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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

La Sra. Oliver substitueix Pilar Costa, però ha sortit un
moment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la
comissió.

Intervenció, ara, per part del Grup Parlamentari Socialista...

EL SR. BONET I BONET:

Bé, crec que hi ha la substitució a la Mesa. El Grup
Socialista proposaria Pilar Sansó Fuster.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aquesta presidència solAlicita als senyors diputats
i diputades, atès l’establert a l’article 73.2 del Reglament del
Parlament, l’alteració de l’ordre del dia en el sentit d’incloure
un nou punt relatiu a l’elecció, d’acord amb l’article 43.5 del
Reglament, del vicepresident o la vicepresidenta de la comissió,
atès l’escrit de renúncia presentat per la Sra. Joana Maria
Barceló i Martí amb RGE núm. 2989/12. 

Segons l’article 43.5, quan la Presidència obtengui
l’assentiment respecte de l’elecció dels membres proposats per
ocupar els càrrecs de president o presidenta, vicepresident o
vicepresidenta i secretari o secretària de la comissió, se’n farà
la proclamació sense necessitat que hi hagi votació secreta.

Jo crec que, amb això i en conseqüència, si no hi ha cap
qüestió en contra es proclama elegida com a vicepresidenta de
la comissió la Sra. Pilar Sansó. Sí, perdó, perdó, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, nosaltres, com ja vàrem fer quan es varen constituir les
comissions, ens abstenim.

EL SR. PRESIDENT:

Hem de votar. Molt bé. 

Suspendrem, idò, la sessió per cinc minuts per aclarir
aquesta qüestió.

(Pausa)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Vist que a les comissions anteriors el vot del meu grup ha
estat favorable, ho podem fer per assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència, idò, queda proclamada com a
vicepresidenta de la comissió la Sra. Pilar Sansó. Preg a
l’elegida que ocupi el seu lloc a la Mesa.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
al debat de les preguntes RGE núm. 254, 458 i 1744/12. 

Assisteix l’Hble. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori Sr. Gabriel Company i Bauzá, acompanyat de Joan
Simonet i Pons, director gerent del FOGAIBA; Sra. Olivia
Cortés i Jones, cap de Gabinet; Sr. Jaime Olascoaga i Ensenyat,
assessor tècnic; i Sr. Andrés Lasaga i Fernández, cap de Premsa.

Els donam, idò, la benvinguda.

I.1) Pregunta RGE núm. 254/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impuls al sector primari.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 254/12,
relativa a l’impuls al sector primari, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista Isabel Maria Oliver Sagreras, com vostè
sap, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. En primer lloc donam
la benvinguda al conseller Sr. Company i a l’equip que
l’acompanya en aquesta comissió, que també és la seva.

Aquesta pregunta estava formulada des de feia molta estona.
És una pregunta molt ampla, molt genèrica, i jo crec que avui,
vist que han passat moltes coses aquests darrers dies, realment
l’actualitat és -mai més ben dit- molt ràpida, a vegades ens
sobrepassa, hi ha hagut uns pressuposts d’ençà que es va
formular, hi hagut un pla de sanejament, perdoni, uns
pressuposts, hi ha hagut un altre pla de sanejament... La realitat
moltes vegades ens passa gairebé per damunt. 
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Entenem que el sector agrari és un sector important, molt
important per a les Illes Balears, per a la nostra principal
indústria i per ell mateix; sempre se’l relaciona o moltes
vegades se’l relaciona amb la principal indústria, el turisme,
però a mi m’agrada fer èmfasi en el fet que per ell mateix el
sector agrari té una importància cabdal, no fa falta fer-ho en
referència a un altre, que també, i volíem saber aquí de primera
mà, en paraules del mateix conseller, com veia ell aquest impuls
que nosaltres entenem necessari en el sector agrari després
d’uns mesos de govern, encara no arriba però que s’acosta a
l’any, després de totes aquestes qüestions; després també -per
què no?- del darrer pla de sanejament, amb el qual hem vist
rebaixat el total de la conselleria, això és vera, 23 milions
d’euros, per dur a terme totes aquelles qüestions que en diverses
ocasions i de manera pública el conseller s’ha compromès a dur
endavant. Ho mirem com ho mirem entenem que és necessari
aquest impuls, aquesta empenta cap amunt al sector perquè és
necessària.

Sabem que hi ha dificultats econòmiques, no ens cansarem
de dir-ho, les coneixem de primera mà, però també entenem que
tot i aquestes dificultats econòmiques de la mateixa conselleria,
del Govern de l’Estat, d’ajuntaments, és necessari prioritzar,
com vostè mateix ha dit, que algunes vegades, i jo crec que per
ventura ara no estam en el cas, però jo li he sentit dir moltes
vegades que moltes vegades no és una qüestió de doblers, que
jo crec que aquesta vegada possiblement sí que ho sigui, sinó
que és una qüestió de gestionar millor allò que tenim. Jo crec
que estam en les dues situacions: és qüestió de doblers i és
qüestió de gestionar millor.

És per això idò ara, ja, que entenem que després d’aquest
temps d’arribar, de veure tot el que està passant, s’ha de tenir
aquest camí marcat, aquest camí traçat pel qual hem de
transcórrer o que esperam poder transcórrer després d’aquest
quasi any que ha passat: comercialització de productes
agrícoles, aquesta implicació de les cadenes de distribució,
aquesta venda directa a les explotacions, aquestes investigacions
i experimentacions agràries amb repercussió directa a les
empreses agroalimentàries... Estic fent aquí ara tota una sèrie de
reflexions, de preguntes en veu alta. Aquesta formació, quins
plans formatius hem pogut començar o pensam que potser
començarem o per ventura podríem començar, aquesta qüestió
formativa que tan important també és dins aquest sector, com en
tots... Les denominacions d’origen, les que tenim ja, si n’hi ha
alguna de nova que vagi endavant; si tenim passes fetes per
aconseguir fer rendibles aquestes explotacions agràries nostres,
de les Illes Balears, tant les convencionals, com integrades, com
ecològiques, tant amb doblers propis com amb doblers de fora
del ministeri... Com estan aquestes eines que ens duran al
manteniment de la renda agrària?, una renda que no passa..., mai
no ha passat, però continua en una situació complicada i difícil,
no d’avui sinó ja de fa estona. Aquestes noves incorporacions
de persones més joves dins aquest món que per ventura podria
ser, ara precisament en aquesta situació de dificultat econòmica
i d’ocupació, pot ser per ventura una manera de..., no vull dir de
sortir, sinó una manera de canalitzar aquesta gent sense
ocupació, per una banda i, per l’altra, absorbir aquesta mà
d’obra o aquestes noves persones joves dins una indústria que
per ventura sí en té falta. La ramaderia, com ens podem adaptar
a aquestes noves normes de producció que vénen marcades des
de BrusselAles, relacionades amb el benestar animal i també amb
la salut animal?, sanitat animal, perdoni. El suport a les ADS...

