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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Recomença la
sessió i la reprenem amb el debat número 12 de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació amb les seves entitats afins. 

Passam, doncs, a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular: a la totalitat  de la
secció 19, Conselleria de Treball i Formació, l'esmena 3420; a
la totalitat de la secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, l'esmena 3421. A les partides, al programa 315A,
Direcció i serveis generals de Treball i Formació, les esmenes
3807, 3808 i 3809; al programa 315B, salut i prevenció de riscs
laborals, les esmenes 3811 i 3813; al programa 322C,
planificació estratègica de l'ocupació, l'esmena 3815; al
programa 324A, pla integral de formació per a l'ocupació,
l'esmena 3814, i a la secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, al programa 322D, foment i gestió de l'ocupació a les
Illes Balears, les esmenes 3803, 3806, 3802, 3805 i 3804.

Per la qual cosa té la paraula el seu representant, per un
temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia, senyores diputades,
senyors diputats, senyores conselleres, senyor conseller,
estudiants de..., crec que deu ser d’un institut, per l’edat que
tenen, de Palma, i bé, altres membres; a tots que tinguem molt
bon dia.

Toca ara parlar del que el conseller de Presidència ahir a la
seva intervenció anomenava prioritats, i aquestes d’avui
referides en primer lloc a les responsabilitats de la consellera
de Treball i presidenta del Servei d’Ocupació, que són els
treballadors, tenguin o no tenguin feina, o aspirin a ser
treballadors d’aquestes Illes Balears. 

Hem presentat esmenes a la totalitat a cada una de les dues
seccions bàsicament, en primer lloc, per considerar que, tot i
que segurament han fet des de la conselleria i des del SOIB els
esforços necessaris per convèncer el conseller que aportés més
recursos per a aquestes seccions, la veritat que açò no queda
reflectit. Permetin-me una picardia: jo crec que quan la
distribució de les partides pressupostàries és posterior al
repartiment pressupostari per partits, pot tenir qualque
influència que a l’hora de repartir-se allò del Partit Socialista
a Treball no li hagi tocat més que un 1,1%, és a dir, un 1,3%,
que vol dir 1.100.000 euros més del que hi havia l’any passat
dedicat als treballadors. 

I què signifiquen aquests 1.100.000 euros més? Idò
signifiquen jo crec que molt poc si comparam el creixement
pressupostari amb el creixement del mercat laboral d’aquestes
illes. A les memòries, que no repetiré ni llegiré, hi figura
clarament que hi ha un increment important del nombre de
treballadors, i en el cas dels darrers mesos i com a tendència
cap a l’any que ve el que hi ha és la previsió d’un increment
molt important de les persones demandants, no només els
aturats, que sí que pugen i a més de manera important, sinó
també els demandants d’ocupació, sigui de nova o de millora.

Per tant la segona raó..., la primera és aquesta, el poc pes
específic que tenen les dues seccions dins la distribució
pressupostària del pressupost del Govern, i la segona jo crec
que no hi ha una aplicació pressupostària, i açò ja segurament
sí que és més responsabilitat de la conselleria i de la consellera,
no hi ha una aplicació a la problemàtica que pareix, intuïm i
segurament la realitat per mala sort ens donarà la raó, tindrem
en la composició del nombre de persones en actiu i de persones
cercant feina. 

Crec que hi ha, per la distribució pressupostària, un pes
molt concret i molt important referit a allò que seran futurs
prospecció i poc pes, jo diria que una disminució important del
pes específic, de les funcions que la Llei del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears atribueix al SOIB. I posaré un exemple: de
l’increment d’1.100.000 euros, 534.000 són capítol 1 i capítol
2 de dues direccions generals noves, una de planificació
estratègica i l’altra de responsabilitat social corporativa o, com
es coneix a Europa, responsabilitat social de les empreses.
Segurament no li discutiré i molt menys a l’acte d’avui els
objectius generals de cada una d’aquestes direccions generals;
el que li reiteraré és una pregunta que ja li vaig fer a la
compareixença, on em demanava i li demanava a vostè i no he
tingut resposta, si era necessària una estructura administrativa
de direccions generals per intentar aconseguir aquests
objectius. 

Vaig repassar en públic, per exemple, els objectius per al
2008 de la Direcció General de Responsabilitat Social
Corporativa, que reiter que compartesc amb vostè la bondat que
hi hagi polítiques per a aquesta línia, però miri, els objectius
són: un, activitat una: elaboració d’una enquesta sobre
percepció; activitat dues: un catàleg de les empreses de les Illes
Balears, que tengui naturalment açò; un estudi sobre la
responsabilitat social de les Illes Balears; una guia de bones
pràctiques de responsabilitat social corporativa; tres jornades:
una a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa; unes jornades
de divulgació i debat dirigides als ajuntaments i un estudi de les
iniciatives legislatives. Jo crec, Sra. Consellera, que és
perfectament possible fer açò des d’una de les altres direccions
generals i per tant estalviar capítol 1 i capítol 2 i destinar-ho -
açò són les esmenes que li faré a globalitat- destinar-ho, per
exemple el capítol 2, al Servei d’Ocupació, que crec que té...,
crec no, li han posat manco previsió de despesa de capítol 2 de
la que tenia l’any passat, i en canvi els objectius i les
necessitats de les oficines el que fan és garantir que la
necessitat de despesa de capítol serà molt més ampla. I de
capítol 1 el mateix: jo crec que les promeses que jo havia fet i
que vostè també fa de tenir més tècnics de prevenció de riscs
laborals estarien millor, més garantides si apliquessin capítol 1
d’aquesta direcció general a açò. I amb açò no tenc res a dir,
naturalment, sinó tot al contrari, perquè em mereix molt de
respecte i consideració per la feina, que la coneixia d’abans,
l’actual directora de Responsabilitat Social. Per tant no es
tracta de persones, es tracta d’economitzar, en definitiva
utilitzar millor els recursos, pocs, que té la conselleria en la
distribució de les actuacions que volen fer.

He de parlar també, i em sap greu perquè m’agradaria poder
ser capaç de contribuir millor a les iniciatives i proposar-li...,
però he de fer constar en aquest acte que no dispòs de la
documentació que hauria hagut de menester, que havíem quedat
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a la compareixença que m’enviaria respecte de determinades
previsions de despesa, especialment de la Secretaria General;
tampoc no he disposat del pressupost del Servei d’Ocupació, a
pesar d’haver-lo demanat per escrit com a documentació, que
van aprovar en el ple del servei; o respostes sobre
comparacions i, per exemple, un diagnòstic al qual fa referència
la memòria del Servei d’Ocupació, del pressupost del Servei
d’Ocupació, on diu: “En conseqüència amb l’exposat, a partir
del primer diagnòstic realitzat des de la direcció...”; vaig
demanar aquest diagnòstic i tampoc no l’he tingut. No per
criticar res, per intentar -que és la meva obligació, a més de
controlar el Govern- millorar amb aportacions positives allò
que a vostè li toca i té la responsabilitat de fer.

I ara pas, perquè em queda ja poc temps, a detallar una mica
el que és de globalitat. Les esmenes que he presentat de
globalitat no pretenen presentar un model alternatiu de govern,
com és natural, l’únic que pretenen és el que ja he dit abans:
que la despesa que han de fer sigui més eficient. Per tant deman
que es garanteixi amb més recursos -és la 3807- més recursos
l’obra del centre nacional de Palma; jo he vist 800.000 euros a
la Secretaria i 600.000 euros a la Direcció General de Formació
respecte de les inversions materials en obra nova. Crec que amb
açò no podran fer aquest centre i que és, com vostè ha dit i jo
també n’estic convençut, i per això vam deixar un solar a
disposició del Govern i un projecte fet, aquest centre nacional
per a activitats d’hostaleria a Palma de Mallorca. 

El compliment d’un compromís firmat pel govern anterior
respecte d’uns locals dels sindicats, és la 3808. També el
compromís anterior adquirit amb al fundació laboral que, per
cert, a l’esmena es va posar una paraula que no és fundació,
formació laboral o alguna cosa així; es nota que és un error i
per tant em referia a la Fundació Laboral de la Construcció, és
al 3809.

Afectació de recursos a la 3811 i a la 3813 per a la Direcció
General de Salut. Més recursos també a la 3815 perquè les
actuacions..., jo he seguit per açò la comunicació de la
Comissió de la Unió Europea en relació a la responsabilitat
social de les empreses del mes de març del 2006, de l’any
passat, la vam tenir l’any passat, aquesta comunicació, on
parlen d’una manera important de mantenir l’aliança que han
fet les empreses a partir de la definició d’integració voluntària
per part d’empreses de les preocupacions socials i
mediambientals en les seves operacions comercials i les
relacions amb els interlocutors -aquesta és la definició de
responsabilitat social corporativa acordada per la Comissió de
la Unió Europea i recomanada per l’aliança de les empreses
que existeix-, m’he basat en açò i per tant recoman aquesta
actuació a través de les xarxes municipals sobre responsabilitat
social corporativa i, a través de la Direcció General de
Formació perquè, no ho he dit però després faré una referència
al tema de l’atribució de tota la formació inclòs el Pla FIP en
aquesta direcció general, crec que també ha de ser a través
d’aquesta direcció general de Formació des d’on s’ha de
gestionar el que és la formació dels empresaris en relació a la
responsabilitat, a través d’un projecte d’inversió immaterial que
naturalment és traslladar de la direcció general que vostès
preveuen en els pressuposts a la Direcció General de Formació
aquestes actuacions.

Al SOIB li posaria amb una esmena, la 3803, els 20.000
euros prevists al capítol 2 de la direcció general, i al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, en el seu pressupost, que vull
respectar els acord que hagin tingut amb els agents econòmics
i socials que aproven prèviament dur-los a aquest parlament els
seus pressuposts i per açò no he fet esmenes, més que aquesta
dels 20.000 euros de capítol 2, i també la recuperació, perquè
jo crec que hem de ser coherents -i aquesta seria una altra raó
o la més important de les raons de l’esmena a la totalitat en
aquesta secció- amb la llei que atribueix el desenvolupament de
la formació ocupacional al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears.

Per tant hi ha dues esmenes, una per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, Sra. Presidenta. Per tant serien dues esmenes,
tres esmenes al Servei d’Ocupació, que l’únic que fan és
recolAlocar uns recursos que jo crec que, no per la meva opinió
sinó per la llei de creació d’aquest ens, són d’atribució al SOIB.

I acabat el temps, acabada la meva intervenció fins a la
rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Nájera, té la paraula; obre torn incidental i té la
paraula, per quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies, Sra. Presidenta. Hoy no tengo yo la voz muy allá,
así que les pido disculpas porque ayer el frío creo que me hizo
un mal favor.

Bueno, saludar también a los chicos y las chicas que han
venido hoy a vernos, por lo tanto hoy tenemos que tratar de
lucirnos un poco y que conozcan cómo es el funcionamiento de
una cámara como es ésta, la del Parlament de les Illes Balears.

Bueno, la Conselleria de Trabajo y Formación, y yo quiero
hacer un debate político, Sr. Diputado, y quiero hablar de los
objetivos y cuáles son las propuestas, las ambiciones, y como
decía ayer otro diputado la hoja de ruta de esta conselleria. La
Conselleria de Trabajo y Formación forma parte de un
gobierno, un gobierno progresista, que va a apostar y que está
apostando muy en serio precisamente por la formación, la
formación en calidad y la mejora del empleo de los
trabajadores, y para eso vamos a trabajar no solamente en el
corto plazo, qué cosas vamos a hacer mañana, pasado, qué
medidas, qué proyectos, sino también desde luego en el medio
y en el largo, y en esa línea una de las medidas que hemos
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adoptado, una de las direcciones generales que se ha creado,
que precisamente es la de Planificación Estratégica, trata de
tener esa visión en el medio y en el largo plazo que nos permita
anteponer y de alguna manera avanzar el análisis de las
amenazas sobre nuestro mercado de trabajo, sobre la necesaria
formación de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores,
precisamente en un elemento que va a ser fundamental, que va
ser estar preparado para lo que van a ser las nuevas demandas
en el futuro.

Y estamos yo creo que en un momento adecuado para
hacerlo, porque tenemos una actividad económica, ayer o antes
de ayer creo que la CAEB hacía un análisis sobre la situación
de la economía balear, y en ese aspecto avanzaba que a lo largo
de este año estaba previsto creo que es un incremento de
aproximadamente un 3%. La población activa tiene un
crecimiento a buen ritmo; por contra tenemos una situación,
desde el punto de vista de la actividad inmobiliaria, que
presenta algunas amenazas y algunos problemas, y además
tenemos una situación desde el punto de vista de nuestros
trabajadores, de nuestras trabajadoras, donde ha habido unos
crecimientos de población muy importantes como consecuencia
de la llegada y de la aportación de nuevos trabajadores desde
otros ámbitos. 

Y además tenemos una realidad sociocultural y demográfica
que está enmarcada por varias características. En primer lugar
tenemos una situación de economía absolutamente globalizada;
éste es un hecho, es una situación que tenemos ahí. Además
tenemos una situación de monocultivo económico, un empleo
de baja cualificación; una situación de estacionalidad que ayer
comentaba y discutía el diputado Flaquer respecte de la
situación turística y de trabajo en el ámbito discontinuo en
nuestra comunidad y, por lo tanto, eso también ha de ser un
reto; y los bajos niveles diríamos educativos y formativos que
hemos heredado, y esa situación requiere, y además
entendemos nosotros que lo requiere con urgencia,
precisamente un modelo estratégico de concertación. Yo creo
que la concertación ha de ser a lo largo de esta legislatura para
nosotros una característica fundamental desde luego de este
gobierno, pero en el caso concreto de esta conselleria.

En esa línea desde luego el trabajo en el ámbito de las
empresas, las empresas son las verdaderamente creadoras de
empleo y creadoras de trabajo, pero las empresas también
tenemos que trabajar y ayudar y compartir la diversificación y
su conversión en empresas competitivas, en empresas
solidarias, en empresas igualitarias, en empresas responsables
y generadoras de empleo, y precisamente en esa línea es donde
hemos entendido que la fuerza de esa nueva cultura que
representa la responsabilidad social, la responsabilidad social
de las empresas representa una nueva manera de entender el
hecho diferencial y distinto en el que nos estamos convirtiendo,
en la que las empresas hoy -y eso se está discutiendo hoy en día
en las principales escuelas de negocio del mundo mundial-
donde la responsabilidad social, el compromiso de las empresas
con su entorno, el compromiso con sus trabajadores,
precisamente son factores que les hacen sumar valor añadido y
competitividad, y nos ha parecido tan importante este tema, Sr.
Diputado, nos ha parecido, Sr. Huguet, tan importante esta
cuestión, tan estratégica de cara al futuro, que en esa línea
propusimos al Consejo de Govern y mis compañeros tuvieron

a bien aceptarlo, la creación de esa dirección general, porque
queremos poner el acento y lo queremos poner -fíjese, Sr.
Huguet- de la mano de las empresas; no se trata de imponer,
sino que se trata de compartir, se trata de comprometernos en
un elemento fundamental para todos nosotros, para nosotros y
para nuestra economía y para la competitividad de esta
economía, que es precisamente la formación y que es
precisamente en ese aspecto la mejora de la calidad también de
nuestras empresas, y en esa línea la responsabilidad social
empresarial va directamente a esa nueva cultura, va
directamente a ese nuevo reto.

Los dos retos que esta conselleria se plantea en el ámbito de
la formación son mejorar la empleabilidad. Hace unos años
seguramente el conseguir un empleo fijo y estable a lo largo de
la vida era algo que a todos nos parecía que ése era el ideal,
¿no?, de un trabajador o de una trabajadora. Hoy eso no es así,
hoy las cosas también han cambiado y están cambiando muy
rápidamente; hoy uno puede hacer su trabajo desde su casa,
desde su ordenador, y esto seguramente a algunos de nosotros
nos cuesta entenderlo, pero desde luego a estos jóvenes que
están ahí no les va a costar nada entender que hay maneras
diferentes de trabajar y por lo tanto tendrá que haber también
maneras diferentes de incorporar formación a lo largo de
nuestra vida, de irnos preparando para las sucesivas demandas
que las empresas pueden tener de nosotros. Por lo tanto ese es
uno de los retos que esta sociedad, en el siglo XXI, y que yo
creo que la sociedad balear en su colectividad, tiene que
comprometerse si queremos tener un futuro en ese aspecto
escrito en clave positiva: la empleabilidad de sus trabajadores
y la formación a lo largo de la vida.

¿Y qué instrumentos vamos a encontrar para poder
desarrollar medidas, acciones, políticas que nos permitan
resolver esos retos que tenemos ahí? Antes he hablado de la
concertación: la concertación con los agentes sociales, la
concertación también con los agentes territoriales. A mí me ha
gustado mucho y he aprendido mucho estos meses en esta
cámara, oír hablar de ayuntamientos; la verdad, me ha gustado,
me ha gustado ese compromiso en el sentido de decir
tenemos..., no, no, no siempre ha sido así, Sr. Fiol; en fin, yo
tengo alguna experiencia al respecto, tengo alguna experiencia
y no siempre me he encontrado con esos caminos tan trillados
como ustedes aquí están planteando. Pero me parece bien,
bienvenidos a ese debate, bienvenidos a esa reflexión.

Yo creo que es fundamental en el ámbito del empleo y de
estos retos de mejorar la empleabilidad y de ser capaces de
proponer a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a
nuestros ciudadanos, estén en paro o no estén en paro, la
capacidad de generar, también de la mano de los consells
insulares, de la mano de las empresas y sobre todo de la mano
de los ámbitos municipales, proyectos, pactos locales de
empleo, contratos programa que nos permitan llevar ahí ese
debate y concretar medidas de la mano de los empresarios, de
la mano de los sindicatos y de la mano de los agentes
territoriales.

