar resposta i donar
aquestes ajudes ara, per a ara, i sobretot també per crear aquesta
estructura de futur.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Gràcies per la seva
explicació, per la seva presència i  per la del seu equip. 

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