Són moltes coses, Sr. Company, moltíssimes, ja ho sé, però
voldríem saber d’alguna d’aquestes, potser ara que estam en
aquesta jo crec que ja encarrilada legislatura, complicada, ho
sabem, però tot i així aquest encarrilament, aquesta senda,
aquest camí que entenem que des de la seva conselleria s’ha
traçat, volíem que ens pogués explicar de primera mà aquestes
línies, línia, actuació, alguna qüestió per realment donar
l’impuls a aquest sector, que entenem que seria bo per a ell i per
suposat també seria bo per a l’economia de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Li contesta ara el Sr. Company per un
temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament crec que en això sí que coincidim, en la
importància del sector primari. En aquest cas parlam més
d’agricultura i ramaderia, pel que m’ha comentat vostè de les
línies que hem tocat, però que per a nosaltres és cabdal. De fet
ja veu que la primera actuació que es va dur a terme va ser
tornar a posar la Conselleria d’Agricultura, cosa que la darrera
legislatura s’havia eliminat. Per tant per a nosaltres evidentment
que és cabdal, com a grup, com a govern i també com a grup
polític. A nivell personal jo crec que no importa dir-ho, si és
cabdal o no, perquè som una persona que precisament ve
d’aquell sector i faig comptes tornar-hi, amb la qual cosa tot el
que faci sempre ho faig amb coneixement i amb seny però
també amb molta part de cor.

Nosaltres el que vàrem trobar des del començament, quan
arribam, també ja ho sabeu tots, és una situació en què teníem
moltes ajudes pendents de pagament, moltíssimes, i els primers
esforços han anat a posar-nos al dia del que hi havia pendent.
Hem pagat en total més de 10, 15 milions d’euros directament
d’ajudes que hi havia pendents, algunes d’elles firmades a
través de confirming; dilluns horabaixa vàrem firmar el darrer
confirming que teníem previst on van ajudes que vostè coneix
molt bé, com el Proagro, el Proalfa del 2010, amb la qual cosa
ens hem posat pràcticament al dia en aqueixes línies i en altres
que van dins aquest confirming de més de 4,5 milions d’euros.

Que hem procurat també gestionar. Vostè deia que no només
és una qüestió de doblers sinó que és una qüestió de gestionar
millor. Tant és així que des del FOGAIBA podem dir que
enguany Balears, i podem dir que possiblement per primera
vegada o almenys fa moltíssims d’anys que això no passava,
hem estat els primers de tota Espanya en la liquidació de les
ajudes PAC, els primers de tota Espanya, i així se’ns ha
reconegut dins el ministeri, dins el FEGA, i se’ns ha posat com
a exemple. Això per a nosaltres és un orgull i sempre aprofit per
donar les gràcies al personal de la mateixa conselleria, que al
cap i a la fi, a través del seu gerent, ha aconseguit agafar-se les
coses de la millor manera possible per aconseguir que els
pagesos poguessin cobrar primer l’avançament de la PAC que
va venir dins l’octubre i després la liquidació pràcticament del
90% i busques, 91 o 92% de les ajudes que vénen. Aqueixes són
les ajudes anuals que hi ha, i aqueixa és una de les mostres que
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la gestió evidentment ha millorat i esperam continuar millorant-
la.

Hem anat fent feina en diferents punts, hem anat traient tota
una sèrie de línies d’ajudes, les darreres ara encara pràcticament
fa una setmana, vàrem firmar 1.700.000 euros per poder atendre
totes les peticions de joves pagesos; això pràcticament, ja dic,
fa una setmana que ho férem. Vostè em demanava ajudes de
formació; idò per primera vegada dins el PDR es convocaran
també unes ajudes, que hi tenim pressupostats 150.000 euros,
destinades a fer formació. La línia de valor afegit, que és
fonamental per a la indústria agroalimentària, l’hem publicada
aquesta setmana passada, també, amb 4 milions d’euros i
veurem quines necessitats acabarà tenint. 

I lògicament totes aqueixes ajudes, amb tota una caterva que
duc aquí, que si vol les hi puc anar llegint una rere l’altra però
que són les del Pla de desenvolupament rural, que com bé vostè
sap la política agrària està marcada pràcticament en un 90% des
de la Unió Europea, aleshores la nostra feina quina és?, procurar
que hi hagi la dotació que hem de posar aquí des del Govern a
fi que es pugui cofinançar amb les ajudes que després vénen de
Madrid i de BrusselAles. Això ho tenim en principi garantit, no
hem de tenir problemes que ens afectin aquí, perquè a més crec
que com a comunitat autònoma és una bona inversió, és a dir,
que aquí posem el 25% de l’ajuda, que en vengui un altre 25%
de Madrid i un 50% de BrusselAles, això de mitjana en les
diferents línies d’ajudes que hi ha, és una bona inversió, posar-
ne 25 i que n’arribin 75, i a més a més això genera economia, i
crec que, en això, hi hem de ser.

Nosaltres tenim totes les línies d’ajuda que ja estaven dins
el PDR, que com bé vostè sap també es periodifica cada set
anys, tenim el 2007-2013, l’estam executant i el nostre repte ha
estat, en aquesta situació de crisi, ser capaços d’atendre tot el
pressupost que hi ha destinat a això. El primer repte ha estat
pagar tot el que ens havíem trobat d’enrere dins aquell PDR,
només arribar em sembla que vàrem pagar uns 9 o 10 milions
d’euros d’inversions que venien de molt de temps enrere, i ara
hem entrat un poc dins el que ha de ser la dinàmica, la rotació,
i aquí és on crec que ens hem de moure i és la garantia que
podem donar al sector perquè es pugui mantenir.

Fa poc, i ho sabeu tots perquè ho vàrem aprovar tots de
forma unànime, vàrem presentar un estudi que hem fet els
darrers mesos, també, relacionat amb la insularitat, i que
lògicament també és una eina fonamental per aconseguir els
doblers que hem d’aconseguir. Això sí que ens duria a poder
parlar de manteniment de renda dels pagesos, perquè la veritat
és que amb les ajudes que ens han arribat els darrers vint anys,
des de l’any 92 cap aquí, la situació és la que és i la renda dels
pagesos tots sabem com ha anat, i no ha estat precisament en
positiu.

Quant a tot el que siguin temes de ramaderia, temes
d’adaptar-nos a noves normes de benestar animal, etc.,
d’entrada noves normes no és que n’hi hagi; hi ha un debat dins
la Unió Europea que precisament les normes de benestar animal
duen un increment de costos no compensats dins les explotació,
el debat és dins tota la Unió Europea, i hi ha també unes
maneres de veure les coses de forma diferent des dels països del
nord de la Unió Europea fins als països del sud, i a vegades a
més aqueixes normes de benestar animal s’empren per a
qualque cosa més que el benestar animal, és a dir, s’empren per
fer competència en un moment donat, és a dir, que això també
et posen unes determinades hores de viatge dels animals perquè
potser des d’Espanya no puguem arribar a determinats indrets
d’Europa. Bé, tot això és mal de fer lluitar-hi perquè són normes
que vénen des de la Unió Europea, però, com dic, no s’ha
modificat.

Ja dic, visió general, per allò de tampoc passar-nos de
temps: tot el que era el PDR, mantenir-lo; gestionar
perfectament; dur al pagament les línies d’ajudes dins els
processos normals, és a dir, quan una persona t’ha justificat el
pagament, ha justificat la inversió, que després en uns períodes
normals, que són d’un parell de mesos, etc., poder-li fer arribar
les ajudes. I després, també és vera, orientació al mercat; això
ens ho marca la Unió Europea des de l’any 2000, ens està dient
que les explotacions s’han d’orientar al mercat, i això dóna a
entendre que cada pic hi haurà menys pressupost dins la política
agrària comuna, i l’orientació al mercat, és a dir, el que ara ens
arriba via ajudes ens hauria d’arribar també via mercat. No és
bo d’aconseguir, eh?, aquí ja estam parlant de la transparència
dels preus, el que cobra un pagès amb el que paga un
consumidor, etc., però estam dins aqueixa línia.