Por lo tanto ahí de alguna manera defino los objetivos
políticos, que me parecía fundamental poder concretarlos.
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Y efectivamente, tiene razón el Sr. Diputado cuando nos
dice: “Hombre, Margarita, es que el presupuesto que os han
puesto..., no has sido muy hábil a la hora de conseguir
enamorar al conseller de Hacienda”. Le prometo que lo he
intentado pero, efectivamente, nos han..., nuestro incremento es
del 1,13% respecto al año pasado. Pero vamos a hacer una cosa
para mejorar eso: vamos a gestionar de manera diferente a lo
que ustedes han estado haciendo, vamos a gestionar en otras
claves; vamos a hacer que el SOIB, que los servicios públicos
de empleo -y lo vamos a hacer muy bien, Sr. Fiol, ya lo verán-
que los servicios públicos de empleo sean capaces no de ser
una repartidora, y no lo digo yo, esa es una expresión que nos
hemos encontrado en muchos de los ámbitos de las empresas,
de las entidades, de las asociaciones que colaboran en estos
temas. 

Entonces les pongo un ejemplo. Si me permiten, se me seca
la boca... Gracias, perdón. Les pongo un ejemplo: los servicios
públicos de empleo, si desapareciera el SOIB hoy no pasaría
nada; si hoy cerráramos una escuela tendríamos a todos los
padres en la puerta protestando, y si no lo hacemos también,
pero si cerráramos las oficinas del SOIB creo que no le
importaría a nadie, no le importaría a nadie porque no cumplen
la función, porque no lideran uno de los temas fundamentales
en el ámbito del empleo, que es precisamente la inserción.
Fíjense, en el SOIB, en los servicios públicos de empleo
tenemos tres orientadores, tres, uno, dos y tres; entidades con
las que hemos repartido, hay del orden de 120 orientadores; es
decir, que los servicios públicos de empleo han hecho dejación
-y siento no tener la voz para expresarlo más...- han hecho
dejación precisamente de su principio fundamental, que es la
intermediación, ser capaces por una parte de formar de la mano
de los empresarios, de la mano de los sindicatos, de la mano de
los entes territoriales, de formar; pero además de estar muy en
contacto con la actividad económica de estar al día de cuáles
son las necesidades del ámbito económico y empresarial para
formar a los trabajadores en lo que las empresas necesitan, y
ahí hacer una labor de intermediación. Y ese papel,
desafortunadamente, ese papel de liderazgo en el ámbito de lo
público, no se ha mantenido, y eso es un compromiso que
nosotros queremos plantear.

Pero yo no solamente le puedo hablar o puedo hablarles de
objetivos políticos que nos estamos planteando en este
momento en el ámbito de la conselleria y que hemos empezado
a elaborar, sino también de proyectos concretos, de proyectos
que tienen cara y ojos y que van precisamente a resolver o a
tratar de proponer soluciones a estos temas, proyectos que
efectivamente, como ha dicho el Sr. Huguet, en la
comparecencia que tuvimos ante la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, ya hablamos. Proyectos como, bueno, el pacto
social se firmó hace unos días y ahora esperamos en estas
semanas ya poner en marcha las mesas de debate que nos
permitan de alguna manera concertar de manera transparente y
de manera clara, en la que todos los ciudadanos conozcan y
también puedan opinar sobre cada uno de los proyectos que ahí
se lleven. 

O la puesta en marcha de un proyecto que a mí me gustó
ayer verle, Sr. Diputado, con el documento debajo del brazo,
que es el programa operativo; ahí tenemos un gran proyecto,
nuestro proyecto instrumental financiero más importante, que

es el programa operativo del Fondo social europeo, que fíjense
cuál es su objetivo global, es que lo define muy bien, y esto nos
los dicen los señores de Bruselas; la Unión Europea, el marco
europeo nos está diciendo que el objetivo fundamental del
programa operativo va a ser el fomento de un mercado laboral
inclusivo, no exclusivo, un mercado laboral inclusivo con más
y mejores empleos. Ése es el objetivo básico, ésa es la regla de
los 10 mandamientos que están planteando en este momento en
el ámbito europeo con tres objetivos intermedios: mejorar la
adaptabilidad de los trabajadores, no solamente de los
trabajadores de las empresas y de los empresarios; fomentar la
empleabilidad y la inclusión social, precisamente a través de la
inserción; y la mejora de la cualificación del capital humano.
Por lo tanto ahí si no lo tuviéramos claro nosotros ya nos lo
están diciendo desde el ámbito europeo, cuáles van a ser los
objetivos que en este momento en el ámbito del debate europeo
se están planteando.

Pero proyectos en el corto y el medio plazo, proyectos
como usted conoce de lucha contra la desestacionalización,
proyectos como el plan de choque a muy corto plazo, lo
estamos planteando a un año en el ámbito de la siniestralidad,
ustedes han hecho algún planteamiento, efectivamente, en las
enmiendas que tratan de modificar alguna partida
presupuestaria, pero básicamente las propuestas que ustedes
hacen, señores del Grupo Popular, son un pelín light, si me
permiten la crítica; no obstante están incorporadas en la
definición del proyecto del plan de choque y que además yo en
su momento me brindé a plantearlo en el ámbito de esta
cámara, en el ámbito de la comisión parlamentaria, que ustedes
entiendan. 

Y a partir de ahí hay toda una serie de proyectos que yo
tuve ya el honor de poderlos presentar. Indicar uno,
precisamente aprovechando que hoy están aquí estos chicos y
esta chicas, que es ese proyecto que vamos a tratar de
acompañar, ese proyecto de transición desde el mundo
educativo, desde el mundo educativo formal, desde el mundo
educativo de la formación reglada, en el ámbito de la formación
profesional, en el ámbito universitario, en el ámbito técnico, al
mundo laboral. Ahí hemos puesto en marcha un programa que
precisamente lo arrancamos en Ibiza; la idea es el 1 de enero
ese ensayo general de la puesta en marcha de este programa, un
programa que va a contar con la colaboración de las empresas,
de los institutos, de las familias y que va orientado
directamente a los jóvenes y que va orientado también a los
trabajadores y las trabajadoras que quieran mejorar su
cualificación profesional. Ése va a ser un proyecto importante,
yo creo que va a ser un proyecto potente y que va a ser un
proyecto que nos va a permitir -y acabo, Sra. Presidenta-, como
ayer debatían el Sr. Rodríguez y mi querido amigo el conseller
Berto Moragues, debatían aquello de fortalecer la democracia.

Muchas gracias.

LA SR. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera.

(Alguns aplaudiments)
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En torn de rèplica té la paraula el Sr. Huguet, del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, allò del
mundo mundial ho compartim; per tant no dedicaré ni un
segon, jo només tenc 5 minuts, a aquesta qüestió. 

El que hem de millorar, jo crec, és el tema dels aturats.
Vostè sap les xifres que tenim aquest mes, a final del mes
passat, d’aturats, i tal vegada el que parlam aquí, si aquestes
persones ho senten o els arriba, consideraran que no és prou per
resoldre la seva situació. Jo crec que hi ha possibilitats de fer
actuacions molt més concretes. Crec que en aquest moment és
important i açò té a veure amb els darrers Acords de Lisboa,
pels presidents dels països de la Unió Europea, en potenciar la
iniciativa Eures. Tenim en el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, com a tantes, el Servei d’Ocupació és membre i hi
teníem dedicada una persona que naturalment té molts altres
que li fan arribar la informació. Crec, Sra. Consellera, que aquí
hi ha molta feina a fer i molt bona. Bàsicament és intercanviar
treballadors i demanda d’ocupació dins l’àmbit de les regions
europees, a través d’un mercat comú i un servei que encara no
existeix com a tal servei a nivell europeu, però aquest és un (...)
que ve funcionant des de l’any 99 d’una manera molt positiva.

Pacte social. D’acord, vaig felicitar els signants. D’allò que
encara no he pogut felicitar a ningú és pel contingut de les
bases que han firmat. Estaria bé que els poguéssim felicitar,
però els hem de conèixer, vengui, els enviï, així com vulgui i
opinarem sobre el contingut. 

Servei d’Ocupació si fa o no fa. Miri, és la filosofia que jo
crec que compartim les persones que estam en política en el
Partit Popular. Lo importante es que cace ratones, blancoso
negros açò ho deia Felipe González, bé dels xinesos i copiat
per Felipe González. És a dir, orientadors si n’hi ha 120 és
perquè la legislatura passada els varen posar, com que no hi
podien posar funcionaris els vàrem posar pel sistema que vàrem
poder. La primera vegada que hem fet formació, que hem fet
orientació, que en posat en comú i hem fet jornades ha estat la
legislatura passada. Jo no sé si és necessari que tot sigui públic,
incloses totes les actuacions d’intermediació i d’inserció laboral
a través d’un servei públic, no hi crec que sigui açò el necessari
i imprescindible. El més important és que hi hagi inserció
laboral. 

Per tant, si la no podem fer perquè no tenim funcionaris o
no tenim pressupost per fer-ho directament, fem-ho a través, no
de repartidores, sinó subvencions i hi ha la immensa majoria de
les entitats que els reben que ho fan bé i molt bé. I en cas
contrari, a l’estadística dels resultats d’inserció i els resultats
d’informació i orientació. No només per tant, a través
d’oficines, des del meu punt de vista, sinó a través de tots els
elements i dins aquests elements, naturalment compartesc i a
més vaig contribuir d’una manera eficaç que els ajuntaments de
més de 20.000 habitants, tots sense excepció, de les Illes
Balears tenguessin la possibilitat de tenir contracte-programa,
de fer un pacte per l’ocupació i de tenir, juntament amb els
agents econòmics i socials i els seus governants en aquestes
institucions locals i naturalment per als més petits a través dels

consells insulars, la possibilitat de tenir una xarxa en
funcionament. Crec amb açò. 

Si vostè vol canviar el model, si m’ho explica i em convenç
jo no li diré que no. És a dir, no present una cosa alternativa, el
que li dic i ho reiteraré l’expressió perquè m’agrada, cazar
ratones. Vol dir inserció laboral. I efectivament, no hi ha
inserció laboral si no hi ha llocs de feina creats per les
empreses. Jo crec i açò té a veure amb una pregunta que li
havia fet durant aquests passats mesos, que em va contestar
vostè, però que jo li deia que no és el que fa la Conselleria de
Treball, és el que fan les altres conselleries, què fa Indústria,
Agricultura, Turisme per crear llocs de feina perquè els que
venguin... Ordenació del Territori, o Mobilitat perquè les
empreses que han vengut a invertir aquí no se’n vagin i per tant,
hi hagi llocs de feina. Es poden fer projectes que millorin les
seves previsions quan estan projectats per primera vegada, o
s’han d’eliminar simplement perquè han de protegir el territori?
És un debat de vostès, del Govern, no és meu. Però jo crec que
estaria bé que abans de motivar un inversor nou a les Illes
Balears, hi hagués una opinió de la Conselleria de Treball sobre
com afecta l’ocupació i els llocs de feina nous o els existents,
sigui el tipus que sigui, ja sigui obra pública, sigui d’habitatge
o sigui un projecte nou. 

És una opinió. Són, Sra. Consellera, insinuacions, opinions,
suggeriments, que tal vegada poden ajudar perquè aquestes més
de 46.000 persones que ara estan a l’atur, que no es poden
plantejar si poden comprar o poden llogar un habitatge protegit
o sense protegir perquè no tenen ingressos, molts d’ells ni tan
sols tenen les prestacions, vegin una mica de llum a pesar
d’aquestes boires, que diguin el que diguin els experts i els
economistes, tenim damunt la nostra economia. Tal vegada no
per a tots els habitants, però sí per a aquest important nombre
de més de 46.000 habitants. No tots ells són de temporada, sinó
amb una previsió de llarga durada d’atur. Açò és el primer que
han d’intentar salvar, independentment de les professions de
futur i preparar-nos per un futur que també vostè diagnostica
com un poc incert. 

Tindrà el Grup Popular, ens tindrà a tots, estic segur que a
tots els diputats i diputades, donant suport a les seves
iniciatives, però les primeres, les prioritàries des del meu punt
de vista són aquests aturats que tenim actualment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Nájera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias. Bueno la que pensaba poner la mano para
la colaboración, para trabajar en esta linea..., yo quería rematar
mi segunda intervención de esa manera, pero el conseller se ha
adelantado y desde luego le quiero dar las..., perdón el Sr.
Diputado, es que le veo todavía como... Eso debe ser que le veo
como un par.
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Bien, efectivamente por comentar un tema que ha
planteado, después me acercaré un poquito a la estructura de
las enmiendas, también las hemos estudiado, las hemos
elaborado y hemos hecho un esfuerzo por sacar información y
filosofía de ellas. Vamos a ver, esto es un proyecto de todos,
efectivamente. La prueba del algodón que nosotros tenemos en
este tema es cómo somos capaces de mejorar precisamente esa
empleabilidad de nuestros trabajadores, estén en situación
activa, o estén en situación de paro. Ese es el objetivo
fundamental. 

Efectivamente, para ello trabajamos en el medio y en el
largo plazo, como he dicho antes, pero también en el corto. Por
ejemplo, estamos teniendo una relación muy intensa,
básicamente con dos consellerias, la Conselleria de Bienestar
Social, donde la Ley de dependencia es un elemento
fundamental que nos va a permitir precisamente, mediante la
formación, la garantía del cuidado de las personas que lo
necesitan. Fijaros que cosa más bonita y hay un número
importante de hombres y mujeres, precisamente, que ahí
pueden tener además su oportunidad y además existe un
colectivo que tiene esa necesidad y nosotros en este caso vamos
a hacer esa labor de intermediación y esa labor de primero
conocer qué se necesita, formar y localizar la necesidad en
cuanto a la obtención de esos trabajadores. Por lo tanto, ese
mensaje que nos daba el Sr. Huguet, ese ya lo estamos
trabajando, en eso ya estamos haciendo. 

Con la Conselleria de Turismo, exactamente lo mismo. De
la mano de los ayuntamientos, independientemente del color
político. Uno de los primeros convenios que firmamos fue con
Calvià, a las pruebas me remito. Por lo tanto, no nos va a
encontrar el Partido Popular, desde luego siendo sectarios en
estos temas, en absoluto. Como les he dicho antes, nuestros
objetivos, la mejora de la empleabilidad y para eso no hay nada
mejor que tener las ideas claras. Sin embargo ustedes en sus
enmiendas creo que presentan un modelo diferente. Nosotros
tenemos un modelo de liderazgo en el ámbito del empleo.
Creemos a pies juntillas que si somos capaces de liderar este
proceso de encuentro, de conocimiento de las empresas y de lo
que son sus necesidades y acompañamiento de las empresas en
lo que son los nuevos retos que el mercado está planteando a
las empresas. Desde luego el acompañamiento a los
trabajadores en lo que son las condiciones de su formación, en
el corto pero también a lo largo de la vida, ahí vamos a
encontrar una fórmula que nos va a permitir atender esas
posibles incertidumbres del futuro en mejores condiciones.

Para eso, las políticas activas de empleo son una estrategia
fundamental, los objetivos de las políticas activas de empleo,
la empleabilidad, la promoción de las iniciativas empresariales,
los emprendedores. El programa operativo nos plantea 4
públicos objetivos, fijaros que proyecto tan bonito nos plantea,
que trabajemos que con mujeres y en su techo de cristal. Nos
plantea que trabajemos en el ámbito de los inmigrantes y esas
amenazas de exclusión a las que hacía referencia el Sr. Huguet.
nos plantea que trabajemos con emprendedores. Ahí tenemos
el camino verdaderamente formulado y para eso esa Dirección
General de Políticas Activas de Empleo y que de alguna
manera en las enmiendas ustedes tratan de desmontar, es
precisamente la que nosotros hemos tratado de fortalecer para

que puedan trabajar en ese proceso de tránsito de la formación
al empleo en la carrera profesional a lo largo de la vida y en
adecuar la oferta formativa a las necesidades de la actividad
productiva. Este es el reto en el que nos vamos a encontrar. 

Yo quisiera decirle a usted, Sr. Huguet, y desde luego
también a toda la sociedad balear, que nuestra estrategia es
hacer de este objetivo una oportunidad, de este objetivo que es
la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras, una
oportunidad de trabajar en ese marco de concertación, de sumar
iniciativas de las empresas, de la Universidad, de los sindicatos,
ayuntamientos, consells insulares, de todo el Govern,
asociaciones, desde luego superando diferencias. Ese es el
camino que nos hemos propuesto, trabajar sumando esfuerzos
en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Si a ustedes les
interesa y les apetece este reto, van a encontrar en nosotros
unos aliados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Nájera. En torn en contra té la paraula
el Grup Mixt Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Estudiants i la resta del públic, hi ha persones que no són
estudiants i no es tracta de ficar a tothom en el mateix sac.

Bé, les diputades d’Eivissa pel Canvi donam suport al
pressupost de la Conselleria de Treball i Formació i del SOIB,
així com a la nova estructura organitzativa, sense la qual no es
poden entendre les xifres i el seu repartiment. A diferència del
que planteja el Grup Parlamentari Popular, sí que consideram
que la base de l’elaboració pressupostària d’aquestes seccions,
estan la consideració i el coneixement de la situació laboral i
entre els seus objectius, millorar les condicions dels
treballadors i treballadores en el més ample sentit del terme,
formació, riscs laborals, relacions entre agents socials i
econòmics, conciliació de vida personal i laboral,
responsabilitat social corporativa, economia social, etcètera,
etcètera.

Som conscients que aquesta conselleria és una de les menys
creix. Però no s’ha d’oblidar que si les quantitats globals són
importants, el que és determinant és la seva bona gestió i
adequada execució. En aquest sentit nosaltres donam la nostra
confiança als equips de les dues seccions, seccions que hem
analitzat i no podrem votar favorablement l’esmena a la
totalitat del Partit Popular. 

D’altra banda s’ha de tenir molt present i vostè al final ho
ha recordat, Sr. Huguet, ho ha dit molt de passada, s’ha de tenir
molt present que les polítiques que incideixen sobre la millora
de la situació laboral tan conjuntural com estructural, no són ni
molt manco exclusives de la Conselleria de Treball i Formació,
sinó que tenen un caràcter transversal a tota l’acció de govern.
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Passam per tant, al debat de la globalitat, a l’anàlisi de les
esmenes. El que hem pogut veure és que les esmenes que
presenten, en realitat el que fan és traduir que hi ha un desacord
bàsic en l’estructura organitzativa de la Conselleria de Treball
i Formació. Això únicament és opinable, però diríem que és el
que nosaltres consideram la base de les esmenes que vostè
presenta. Això es pot percebre a les següents esmenes.

Les esmenes RGE núm. 3814 i 3815, referides a actuacions
en responsabilitat social corporativa. Les RGE núm. 3803 i
3806, relatives a actuacions derivades del nou programa
operatiu dels fons socials europeus. Les RGE núm. 3802, 3804
i 3805 de transferències del Pla (...) de l’INEM. En totes
aquestes esmenes s’observa que l’únic criteri per a la seva
formulació és el desacord amb qui ha d’executar les diverses
partides. Nosaltres, per la nostra banda, donam per vàlid el
plantejament i el criteri de la conselleria.

En segon lloc comentarem les esmenes referides a
prevenció de riscs laboral que no les tenc apuntades, crec que
són dues o tres. Bé, nosaltres pensam i aquí serem un poc més
crítics, que el balanç penós de la legislatura passada en aquesta
matèria no dóna cap credibilitat a les propostes que puguin fer
i que puguin sortir del Grup Parlamentari Popular. Els vull
recordar i ja ho he fet en aquesta cambra, que els darrers 4 anys
les dades de sinistralitat laboral es varen disparar a la nostra
comunitat i en concret a les Pitiüses el nombre d’accidents
laborals ha augmentat un 40%. També val la pena recordar que
les primeres mesures que contemplaven els pressuposts en
matèria de riscs laborals el 2004, els seus pressuposts vostè no
era el conseller, però sí el Partit Popular, va ser la reducció de
les partides per a formació en prevenció de riscs laborals i
l’acomiadament de l’únic tècnic de prevenció de riscs laborals
que hi havia a les Pitiüses i que per cert, va tardar dos anys en
ser substituït. Per tant, li puc dir que els consideram poc
autoritzats, o res autoritzats per fer suggeriments en aquesta
matèria.

En resum, no podrem votar afirmativament les seves
esmenes parcials i confiam en la capacitat d’execució i de
gestió dels responsables d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra té la paraula el
portaveu d’Unió Mallorquina Sr. Melià per un temps de 10
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
consellera ja ha donat una resposta bastant exacte a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular i en virtut del
principi d’economia processal intentarem no repetir-nos
excessivament.

L’esmena a la globalitat del Partit Popular es fonamenta en
la insuficiència de recursos i és cert que el departament creix un
1,13%. Però és evident que hi ha uns recursos similars a
exercicis anteriors i per tant, el departament dins el conjunt del
Govern es manté més o menys en les xifres que tenia. Jo crec
que no podem xerrar de repartiment entre partits, que és la
insinuació que feia el Sr. Huguet, sinó que simplement cada
departament ha fet el que ha pogut amb el conseller d’Hisenda,
que és el que pertoca i que segur que vostè com a conseller en
el seu moment li va succeir, n’estic ben convençut. 

El seu plantejament parteix d’allò que vostè ha anomenat un
futur incert de l’economia. És cert que hi ha determinades
xifres que s’han fet públiques que han de generar preocupació
sobre el nivell d’aturats de la nostra societat, però també és cert
i la consellera se n’ha fet ressò que hi ha xifres, projeccions de
creixement del Producte Interior Brut, al voltant del 3%,
xerrava de al CAEB i efectivament, aquest futur incert no és tan
fosc com podríem interpretar. 

Per tant, el nostre grup parlamentari està d’acord amb la
filosofia que ens ha explicat la consellera, tenir una visió a mig
i llarg termini, incidir molt en la millora de l’ocupació i la
flexibilitat d’aquesta ocupació, insistir en la intermediació i la
tasca dels orientadors. En el tema de la concertació familiar,
etcètera. Per tant, estam en la línia que ha expressat la
consellera i crec que és la línia correcta perquè abans
d’encendre totes les alarmes, hem d’intentar crear una base
sòlida del nostre sistema productiu i de la nostra ocupació.

Un altre grup d’esmenes del Partit Popular van en la
direcció d’eliminar la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa. La seva argumentació és simple, diu que hi
ha molt poca quantia econòmica en aquesta direcció general i
per tant, que hi ha poca capacitat d’actuació. És cert, però
també és cert que la consellera ha expressat que era un model
que volia afrontar amb molta energia perquè considerava que
calia donar importància a aquesta tasca de la responsabilitat
social corporativa i que mereixia tenir una direcció general per
desenvolupar. Jo crec que li hem de donar l’oportunitat que
aquest procés s’iniciï i es vagi consolidant en el temps. No ha
tengut evolució pràctica perquè puguem saber quins resultats
reals tendrà aquesta Direcció General de Responsabilitat
Corporativa.

En relació al Centre Nacional de Formació, vostès diuen
que els doblers no bastaran i fan una esmena en aquest sentit.
La conselleria ha fet els seus càlculs, hi ha partida i l’hem de
considerar suficient, fins que no es demostri el contrari. Per
tant, per ara ens hem de fiar dels números i les previsions fetes
per la conselleria.

Bé i en general, també ho ha dit la consellera, ens hi
sumam, bona part de les seves esmenes al final el que volen és
intentar desmuntar la Direcció General de Polítiques Actives,
intentar desmuntar l’acció modelada i dissenyada pel
departament de la conselleria. Com que nosaltres li volem
donar aquest vot de confiança a la consellera i pensam que està
ben encaminada i que els seus principis són correctes, no li
podem donar suport a les seves esmenes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn en contra té la paraula el
portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-Verds per un temps de
deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Huguet,
els recursos efectivament haurien d’haver estat més, jo crec que
els recursos sempre haurien de ser més. Això s’ha dit
d’Educació, de Sanitat, es podria haver dit de Medi Ambient,
de qualsevol àrea de podria dir. El que passa és que els
recursos i sempre es diu, són escassos, s’han de repartir i el que
és evident és que no es pot créixer cada any igualment en totes
les seccions d’un pressupost. Enguany una crescuda
relativament més petita, ha tocat a Treball. Però en qualsevol
cas són uns pressuposts en què hi ha un esforç molt important
en Sanitat, Educació, Habitatge. 

I jo li volia rebatre perquè això respongui a un repartiment
per partits polítics, les forces que composen aquest pacte. És a
dir, l’esforç en habitatge respon a un repartiment entre partits
polítics? Nosaltres entenem que no. L’esforç en tren respon a
un repartiment entre partits polítics? Nosaltres entenem que no.
Igualment que l’esforç en salut, en atenció primària
especialment, no respon a un repartiment pressupostari per
partits polítics. Jo crec que aquest és un Govern cohesionat i
responsable  i que fa plantejaments de pressuposts que van més
enllà d’aquest repartiment per partits polítics.

En qualsevol cas la política que fa la Conselleria de Treball
té el suport del nostre grup en tot allò que ha explicat la
consellera, les línies generals. Nosaltres donam suport a la seva
aposta per una política de concertació, pels esforços per una
bona inserció laboral, perquè hi hagi innovació en la política
laboral i en general donam suport no només a la política
d’aquesta conselleria, sinó del conjunt del Govern en tot allò
que afecta les qüestions laborals. Ho dic perquè el Sr. Huguet
ha fet referència a la qüestió de la protecció territorial una mica
de passada. 

A nosaltres ens sorprèn perquè quan aquests dies està en el
debat polític la qüestió de la política territorial i la protecció de
determinades àrees, hi ha dies que el Partit Popular ve aquí amb
cartells, demanant la protecció de més zones. Fa manifestacions
l’endemà, aprofita els diumenges per fer manifestacions i avui
torna al seu discurs de sempre i el conseller insinua que abans
de fer protecció territorial s’ha d’equilibrar les repercussions
que això pugui tenir sobre el mercat laboral, utilitzant aquest
argument contra la protecció del territori.

Respecte les esmenes en concret que s’han fet a aquesta
secció per part del Partit Popular, alguns comentaris només.
Respecte la qüestió que hi hagi més doblers per sinistralitat i
per prevenció de riscs, la portaveu d’Eivissa pel Canvi ja ha fet
referència al registre de l’etapa anterior. Jo voldria recuperar la
de l’anterior, de la del 99-2003, l’anterior pacte de progrés.
Nosaltres estam segurs que la nova conselleria podrà reprendre
aquell camí que vàrem dur durant aquella etapa, de reducció de
les xifres de sinistralitat i que després es va truncar durant

l’anterior etapa perquè pensam que això és el que correspon a
un govern progressista i compromès amb els treballadors.

Després hi ha les esmenes que són les més grosses
numèricament i que tracten de restituir al SOIB, restituir al
Servei d’Ocupació, partides que abans anaven directament a la
Direcció General de Formació a la conselleria. Són partides
molt importants per la seva quantia, 12,5 milions a l’esmena
389; 7 milions a l’esmena 392; 5,5 milions a l’esmena 391. I
tots fan allò mateix, allò que ara s’assigna a la conselleria
directament, ho volen tornar al SOIB. Nosaltres en aquest sentit
compartim l’òptica de la conselleria i defensam allò que fa la
conselleria i és fer conjuntament tot allò que té a veure amb
formació i no separar, pensam que aquesta és l’òptica moderna,
aquella formació que es fa per a ocupats, aquella que es fa per
a desocupats perquè pensam que amb la nova òptica la
formació s’ha de fer al llarg de tota la vida laboral del
treballador, no només quan estan desocupats, sinó també quan
estan ocupats, perquè realment les necessitats del mercat
laboral modern fan necessària una formació continuada perquè
les circumstàncies són canviants i els treballadors han d’estar
formant-se de manera continuada.

Respecte la responsabilitat social corporativa. També
donam suport a la creació d’una nova direcció general.
Entenem que 400.000 euros la fan una direcció general petita,
en comparació a les altres d’aquest govern. Però entenem i
compartim que aquesta és una aposta de futur, ho vàrem dir a
la comissió i ho reiteram aquí. Nosaltres no només ho entenem
i compartim, sinó que també donam ple suport perquè això
sigui una aposta de futur perquè la responsabilitat social de les
empreses no sigui només una moda, una anècdota, un element
decoratiu sinó que realment sigui una aposta de futur perquè hi
hagi un canvi de cultura, un canvi cap a la responsabilitat de les
empreses en allò que té a veure amb l’entorn, els treballadors,
etcètera i que en el futur el mercat laboral no pugui ser entès
sense la plena assumpció d’una nova responsabilitat social, una
nova comprensió de la responsabilitat social per part de les
empreses i per part dels treballadors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lladó per un temps de 10 minuts.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
moltes coses ja s’han dit per part de la gent que m’ha precedit
i per tant, no entraré esmena per esmena sinó que intentaré fer-
ho de manera global, de manera genèrica, intentant agrupar
aquelles que pel seu contingut siguin semblants. Igualment
apuntar que el Grup Parlamentari Socialista no accepta les
esmenes presentades pel Partit Popular. I no les accepta perquè
els pressuposts, tal com s’ha assenyalat reiteradament, no han
patit un fort increment, però això no ha implicat una aturada de
les propostes per part de la Conselleria de Treball i Formació,
sinó tot el contrari. Crec que ha sabut de manera intelAligent fer
una distribució dels pressuposts de manera coherent i en funció
de les prioritats bàsiques marcades per la conselleria i que es
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poden resumir en el foment de l’ocupació i la millora
significativa del mateix.

Ara sí i pel que fa a les esmenes. En primer lloc parlar de
les RGE núm. 3420 i 3421, que fan referència a la manca de
congruència a les previsions de la situació laboral del 2008. Dir
en aquest respecte que el pressupost és congruent, no tan sols
en les previsions de la situació laboral prevista, sinó en les
necessitats en altres matèries que també són competència
d’aquesta conselleria. Com ara la formació d’actius i aturats,
l’atenció a colAlectius amb risc d’exclusió, la necessitat
d’atendre la conciliació de la vida familiar i laboral, la relació
amb els agents socials, etcètera. Per tant, el Grup Parlamentari
Socialista considera que aquest pressupost s’ajusta plenament
a la totalitat dels objectius marcats per la conselleria. 

És igualment un pressupost congruent en les matèries que
depenen del SOIB, l’atenció als ciutadans, l’execució de
polítiques actives d’ocupació i la millora de prestació de
serveis. 

Referent a les esmenes relacionades amb la Direcció
General de Salut Laboral i la prevenció de riscs, l’esmena 3811
fa referència a les actuacions addicionals de la Direcció de
Salut Laboral. Proposa el Partit Popular continuar accions
d’informació a les fundacions laborals per a la prevenció
d’accidents i malalties laborals, actuacions senyors diputats que
es troben recollides entre els objectius de la Direcció General
de Salut Laboral. La resta d’actuacions, així com l’esmena
3811, referent a augmentar el nombre de tècnics de grau mitjà
en prevenció de riscs laborals, aquestes propostes no
coincideixen amb els objectius prioritaris d’aquesta conselleria
per a l’any 2008. Per tant, tampoc no es pot acceptar.

Les esmenes 3814 i 3815 parlen de responsabilitat
corporativa i ambdues són rebutjades perquè els objectius de
donar a conèixer, divulgar i introduir la responsabilitat social
corporativa, correspon a la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa i no al Pla integral de la formació per a
l’ocupació, ni a la Direcció General de Planificació Estratègica.

Les esmenes 3803, 3804 i 3805 fan referència específica al
SOIB. La primera parla d’una major despesa per a les millores
del SOIB, fet que suposaria la desdotació del pressupost de
despesa corrent de la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa. Mirin senyores i senyors diputats això és el
que vulgarment diríem vestir un sant per despullar-ne un altre.
I la conselleria no està disposada a aquesta mena de
concessions, ja que consideram que aquests recursos són
imprescindibles.

Referent a l’execució del Pla FIP, destinat a convocatòries
sense ànim de lucre i empreses privades, els vull recordar que
d’acord amb el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, es
regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació,
s’unifiquen els subsistemes de formació professional per a
l’ocupació que està integrat pel conjunt d’instruments i accions
que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i
els treballadors ocupats i aturats una formació que respongui a
les seves necessitats. És per això que la conselleria creu que no
s’ha de fer cap mena de distinció entre les condicions d’ocupats
o desocupats, motiu pel qual és coherent que la gestió

d’aquestes formacions d’unifiqui en un única acció
pressupostària.

L’esmena 3802 assenyala que la gestió dels fons finalistes
per a la formació i la inserció laboral per l’INEM són
competència de la secció 76 en lloc de la 19. Una vegada més
faré referència al Reial Decret 395/2007 per recordar la
unificació dels subsistemes de formació.

Les esmenes d’addició 3806, 3807, 3808 i 3809 igualment
són rebutjades. La primera parla d’accions de programa
operatiu, beques de guarderia i transport, i foment de
competències en idiomes i llengües europees. Donat que la
gestió i la coordinació d’actuacions derivades del nou programa
operatiu 2007-2013 del Fons social europeu corresponen a la
planificació estratègica dins el programa 322, la conselleria
creu que no és congruent el traspàs a la secció pressupostària
76.

Respecte al centre de formació professional a Palma, l’inici
de la construcció està previst a la secció 19 del pressupost, per
la qual cosa no esdevé oportuna la modificació pressupostària.
Lligada a aquesta esmena hi ha la 3802, perdó, 3809, que fa
referència al traspàs de capital, fet que deixaria sense
possibilitat d’executar les subvencions previstes al subconcepte
48000. I finalment, pel que fa a l’adquisició de locals per als
sindicats més representatius, deixaria sense contingut econòmic
suficient la partida destinada a la finalització del centre
nacional de formació de Maó, així com l’inici de la construcció
del centre nacional de formació de Palma; també he de dir que
es considera inadequat incloure l’adquisició de locals a càrrec
del capítol 4, tal com proposa l’esmena.

Fets aquests aclariments, únicament em resta donar les
gràcies per l’atenció rebuda per part dels senyors i de les
senyores diputades, i també del grup que avui ens acompanya.
Sé que aquests debats són llargs i no donen temps a la
literatura, però de cara a aquestes vacances de Nadal
m’agradaria, sí, recomanar-vos una lectura i concretament és un
article de William Morris, Treball útil o esforç inútil. En aquest
article el pensador victorià (...) diu que hi ha dues classes de
treball: un de bo i un altre de dolent; l’un és una forma
d’alegrar la vida; l’altre, una forma d’afligir-la. Si voleu en
tornar de vacances podem reflexionar sobre William Morris. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. I en torn de rèplica i pel Grup
Parlamentari Popular, intervé el Sr. Huguet per un temps de
cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc a la diputada Sra.
Suárez, d’Eivissa pel Canvi, miri, les esmenes no són per dir
qui ha d’executar, les esmenes són perquè en lloc de gastar-se
en capítols 1 i 2 se’ls puguin gastar en 4 i 6. Per tant no dic qui
ho ha de fer, sinó que, fet d’aquesta altra manera, segurament
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traurien més profit aquells que són els que justifiquen que hi
hagi pressuposts: els beneficiaris, els usuaris, els treballadors.
Des del meu punt de vista, i ho he fet sempre que he estat en
política de gestió, mai no prepar uns pressuposts pensats pels
que ens han de gestionar, els prepar i intent fer-los per als que
s’han de beneficiar d’ells, els ciutadans. Aquesta és la
diferència del seu punt de vista i del nostre.

Respecte d’allò de salut em diu que és una penosa gestió.
Miri, la gestió que hem fet des de la conselleria és la mateixa
a Alcúdia, a Palma, a Eivissa, a Menorca o a Formentera. Els
resultats en accidents i les estadístiques no són els mateixos.
Per tant assumesc la responsabilitat d’haver fracassat a Eivissa,
però no intenti fer veure que no hi va haver gestió o que no hi
va haver responsabilitat a l’hora de gestionar. Quan un fa el que
creu i a uns llocs té èxit i a uns altres té un fracàs, s’han de
cercar, a més de la responsabilitat política, les causes que situen
els resultats amb aquestes diferències. Per tant em sembla la
seva opinió molt poc fonamentada i jo diria que una mica mal
intencionada.