I com a resum, total suport al sector primari, com hem fet
des del primer moment que vàrem entrar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Oliver Sagreras per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les seves
explicacions. Entenc que ha estat desenvolupament, per les
paraules que vostè m’acaba de dir, una línia, per dir-ho de
qualque manera, continuista; ha intentat posar-se al dia de
pagaments, que entenc que s’han posat al dia, i que estan
gestionant totes aquelles ajudes que vénen, gairebé el 95%,
també ho ha comentat vostè, des de la Unió Europea i Madrid
conjuntament. És a dir, tenim aquí relativament poc marge.

Jo crec que per ventura aquí el marge que potser que
tenguem és en aquelles coses per ventura més petites, aquesta
adequació de producció al mercat, aquesta millora de la
comercialització agrària, aquestes coses per ventura petites, per
aquells pagesos que són més petits, sense deixar de banda
aquests més grossos, per dir-ho de qualque manera, pel seu
volum, per la seva renda, per la seva quantitat de terra que
estigui explotant, que també n’hi ha alguns i molt importants.
Llavors jo veig que el camí és pràcticament aquest que ens
marca la Unió Europea; no veig jo que hi hagi cap canvi; no vull
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dir que hi hagi de ser, només dic el que entès del que vostè m’ha
dit, que seguim per aquest camí i que per aquí anam transitant.

Em tranquilAlitza molt, al nostre grups ens tranquilAlitza que
tenguem més o manco, he entès també, assegurada aquesta
disponibilitat de fons propis de la comunitat per ser
complementaris d’aquestes ajudes que vénen o bé d’Europa o
del mateix ministeri. Jo crec que aquesta és una qüestió
important i crec que val la pena fer-hi esment i continuar amb
aquesta qüestió, perquè és vera que són molt rendibles però
també és vera que hi ha casos en què pot ser difícil. Jo crec que
s’ha d’agrair o s’ha d’intentar fer aquest esforç perquè aquest
complement sempre hi pugui ser sempre que interessi; a
vegades també s’ha de veure si interessa o no, no perquè em
donin la meitat m’he de comprar el que vulgui, això jo crec que
és una qüestió també interessant i important a tenir en compte.

En aquest sentit jo crec que per ventura la nostra qüestió és
aquest reconeixement de la insularitat a les polítiques europees,
que també el nostre grup es va sumar a la proposició no de llei.
Crec que aquest és un camí difícil però que s’ha d’intentar que
se’ns pugui reconèixer. I també aquesta orientació que deia al
principi als mercats; crec que per ventura és una de les qüestions
que des de la conselleria, per ventura a escala petita, jo crec que
també a vegades les escales petites són importants perquè també
són les que estan més devora la gent, i sense deixar de banda les
grans, que també, per suposat, per suposat, també s’han de tenir
en compte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. I ara, per torn de contrarèplica, intervé
el Sr. Company i té cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com he
comentat a la primera intervenció la política agrària comunitària
marca pràcticament el 95% de la política que es pot fer dins tots
els territoris de la Unió Europea, i lògicament Balears no és una
excepció. Sí que ho seria si tenguéssim un règim especial; si
tenim un règim especial com a Canàries sí que podem fer una
política adaptada més a la nostra realitat.

Home, nosaltres la línia continuista en aquest aspecte del
que són les fites que tenien marcades no la podem tocar
legalment i l’estam fent. En el que hem procurat no tenir
continuïtat ha estat en estar tant de temps a pagar, hem procurat
posar-nos al dia i no tenir aqueixa línia continuista en què
havíem entrat els darrers anys, m’imagín que ja com a una
conseqüència de la difícil situació que es vivia, o això era el que
en la meva anterior responsabilitat em traslladaven els anteriors
gestors i que jo entenia perfectament que hi hagués aquestes
dificultats, però sí que aquesta l’hem rompuda, que és una cosa
que he de dir que em congratula, és a dir, com a conseller, haver
romput la línia de no poder pagar tot el que hi havia pendent.

És ver que se m’ha allargat un poc més del que volia, ara per
exemple, amb el confirming d’ahir, ahir vaig tenir oportunitat
d’estar amb el sector vacum de llet i bé, poder-los dir que
cobren ja el Proagro i el Proalfa per a ells és aire, perquè
necessiten aquest aire per poder respirar econòmicament.

I millorar la comercialització, vostè també ho ha dit, això
s’ha de fer sempre, el que passa és que aquella mentalitat que tal
vegada s’ha instaurat a determinats colAlectius que això ho ha de
fer l’administració és el que hem de combatre i hem de rompre,
és a dir, jo crec que és el sector que ha d’estirar i l’administració
en alguns casos no ha de fer nosa i en altres ha de posar les
eines necessàries perquè es pugui tirar endavant. Però mercat
n’hi per a tothom, per als petits, per als grans, etcètera, de fet les
empreses que van agafant dimensió el que fan és orientar-se a
determinats mercats; les petites van a fer mercats de poble, van
a fer determinats mercadets que hi ha i tenen un negoci que els
pot funcionar la mar de bé, és a dir, no hi ha perquè haver d’anar
tots a les mateixes grans superfícies ni res de tot això.

Per tant, crec que aquí el mercat està obert, el que passa és
que el missatge que li hem d’enviar al sector primari és que
precisament a aquest mercat qui li ha de pegar la dentada és el
propi sector, no és l’administració; l’administració ha de
corregir a un moment donat si la balança s’inclina cap a una
banda o l’altra, com parlam del (...) de la insularitat, que dius,
escolta, és que el cost de producció d’aquí de cap manera és el
mateix que hi ha a la península, és molt més car aquí produir
que a la península. Doncs això crec que tots tenim clar que s’ha
d’anivellar.

Nosaltres, lògicament, vostè també ho ha dit, els doblers hi
han de ser per fer inversions; aquella gent, que això hi ha estat
a una determinada època de la nostra història recent, aquella
gent que feia inversions pensant amb la subvenció. Bé, escolta,
a ca seva cadascú fa el que vol i es gasta els doblers així com
vol, aquells són pràcticament difunts; és a dir, el que fa avui en
dia una inversió per anar darrera una subvenció, està difunt, és
un mal empresari, té el recorregut molt curt. El que fa una
inversió i no mira si té qualque ajuda compensatòria dins aquest
sector bada i no ha de badar, perquè quan tu decideixes fer una
inversió, sí que has d’anar a veure què tenc, igualtat
d’oportunitats per poder competir amb igualtat de condicions
amb l’altra gent que pot demanar aquestes ajudes, i per això és
fonamental que es coneguin, és a dir que les ajudes siguin a
l’abast de tothom.

Dir-li també que la línia continuista no ha estat total, de fet,
nosaltres hem obert noves línies que no s’havien convocat cap
vegada dins el PDR, que hi eren, perquè dins el PDR, el Pla de
Desenvolupament Rural, doncs n’hi ha una catefa de línies i
aquí s’havien prioritzat unes quantes.
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També el que volem fer és, dins aquest període que queda,
que acaba el 2013, lògicament convocar-les de forma anual;
això tampoc no havia passat, es convocaven de forma quasi
bianual, les que es convocaven. I després també cercam, i aquí
hi posam la imaginació, noves fórmules per trobar nous
aprofitaments, perquè lògicament hi ha ajudes dins el sector que
en aquests moments tenim dificultats per trobar finançament,
com pugui ser el Proalfa, però que miram a veure si a través
d’alguns instruments que ja tenim dins el propi PDR, no dins
l’eix 1 ni l’eix 2, però sí dins l’eix 3, doncs a veure si ens poden
arribar doblers comunitaris per mantenir alguna d’aquestes
ajudes per al sector.