Unió Mallorquina. Miri, potser que no ho van repartir entre
partits, però açò va sortir als diaris, i si vostè mira els
increments en funció dels partits que ostenten les conselleries,
potser ja opinarà millor que jo, si és que realment, com ha dit,
açò no es va fer o vostè no en sap res.

Respecte d’eliminar la direcció general, no és cert; allò
important no és que hi hagi una direcció general des del nostre
punt de vista, allò important és que hi hagi objectius i resultats
en la difusió de responsabilitat social de les empreses, i si no
tenen prou doblers, per què es gasten entre les dues noves
direccions generals la meitat de l’increment del pressupost de
la conselleria? És una resposta que ningú, ni el govern ni cap
dels portaveus, no m’ha sabut contestar.

Protecció del territori, Sr. Llauger. Miri, som un diputat que
du molts d’anys; som, juntament amb el Sr. Huguet, els que
vam promoure la declaració del parc natural a Menorca, la
declaració de Menorca reserva de la biosfera, l’ampliació de la
LEN, la Llei de directrius -he estat el director general-, la
distància, a més de 500 metres de la costa, de prohibir
urbanitzacions, a 250 metres de (...). És a dir, no em surti que
jo he vingut aquí a dir que per raons de treball no s’ha de
protegir. Ha estat també una intervenció molt desafortunada.
Crec que tenim una trajectòria, el Partit Popular, no només jo,
que garanteix que sí que creim en la protecció. Ara, açò no fa
que per protegir es puguin carregar les possibilitats d’ocupació,
d’inversió i de presència de capital forà aquí. El que he dit és
que qualsevol projecte públic, privat o del que sigui, crec que
hauria de comptar, igual que amb una avaluació d’impacte
ambiental -açò no ho he dit, ho dic ara-, també amb un informe
respecte de l’impacte sobre l’ocupació. Ho faran o no ho faran;
és una possibilitat i ho he brindat com a suggeriment o una
opinió, res més. I de protegir, més que molts dels Verds que
vostè lidera.

(Remor de veus i aplaudiments)

Pla FIP i SOIB, Sra. Portaveu del Partit Socialista; Pla FIP
i SOIB. Ha citat dos decrets; els conec; però coneix vostè la
Llei del SOIB?, coneix que diu ben clar que l’assignació, el

desenvolupament de la formació ocupacional està atribuït al
Servei d’Ocupació?, que aquest és un organisme autònom en el
qual, a més del Govern, hi ha entitats locals i sobretot hi ha els
agents econòmics i socials? I vostè, com ja deu saber, que són
les empreses els agents econòmics que creen ocupació
principalment en aquesta comunitat, i que per tant si creu, com
creim nosaltres, en un itinerari d’inserció, no només en
formació des del punt de vista de l’Administració, organització
política, organització administrativa, sinó des del punt de vista
del que necessita una persona aturada en opinió del seu
orientador i abans de fer la seva inserció, és positiu que hi hagi
la possibilitat d’un servei d’ocupació de crear un itinerari
personalitzat específic i, per tant, promoure una formació a
través del Pla FIP que tengui a veure amb les necessitats
d’aquest colAlectiu de desocupats, s’empri tota la quantia o es
n’empri poca, es faci a través d’organismes sense ànim de lucre
o d’altres entitats. 

L’únic que suggeresc són dues coses: una, la legal, que
s’apliqui la Llei del SOIB; dues, la política, que no es rompi la
possibilitat del Servei d’Ocupació de fer un itinerari d’inserció.
Per jo crear un servei d’ocupació on queda informació,
orientació i inserció, i la part d’enmig, que és la formació,
estigui en mans d’un altre departament, crec que és una
organització administrativa que pensa en ella mateixa, en
l’organització de l’administració, i altra vegada deixa de pensar
en els usuaris beneficiaris i en els resultats que es pretenen.

Responsabilitat social... Bé, les esmenes, ja ho he dit, no
estan pensades per fer ni un programa alternatiu ni per dir al
Govern com ha de crear les coses; estan fetes perquè potser si
els pressupostos estiguessin d’aquesta manera garantirien que
en un any es faci -Sr. Melià, açò és també per a vostè, que ho
ha plantejat-, el centre de Palma es faci en un any.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, ja acab. El centre de Menorca s’ha fet
pràcticament en un any, i açò puja pràcticament a 3 milions
d’euros. El que intent és fer veure, encara que no ho he explicat
ben clar, que amb 600.000 euros l’únic que faran serà una part
i demorar la disponibilitat d’aquest centre de formació de nivell
nacional per a hostaleria com a mínim a tres anys si els
pressuposts van en aquest ritme. Jo crec que estaria més bé,
aquests doblers que tenen a capítols 1 i 2, dedicar-los a açò, i
potser en un any o un any i mig tendríem aquest centre fet a
Palma. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Passam ara al torn de contrarèplica, i
per tant té la paraula el Grup Parlamentari Mixt-Eivissa pel
Canvi, per un temps de cinc minuts. Sra. Suárez.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Huguet, miri, jo li diria en
primer lloc que no valori les intencions de la meva intervenció
sinó, en tot cas, el seu contingut. Per tant a la meva intervenció
referida a política de sinistralitat laboral no hi ha mala intenció,
jo simplement he reflectit el que ha passat a les Pitiüses, i és
que després d’un canvi de política en prevenció de riscs
laborals entre les legislatures 99-2003 i 2003-2007, els
accidents laborals s’han disparat, i el responsable d’aquest
canvi de política ha estat vostè. Simplement això és el que he
dit, per tant jo el que deman és una rectificació en aquesta
política de sinistralitat laboral, i per tant assumeixi les
conseqüències.

En segon lloc vostè parla dels beneficiaris del pressupost.
Jo penso que les beneficiaris d’aquest pressupost, i en els quals
pensa la conselleria quan el fa, són efectivament aturats,
treballadors, empreses, etc., etc., i dóna la casualitat que
l’esmena més important que han presentat vostès, aquesta que
jo crec que són 12 milions d’euros, justament el que està
demanant és que canviï qui ha d’executar aquesta partida, una
direcció general o una altra, està demanant que es transfereixin
les partides del SOIB a la Direcció General de Formació, i
aquesta és la partida més important de totes les esmenes que
vostè ha presentat.

En tercer lloc volia fer una referència a dues qüestions que
ha plantejat a la seva intervenció i que no he tengut temps
abans de replicar-les-hi, i és en relació a la feina que van fer
vostès en xarxes d’orientació laboral i pactes locals; sembla que
vostè s’atribueix haver fet aquesta xarxa d’orientació laboral i
aquests pactes locals. Jo li vull recordar que des de la creació
del SOIB el 2001 es va deixar ben posada la llavor que després
vostès van continuar, una gran llavors. Li diria més, a Eivissa
no es va fer absolutament res a la passada legislatura que no
s’hagués fet abans en dos anys.

I després en quart lloc, miri, jo, és veritat que ha fet una
intervenció, una referència que ha dirigit vostè al BLOC i supòs
que li contestaran. Jo permeti que dubti moltíssim de la
trajectòria del Partit Popular en protecció territorial, perquè no
fa falta llegir diaris, no fa falta venir aquí al Parlament sinó
simplement fa falta veure com està de malmès el nostre
territori. Així que el millor que podria fer en aquest sentit seria
callar o canviar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només dos comentaris; en relació
al repartiment de partits ja sé que el Partit Popular ha de fer
aquesta lectura i evidentment amb els nombres lectures

malèvoles i interpretacions malèvoles se’n poden fer sempre.
No crec que sigui aquesta la raó dels nombres i de la pujada
que presenta aquesta conselleria, però bé, és un debat que
tanmateix no aclarirem per molt de temps que li dediquem.

En relació a la Direcció General de Responsabilitat Social
Corporativa, miri, des del nostre grup parlamentari consideram
que és bona la proposta que fa la conselleria de donar-li una
rellevància i per tant que tengui rang de direcció general.
Sabem que això té uns costos, evidentment que té uns costos en
capítol 1; els assumim perquè pensam que és un bon projecte
i que és la manera de donar-li rellevància. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Dues coses. La primera és la referent
al repartiment del pressupost per partits polítics. Vostè l’ha
contestada, Unió Mallorquina, però jo també li havia plantejat
aquesta qüestió. Jo crec que això és molt bo de dir i molt mal
de demostrar, perquè simplement ho diuen i no tenen cap dada
per demostrar-ho; al revés, si tenim uns pressuposts que el que
fan és apostar per l’habitatge públic, apostar pel tren, apostar
per l’atenció primària i tot això és plenament coherent amb allò
que defensa un govern progressista, és molt mal de demostrar
que el repartiment de l’esforç i d’allò amb què es vol apostar
pressupostàriament respongui a un repartiment per forces
polítiques. Això no hi ha estat i per tant jo crec que abans de fer
l’acusació una altra vegada haurien de ser capaços
d’argumentar-ho una mica més. Jo crec que totes les forces
polítiques que componen aquest pacte estan plenament
satisfetes d’aquest pressupost, del seu repartiment i totes
comparteixen l’esperit global a partir del qual s’han repartit les
assignacions pressupostàries.

I respecte de la qüestió de protecció del territori, home, jo
crec que cada vegada que el Partit Popular, que darrerament
s’ha convertit de manera fervent a la fe proteccionista, treu el
seu historial de protecció, també hauria de treure el seu
historial de desprotecció, i jo crec que com que això ja va sortir
la setmana passada no m’hi hauria d’allargar excessivament,
però bé, la legislatura anterior, per no fer un historial massa
llarg, es varen esborrar del mapa parcs naturals, es va tornar
enrere el fet que les ANEI fossin inedificables a Eivissa, es
varen fer legalitzacions mitjançant la Llei d’acompanyament de
pressuposts de cases concretes que tenien una ordre de
demolició i d’establiments de temporada en el litoral, és a dir,
els “xiringuitos” de platja; per no parlar de la autopistes, que no
corresponen estrictament a allò que entenem com a..., a allò
que el Partit Popular entén com a protecció del territori, però
que per a nosaltres és un brutal acció de desprotecció del
territori.

Però bé, per reconduir el debat cap a allò constructiu, el que
jo diria com a conclusió és que efectivament, quan es fa una
acció de protecció del territori s’ha d’avaluar el seu possible
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impacte sobre l’ocupació, però no només l’impacte negatiu,
sinó l’impacte positiu, i jo crec que sobretot l’impacte és
positiu perquè la protecció del territori és una oportunitat de
futur, la creació d’espais naturals és una oportunitat de futur de
cara al turisme i la gestió d’espais naturals és un filó
d’ocupació de futur, com ho és -i ha sortit en el debat- la
qüestió dels afers socials. Per tant avaluem l’impacte sobre
l’ocupació de la protecció del territori perquè si l’avaluam les
conclusions seran sempre en aquest país i en el segle XXI
favorables a la protecció del territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista la
Sra. Lladó per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Sí, miri, Sr. Huguet, jo donava per suposat que coneixia el
contingut del reial decret al qual he fet referència, però el
Govern també coneix aquest contingut, i és per aquesta raó que
creu que fer una distinció entre ocupats o desocupats no du a
qualque banda; bàsicament el Govern creu en la necessitats que
els treballadors puguin trobar el seu paper dins la societat en
qualsevol moment de la seva vida i en funció de les
problemàtiques personals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Lladó.

Passaríem ara al debat número 13 de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca,
amb les seccions i entitats afins. 

Passam, doncs, a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF: a les partides
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, les
esmenes 3357, 3358, 3359, 3360 i 3361; i als Serveis de
Millora Agrària Societat Anònima, les esmenes 3355 i 3356.
Té la paraula el Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb la compareixença de la
consellera i amb els pressupostos que he pogut mirar amb detall
és evident que se’n desprenen unes xifres, unes intencions i uns
projectes, però no va més enllà perquè moltes vegades els
pressupostos no poden donar més de si del que donen i del que
està escrit i amb les partides que estan expressades. Vull dir
amb això que hi havia molts de conceptes que s’havien de
concretar; ho vaig fer via preguntes i la meva missió, entenc jo,
com a diputat és intentar reflectir les preguntes, les
contestacions que se’m varen donar i les promeses que se’m
varen fer a partides concretes dins els pressupostos.

Per això he presentat les esmenes que he pogut i fan
referència sobretot a productes autòctons, associacions,

cooperatives, electrificacions i al sector pesquer, fonamentades
o suportades en dos, allí on és l’arrel de la qüestió, és a dir, el
FOGAIBA i el SEMILLA.

I ja entrant directament a defensar les esmenes, la primera
de totes fa referència al foment decisiu i important dels
productes autòctons a totes les Balears. Crec que és important
que facem una aposta decidida per intentar que tot déu, tots els
sectors, escolars, no escolars, tercera edat, tots els que puguem
consumeixin i facin propaganda dels nostres productes que
elaboram aquí i farem un favor immens als que els produeixen,
siguin ramaders o siguin agricultors. Si s’ha de variar la partida,
s’ha d’augmentar, evidentment no hi haurà cap problema.

Una altra esmena fa referència a associacions, concretament
a associació de ramaders. És un sector important sobretot a la
pitiüsa menor és el sector més actiu, pràcticament l’únic, en
aquesta illa. Per això deman una ajuda extra; sé que és
competència del consell insular pertinent, però altres vegades
s’ha fet i no hi ha cap problema per vincular una partida directa
a associacions concretes. 

Igualment hi ha dues esmenes que fan referència al sector
cooperativista, una a Eivissa i l’altra a l’illa de Formentera, on
es demana suport als projectes que cada cooperativa, sigui
d’Eivissa o la que està en refundació de l’illa de Formentera,
tenguin en particular. Les tres d’Eivissa cada una d’elles té un
projecte concret i ambiciós per tirar endavant i per assegurar la
seva viabilitat, tant Sant Antoni, com Santa Eulàlia, com
Agroeivissa; i a Formentera estam parlant d’una refundació de
les antigues dues cooperatives que hi havia i que varen passar
èpoques no molt bones. Hi ha el terreny, hi ha un compromís
per adquirir-lo i fa falta que engeguem la construcció de la nau.
I a Eivissa el Pla de foment de la ramaderia a Sant Antoni;
Agroeivissa el projecte de central hortofrutícola; i a Santa
Eulàlia altres projectes de viabilitat.

Aquest tema jo sé que quan defensava els projectes
pressupostaris d’agricultura s’havien acceptat esmenes
proposades precisament per qui és avui el seu cap d’agricultura,
i sobretot quant a Sant Antoni. Per tant es coneix el mecanisme
i si es va fer llavors entenc jo que es podrà fer ara i no hi haurà
cap problema, sobretot per assegurar la viabilitat directa i
vinculant a una partida directa a cada una de les cooperatives
o en general. Estic disposat també a transaccionar-ho.

Quant a escorxadors, és evident que els escorxadors fan una
funció vital per tancar la cadena i per assegurar un bon
subministrament de matèries primeres a la població, però tots,
en definitiva tots, en major o menor mesura són deficitaris. El
Govern balear està implicat en alguns a les illes menors; el que
es demana amb aquesta esmena és que s’impliqui un poquet
més, ajudi un poquet més als escorxadors de les illes menors.
Crec que és important que compleixin adequadament i de
manera efectiva la seva feina. 

Una altra esmena fa referència a electrificacions. Les
electrificacions són crucials a l’any que estam. És impensable
que llocs de les nostres illes no tenguin energia elèctrica. Es
plantegen electrificacions soterrades, evidentment, sense cap
impacte paisatgístic, i l’excusa o el motiu que se’m va donar a
comissió va ser que estava previst en el Pla de
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desenvolupament rural. Aquest pla, com vostè sap
perfectament, tardarà un poc a començar a funcionar; el que es
demana amb aquesta esmena es que es vinculi o s’afecti una
partida per començar a donar sous per fer electrificacions l’any
que ve; el PDR tardarem un parell de mesos més perquè
comenci a funcionar.

I una darrera partida fa referència als esculls artificials.
Vostè a la seva compareixença va dir que se’n volien posar al
nord-est de l’illa de Mallorca. Aquí simplement es proposa que
se’n posin també a les Pitiüses, algunes confraries ho demanen,
per a protecció o per a cria, és indiferent, i als estudis tècnics
em remet. Si fa falta alguna zona de protecció se’n posen per
protegir les zones de pesca de les Pitiüses, sempre evidentment
en aigües interiors, i si fa falta instalAlar-ne de cria també estic
disposat a assumir-ho. Jo aquest tema crec que és important, es
va iniciar quan era conseller un eivissenc posar esculls
artificials i va funcionar; simplement és continuar amb aquesta
política.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. A continuació passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, que serien, a la totalitat, secció 20,
Conselleria d’Agricultura i Pesca, l’esmena 3585; Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, l’esmena 3586;
a l’Institut de Biologia Animal de Balears, 3588; Servei de
Millora Agrària, 3604.

A les partides; al programa 531A, les esmenes 3628, 3630
i 3676; al programa 714B, 3523 i 3524; al programa 718C, les
esmenes 3745 i 3662; al Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears, les esmenes següents: 3606, 3609, 3611,
3612, 3616, 3618, 3620, 3624, 3626, 3636, 3638, 3642, 3671,
3672, 3673, 3674, 3675 i 3719. Als Serveis de Millora Agrària,
les esmenes següents: 3644, 3648, 3651, 3653, 3657, 3659,
3661, 3677 i 3680. 

Per la qual cosa té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts. Sr. Cardona,
té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ha dit molt bé el Grup
Popular manté una sèrie d’esmenes, la primera de totalitat
perquè, a pesar -jo mateix ho he dit i s’ha dit diverses vegades-
que els pressupostos marquen una política de continuïtat, hi ha
una sèrie de qüestions que tractaré de resumir ara en aquests 10
minuts que fan, que justifiquen aquesta devolució.