I després dir-vos també, que no vos he comentat abans, que
lògicament estam fent feina ja amb el disseny del programa
2014-2020, que és fonamental per al Pla de Desenvolupament
Rural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 458/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat alimentària de la carn.

I ara, per formular la segona pregunta, relativa a seguretat
alimentària de la carn, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Bonet. Té vostè deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. També volem adreçar la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip, podem parlar amb
ell d’agricultura en aquesta comissió, perquè tampoc no ens
passa moltes vegades, entre nosaltres sí que hem debatut
qualque proposició no de llei però amb el conseller no, és un
plaer poder-ne parlar perquè sí que hi ha moltes qüestions que
estan damunt la taula.

La nostra pregunta d’avui està presentada el 25 de gener i
venia motivada per la informació que havia aparegut sobre la
reducció de les contractacions de manescals. Començava amb
una comunicació de la Gerència d’IBABSA, que avisava de la
finalització de les campanyes de sanejament ramader, els
programes EET, identificació animal i vacunació Aujeszky, que,
segons es va informar a la premsa després, significava la
reducció d’uns cinquanta manescals dels controls sanitaris,
manescals contractats com a autònoms, que havien donat
cobertura a unes 3.000 explotacions ramaderes, donant
cobertura a la malalties com la malaltia Aujeszky, brucelAlosi i
tuberculosi de vacum i oví, encefalogia espongiforme bovina.

Segons informava la premsa, des de la conselleria se
justificava dient que era una mesura provisional fins al mes de
març mentre negociava les contractacions a la baixa i
mentrestant els 16 manescals de la conselleria es farien càrrec
d’aquests controls. Una pregunta que també pensam que avui té
oportunitat de contestar el conseller és si continua aquesta
provisionalitat.

El ColAlegi de Veterinaris avisava ja en aquell moment, en
el mes de gener, el preocupant que resultava per al president del
ColAlegi de Veterinaris, deia: “Nos preocupa que la sanidad
animal no sea una cuestión prioritaria para el Govern, hay que
tener en cuenta que si se rebajan los controles puede ser
perjudicial para la salud de las personas.” No volem caure en
l’alarmisme, de totes maneres insistien que el personal amb el
qual es pretenia fer front a aquestes tasques era insuficient, “y
compromete el estatus sanitario de la cabaña ganadera de
Balears con las graves consecuencias que se podrían derivar
tanto para la seguridad alimenticia y salud pública, como para
la viabilidad de las explotaciones ganaderas.”, en una nota
conjunta per a tot Balears.

Allò era una situació provisional, com hem dit, com va dir
la conselleria en el seu moment, que d’alguna manera posava en
perill una bona situació de control que s’havia vengut donant els
darrers anys, arribant a un control que pràcticament han
desaparegut aquestes malalties en alguns dels casos.

Però aquesta situació s’allarga en el temps, el 4 de març
llegim que més de 200 granges porcines esperen vacunes des de
fa dos mesos. “Según estimaciones de la Asociación de
Veterinarios del Campo, el número de granjas que no se han
sometido a controles sanitarios reglamentarios superan los dos
centenares, la cifra de ejemplares sin vacunar rondaría los
10.000.” Cert és que no hem de parlar d’un perill per a la salut
humana, en això sí que hi volem insistir, però sí que podria
causar a un moment donat greus danys econòmics als ramaders,
un sector que precisament no podem dir que estigui en la millor
situació.

A tot això hem de sumar, i ho posaré aquí a tall d’exemple,
l’aparició d’una nova malaltia que des del ministeri es proposa
un pla de vigilància, crec que no és anecdòtic sinó que demostra
la situació de provisionalitat en què ens trobam, l’anomenada
malaltia d’Schmallenberg; segons el ministeri es preparava un
pla de vigilància preventiu, que s’havia de tancar dia 2 de
febrer, amb la presència de directors generals, caps de servei de
veterinària de les comunitats autònomes; el ministeri avisava el
mateix 2 de febrer que les comunitats autònomes posaven en
marxa un programa de vigilància de caràcter preventiu front a
la malaltia aquesta d’Schmallenberg i el 13 de març teníem la
notícia del primer cas de virus Schmallenberg en territori
nacional, a Hinojosa del Duque, província de Còrdova.

No és un problema de salut humana, això ho hem de dir fins
ara, sí que ha provocat que alguns països hagin decidit prendre
mesures, com no deixar passar carn dels països més afectats,
França, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit; però sí que pensam
que a Balears hauríem de tenir més capacitat de prevenció de la
que se’ns ha pogut demostrar fins ara, no?
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Les mesures del Govern les hem hagut de conèixer a través
d’una proposició no de llei que va presentar aquest grup aquí,
se’ns va parlar de comunicacions, d’informacions a les ATS,
informació al ColAlegi de Veterinaris, més comunicacions,
difusió entre els ramaders afectats, la qual cosa trobam que no
és control estrictament parlant sinó informació sobre una nova
malaltia i, com deia al principi, exemplifica que crec que estam
en una situació de provisionalitat en aquest sentit des del mes de
gener que no és bo per al sector ramader.

Insistesc, a tot això crec que és oportú, per l’actualitat que
té, hi hem de sumar el recent tancament del principal escorxador
de Mallorca, el tancament de Carn Illa, la liquidació de Carn
Illa, que fa mesos que coneixíem, des de l’abandonament de
l’Ajuntament de Palma i les intencions de la conselleria tan
clares, ens sorprèn que es tanqui sense que s’expliqui cap
solució a curt termini. Avui sabem que l’escorxador de Manacor
assumeix bona part d’aquests “daixons”, però clar, hem de
pensar que també és un problema de seguretat alimentària
perquè hi ha d’haver tota una sèrie de controls veterinaris, com
recordava un regidor de Manacor.

Tot plegat crec que està prou motivada la nostra pregunta:
com pensa garantir la seguretat alimentària de la carn amb les
mesures que han adoptat recentment? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Li contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, bé, jo crec que
en cap moment hi ha hagut provisionalitat i afirm amb
rotunditat que no hi ha hagut a cap moment cap perill que hi
pogués haver el que s’ha comentat, un efecte negatiu per a la
seguretat alimentària o per a la sanitat animal, bé, de fet, una
cosa no va amb l’altra i de vegades pareix que es confonen,
supòs que no intencionadament, però bé, si fa falta després
també podem parlar un dia del que és la sanitat animal i el que
és la seguretat alimentària.

És ver que quan entram nosaltres ens trobam amb una
sobredimensió total i absoluta de determinats efectius dins
IBABSA, concretament, a més ens hi trobam en una situació un
tant irregular. Ens trobam que, com bé vostè sap i crec que ho
ha comentat abans la Sra. Oliver, aquí hi ha una cosa que es
diuen ADS, Associacions de Defensa Sanitària, que la seva
funció precisament és vetllar perquè hi hagi una bona sanitat
dins la cabanya ramadera, tant de boví, porcí, etcètera. Ens
trobam que, curiosament, els mateixos veterinaris que fan feina
dins les ADS pràcticament al cent per cent són els mateixos que
després, amb uns convenis un tant irregulars, fan feina dins
IBABSA.