Jo no vull posar en dubte, i no ho pos perquè faltaria a la
veritat, la bona voluntat de la consellera; això evidentment vagi
per endavant; jo manifest la bona voluntat de la consellera
d’Agricultura per solucionar els problemes d’agricultura i de
pesca, però vostès ja coneixen aquell refrany que diu que el
camí de l’infern està empedrat de bones intencions, és a dir, no
ens basta la bona voluntat, no ens basten les bones intencions,

hem d’arreglar la situació, hem de fer front a les crisis o als
problemes que ens vénen.

Jo els agruparia els motius d’aquesta esmena de devolució
en tres aspectes. Primer, no coneixem a data d’avui i fa sis
mesos que es governa, quina és la postura del Govern sobre la
revisió de la PAC. A la primavera del 2008 es tendran damunt
la taula les propostes de la revisió mèdica de la PAC i en aquest
moment, a pesar que aquest mateix diputat li ha demanat
diverses vegades a la consellera, a les compareixences que ha
fet, no hi ha clarament cap postura definida del Govern de les
Illes Balears, de la comunitat autònoma, respecte d’aquesta
revisió. Estam, deia la consellera, en una situació
importantíssima de cara al canvi de la política agrícola de la
Unió Europea. Aquesta, i és cert, aquesta situació és
importantíssima, però què volem?, què és el que pretén el
Govern de les Illes Balears?, què pretén la comunitat?, no ho
sap, no ho sap, i quina és la postura del Govern respecte del
règim de pagament únic, si pretén mantenir el desacoblament
total o parcial, i això té els seus efectes, els seus inconvenients
i els seus avantatges, i hem de saber, els pagesos han de saber
a què s’han atendre, no? Com compatibilitzarem el sistema de
pagament únic amb la liberalització del mercat? O que el
desacoblament sigui parcial i la liberalització del mercat, quin
és el plantejament per redefinir, si de cas considera que s’ha de
redefinir, l’abastament de la condicionalitat? Avui en dia els
pagesos en lloc de dedicar-se a produir, es converteixen en
mers gestors burocràtics, no fan més que emplenar papers en
lloc de tenir cura dels animals o dels seus camps, és aquest el
sistema que es vol o és un altre? Quines són les propostes del
Govern? Quina és la postura del Govern de les Illes Balears
respecte del paper, de la intervenció del mercat i el control de
l’oferta actual d el’actual PAC? Estic parlant de les quotes, de
la intervenció pública, del suport a preus o de les restitucions.
Què pensen fer respecte d’aquestes mesures quan estam davant
una realitat que és la globalització?

Què passa amb la retirada de terres? Què pensa el Govern
de l’eliminació de la quota làctia? Quina és la seva postura, és
partidària de llevar-la de cop, a poc a poc, de no llevar-la? Què
passa amb els pagesos que perden aquesta quota làctia? El
valor patrimonial, qui el paga, s’ha d’indemnitzar, no s’ha
d’indemnitzar? Vostè sap, Sra. Consellera, que l’eliminació de
la quota làctia és un fet, i aquest fet tendrà una conseqüència
immediata, increment, important, de la producció, cosa que no
és dolenta, però també una altra conseqüència, abaratiment dels
preus de la llet d’una manera important. Quina és la postura del
Govern, què farà el Govern davant aquest problema que
tendran els pagesos?

I llavors els nous canvis que presentarà la PAC. Sap que el
canvi climàtic, la bioenergia i la gestió de l’aigua seran els
eixos de la nova PAC, què pensen fer sobre això?, l’agricultura
afectarà molt la seva actuació sobre el canvi climàtic, la
bioenergia, si parlam de bioenergia, per exemple, vostè sap que
el full de ruta de els energies renovables establertes per Europa
és que hi ha d’haver un ús de biocarburants d’un 10% l’any
2020 i les energies renovables han d’implicar també un 20% de
producció l’any 2020, com farem que això funcioni, que això
sigui així? Fins ara, Sra. Consellera, no ha dit ni una sola
paraula concreta sobre aquestes qüestions que li he plantejat, i
no és la primera vegada que les hi plantej, eh?
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Segon motiu. Una falta important de capacitat de reacció
davant els problemes i davant les crisis d’agricultura, i dic falta
de capacitat de reacció, Sra. Consellera, no dic falta de
voluntat, ja ho he dit al principi, jo no pos en dubte la seva
bona voluntat, però miri la situació ve a ser, més o menys, com
la que li descriuré. L’atuir de l’agricultura el juny havia
disminuït un 6,2%, el mes d’octubre l’atur es va incrementar en
un 11,57%; la cotització internacional del dòlar ha estat
baixant, i això significa un perjudici important per a les
exportacions de les Illes Balears, també dels productes
agrícoles o, si tant vol, de la indústria agroalimentària a les
zones que no són d’influència euro, això, si tant vol, és una part
petita de l’exportació d’agroindústria, però afecta, i molt, la
importació de béns exteriors, per exemple el sector de l’ametlla
es veu tremendament afectat per aquesta baixada del dòlar,
entre altres raons perquè la nostra principal competència en el
sector de fruits secs és Califòrnia, i estan entrant l’ametlla a
Espanya i, per tant, competeixen amb la de Balears, a un preu
infinitament més barat que el de l’ametlla de Mallorca,
d’Eivissa o de Formentera. Què pensa fer, què han fet respecte
d’això? Res. S’han incrementat els preus de l’alimentació d’una
manera important que, per cert, no han tengut cap repercussió
en els preus dels pagesos o, millor dit, ha significat que s’ha
pagat menys als pagesos encara, ha baixat la carn, ha baixat la
llet, i això no té ..., fins i tot hi havia un compromís de la Sra.
Consellera dient que ella faria equiparar els preus, es
comprometia davant les associacions agràries a equiparar els
preus de la llet per als pagesos amb els de la península, Sra.
Consellera, els preus continuen igual, fins i tot més, des del mes
d’abril fins al mes d’agost s’ha incrementat el preu de la llet a
la península amb un 35% i nosaltres hem incrementat un parell
de cèntims i continuam mantenint aquest diferencial.

S’ha apujat el combustible, i això significa que els
pescadors paguen en aquest moment més de 12 pessetes per
litre que a la península, i que els pagesos tenen un increment de
costos de producció importantíssim. La crisi del sector
ramader, ja no n’hi ha de parlar, de tots coneguda, ha fet falta
que totes les associacions s’emprenyassin, parlant una miqueta
ordinàriament, Sra. Consellera, perquè vostè s’assegués amb
ells i prengués mesures que encara no s’han pres. Des del mes
d’agost, una especialment, una associació agrària important li
estava reclamant mesures per a increments dels preus de la llet
als pagesos, per a compensació dels preus dels cereals i perquè
dugués endavant una sèrie de mesures per garantir la viabilitat
de l’agricultura; fins ara no s’ha fet absolutament res. No té
tancat avui encara el pla de xoc del sector ramader, que s’havia
compromès.

Enguany, el 2007, hi ha hagut una important sequera que ha
causat més d’un 35% de pèrdues del sector cerealista de les
Illes Balears, no tenim resposta a aquests problemes, no tenim
resposta efectiva, no hi ha fets, sí que hi ha paraules i, per cert,
bones, sí que hi ha voluntat i, per cert, bona, però fets, ni un,
Sra. Consellera, i li ho dic des de la consideració i des del total
i absolut respecte cap a la seva gestió.

I quina ha estat la reacció, el plantejament dels pressuposts
davant aquestes qüestions plantejades? Molt senzill, baixem les
ajudes als agricultors i les inversions i s’incrementa la despesa
corrent. Avui, als pressuposts del 2008, a SEMILLA s’abaixen
de capítol 7, que és allí on es donen les ajudes, es baixen

7.900.000 euros; al FOGAIBA s’abaixa el capítol 7
pràcticament 5 milions d’euros. Aquesta és la solució que
plantegen els pressuposts de l’any 2008 a la secció 20, és a dir,
a agricultura per solucionar els problemes que jo d’una manera
molt ràpida li estava enumerant.

Jo crec, Sra. Consellera, que ara no és un moment de pagar
deutes. Ara, a costa dels pagesos, no es poden pagar deutes.
Ara, als pagesos els hem de posar sous damunt la taula, però ja,
és trist, Sra. Consellera, que el juliol hi hagués disponibilitat
econòmica a la conselleria, i fins ara no s’estiguin pagant els
retards de les ajudes pendents. És necessari fer front a aquesta
qüestió. I els pressuposts no ho preveuen, no preveuen les
ajudes que ara estaven vostès negociant de les pèrdues que ha
tengut el sector ramader, no ho preveuen, i, a més, baixa les
ajudes als pagesos. A mi em sembla que és un error, i greu, a
més de manca de mesures, de manca de previsió.

Per això, amb les esmenes que hem presentat en aquesta
secció hi ha un grup d’esmenes que fan referència a la crisi del
sector ramader i tracten de compensar, de preveure la
compensació al sector ramader. També, esmenes a
infraestructures importants, però a l’apartat o a la referència
que fan vostès a infraestructures, no concreten més que
projectes que ja estan en execució i res absolutament, entre els
que hi ha camins, projecte d’un anell de regadiu a Eivissa i
també, per cert, i faig referència, ara no hi és, però coincidim
amb la consellera de Treball, que deia que havíem de defensar
i donar suport als ajuntaments, idò plantejam la construcció
d’un trull, en eivissenc és diu “trull” els que vostès diuen
“tafona”, a l’ajuntament, al municipi de Sant Joan, i jo esper
tenir èxit després d’haver sentit la Sra. Consellera de Treball i
que no ens passi el que avui es publica de l’Ajuntament de
Vila, que està molt indignat de la manca d’ajudes dels
pressuposts actuals de l’actual govern, que passen, diuen, de
tenir 3 milions d’euros amb l’anterior govern a tenir ara, crec
que eren 100.000 euros, no?

Jo esper, Sra. Consellera, que faci cas d’aquestes esmenes,
com també de l’ajuda o ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sra. Vicepresidenta. 

... de les aportacions que s’han de fer al sector cooperatiu,
no?, especialment les agrupam en dues parts, per una banda les
de les illes Pitiüses en tant que la cooperativa de Sant Antoni
està duent endavant des de fa una sèrie d’anys una sèrie de
projectes importantíssims que és necessari acabar, com la de
Santa Eulàlia, Agroeivissa o les ajudes també a la cooperativa
de Formentera. I especialment llavors hi ha ajudes a
cooperatives de totes les Illes Balears i també a UCABAL.

Hi ha altres grups d’esmenes que defensen o a tractar de
palAliar l’efecte de la insularitat o el foment de nous cultius. I li
record aquí els projectes de la nova PAC quan parla de
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biocombustibles, de cultius energètics. L’altre dia li ho
comentava i no veig que hagi servit per a res ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, vagi resumint perquè se li acaba el temps.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab, Sra. Presidenta. Li deia que aquí tenim un cultiu
excedent importantíssim que és una bona font o un bon
producte per fer biocombustible, com és la garrova, com són
altres cultius de cereals, és a dir, Sra. Consellera, el que
pretenem amb aquestes esmenes és tractar de millorar en la
mesura possible, tractar d’aportar en la mesura possible alguna
cosa que sigui efectiva en aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Aplaudiments)

El Govern obre qüestió incidental i, per tant, té la paraula
la Sra. Consellera d’Agricultura, Sra. Amer, per un temps de
quinze minuts.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Diputats, diputades, Sr. Juan
Cardona. Sr. Mayans també, que ha fet referència, és la millor
assignació que podrem fer d’aquests pressuposts en el que està
reflectit amb aquestes xifres i amb aquesta política que hem de
dur a terme, per tant una de les primeres lliçons que tenim en
economia és que hem de parlar dels recursos escassos i, per
tant, el que hem de fer, i aquesta és la meva tasca, és la tasca
del grup de govern, aquesta millor assignació dels recursos.

Sr. Juan Cardona, no és tan sols bona voluntat allò que es
reflecteix en aquests pressuposts, sinó sobretot tota una gestió,
amb una filosofia clara de polítiques concretes que volem dur
a terme i que són presents en aquests pressuposts.

En primer lloc em vull referir, en primer lloc a formació.
Hem parlat en diferents ocasions, avui hem tengut l’oportunitat
de tenir joves aquí que estaven interessats en com es feia el
debat de pressuposts, però sap que tenim una tasca molt
important i sobretot en aquest sector, jo vaig tenir oportunitat
la setmana passada de parlar amb joves que fan en aquest
moment el cicle formatiu d’agricultura i que havien vengut a
veure una demostració de maquinària, per animar-los en
aquesta tasca. Per tant, en educació secundària creim que hem
d’incentivar aquesta formació, però també a altres nivells, i
aquí vull donar sobretot importància a l’Institut de Recerca i
Formació que tenim perquè s’adapti a aquestes necessitats en
el mateix temps que es pugui fer compatible amb la feina. Per
tant, potenciar és un dels temes a què he fet menció i que
seguirem treballant amb l’Institut de Recerca i Formació per
adequar a les necessitats del sector, sobretot en temes i sobretot

també en horaris. Però no vull oblidar en aquest tema de
formació el que és la Universitat, que diguem capaços també en
aquests nivells d’estudis superiors i, sobretot, fer-los
compatibles amb les pràctiques en explotacions i, per tant, que
surti més gent preparada i la incorporació al sector.

També hem de fer feina, i aquestes polítiques són concretes
i demostren el que és la gestió que hem de fer amb aquests
pressuposts, i insistesc que no només sigui amb bona voluntat
sinó amb fets, en la traçabilitat. Hi ha tota una sèrie de
polítiques, com és investigació, formació, i també la traçabilitat
consider que és un dels temes que hem de conèixer, que al
consumidor hi han d’arribar totes les passes que ha seguit
aquest procés.

També vull insistir en la seguretat alimentària i també en la
diferenciació de productes, en allò en què han insistit en
diferents ocasions, i consideram que des del Govern hem de
treballar dins la nostra parcelAla, dins aquest món, dins aquesta
economia globalitzada hem de tenir la nostra parcelAla sobretot
per poder fer feina en qualitat, en diferenciació, en imatge dels
productes. Per tant, també insistir en aquest nou model de
producció i de consum, com ja s’ha fet feina en qualitat, en
educar la gent a les escoles mateix.

Amb tot això, amb aquestes grans línies, amb aquestes
polítiques concretes que hem començat ja a definir, a treballar,
i de els quals aquests pressuposts són un bon exemple, el que
volem és garantir la continuïtat del sector.

Els pressuposts del proper any reflecteixen un increment
considerable de l’esforç econòmic del Govern i sobretot de la
conselleria quant a les empreses públiques. És ben ver que es
minva l’endeutament perquè no podíem continuar amb aquest
ritme tan fort, de tant d’endeutament que s’havia duit aquests
darrers anys.

Per tant, dit això, crec que queda prou clar que els
pressuposts per a l’any que ve són ajustats, i ho són sobretot a
les necessitats del sector, són assenyats i, sobretot, suficients,
entenc jo, per desenvolupar les polítiques que creim
convenients.

En xifres i per concretar una mica, en les mateixes empreses
públiques com a eina fonamental, hem de dir que aquestes
actuacions de la Conselleria d’Agricultura i Pesca quant a les
empreses públiques vinculades, com és ara IBABSA,
SEMILLA o FOGAIBA gestionaran -vull insistir-hi- 86,8
milions d’euros, i sobretot aquí vull destacar l’esforç que es fa
des de la conselleria quant a aquesta dotació i que suposa en
transferències que es realitzen en aquestes empreses un
increment d’un 11,6% en relació amb l’any passat.

A més d’aquesta gestió que poden fer, que fan i que faran
les empreses públiques, hem d’afegir el 68,8 milions d’euros
que gestionarà directament la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Si descomptam les transferències corrents i les de capital que
es fan a les empreses públiques, ens quedaria la Secretaria
General que tendria un pressupost de 4,2 milions, la Direcció
General d’Agricultura gestionaria 2,4 milions d’euros, amb un
augment important, d’un 33%, Desenvolupament Rural 13,1
milions d’euros i Pesca 3 milions. Per tant, un pressupost
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global entre la gestió de les empreses públiques i la gestió de
les diferents àrees de la Conselleria d’Agricultura i Pesca que
seria de més de 100 milions de pessetes.

Jo vull especificar també, com a mostra de resposta a les
necessitats del sector, com a mostra a aquesta gestió que es
manifesta en aquests pressuposts, em vull referir al Pla de
desenvolupament rural. Els pressuposts ja del 2008 tenen molt
en compte el nou pla de desenvolupament rural 2007-2013, es
referia el Sr. Mayans en aquest sentit, perquè ja el posam en
marxa. Serà un fet ja a partir de l’any que ve. Com deia, el
pressupost del 2007-2013 és significatiu, i vostès saben les
xifres, uns 250 milions que significaran amb aquests set anys de
conjunt d’inversions, sector públic i sector privat, i uns 174
milions d’euros d’aportació de les administracions, Govern
autonòmic, Govern de l’Estat i també la Unió Europea amb
aquests set anys. Per tant, tota una sèrie de mesures amb
incorporació de joves, amb foment de la formació professional,
de modernització de les explotacions, infraestructures agràries
o també un altre punt important com és la promoció
agroalimentària.

L’aportació que fa la Unió Europea per a aquest nou
període tant amb el PDR però també quan ens referim al Fons
europeu de pesca es redueix, per tant aquí és un esforç
important que realitzam des de la conselleria, un esforç
econòmic per aconseguir aquests pressuposts amb aquests
programes europeus de colAlaboració. 

Vostès saben que aquest pla de desenvolupament rural està
admès a tràmit a BrusselAles, en tenim l’acceptació i el gener,
segurament a finals de gener tendrem ja la primera reunió
bilateral i dins el primer trimestre, a finals de febrer, principis
de març, comptam de poder tenir l’aprovació de BrusselAles.

Vostès saben que hi ha les bases reguladores, les bases
reguladores ja sortiran aviat, ja estan signades, al Butlletí
Oficial de els Illes Balears i, per tant, tot d’una ja podrem
treure la normativa tant en joves agricultors, plans de millora,
valor afegit o indemnitzacions compensatòries. Per tant, ja
posam en marxa aquest pla de desenvolupament rural que
significarà unes xifres importants d’inversions i, per tant, una
resposta a les necessitats que té el sector.

Vull dir també que hi ha un esforç important en tot el que
és la Direcció General de Desenvolupament Rural per afavorir
els joves, per garantir sobretot allò que hem fet esment en
diferents ocasions, que és aquest relleu generacional i, per tant,
mitjançant ajudes importants i augmentaran, que facilitin la
incorporació de joves per primer cop al sector. Però també hi
ha una tasca important des de la Direcció General de
Desenvolupament Rural que és assessorar els pagesos i
ramaders, però sobretot també allò que es refereix a la millora
de les explotacions. 

També en infraestructures agràries, n’hem parlat,
continuarem tant en instalAlacions de noves estacions
agroclimàtiques, però sobretot també esforç en el reguiu
d’aigües depurades, sobretot amb aquesta xarxa d’afavorir les
explotacions, el reguiu amb aigua depurada que, com saben tots
vostès, ho feim en colAlaboració amb el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

També hi ha altres temes de què s’ha parlat aquí i que estan
dins Desenvolupament Rural, com per exemple l’electrificació
de zones rurals i també la millora i l’adequació dels camins
rurals.

Vull fer menció també a la recerca i la formació, és un tema
en què vull insistir i que consideram necessari. Mirin, des de la
Direcció General d’Agricultura hi ha en capítol d’inversions,
més de 900.000 euros que gairebé doblen l’anterior exercici. I
ja dic, això té una explicació ben lògica a què ja hem fet
incidència, ja hem comentat, que és l’aporta decidida i clara per
a aquestes qüestions que consideram clau per al sector com és
la recerca, la formació i la divulgació i, per tant, la voluntat ben
clara d’aquesta conselleria quant a fomentar i millorar l’Institut
de Recerca, Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

En temes de millora de producció i sanitat animal, també a
través de l’IBABSA feim un esforç important, 7,2 milions
d’euros, un 11% més que l’any anterior amb unes qüestions
molt clares: millora sanitària i millora genètica de les
explotacions, més investigació i, sobretot, programes en relació
amb les ADS, millora substancial de la colAlaboració amb
aquestes associacions de defensa sanitària.

Vull insistir també en el disseny de producció d’aliments i
sobretot garantir la seguretat alimentària de cara al consumidor.

No vull deixar d’insistir en el que són les campanyes clares
per la radicació de malalties a què hem fet esment en altres
ocasions, com és la brucelAlosi, la tuberculosi o la mateixa
malaltia d’aujeszky. I sobretot, ja dic, treballar de forma clara
i contundent en el que és tota aquesta nova estratègia de salut
animal europea centrada en benestar animal i sobretot en la
vigilància de les malalties per allò que siguin controls
periòdics, però també en la investigació científica. Vull
destacar, en aquest sentit, l’augment d’un 15% en les inversions
i un augment d’un 20% en les despeses d’adquisició de béns i
serveis sobretot a causa del nou conveni amb el laboratori
interprofessional balear per a la millora del control de
l’alimentació del bestiar i de les malalties.

No vull oblidar i també em vull referir als temes de pesca.
El pressupost de la Direcció General de Pesca puja un 36%,
però el conjunt de les inversions dins aquesta direcció general
encara pugen més. Ja dic, en conjunt, sumant els programes
europeus de pesca, tant l’IFOP que ara acaba com el nou FEP,
i fent una comparativa l’any 2007, aquesta conselleria destinarà
el proper any un 61,43% més dels pressuposts en inversió del
sector pesquer. L’any 2007 el capítol 6 era d’1.270.000, i
enguany, el 2008, aquest proper any, serà de 2.051.000 euros.
Per què tot això?, per garantir el desenvolupament sostenible a
mitjà i llarg termini dels nostres pescadors, protegir i mantenir
els recursos pesquers i establir un nivell atractiu adequat de
recursos, i així mateix es reforçaran les reserves marines i les
repoblacions. I amb tot això, sobretot amb aquesta
colAlaboració, entenc jo, amb el sector, és un sector que té una
visió, una mirada llarga en la sostenibilitat com és la
colAlaboració amb les confraries i, evidentment també, amb la
federació de confraries de les Illes Balears.

Vull destacar també els projectes de millora de la
productivitat i de l’explotació de recursos marins, que comptarà
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amb un pressupost de 619.726 euros a banda de, sobretot,
millorar, hem de fer esforços per a la comercialització dels
productes i, sobretot, diferenciar aquest peix pescat a les Illes
Balears amb la intenció de donar-li major valor afegit. I amb
això, hem d’insistir en el que és el foment i es treballarà des de
la conselleria amb l’etiquetatge, però sobretot també amb les
marques de qualitat per poder fer aquesta diferenciació de cara
a nosaltres, consumidors, i poder augmentar la demanda dels
nostres bons productes pesquers.

També se n’ha parlat, en temes de cooperativisme i
associacionisme, aconseguir una xarxa social forta, ben lligada
al present i, sobretot, al territori, jo crec que en aquestes illes
tenim una cosa ben clara, tenim un volum, unes explotacions en
generals petites i, per tant, no podem continuar actuant
individualment, per tant entenem que les cooperatives tenen
una tasca imprescindible dins l’activitat del sector, i és en
aquest sentit que hem de fer feina amb el conjunt de
cooperatives, tant amb el que ja ens han presentat, com és un
pla d’adequació, però també en el que és un pla de formació, en
general en tot el que és el conjunt de cooperatives de les Illes
Balears.

Hem fet referència també a SEMILLA, jo vull destacar aquí
que el pressupost contempla unes transferències corrents i de
capital en aquesta empresa, que vénen de la conselleria i que
suposen un augment important, entorn a un 27% en relació amb
el passat exercici i que té una sèrie de qüestions molt clares de
cara a aquest proper exercici: potenciar el suport directe del
sector en campanyes de compra agrupada, per exemple en
farratges, en cereals o altres productes, i també reforçar
l’assessorament continuat i directe de cara al productor. També
des de SEMILLA hi ha una altra qüestió important, que és el
suport a les empreses participades per SEMILLA, tant pel que
es refereix a Carnilla com a Plandisa, però també altres
estratègies per potenciar com a eina imprescindible per al
sector.

D’altres coses i a través d’elles volem assegurar el
manteniment de la sembra de farratges i proveir als ramaders i
donar una sortida als productes carnis que fan els nostres
ramaders i, per tant, aquests bons productes que nosaltres tenim
com a consumidors.

També inversions materials a mantenir el laboratori de
sanitat vegetal i també en proteccions adequades pel que es
refereix a les reserves marines.

Finalment, el que també és important i consider estratègic
des de la conselleria a través de SEMILLA, és la promoció
agroalimentària.

S’ha referit també a FOGAIBA, des de la conselleria feim
un esforç per a una major dotació de recursos econòmics, hem
augmentat un 6% en relació amb l’any passat la contribució
FOGAIBA i dins els programes que es desenvoluparan ja el
2008, per exemple tenim el mateix pla de desenvolupament
rural 2007-2013 que ja suposarà uns 10 milions d’euros el
proper any com a aportació de la comunitat autònoma. 

Permeti’m, Vicepresidenta, vull acabar també referint-me
a altres qüestions que també s’ha fet esment molt breument. És

la revisió mèdica de la PAC. Jo vaig informar el Consell Agrari
Interinsular, però vull que sàpiga el Sr. Diputat que ja hi ha
hagut una primera comunicació, estam parlant d’un treball que
s’ha de fer ja el 2008 i estam parlant que a nivell de la Unió
Europea, allò que la Comissió ha fet a través de la comissària
Fisher és una primera comunicació d’aquesta revisió metge de
la PAC i per tant, s’està estudiant a nivell de països. Vull que
sàpiga a més, que a nivell del ministeri, d’acord amb les
comunitats autònomes, allò que farem és un treball conjunt i
allò que ja s’ha posat en marxa és un grup de treball, així ho
vàrem acordar, per a aquesta revisió metge de la PAC...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, vagi acabant per favor.

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

Sí. I just referir-me a les actuacions immediates. Des de la
conselleria consideram que sí que hem actuat de forma
immediata, sobretot parlant amb el sector, dialogant amb el
sector, tan en un pla de xoc que ja tendrem més temps de
concretar, però sobretot també mitjançant les primeres reunions
amb la mesa de la llet, tan a Menorca com aquí a Mallorca, allà
on havien assistit conjuntament tan industrials com ramaders.
I sobretot per fer feina també en aquesta equiparació del preu
de la llet. I en això hi estam fent feina. És ben vera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, per favor vagi acabant.

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

D’acord. Tendrem oportunitat segurament de parlar, ja
acab, gràcies Vicepresidenta, d’altres qüestions, sobretot en les
ajudes que hem intentat des de la conselleria agilitar al màxim
perquè els arribin als nostres pagesos, ramaders o pescadors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Cardona per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Jo no sé què he de pensar,
Sra. Consellera, sincerament no sé què he de pensar. Miri, jo
estat parlant..., m’he excedit en el temps, ja m’ho han dit, he
estat parlant devers 12 minuts sobre un seguit de problemes que
he exposat molt concrets i molt determinats. Li he preguntat el
posicionament del Govern de les Illes Balears, que en aquest
moment li correspon a vostè perquè és el tema agrari. Li he
demanat la seva opinió, la postura oficial del Govern de les
Illes Balears. Això és el que he fet de la millor manera possible.
Vostè ha parlat més d’un quart d’hora i quan ja no li quedava
temps ha fet una petita referència sobre una qüestió que li he
plantejat. De la resta, l’únic que ha fet ha estat tornar llegir la
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seva compareixença de la Comissió d’Hisenda quan va
presentar el pressupost de la secció.

Miri, Sra. Consellera, jo ja em sé de memòria la seva
compareixença, no és això el que volia, ni el que li preguntava.
Ja sé que hi ha moltes coses en les que estam d’acord, per això
li dic que hi ha una política de continuïtat. Però hi ha coses que
no, hi ha coses que són preocupants, hi ha coses que són molt
importants i és sobre aquestes qüestions en les que no estàvem
d’acord i sobretot en les coses preocupants per al sector que li
demanava criteri. A mi no m’ha de dir que hi ha una primera
comunicació, ja ho sabem que hi ha una primera comunicació.
Quina és la postura del Govern de les Illes Balears sobre
aquesta primera comunicació? Ha fet un grup de treball,
magnífic. Quina és la postura del Govern de les Illes Balears
sobre aquesta primera comunicació? Sobre els temes que
afecten el futur del sector agrari, sobre com podran dur
endavant els nostres pagesos, com podran competir i com els
afectarà la liberalització? Què li dirà a vostè a un pagès que
ara..., se’n vagi vostè a Campos, o a qualsevol poble de
Mallorca o Menorca, quan li preguntin he de comprar quota o
l’he de vendre, què els dirà vostè? Aquest és el tema, Sra.
Consellera. I el debat de pressuposts és per parlar de política.

A mi les partides, el número de partides si és el programa
517A o 723B no té cap importància. El que importa és la
política que es vulgui dur endavant en el sector agrari. I fins
ara, Sra. Consellera, no ha contestat a res i a mi em sap greu,
perquè crec que tenc dret a saber. Els ciutadans, els pagesos,
els pescadors tenen dret a saber i no el que vostè vol que
sàpiguen, sinó allò que ells volen saber. En aquest moment
vostè no contesta als temes importants. No contesta als temes
de la crisis del sector ramader. Em diu que ha anat molt bé, que
han actuat molt bé perquè s’han reunit. No, no, quan han pagat?
Què és el que ofereixen als pagesos perquè cobrin? En sis
mesos no hi ha una sola mesura, els pressuposts no preveuen
una sola mesura. Aquest és el tema i aquesta és la qüestió. Això
és el que jo li demanava respectuosament i li seguesc demanant
amb una veu un poc més alta, però igualment respectuosament.
A mi em sap greu, Sra. Consellera, i li ho dic des de l’afecte
personal que li tenc, que no em contesti. 

Em sap molt de greu, no crec que sigui just que pugui dir sí,
hem fet una primera reunió de la mesa de la llet. La primera sí,
perquè la segona ja no ha estat, en sis mesos. I els preus de la
llet segueixen estant com estaven. Han augmentat un duro i a
la península quan? Quina és la diferència avui que paguen als
pagesos, quin és la diferència entre el preu de la llet a la
península i a les Illes Balears? Vostè sap que hi ha una
companyia que té una fàbrica a Menorca i que paga més a la
península que als pagesos de Menorca? Què ha fet per això?
Home! Aquests són els temes que preocupen, això és el futur i
la situació econòmica del sector. I això és el que jo li
preguntava, Sra. Consellera, ho necessitam saber. En cas
contrari, amb la voluntat que vostè té, li reiter que la té, no
anam enlloc. No basta dir que ens reunim, hem de prendre
mesures, hem de prendre decisions i això és la mancança més
gran que jo trob que tenen vostès en aquest moment.

Miri, ha fet una altra cosa bona, m’ha reconegut que
efectivament, com que hem de pagar endeutament, a SEMILLA
i FOGAIBA han baixat les ajudes als pagesos quasi 13 milions

d’euros, en el pitjor moment en què podien fer-ho. Vostè em
vol fer creure que no sap negociar amb els bancs l’ajornament
del deute durant dos anys per poder fer front aquests dos
primers anys aquests problemes de crisi i després tornar a
negociar? No puc creure que no ho pugui fer, Sra. Consellera.
Ho fa qualsevol conseller que tengui una mica d’esment. I
segur que els serveis d’Hisenda i Pressuposts l’ajudaran. No
pot ser, Sra. Consellera, que baixin 13 milions d’euros de
capítol 7 en els pagesos quan estan en crisi. Home és que no
pot ser! Aquesta és la solució que vostè ofereix als pagesos?
Els explicarà vostè a les associacions agràries, a Unió de
Pagesos i Asaja quan es reuneixin i els digui mirin, per
arreglar-los els problemes els baix 13 milions d’euros de
capítol 7 de les empreses de SEMILLA i FOGAIBA i no els
puja dins la conselleria. 13 milions d’euros són molts milions
de pessetes que els pagesos no tenen per què perdre perquè
vostès no sàpiguen fer una gestió adequada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Per tancar la qüestió la consellera té
la paraula.

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

Gràcies, vicepresidenta. Miri, començaré per allò que es
referia a les empreses i l’endeutament. Vostès tenien SEMILLA
pressupostat l’any 2007 en més de 16 milions d’euros i
nosaltres passam ara a 6 milions d’euros. Però a més, allò que
augmentam de forma considerable és l’aportació que fa de la
comunitat autònoma. Però si parlam de FOGAIBA també tenim
una aportació de més de 5 milions d’euros per part de la
conselleria a allò que és FOGAIBA i l’endeutament també es
redueix. Jo vull parlar de les xifres exagerades que tenien l’any
2005, de més d’1.190.000 euros; l’any 2006 de 10 milions
d’euros i l’any 2007, 1 milió d’euros. L’any 2008 no podem
continuar perquè hi ha una normativa que entenem que hem de
complir i per tant, no ens permet un major endeutament.

Però sobretot, no just reduïm de forma important
l’endeutament per adequar-nos a les necessitats i a allò que ens
reclami i ens demana el conseller d’Economia, sinó que el que
feim és un esforç important per part de les aportacions que feim
de la conselleria. De la mateixa forma ho feim a IBABSA. Allò
que és capítol 4 i capítol 7 per a l’exercici 2008, també hi ha un
augment important que xifra les transferències corrents
d’aportació per part de la comunitat autònoma de més de 5
milions d’euros i en transferència de capital de capítol 7,
IBABSA tendrà uns ingressos d’1.510.000. Per tant, un esforç
que es fa des de la conselleria quant a les aportacions a les
empreses públiques i sobretot, una adequació de l’endeutament.

Vostè em parlava de les actuacions immediates. Les
actuacions immediates que s’han fet, entenc jo, de la
conselleria, no just amb el pla de xoc, que ja és immediat i la
mesa agrària, és ben vera que hem tengut una reunió, però hem
estat capaços d’arribar a acords sobre problemes com és
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l’augment important dels costos, sobretot de l’alimentació
animal en cereals o pinsos. Per tant, hem estat capaços de
treballar conjuntament per afavorir allò que és aquesta
compensació que hi ha arreu del món, no just a la nostra
comunitat, però que nosaltres a la comunitat autònoma hem
estat capaços de poder afrontar de forma immediata mesures
com aquesta. 

Però també tenim aquesta visió de futur, parlant amb el
sector, el sector cooperatiu, i parlant també amb les
organitzacions professionals. Jo li vull recordar que aquí ja
posarem en marxa allò que ens havia demanat el sector i que
siguin no només mesures immediates, sinó mesures sobretot de
caire estructural. Per tant, estarem parlant a partir del mes de
gener de mesures estructurals amb aquesta visió de futur,
aquesta visió més a llarg termini i que entenem que és
important per al sector. Per tant, podrem parlar ja a principis de
gener d’allò que ja vàrem fer esment també com actuació de
govern, en allò que es refereix al pacte agrari.

Jo em vull referir també a tot un seguit de qüestions que han
plantejat tan el Sr. Mayans com el Sr. Cardona sobre tot un
seguit de mesures que afecten el sector i que evidentment es
contemplen i donen continuïtat. Em vull referir a temes
d’infraestructures, electrificació rural. També s’han referit a
cooperatives, al foment de productes autòctons. Tot temes que
saben que estan contemplats en aquests pressuposts.