Nosaltres què deim? Home, si les ADS són per cobrir,
precisament, i per vetllar perquè hi hagi una bona sanitat
ramadera, doncs escolta, que es facin les coses a través de les
ADS, i el que no càpiga aquí dins es farà a través de la direcció
general, amb els diferents veterinaris que tenim. Per tant, en tot
moment la cosa ha estat perfectament controlada, no hi ha hagut
cap problema ni un; s’han fet les vacunacions que s’havien de
fer, etcètera.

Home, lògicament, aquí crec que tots hem fet la primera
comunió fa estona quan es feia i un colAlectiu quan es queda
sense feina, doncs generalment escaïna i jo ho entenc, ho entenc
i crec que hem de deixar aquest marge perquè hi pugui haver
aquest bufec de disconformitat, el que passa és que hem hagut
de prioritzar en aquest aspecte en l’economia de la nostra
conselleria i ho hem fet, ja dic, pràcticament fent el mateix que
s’havia de fer, però llevant moltes despeses d’enmig, molt de
pressupost que es destinava a fer les mateixes coses que es
poden fer d’una altra manera, i aquí és allà on entra una bona
gestió.

Home, crec que amb aquest tema, i en això sé cert que
coincidirem, hem d’anar molt alerta a fer alarmisme, alarmisme
perquè és gratuït i fa molt de mal al sector, és a dir no fa mal a
l’adversari polític, allà on fa mal de bon dia de ver és al sector,
i aquí jo sí que demanaria que anàssim molt alerta i molt vius
perquè encendre uns determinats focs amb aquestes històries
venint d’on venim és delicat i, a més, és gratuït.

Vostè ha fet referència a un determinat virus, que és
l’Schmallenberg, efectivament, a nosaltres el ministre ens va
agafar a tots els consellers i conselleres de tota Espanya i ens va
dir: és a punt de sortir un cas d’aquests, us direm que poseu en
marxa un sistema de vigilància, un pla de vigilància en aquest
aspecte, i automàticament, quan se’ns comunica des del
ministeri s’hi posa; és a dir, les feines s’han anat fent. Tot i que,
ja dic, igual que ens passa amb l’escorxador, doncs els
colAlectius afectats lògicament alcen els peus, ho entenc
perfectament.

També, com vostè sap, sé perfectament del que parl i
precisament perquè sé perfectament del que parl i venc d’aquí
on venc crec que hi havia molta feina per fer a millorar la gestió
dins les empreses públiques; ens hem trobat unes empreses
superdimensionades, que hi ha vegades que qualcú ni
compareixia dins qualque empresa pública, que no sabien ni on
era, que per trobar-lo quasi quasi hem hagut de contractar un
detectiu privat perquè no sabíem on anar-lo a cercar. Clar,
d’aquesta situació n’hem de treure les conseqüències i no hi
podem continuar, i si tenim un sistema veterinari que ens permet
poder tenir una bona cura de l’estat del benestar animal, doncs
no hi ha perquè haver-ne de posar molts més.

I això toca les butxaques i jo sempre dic que la gent allà on
és sensible precisament és a les butxaques, i ho dic per a tots els
colAlectius i per a tots els colAlegis, i me quedo aquí, punto,
perquè podríem parlar molt més, lògicament, però tampoc no
tenc massa ganes d’obrir cap batalleta ni amb colAlegis de
veterinaris ni amb associacions de veterinaris ni res de tot això,
perquè ells tenen els seus interessos i crec que els han de
defensar, però en aquest moment jo som el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, som el màxim
responsable d’aquesta cosa i amb els menys doblers possibles
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he de fer el màxim possible i, com a mínim, el que fèiem i crec
que fins i tot ho millorarem, perquè es pot millorar: gestionant
bé els equips; veient on penjaven les coses; eliminant les coses
supèrflues perquè no ens donaven res més, sinó que el que passa
dins una obra, que quan n’hi ha més dels que toca es desbaraten
uns amb els altres fins i tot, i procurant que les feines sortint, i
amb això estic i amb això estam.

No hi ha hagut a cap moment cap problema de seguretat
alimentària, amb el concepte de seguretat alimentària, i és que
hi hagi suficient menjar per a tothom en bones condicions,
etcètera. De sanitat animal tampoc no n’hi ha hagut de
problemes, seguim fent els controls que s’han de fer. I també
vull recordar que després, dins els escorxadors, per al consum
humà s’ha fet ben igual que s’ha fet els darrers, és a dir es
continuen fent tots els controls oportuns que, a més, és el que
s’ha d’exigir, és a dir qualsevol aliment que es posi damunt la
taula del consumidor ha d’haver passat els rigorosos controls
que es passen. I això no lleva que el risc zero no existeix enlloc;
això no lleva que no puguem tornar patir malalties com les que
s’han patit dins tota la Unió Europea, que no vienen al caso,
però que són des de les vaques boges, llengües blaves, grip dels
pollastres, etcètera, però bé, que dins unes condicions de
normalitat és on es troba aquesta comunitat autònoma amb els
sistemes de control veterinari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I ara, per al torn de rèplica, té vostè,
Sr. Bonet, cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Conseller, gràcies, Sr. President. Entendrà de
totes maneres, Sr. Company, la nostra preocupació quan es fan
aquests avisos per part de colAlegis professionals o associacions.
I li vull dir i ho vull reiterar, hem anat molt alerta de crear cap
alarmisme, vull dir en cap moment no hem que perillàs la salut
alimentària. Li adreçam una pregunta per la preocupació que
ens genera aquesta situació i les propostes que hem pogut fer
han estat en positiu sempre.

Diu que ha trobat una situació sobredimensionada, de totes
maneres hem de dir, sobredimensionada però amb bon resultat,
perquè de vegades passa que hi ha empreses públiques o altres
qüestions que estan sobredimensionades i no hi ha cap resultat
i jo vull reivindicar aquí que d’anys enrera, i no vull parlar
d’una gestió d’uns o de gestió d’altres, però d’anys enrera
s’havia aconseguit prevalença zero en moltíssimes d’aquestes
malalties de què parlam, que hi ha aquests controls veterinaris.
Per tant, això és bo també per poder vendre un poc de qualitat
en el que produïm. De totes maneres, la situació de
sobredimensió, d’excés de personal o d’existència d’empreses
públiques és una situació que ve d’antic en aquesta comunitat
autònoma, i li agraesc que no hagi volgut fer el discurs al qual
estam habituats, tots hem fet la primera comunió sí i tots sabem
allò de qui tira la primera pedra, no? Per tant, que la tiri qui
pugui, però en aquest cas crec que si hem de prioritzar valdria
la pena que ens ho miràssim amb lupa, quan parlam d’una
qüestió delicada, com és salut animal, com és seguretat
alimentària.

Vostè afirma que no hi ha cap problema, que no ha existit
cap problema, i jo esper que continua essent així i li vull deixar
així de clar, no esper que la cosa vagi a mal; vostè afirma que no
hi ha hagut cap problema i jo esper que també continuï així,
però és una qüestió de prioritats. Seguim pensant que es podrien
prioritzar altres coses i ens podem equivocar, que funcionarà
perfecte així com vostè ha dit, a pesar de les retallades que,
segons com vostès mateixos ens varen informar, hi ha hagut en
els pressuposts destinats al control d’aquestes malalties:
brucelAlosi, tuberculosi, leucosi i peripneumònia han passat de
380.000 a 325 euros; a 122.678, segons informació que ens
passaren vostès des de la conselleria. Pensam que per ventura és
suficient, no ho sé, això el temps ens ho dirà, però és cert que
ens causa una certa preocupació aquest tema.