Vull dir també que quan ens referim a altres
infraestructures, com camins rurals, també es contempla i ja ho
coneixen, el Pla de desenvolupament rural, però també l’esforç
que podem fer amb les confraries de pescadors, o amb els
mateixos esculls artificials que feia referència el Sr. Mayans i
que mitjançant estudis científics també serem capaços no tan
sols de fer aquests primers que farem el mes de gener, sinó que
també serem capaços de fer-ne en esculls artificials i esculls de
producció, després d’aquests estudis científics.

També es referien a la ramaderia i jo crec que aquí hi ha
present tot un esforç que es fa de colAlaboració amb els consells
insulars i per tant, també a allò que es referia als escorxadors.

No vull deixar de mencionar l’esforç també en els temes de
regadiu, com el foment de productes de qualitat, foment i
suport a les denominacions d’origen amb els consells
reguladors. Com també el suport a les agrupacions
professionals.

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Passarem ara al torn en contra i per
tant, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt-Eivissa pel Canvi
la Sra. Marí per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sabem que aquesta secció 20,
aquest sector de l’Agricultura és un sector amb moltes febleses,
que fa equilibris com pot per anar subsistint i que es
desenvolupa enmig d’unes grans dificultats, ho reconeixem. Tot

plegat però respon a qüestions estructurals i per tant, no podem
preveure que aquestes condicions canviïn substancialment en
els propers anys, al contrari. Existeixen tot un seguit de
dificultats i de reptes que caldrà afrontar i que guarden relació
amb els fons europeus. Amb l’accés de nous estats a la Unió
Europea l’any 2004 i encara més recentment, amb l’accés de
Bulgària i Romania, dos països amb un pes de l’agricultura
molt superior al que té l’Europa Occidental i amb unes
necessitats d’adaptació molt grans, es preveu i ja s’està portant
a terme, una redistribució dels fons que posa en greus
dificultats el sector agrícola, no només a les Illes Balears sinó
a l’Estat en el tot el seu conjunt. Per tant, Sra. Consellera, serà
necessari que ens posem les piles i treballem amb imaginació
i rigor per afrontar els nous reptes que es plantegen dins el
nostre sector agrícola i que ho facem, Sr. Cardona, tots junts.

Per tant, el nostre vot serà favorable a aquests pressuposts
i en canvi no el donarem a les esmenes a la totalitat 3585
presentada pel Grup Popular. Voldríem afegir així mateix que
no entenem el sentit d’aquestes esmenes, a no ser que tots els
diputats del PP s’hagin posat d’acord i hagin copiat els deures.
Si hi ha uns pressuposts d’aquest govern que es poden
qualificar de continuïstes són aquests, els d’Agricultura,
condicionats completament per programes anteriors, plans
plurianuals i sobretot, per aquestes polítiques europees.

Quant a les esmenes particulars, tenim present que malgrat
les dificultats exposades, el Govern ha traçat un ambiciós pla
destinat a millorar aspectes en els quals i des de la Direcció
General de Desenvolupament Rural ja s’havien començat a
treballar. Com és ara l’adaptació i desenvolupament de les
noves tecnologies a les àrees rurals, la reforma dels camins en
aquestes mateixes àrees i les estacions agro-climàtiques. Crec
per tant, queda demostrada la sensibilitat del Govern envers
aquest sector, quan hi ha un pressupost per a un
desenvolupament rural que cobreix aquestes necessitats.
Entenem que aquest és un augment suficient. Per tant,
rebutjarem les esmenes 3358 del Grup AIPF i la 3524 del Grup
Popular que hi feien referència.

Un altre tema. Quant a les diverses esmenes presentades en
relació a les cooperatives, la 3360 d’AIPF de Formentera i la
3671 del Grup Popular. La 3361 del Grup d’AIPF i 3616 del
PP, Cooperativa de Sant Antoni. La 3618 Santa Eulàlia. La
3620 Agroeivissa. 3638 de suport genèric. Consider i hi estic
d’acord que es necessita una millora dels serveis, es necessita
una millora i unes noves prestacions i més esforç per reforçar-
les. En tot això hi estic ben d’acord. Ara bé, s’han de buscar els
sistemes de finançament que permetin dur a terme aquests
objectius i entenem que hi ha dues possibilitats. Hi ha dos
possibles sistemes de finançament. Primer, amb el nou Estatut
s’haurà de donar resposta al traspàs de competències en matèria
d’agricultura als consells insulars. En el moment de fer-se, ho
recordam tots i ho sabem, el traspàs d’aquest finançament
quedà en una situació molt precària. Amb el nou Estatut s’han
de regular els traspassos als consells i això ha de constituir una
millora per al finançament de les cooperatives. I dos, s’han
d’establir i s’establiran convenis amb els consells insulars
perquè siguin aquests els que gestionin les partides necessàries
per al desenvolupament del cooperativisme a les nostres illes i
en especial a l’illa d’Eivissa. Li puc assegurar, Sr. Cardona, que
aquestes partides hi seran i es gestionaran.
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Així mateix, aquest conveni amb el consell insular permetrà
dur a terme iniciatives, com la presentada a l’esmena 3624 i no
fa falta traduir, del trull de Sant Joan. Per tant, desestimarem
totes les esmenes parcials del Grup Popular. Esperam que
aquest procés es vagi desenvolupant, donarem suport als
pressuposts per al 2008.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
sector agrícola i pesquer, ho hem dit repetides vegades, però
volem començar la nostra intervenció d’aquesta forma, és un
sector estratègic de les Illes Balears i és un sector estratègic ple
de dificultats, en som conscients, dificultats com són la
insularitat, que l’afecta per a les exportacions i importacions de
productes, el seu preu, dificultats com la política agrària
comuna i veure-se inclòs dins aquest món de la Unió Europea
que marca directives en la matèria. O dificultats com les crisis
puntuals per raons climatològiques o per raons de conjuntura
econòmica, com la baixada del dòlar, etcètera. Tots en som
conscients i vostè especialment conscient perquè és molt
sensible a aquesta qüestió. Totes aquests dificultats per a aquest
sector estratègic.

Què fa la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern
balear? En el nostre entendre, intenta donar suport al sector que
viu dins aquestes dificultats perquè considera que és un sector
estratègic i per tant, un sector que cal ajudar-lo. I això és el que
fa aquest departament aquesta legislatura i és el que ha fet
aquest departament a les legislatures passades. Vostè mateix
deia, són uns pressuposts continuistes, hi ha una línia traçada
de la passada legislatura que se segueix i per tant, s’està amb la
mateixa sintonia.

Efectivament, la consellera el que ha fet davant situacions
puntuals és iniciar un procés de negociació amb els sectors i és
lògic que sigui així, perquè si és un departament, una
conselleria de suport, el primer que ha de fer és establir una
negociació i a partir d’aquesta negociació tirar endavant els
plans i les actuacions concretes que siguin necessàries. 

Bé, a les esmenes parcials presentades pel seu grup les
rebutjarem perquè entenem que la majoria ja estan previstes a
les partides generals de la conselleria. Per exemple, vostè sap
que les empreses públiques tenen una pujada pressupostària
important, d’un 11,6% i vostè sap que el Pla de
desenvolupament rural també té una pujada important
pressupostària d’un 6%. Per tant, a través d’aquest Pla de
desenvolupament rural, entenem, que ja es duran a terme i ja hi
ha previsió pressupostària per a electrificacions rurals,
instalAlació de telefonia i internet a les àrees rurals. Per a la
millora de camins rurals. Entenc que dins les partides de la
conselleria ja està previst el foment de productes de qualitat,
foment de la comercialització de productes de qualitat, el tema

de les denominacions d’origen. I també en aquest grup, de
previsions ja fetes en tot el tema d’ajudes a les cooperatives. La
consellera li deia a la seva intervenció que un dels eixos de la
política de la conselleria és el foment del cooperativisme.

Per tant, no existeixen raons, en el nostre entendre, per
donar suport a les seves esmenes. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Barceló per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens trobam davant un
pressupost que tenint en compte les necessitats del sector,
sempre el podrem considerar o bé insuficient, o bé millorable
perquè estam parlant d’un sector que necessita de tot el suport
i és evident que aquests pressuposts preveuen tenir en compte
totes les necessitats del sector, però sempre dins les limitacions
pressupostàries i econòmiques que hi ha, perquè les necessitats
són moltes.

El Partit Popular ha presentat tres esmenes, una a la
totalitat, una altra a les entitats de dret públic i la resta a les
societats anònimes públiques, esmenes a la totalitat que, amb
aquesta introducció que jo he fet, és evident que creim que no
tenen sentit perquè aquests pressuposts tenen una línia
continuista en els seus termes generals i globals, tenint en
compte també les aportacions que vénen d’altres
administracions. Per tant, no tenen massa sentit aquestes
esmenes de totalitat.

Quant a les esmenes parcials, començarem per les del Grup
Mixt-AIPF, que proposen entre d’altres qüestions, la
colAlocació d’esculls artificials a Eivissa i Formentera. La
veritat és que creim que no es donen les circumstàncies per dur
a terme aquesta actuació.

Quant a l’electrificació rural a Formentera, estan previstes
dins el Pla de desenvolupament rural que comprèn des del 2007
al 2013. Per tant, aquest Pla de desenvolupament rural preveu
moltes de les actuacions que via esmena es proposen per als
dos grups de l’oposició, com veurem al llarg de la intervenció.

També es proposa la viabilitat dels escorxadors d’Eivissa i
Formentera. Sabem que s’està fent l’estudi de viabilitat de fet
ja.

I proposa també una nova cooperativa a Formentera, a més
del suport en general a les cooperatives d’Eivissa. La veritat és
que les ajudes a les cooperatives estan previstes en el conveni
amb UCABAL. Per tant, pensam que és per aquí que s’han de
conduir aquestes qüestions.

I per últim també es proposa el suport als productes
autòctons. Des del Grup Parlamentari BLOC, PSM-Verds
estam totalment d’acord amb la finalitat del suport als



822 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 3 / 19 de desembre del 2007 

 

productes autòctons. Pensam que a més, els esforços que es
facin mai no seran suficients. Per tant, qualsevol pressupost que
es posi sempre serà millorable, però de fet està previst dins el
pressupost de la Conselleria d’Agricultura dur aquest suport a
productes autòctons, a més, és una qüestió com sabem
transversal i que també es pot dur a terme per altres
administracions, consells insulars en aquest cas i fins i tot, per
altres conselleries del Govern, en aquest cas Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, que també durà a terme aquest
suport als productes autòctons tan necessari.

Respecte de les esmenes del Grup Popular. Presenta un
seguit d’esmenes referides a infraestructures, comunicacions de
telefonia i internet a les àrees rurals, l’electrificació rural, o la
millora de camins rurals, totes elles previstes en el Pla de
desenvolupament rural, que estam convençuts i segurs que es
durà a terme de manera satisfactòria per part de la Conselleria
d’Agricultura. 

També es proposa una compensació al sobrecost del pinsos.
Ha estat una més de les crisis que està patint el sector ramader
en aquest cas. La conselleria de fet ja ha posat en marxa tot un
seguit de mesures per palAliar aquest problema que, amb això
coincidim, dificulta la viabilitat d’un sector que ja està molt
malmès. 

A més, també estan previstes per diverses vies el pagament
de les ajudes pendents i de les ajudes al transport entre illes i
entre illes i el continent, a través bàsicament de FOGAIBA en
el primer cas i de SEMILLA en el segon cas.

Les ajudes a les cooperatives en general, ja estan previstes
amb caràcter general de diverses partides.  Ja n’he fet
referència també quan parlava de les esmenes d’AIPF.

També el Partit Popular proposa mesures de promoció i
foment de les marques de qualitat, promoció dels productes de
qualitat. El mateix que he dit abans respecte als productes
autòctons. Totalment necessari, totalment d’acord  que s’ha de
fer aquesta promoció dels productes de qualitat i marques de
qualitat. Però insistesc, des de la Conselleria d’Agricultura
s’està fent i en colAlaboració amb la Conselleria de Comerç,
Indústria, com he dit abans en aquest cas.

Una altra de les esmenes que es proposa per part del Grup
Popular és la rehabilitació d’habitatges rurals. En realitat crec
que no correspon a les línies d’actuació d’aquesta conselleria
aquesta qüestió.

I un altre grup d’esmenes és el foment de nous cultius i de
millora de la competitivitat. Uns objectius que jo també crec
que tots compartim. Per exemple es proposa els cultius de
farratge amb aigua depurada, de fet la conselleria ja té una línia
d’actuació per aprofitar les aigües depurades per a reg. Per
exemple també en aquesta línia, es proposa l’experimentació
agrària. De fet, ja hi ha línies de recerca previstes.

També proposen una planta dessecadora d’alfalf a Menorca.
Ja s’està estudiant la seva viabilitat, per les notícies que
nosaltres tenim.

I també es proposa el foment de l’agricultura ecològica.
Hem de donar total suport a les accions de foment de
l’agricultura ecològica. Crec que és un dels objectius
importants, és un dels sectors que més pot tenir sortida de cara
a un mercat molt complicat en el qual nosaltres, està clar que hi
podem competir en qualitat, no en quantitat, i l’agricultura
ecològica, per tant, és una d’aquelles qüestions que ens pot fer
més competitius i que ens pot diferenciar, i de fet ja la
conselleria fa actuacions en aquest sentit que, totalment
d’acord, s’han d’anar incrementant amb els anys i amb el
temps.

I el mateix podem dir respecte del foment de les empreses
comercialitzadores de productes agroalimentaris, que ja s’està
fent a través de SEMILLA; com també amb el suport de les
denominacions d’origen i de qualitat a què havíem fet
referència.

Llavors proposen una sèrie de qüestions les quals
coincideixen, per cert, amb esmenes que han proposat a la
Direcció General d’Energia, referides a potenciar els
biocombustibles, el biodièsel. Bé, els biocombustibles tenen
pros i contres, la seva promoció i la seva utilització no és
pacífica i per tant s’ha d’anar alerta amb aquesta qüestió, crec
que és una qüestió delicada que s’ha d’estudiar bé la seva
possible posada en marxa. I de moment, pel que sabem, no es
preveuen actuacions en matèria ni de biodièsel ni de
biocombustible per part de la Conselleria d’Agricultura.

Per tots els motius exposats, per tant, votarem en contra de
les esmenes presentades pel Grup del Partit Popular i d’AIPF.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Correspon ara el torn al
representant del Grup Socialista.

I mentre, per a la informació dels parlamentaris els
informaré que en acabar el debat número 13 passarem a les
votacions dels debats 12 i 13. A continuació la sessió
continuarà i podran ja anar a dinar al restaurant d’aquí baix i a
la tarda la votació serà en acabar totalment, sense que hi hagi
una hora prevista.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Cardona, vostè ha començat dient i referint-se i argumentant
l’esmena a la totalitat, que el camí de l’infern està ple de bones
intencions, si no ho he entès malament, aquesta era la frase. Jo
em deman quines han estat realment les seves intencions, li
record, consellera, unes paraules que li vaig dir a una de les
seves compareixences, que un dels consellers que han passat
per aquesta cambra, i ja fa bastants anys, va dir que no es
podien fer truites sense rompre ous. I això és important tornar-
ho a recordar i manifestar-ho.

Sr. Cardona, sentir-lo amb els arguments que ha posat
damunt la taula sembla que vostès no han tengut mai
responsabilitat de Govern, que no han governat mai; que quan
han governat no eren vostès, eren altres persones. Vostè va ser
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conseller, el primer conseller que va gestionar conjuntament
agricultura, comerç i indústria, si no ho record malament, no
em faci dir qui havia d’ocupar aquest càrrec el vespre abans. I
dirà, i què té a veure, però sí, no importa.

(Remor de veus)

No, no fa falta, no fa falta.

(Continua la remor de veus)

No faig una gràcia, per favor, es posen tranquils, senyors
diputats.

Vostès traslladen contínuament, manifesten contínuament
una sèrie de tòpics al sector agrari. Els pagesos efectivament
hem de menester informació, clara, concisa, contundent, però
no hem de menester mentides i no hem de menester que ens
embullin tampoc; i vostès s’han cansat de repetir des del
principi de la legislatura que aquest govern no pagava les
ajudes, que aquest govern pagava tard, que aquest govern
desviava fons cap a altres línies que no eren les d’Agricultura,
i que no pensava i no protegia els pagesos. Vostès han de dir
que això no és ver, que això és mentida, perquè les ajudes del
pagament únic, enguany, a la primera setmana de desembre,
que és quan es podien pagar, s’han pagat; que els retards als
quals vostès feien referència són de programes que aquest
govern ha heretat, que alguns d’aquests encara els falta part de
la seva dotació pressupostària, que aquest govern haurà de
gestionar l’endeutament corresponent i que aquest govern ha
seguit gestionant aquests programes, i això també ho ha de dir.

Sobre el sector de la llet, del preu respecte de la península,
també li vull recordar, Sr. Cardona, que vostè va deixar sense
firmar la qualificació en agrupació de productors làctics,
d’agrupació de productors agraris, que és una qualificació que
permet uns doblers importants de la Unió Europea a la
cooperativa de lleters de Mallorca. Que vostès, quan arribaren
una altra vegada al govern, a l’any 2003, varen fugir, varen
deixar l’empresa PRILAC, participada per SEMILLA. Aquest
govern en el primer pacte de progrés no en va abandonar cap
de les empreses participades per SEMILLA, ni una, i se segueix
apostant per totes elles. Vostès han de ser clars i han de dir
totes les coses, absolutament totes, i si el que falta és que
efectivament al final haguem de tenir una tractorada, no es
preocupin, avui ja surt anunciada la dels cavallistes perquè
apostem un altre cop per la Lototrot. Aquestes són les solucions
que hi havia per al sector agrari.

I és important recordar també, quan es demana què pensa i
què fa aquest govern per a la política agrària i per les reformes
contínues que la Unió Europea i la gestió dels recursos de la
Unió Europea, que vostès han deixat un estudi de 600.000
euros a la conselleria, el qual, com a mínim, feim comptes
llegir-ho i tenir-ho en compte, però és que vostès el primer
programa de política agrària de la comunitat autònoma, el
famós Llibre Verd de l’any 1987, s’ho varen passar pel forro.
Si vostès haguessin cregut, com creuen avui en les esmenes, en
les cooperatives agràries i haguessin apostat com s’havia
d’apostar els anys vuitanta i noranta per a cooperativisme
agrari, en aquest moment segurament no estaríem parlant de les
rendes i dels problemes que té el sector, perquè el sector

s’hauria estructurat, igual que han fet altres comunitats
autònomes.