I vostè ha esmentat el tema dels escorxadors, ha dit que hi ha
també controls veterinaris o controls als escorxadors; bé, el
tancament de Carn Illa pens jo que també crearà problemes
d’abastiment o pot crear problemes, dubtes, no diguem
problemes, diguem dubtes sobre la seguretat alimentària. La
resposta del sector al tancament ha estat unànime en aquest
sentit, de gran preocupació, si Unió de Pagesos considerava que
la liquidació era necessària, però no s’hauria d’haver fet donant
un servei que és socialment necessari, advertia precisament que
hi podria haver problemes d’abastiment i seguretat alimentària.
ASAJA, amb una frase un poc més dura, deia que deixa el
sector a la UCI i que era imprescindible tenir un escorxador com
el de Palma. Els productors preveuen problemes d’abastiment,
en aquest, o el gremi d’abastadors deia que había vía libre a la
venta de productos foráneos. Tot això crec que són qüestions
que també alimenten la nostra preocupació respecte d’aquesta
situació. 

Tots estam a l’expectativa, tot i que no ha tengut una
repercussió molt grossa de moment, jo crec que de moment s’ha
assumit i que Felanitx no poden per les dimensions que tenen,
Manacor sí, però en aquest sentit supòs que el fet que hi hagi
hagut dos tancaments d’hospitals per mig, a més del tancament
de l’escorxador, mediàticament tapa altres qüestions.

Però avui mateix podem llegir com el regidor d’Agricultura
de l’Ajuntament de Manacor, que és qui principalment assumeix
la feina de Carn Illa diu que no podem sufragar les matances de
la comarca i de mitja illa, i diu: "tienen que ayudarnos en todo
lo referente a las revisions veterinarias y en el tema de
residuos". Clar, tenim una certa sensació d’improvisació en
aquest tema, pel tractament de residus i, en concret, per la
qüestió que avui ens tractaven. 

Per tant, ja acabant, pensam que aquest hauria de ser un
tema prioritari en el qual intentar preservar-lo dels retalls més
importants. En el tema de salut animal no haver-hi un control en
la ramaderia pot dur a pèrdues, com deia una notícia que he
llegit a la intervenció inicial. El tancament d’escorxadors també
facilita entrar la carn de fora, però també pot crear dubtes, jo
insistesc, sobre la seguretat en la carn. Clar, les associacions
diuen que la ramaderia està ferida de mort, és a dir, ja comencen
en aquest sentit. Jo crec que a vostè no li treuran els tractors,
però una certa preocupació sí que hi ha en tot el sector no només
pel tema dels manescals, però sí també, sobretot, pel tema de
l’escorxador del qual esper tenir oportunitat de parlar-ne amb
més profunditat en una altra ocasió.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Ara, per la contrarèplica, intervé l’Hble.
Sr. Conseller Company.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel darrer, jo no sé
si em treuran els tractors o no, són els mateixos que hi havia i
vostè ha fet referència, a més, que precisament els més durs han
estat de l’organització d’on jo provenc. De totes maneres tenc
una cosa clara, i els ho dic cada dia que em veig amb ells, els
podeu treure els tractors. El pitjor que pot fer una persona quan
surt al carrer és no calcular bé allò que pot recollir quan es torna
cap a casa seva amb el tractor, si se’n torna amb el remolc buit,
fotut. Després és quan ja no surten els tractors perquè diuen,
això no val la pena. I aquell tema, com també vostè sap, el
domin bastant bé.

Per tant, com que el domin bastant bé em preocupa
relativament poc. La meva preocupació, i així els he transmès,
és fer feina per no arribar que ningú hagi de sortir. El fet que no
hi hagi hagut massa repercussió jo ho veig com a una cosa
positiva del sector també, perquè hem parlat assíduament
d’aquells temes i jo crec que ells veuen la situació quina és i la
reconeixen i això ho vaig explicar en el Consell Agrari
Interinsular que hi va haver ja fa una sèrie de mesos i que
aprofit per dir que ara, dia 10, en tendrem una altra on tots
aquells temes els posarem al dia, doncs, ja els vaig explicar que
la situació era difícil. És un sector, el sector primari, que en les
situacions difícils, com que està acostumat a viure-les, aguanta
tot el que hagi d’aguantar i un poc més. És a dir, altres sectors
no aguanten tan bé aquesta situació de pressió i és perquè
genèticament estan acostumats dins aquest sector a aguantar-la.

Li coment que pràcticament no s’han rebaixat els controls
sanitaris; no s’han perdut qualificacions sanitàries de les
eleccions ramaderes, és a dir, no se n’ha perdut cap, i que, com
li he dit, des de desembre el Pla de vigilància del Schmallenberg
estava en marxa. Maldament diguessin en el mes de febrer que
encara no hi ha havia res, doncs ja estava en marxa. I hem
rebaixat pràcticament en 500.000 euros els costs de sanejament
ramader sense rebaixar cap control ni un. Aquí és on anam a la
gestió, les (...) continuaran rebent de la comunitat autònoma els
400.000 euros que hi havia prevists i la línia de control de
malalties animals, que abans es feien convenis entre IBABSA
i els manescals, es treuran a través del FOGAIBA, si no hi ha
res de nou. 

És a dir, fan uns moviments, però sempre per prioritzar.
Efectivament, prioritzar és el que hem de fer, és a dir, hem de
triar. Jo crec que amb això no anirem molt malament, poder
vendre qualitat d’acord amb els aspectes sanitaris avui en dia ja
no es qüestiona. Qualsevol producte si no té els estàndards de
qualitat ja no surt al mercat. I amb la cabanya ramadera és així.
Les carns tenen unes determinades qualitats, però la sanitària,
la variable sanitària, aquesta la duen totes, l’han de dur totes, a
més, hem d’exigir que la duguin totes. 

Entenc que vostès estiguin preocupats, perquè a mi també
em preocupa i m’ocupa el fet que no tenguem problemes. Li he
dit abans, el fet que facem les coses bé no vol dir que no ens
pugui explotar qualsevol cosa. És a dir, jo record la llengua
blava que vàrem arribar a aprendre molt dels moscardins, del
que són capaços, dels quilòmetre que volen i volen i volen i
vàrem acabar en llengua blava. Bé. Maldament haguéssim fet
tot el que haguéssim fet, haguéssim posat tots els foners a
llençar pedrades als moscards que entraven ens hagués entrat la
llengua blava, i d’aquí va botar després a la península o si no
d’aquí, des d’Àfrica. Són coses que no pots evitar i que no hem
de confondre després el fet que puguin dir, perquè no vareu
renovar el contracte a una sèrie de veterinaris ha passat això. Jo
crec que això ho hem d’evitar, si és possible. 