Aleshores, Sr. Cardona, com a mínim tenguem serietat amb
les coses.

Respecte de les esmenes presentades, ja li vaig dir en
comissió que es podien dividir perfectament en una sèrie de
blocs: infraestructures, renda, cooperatives, promoció i foment,
nous cultius. El tema d’infraestructures, no d’ara, no amb el
nou Pla de desenvolupament rural el qual ja és a BrusselAles i
que properament tendrem a disposició aprovat. Des que som a
la Unió Europea, fons comunitaris financen obres
d’infraestructures en aquesta comunitat, aquí el que hem de fer
és gestionar-ho i gestionar-ho correctament; tant pel que fa a
electrificació, camins rurals, aigües depurades, etcètera.

Sobre les rendes què li he de tornar a dir? Vostès presenten
esmenes que sumen 19,5 milions d’euros; és que contínuament
hem d’apostar en aquesta comunitat pel que és l’ajuda directa
a la renda del productor, del pagès. Hi ha una part d’aquesta
renda que ve via ajudes comunitàries i ajudes del pagament
únic i de la política agrària comunitària, i la comunitat clar que
hi ha d’apostar, però també la comunitat és hora que decidim,
i que vostès també tenguin clar, per quina agricultura ens
decantam i per quina opció agrícola ens decantam, si per una
agricultura i ramaderia industrial i intensiva i del continent,
cosa en la qual no ens hi trobarà, o per una agricultura
mediterrània, amb un component importat en la gestió del
territori, que és hora que ho tenguem també present, i seguim
gestionant el cultiu.

I sobre les cooperatives, reiterar el que he dit a l’exposició
inicial: si s’aposta clarament pel cooperativisme i per les
organitzacions de les pròpies cooperatives, el sector sí que està
vertebrat; una altra cosa és que la política que duim a terme, no
nosaltres, sinó tots els partits en general, que queda molt bé
parlar de l’agricultura i dels pagesos, però a l’hora de la veritat
tenir-los en compte poques vegades.

I respecte de promoció i foment, amb esmenes que sumen
3.600.000 euros, el que han dit els portaveus també anteriors,
que estan incloses la majoria d’aquestes en els pressuposts.

Reiterar això  que ens aclarim d’una vegada respecte de
l’agricultura, apostar pels cultius biocombustibles després fins
i tot que organitzacions del sector, en conveni amb la
conselleria, han arribat a la conclusió que no són rendibles,
doncs no hi ha manera.

I aquesta és la qüestió i les raons per les quals donarem
suport als pressuposts i rebutjarem les esmenes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:
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Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, el portaveu del Partit
Popular ha plantejat un poc les qüestions generals, l’esmena a
totalitat que han defensat. La consellera ha contestat que els
recursos són escassos, no són els que, he entès, ella volia tenir;
per tant, s’ha de prioritzar i afectar-los o invertir-los en sectors
que la conselleria cregui sectors clau. Totes les esmenes que ha
presentat llavors tant el Partit Popular com jo mateix són per
transaccionar, per millorar, per rectificar, per concretar les
línies que ha exposat la consellera. Per tant, és evident, cadascú
fa la feina que té encarregada des del lloc que té assignat, vostè
fa la feina com a consellera i els equips, o els partits polítics
que donen suport al govern fan el que han de fer i nosaltres
intentam aportar des de la nostra posició el que bonament
podem.

Per tant, no s’entén molt bé perquè no se n’accepta cap,
absolutament cap esmena, tant del Partit Popular com meva
mateixa. Les esmenes no es presenten perquè sí, perquè s’ha
d’acomplir el tràmit i punt, a nivell personal li puc comentar
que totes les esmenes que jo he presentat les coneix el sector,
totes, totes són aparaulades, totes són consensuades, totes són
necessàries. Les esmenes són, crec, les que necessiten, algunes
tal vegada més concretes, algunes tal vegada més generals, i
possiblement transaccionables; la portaveu d’Eivissa pel Canvi
ha ofert una transacció: que les cooperatives sigui en conveni
amb els consells insulars. Cap problema, si s’ha de fer una
transacció dient que el suport a les cooperatives tant d’Eivissa,
com de Balears, com sigui, les que siguin, ha de ser via consell
insular o via conveni amb el consell insular, cap problema, estic
disposat a acceptar-les.

Les excuses o els motius, diguem-ho així més finament, que
he sentit aquí i que vaig sentir a comissió les podem dir aquí,
però, com ha dit abans el portaveu del Partit Popular, al sector
no crec que el convencem, perquè he sentit excuses dient:
estam intentant el mecanisme per votar-hi a favor, va ser una
excusa que em va dir a comissió. I aquí se’m diu que ja estan
previstes o s’hi està fent feina. Jo tenc una postura molt fàcil,
les esmenes les coneix el sector i les té, les té en paper i les té
en mà, li puc dir: crida a la conselleria que hi estan treballant o
crida a la conselleria que ja han previst la partida. Vostès
mateixos, o sigui crec que aquí es fa un discurs, però la realitat
és després d’aquestes cortines, i la realitat li han exposat abans
l’esmena a la totalitat i la realitat és la que és, i s’haurà de fer
molta feina per canviar-la.

Gràcies, Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, intervé el representant
del Partit Popular, el Sr. Cardona té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar per
ordre i la Sra. Marí, després de reconèixer que les dificultats
afecten tota l’agricultura, no només de Balears, sinó de tot
l’Estat, al final diu que el que tenim és magnífic, quan el que
tenim és res. I em proposa dues maneres -gràcies per la lliçó-

de finançar les cooperatives: una, curiosíssima, a través de
l’Estatut, del traspàs de competències d’agricultura. Sra. Marí,
les competències d’agricultura al Consell d’Eivissa i al Consell
de Menorca estan transferides per Llei d’abril del 1999, fa un
parell de dies d’això. I ara, el que s’ha de fer amb el nou
Estatut, és, a través d’un decret, refer tot el sistema
d’atribucions econòmiques, que no és exactament el mateix. I
a més, recordarà vostè, que els membres que seuen aquí en
aquestes cadires de color blau, el Govern de les Illes Balears,
no té cap intenció de fer aquest decret i de transferir
efectivament aquestes competències fins d’aquí bastant temps
i, si no, se’n recordi de totes les compareixences, conseller per
conseller, quan se’ls preguntava sobre l’efectivitat d’aquestes
transferències i quan es duria a terme l’atribució pressupostària,
i varen dir que per ara res. Per tant, ja una de les lliçons no va.

L’altra, a través del convenis, Sra. Diputada; jo no he dit
com ho han de fer, jo l’únic que propòs és assignar una partida
pressupostària, una, la que vulguin, de la manera que vulguin,
amb la forma que vulguin, m’és igual. Aquí no diu l’esmena
com ho han de fer, què més dóna que sigui per un conveni o per
una atribució directa? M’és igual, volen fer un conveni? Facin
un conveni. El problema, Sra. Diputada, és que aquí de les deu
seccions que s’han debatut aquests dies fins ara, només han
aprovat una sola esmena i, simple i senzillament, no els dóna la
gana d’aprovar les esmenes del Partit Popular, això és el que
passa; ha passat amb l’Impost de successions i està passant amb
totes les esmenes de la secció, a totes les seccions. Això té una
paraula: supèrbia, això es diu supèrbia.

(Alguns aplaudiments)

Però això és el que han fet, i vostè ve aquí a fer de vocera
del Govern, i molt bé. Però sàpiga que no aproven cap de les
esmenes perquè no els dóna la gana, no només de la meva
secció o de la secció que estic defensant jo, sinó de totes, de
totes, i no les volen aprovar, això és el que passa.

(Remor de veus)

I a més, m’agrada, l’excusa que tenen: és que s’està
estudiant. Aquesta és l’excusa, barata, d’aquí no es prepara el
tema per rebutjar i no tenir arguments per rebutjar una
proposta. És a dir, no les volen fer, aquesta és la qüestió. I per
això no les aprovaran, i molt bé, és responsabilitat seva i serà
responsabilitat seva respondre davant el sector per què no fan
aquestes coses.

Igual que, home, jo he vengut a parlar de la política agrària
d’ara endavant, però si hem de parlar de la política dels anys
vuitanta, ja va bé. Aquesta és la solució que proposa el Partit
Socialista per als pagesos? Aquest és el tema? O recordar el
meu nomenament, quin problema hi ha? Sr. Garcías li deman
per favor qui havia de ser conseller abans que jo, la nit anterior;
perquè quan un fa insinuacions les ha d’afirmar, aquí es diuen
les coses clares, les digui; si es pensa que amb això a mi em
deslegitima crec que està equivocat, no li pareix? Voler treure
temes d’aquests aquí és fer el ridícul, aquí es ve a parlar de
propostes, de discussions, vostè no m’ha contestat ni una sola
de les qüestions que he plantejat avui aquí, simplement i
senzillament, hi ha l’estratègia típica que saben fer és
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simplement i senzillament deslegitimar el Partit Popular,
criticar el Partit Popular. Arguments? Cap.

Jo he demanat a la consellera quina era la postura del
Govern respecte de la revisió de la PAC i vostè em diu que ens
hem d’aclarir amb la política agrària; sí, però li digui a la seva
consellera, no és a mi que m’ho ha de dir, és a la seva
consellera. I confon les ajudes directes amb les ajudes que
s’han de donar als pagesos, que encara no s’han donat i que
encara no han estat capaços, amb sis mesos, de tancar un acord
per fer el Pla de xoc i donar les ajudes als pagesos que es
mereixen.

(Aplaudiments i remor de veus)

Aquest és el plantejament, Sr. Garcías, que li feia amb les
esmenes i que parla vostè d’ajuda directa; sí, pagar deute. I és
ver que hem pagat les ajudes, una part del pagament únic, sí, sí,
i no hem pagat tenint els duros i la consignació des de juliol, les
ajudes de porcí, les ajudes de boví i estan pagant ara el Pro-
agro. I han retardat durant tots aquests mesos la paga
d’aquestes ajudes. I escolti, i si nosaltres ho férem malament,
per això estam a l’oposició; ara governen vostès, ara els toca
respondre a vostès, i tot allò que deien ho han d’acomplir.
Aquesta és la situació i aquest és el problema, que no executen.

Jo li he dit molt bé a la consellera i li mantenc a vostè,
vostès molt de parlar, però no fan absolutament res, no han
estat capaços de reaccionar davant una situació de crisi. No han
contestat, no han donat una sola ajuda a les pèrdues del 35%
dels cerealistes, no han fet res amb ells. Clar que ells no els han
armat merder, i com els altres han aconseguit i han tengut
l’habilitat d’enfrontar-se a totes les associacions agràries
d’aquest país, per això la consellera aquell dia, el dia que s’hi
plantaren tots, aquell dia va apressar i es va reunir amb ells.
Solucions concretes, determinades, reflectides en el butlletí
oficial d’aquesta comunitat, ni una, ni una, i encara avui s’han
de pagar les ajudes als pagesos de les pèrdues que tenim. El
que vostè diu ajudes directes, jo li dic pèrdues, aquesta és una
diferència de concepte crec prou important.

I això és el que s’ha de fer, Sr. Garcías, pagar, i és el que no
han fet fins ara. I en els pressuposts d’aquesta comunitat, la
secció 20 no contempla aquestes ajudes ni contempla aquestes
compensacions i, a més, té el mèrit, ja li he dit i no m’ho han
desmentit, d’abaixar les ajudes als pagesos. Això és la seva
política, Sr. Garcías, quan diu que hem de parlar seriosament,
doncs hem de parlar seriosament; la seva política consisteix a
abaixar 13 milions d’euros d’ajudes als pagesos, això és el que
vostè ha sabut fer. I llavors em ve a contar a mi Prilac.

Doncs miri, vostès crearen Prilac, nosaltres sortírem de
Prilac perquè havíem de sortir de Prilac, perquè ara ho manté
la iniciativa privada, i li he de dir que els mateixos socis de
Prilac, en lloc de vendre la llet a Prilac la venien a Agama. O
ja no se’n recorda? Jo no he vengut, i li dic de ver, Sr. Garcías,
jo no he vengut aquí a discutir del passat, si vol ho podem fer,
no es preocupi, no tenc cap por, si vol ho podem fer; però jo
venc aquí a discutir del present i sobretot del futur. I quan estic
discutint dels pressuposts estic intentant cercar amb la millor
intenció possible les solucions més pràctiques per als nostres
pagesos perquè estam parlant d’agricultura, aquesta és la

intenció que vostè deia que no sabia amb quina intenció venia;
doncs aquestes són les meves intencions, tractar de colAlaborar
i aportar el millor que pugui fer per als pagesos i per als
pescadors de les Illes Balears.

I acab dient-li, acab, Sra. Presidenta, fent referència al seu
refrany, que deia vostè, que hi havia un conseller que deia que
no es poden fer truites sense rompre els ous; té raó, no es poden
fer truites sense rompre els ous; però mirin, és que vostès no els
rompen, només els toquen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, té la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sr. Cardona, crec que s’ha posat una mica nerviós ...

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

Ho pens sobretot perquè no m’ha escoltat, no m’ha escoltat,
vostè sap perfectament, com ja li vaig reconèixer també en
comissió, sabem molt bé quan es van fer els traspassos de les
competències i, si m’hagués escoltat, hauria sentit que jo li deia
que havien d’aprofitar aquests nou Estatut senzillament per
revisar-les i posar-les al dia. I vostè sap que amb això d’aquí
tots hi estam d’acord.

El problema que té és que no li agrada que aquest govern
hagi recollit en els seus pressuposts totes aquestes partides que
fan falta per a les cooperatives, perquè vostè no podrà anar i dir
que aquestes ajudes són gràcies a la meva feina particular i
individual d’aquest diputat. Les inversions en les cooperatives
seran perquè això és la política d’aquest govern, no per
clientelisme d’un o d’un altre diputat.

I un consell, miri de suprimir-se aquesta paraula tant
d’ajudes, ajudar, ajudes i ajudar al sector agrícola; ja sap que
són les paraules les que conformen els nostres universos
mentals.

Res més, moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica té la paraula el
representant ... no? BLOC per Mallorca, tampoc. Grup
Socialista, vol intervenir? Té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Cardona, més lluny de la meva
intenció de parlar del passat, més lluny de la meva intenció
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parlar del passat i revisar el passat, però sí que és important
saber d’on venim, saber quin és el nostre passat per poder
afrontar el futur. I el sector agrari, com tots, té un passat, i la
gestió pública del sector agrari també té un passat, també té una
gestió i aquesta gestió ha estat responsabilitat seva en la major
part d’aquest temps, d’aquests vint anys de què parlam.

Per a no cometre errors futurs i per apostar clarament per al
futur del sector agrari, li reiter que, efectivament, nosaltres
apostam per les cooperatives, per al cooperativisme agrari; per
la gestió ordenada del sector pel propi sector, no per la
intervenció permanent i pel clientelisme permanent que han fet
vostès.

Respecte de les ajudes que diu vostè, li vull aclarir que el
programa Pro-porc i el programa Pro-boví, als quals feia
referència, es paga quan la finca justifica la inversió i quan la
conselleria certifica aquesta inversió. I que jo sàpiga, igual que
vostè també ho toca saber, de tots els expedients de totes les
finques que han realitzat les inversions que les han justificat i
que s’han acreditat aquestes inversions, aquestes finques han
cobrat. Una altra cosa són les finques que tenen expedients
aprovats pendents de justificar, que necessiten el seu temps i
que algunes d’aquestes tenen pròrroga demanada. Per tant, no
confongui, com sempre, la gent.

Els pagesos si d’una cosa estan cansats és que se’ls
confongui i que contínuament se’ls digui que no cobren el que
han de cobrar. Sr. Cardona, tots els pagesos de les Illes Balears
cobren i tenen dret a les ajudes les quals estan reconegudes,
tant per la Unió Europea com per l’Estat espanyol com per la
comunitat autònoma; i la gestió d’aquesta comunitat autònoma,
de la Conselleria d’Agricultura, dels seus empleats, tant de la
conselleria com de les empreses públiques, igual que quan
vostè va ser conseller, i els posteriors consellers, fan la seva
feina i la continuen fent i la continuaran fent. I això els pagesos
també ho saben, els que sembla que no ho saben són vostès,
que contínuament i a través dels mitjans de comunicació
traslladen una situació de crisi permanent que no és tal, una
situació  que falten doblers permanentment, que no es paguen
les ajudes, que no es cobren les ajudes. I això no és ver, la gent
cobra el que ha de cobrar i els retards no són tals.

Respecte dels programes concrets finals per la situació de
crisi del Pla de xoc al qual fa referència, la setmana passada en
el Consell Agrari totes les organitzacions agràries recolliren i
aprovaren i aplaudiren aquest pla. Deixin que passi el temps
que toca, és a dir, no transmetin contínuament la sensació  que
no es paga el que toca als pagesos, perquè no és ver.

I tampoc no fan un favor a l’opinió pública quan traslladen
aquesta sensació i aquesta situació dóna com a resultat que
l’opinió pública l’opinió que té dels pagesos és que vivim
només de les subvencions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Ara hi hauria fixació de
posicions per a qualque grup que no hagués intervingut i que
volgués la paraula. No és el cas.

Doncs, arribats a aquest punt passarem a les votacions.

Si els pareix bé, passaríem a les votacions de les esmenes de
totalitat i de globalitat dels debats número 12 i 13,
conjuntament. Els pareix bé a tots els portaveus? Doncs, ens
preparam per votar i votam.

Sí, 28; no, 29.

Arribats a aquest punt, continuarà el debat i la darrera
votació serà en acabar el debat definitivament.

(Remor de veus)

Depèn de vostès.
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