Quant a Carn Illa que em comentava, i abans no he fet
referència perquè ho tenia aquí el darrer anotat i no he arribat,
quan prenem la decisió ..., Carn Illa no ha estat improvisada. En
el mes de novembre ja va entrar l’empresa en causa de
dissolució i quan una empresa entra en causa de dissolució els
membres del seu consell d’administració tenen responsabilitats
penals, penals, si no prenen determinades decisions, que és dir
que estan en dissolució. Va ser possible aixecar-la i vàrem
destinar-hi fons totes les empreses que estàvem allà participant
i ara ens hem tornat a trobar que Carn Illa tornava a entrar en
causa de dissolució. Carn Illa per enguany tenia pressuposts
950.00 euros de pèrdues, però és que l’any passat varen ser 935;
l’any anterior, 1.150.000; l’any anterior a l’anterior, 1.150.000
i així per avall, mai no han baixat de 800.000 euros. Clar, això
no es pot aguantar. Intentam enviar un missatge, i així hem
parlat amb la gent, amb els proveïdors he parlat, amb Unió de
Pagesos hi he parlat, amb ASAJA hi he parlat, amb UPA hi he
parlat, perquè el sector que envolta tot aquest negoci ha de
donar també una passa endavant. Creim que gestionat
privadament pot donar molt més bon rendiment i tant
l’Ajuntament de Palma, en aquest cas, com la conselleria
estaríem disposats a donar una mà, però una mà, que és el que
podem donar en aquests casos. 

I coneixem perfectament la situació en què es trobaran els
altres escorxadors perquè hauran d’assumir aquest excés de
matances que venia des de Palma, però esperam que, d’una
manera o de l'altra, puguem entrar a curt termini en una situació
de funcionar normalment i correctament ja sigui a través de
Palma ja sigui millorant i perfeccionant els sistemes tant a
Manacor com a Felanitx.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.3) Pregunta RGE núm. 1744/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retallada d'un 25% del pressupost per al sector
primari.

Per formular ara la tercera pregunta, relativa a la retallada
d’un 25% del pressupost per al sector primari, intervé el diputat
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Bonet, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, per ventura, de
vegades, i té a veure amb allò que direm després sobre aquesta
pregunta, si aquest diputat tengués més informació no faria
segons quines propostes o segons quines preguntes, ho dic
perquè m’ha parlat una altra vegada del Pla de vigilància de
l'Schmallenberg, m’ha dit que han fet més iniciatives, però el 29
de març, quan vàrem debatre aquesta proposta aquí, se’ns va
parlar d’iniciatives que eren purament informació. No sé si s’ha
fet res més o no, però si s’han fet més coses jo li prec que ens
faci arribar la informació per a la nostra tranquilAlitat, no per res
més.

Parlam aquí d’una reducció, una retallada del pressupost, per
part del ministeri i té a veure amb allò que hem parlat abans, és
a dir, si les coses anassin d’una altra manera per ventura no
s’haguessin plantejat haver de renegociar contractacions amb
manescals o haver de funcionar d’una altra manera, no és ver?,
o no s’haguessin plantejat o haguessin pogut cercar la viabilitat
i no el tancament de Carn Illa que, per cert, va ser una iniciativa
amb la qual varen colAlaborar els distints grups, per una part
l’Ajuntament de Palma, en aquell moment el Sr. Fajeda era el
batle; el Govern, que era del Pacte, i iniciativa privada. Jo crec
que a priori era una iniciativa que no era dolenta. Nosaltres el
que criticam és que no s’hagi informat de la solució que tenen
pensada o de la solució provisional, si és que simplement se’n
vagi a Manacor, per ventura també l’Ajuntament de Manacor
agrairia ja tenir signat qualque tipus de conveni de colAlaboració,
pel que he pogut llegir avui en els diaris. Més claredat sobre
l’alternativa al tancament de l’escorxador de Palma.

Però bé, la pregunta ve motivada perquè evidentment en el
context en què ens trobam de crisi econòmica mundial i de,
diguem, de crisi d’ingressos que pateixen totes les
administracions el ministre Arias Cañete va anunciar un retall
del voltant d’un 31% del seu ministeri, 31% que és més del que
nosaltres vàrem posar en la pregunta el mes de març perquè això
varia segons el dia i, fins i tot, la quantitat, si és consolidada o
no és consolidada, es discuteix.

El Grup Socialista va analitzar i va fer els càlculs que
aquesta reducció significava: una reducció del 86% en
programes d’innovació tecnològica, del 20% en recursos
prorrogats, una reducció del 10% en assegurances agràries, una
reducció del 89% en tractaments de plagues, del 74% en suport
interprofessionals, del 86% en la llei de desenvolupament rural
que difícilment, que difícilment, podrem fer res a través de totes
aquestes iniciatives de desenvolupament rural tan interessants
i amb les quals confiam per fer coses per a la nostra pagesia.

Atesos aquests retalls del pressupost del ministeri i els
retalls que de qualque manera també s’han fet als pressuposts de
la conselleria, hem parlat amb veterinaris, però és cert que
tampoc no es fa aquelles promocions dels productes de les Illes
que es feien abans. Nosaltres entenem, de les respostes que
vostès ens han donat, que es redueixen a la mínima expressió.
Li vàrem demanar quines iniciatives pensen impulsar per
promocionar els productes locals i ens contesten que la
promoció dels productes agroalimentaris anirà dirigida a la
transmissió de qualitat mitjançant suport a les entitats que la
gestionen i tota classe d’accions encaminades a la promoció del
producte en el sentit més ampli. 

Clar, respost així tampoc no sabem ben bé què fan comptes
fer, però veim que quan acomiaden gent a SEMILLA era gent
que feia feina en producte local i tot això amb problemes que
se’ns afegeixen. Vostè ho deia, que hi ha calls en el sector dels
problemes, però que es vengui més la sobrassada de Múrcia que
la mallorquina crec que ens hauria de preocupar, ens hauria de
preocupar i hauríem d’explicar, hauríem de treure qualque
iniciativa o posar-nos al capdavant per impedir que aquestes
coses succeeixin. 

També hem de recordar una notícia recent, recent i era del
mes d’octubre, però bé, en aquell moment s’informava que
després de la conferència sectorial d’Agricultura, que s’havia
celebrat a Madrid amb la ministra de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí, encara la Sra. Rosa Aguilar, s’havia aconseguit
que vendrien 1,3 milions a Balears per desenvolupar programes
agrícoles i desenvolupament rural; 952.045 euros en concepte
d’aportacions de l’Administració central per finançar els plans
de zones establerts per l’aplicació de la Llei de
desenvolupament rural, aquesta que pateix una retallada del
86%; i altres quantitats més petites, però no per això menys
importants, devers 280.000 euros dedicats a la millora del sector
dels fruits de closca, 34.843 per a la lluita contra plagues, que
també pateix una reducció com hem parlat, 25.000 euros al
programa de suport a coordinacions en la biosfera. 

En definitiva, que retalls aquí, retalls allà avui té
l’oportunitat d’explicar-nos, Sr. Company, què quedarà de la
política agrària si realment el ministre Arias Cañete ens deixa
sense finançament en totes aquestes iniciatives de
desenvolupament rural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Li contesta el conseller Company, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Lògicament, Sr. Bonet, jo
m’estimaria més que pujàs un 30% el pressupost de Madrid i
que, a més, ens arribàs amb més proporció, que crec que és aquí
on hem de fer feina i ho enllaç un poquet amb allò que he
comentat abans de la insularitat i aquí el ministre Arias Cañete
no és conscient d’aquest problema que tenim. Estam en un
període d’ajusts importants a nivell de Madrid i segur que ens
afectarà. Hem de procurar compensar-ho millor d’una altra
manera. És a dir, almanco el meu objectiu és no sortir malparats
de tota aquesta història sinó que tot el contrari, a veure si som
capaços a curt termini que aquest efecte negatiu de la insularitat
pogués ser si no justament compensat almanco començat a
compensar i això ens dugués a poder neutralitzar qualsevol
disminució de pressupost que hi hagués.

No entraré perquè el que vostè ha comentat del tema que si
l’Ajuntament de Manacor voldria tenir algun conveni jo he
parlat fa estona, des del mes de novembre hem parlat amb el
regidor, amb el batle i tenc bastant clar el que pensen i el que
necessitarien, d’acord?

Vostè m’ha parlat de promoció dels productes, que també és
important, i que s’ha acomiadat gent que duia el producte local.
Nosaltres creim que precisament la promoció no ha estat
correcta, no ha estat bona. El que ha de fer és agafar les
estadístiques, de fet, no se’n fan estadístiques. Des de fa molts
d’anys es gasten doblers i és el matís, Sr. Bonet, que es gasten
doblers, no s’inverteixen doblers, es gasten doblers en promoció
i ningú no mira quins resultats té això, ningú no ho mira des de
fa molts d’anys, no vull donar la culpa ni a un ni als altres, des
de fa molts d’anys. Jo crec que el passat ens ha de servir per fer
futur, no per tirar-nos els trastos pel cap. Per aquest motiu
nosaltres vàrem dir, mira, això no funciona. Sap què ha
funcionat enguany? Una campanya que ha fet una determinada
mitjana superfície i ho vull dir perquè quedi constància de qui
és, perquè s’ha banyat fins els colzes pel sector, és Eroski, la
qual crec que amb la Sra. Oliver ens hi trobàrem, que va fer una
campanya de xot per Pasqua dient, tot el xot que
comercialitzarem a Eroski serà xot de les Balears. Sap què ha
duit això? Una mitjana de 10 euros més per xot amb relació a
l’any passat. Sap què ha costat aquesta campanya al Govern?
Zero, zero, el suport de la conselleria, el suport amb presència
del conseller d’Agricultura i del seu equip i agraesc també quan
hi ha gent dels altres partits polítics donant suport a campanyes
d’aquestes. 

Miri, altres campanyes en altres moments han costat bastant
de doblers i no ha suposat ni increment de quantitats venudes ni
increment de preu, i això a mi em preocupa. Llavors, facem
coses d’aquestes, però facem coses d’aquestes on si haguéssim
de posar qualque euro de l’administració això tengui un efecte
positiu sobre el sector, sobre el pagès i el ramader de baix. Per
desgràcia hem de dir que n’ha tengut poc d’efecte. 

Vostè em parla que efectivament que es ven més sobrassada
tal vegada de Múrcia que d’aquí, d’acord, això no ho aturarà
l’administració, l’administració no ho aturarà perquè no podem
posar portes que no entrin determinades produccions aquí. El
sector ho pot aturar i l’administració pot donar una mà, però
aquí hi ha molt més fons. Vull dir, això fa molts d’anys que

passa i a Sant Joan hi havia un pagès ja major que solia dir, fa
molts d’anys que passa, però encara és ver. I encara és ver, i hi
haurem de fer feina en això amb el sector. 

Darrerament vostè ha pogut veure també notícies que la
Guàrdia Civil ha trobat gent comercialitzant sobrassada ben
mallorquina, però no s’ha comercialitzat com tocava. I això
maldament sigui ben mallorquina i ben bona, que segurament és
ben bona, però no té els registres sanitaris pertinents. Per tant,
no es pot posar al mercat i et dol perquè tots els coneixem un
poc als que estan en aquestes situacions i Mallorca és molt
petita i et dol, però crec que s’enfoca molt malament el tema de
vendre determinades produccions que, a més, són referència de
Balears, en aquest cas de Mallorca, i crec que hi ha molt a fer i
duim un retard important que ens ha fugit, fins i tot, un poc de
les mans.

Per tant, en aquest cas de promoció hem d’anar, però el que
hem de fer és que es banyin els que s’han de banyar de bon de
veres i fer que les grans superfícies, les mitjanes superfícies
tenguin els nostres productes ben identificats i diferenciats. I
això hem d’aconseguir que ho facin perquè ho creuen, no per
obligació ni imposició, perquè creuen que és necessari que hi
sigui. Després veurem si nosaltres donam la talla com a sector,
després ho veurem, perquè després ens podem trobar amb
qualque sorpresa que ens pensam una cosa i que sigui una altra.

A Madrid s’han tocat una sèrie de temes. El tema dels plans
de zona dir-li que a Balears encara no en tenim cap aprovat i
que al PDRS, el Pla de Desenvolupament Rural Sostenible,
Madrid vol donar-li un canvi pràcticament total. Jo crec que
vaja, els vénen una sèrie de mesos rere nosaltres, jo que he
viscut un aterratge d’aquest tipus m’imagín que fan el mateix a
Madrid, però a mi em queda una esperança i és allò que li he
comença dient, que el ministre és conscient que aquí tenim un
problema de costs d’insularitat i tal vegada allò que per una
banda pot ser un retall, podem aconseguir per una altra que ens
compensi.

I també una altra cosa. A nivell de les ajudes que rep el
sector primari, no estan qüestionades perquè escolti, el 95%
vénen a través de les ajudes directes de la PAC i a través del co-
finançament del PDR, no del PDRS, podríem parlar, no tenc les
dades aquí, però podríem parlar segur d’un 91-95%, per tant, un
5% no ens farà anar ni endavant ni enrere. Em preocupa més ser
capaços d’aconseguir això altre que jo li dic.

Per tant, la situació de crisi hi és també a Madrid. I aquell
ministeri de Madrid que conflueix amb bastants coses amb la
nostra conselleria, toca molt més que agricultura i a través
d’aigua i de medi ambient, però sobretot temes d’aigua, que és
un recurs que hauríem de poder emprar de forma més regular
dins el sector i que donaria més beneficis dins el sector, també
és un tema que treballam amb el ministeri. I no és fàcil, no és
gens fàcil, però hi treballam. Aquí a l’estudi d’insularitat que els
vàrem fer arribar ho diu, nosaltres aquí hem perdut un 29% de
superfície en regadiu, quan dins Espanya només s’ha perdut un
2% els darrers deu anys i s’hauria de veure de quina manera es
pot recuperar. Això són inversions que en aquest moment a
Madrid ens han dit que no estan en condicions, però tal vegada
és el moment de pactar coses per al futur. I en això estam.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. En torn de rèplica intervé el Sr.
Bonet per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, no em tranquilAlitza la
seva intervenció, li ho he de dir, perquè la situació està fotuda
a tots els nivells, però precisament en aquest sector que ho passa
malament, que té necessitats, no tranquilAlitza per exemple la
darrera afirmació que acaba de fer, hi havia tot una sèrie de
basses que s’estaven fent i projectes i si retallen en les
subvencions per a regadius, no sé, poden empitjorar.

Les notícies no ens tranquilAlitzen, llegíem fa poc que “la
ganadería balear ha perdido 30.000 cabezas en los dos últimos
años”. Hauríem de reaccionar de qualque manera. Vostès quan
els vàrem demanar sobre agricultura ecològica, parlaven
d’ajudes relacionades al Pla de Desenvolupament Rural de les
Illes Balears, que seria una línia concreta de suport. Quan li
vàrem demanar com es concretaria el compromís del discurs
d’investidura del President, ens varen dir que mitjançant ajudes
del pagament directe, línies PDR, línies d’ajudes de l’Estat, que
es continuï amb el PDR per part del ministeri, ... Clar, tot això
són qüestions que en el mes de gener ens podien contestar amb
una certa seguretat i pensam que ara poden quedar a l’aire. Tot
això en el context del debat sobre la política agrària comuna, les
primeres notícies eren que s’havien de rebaixar i que l’oposició
espanyola, en això podem reiterar que hi ha unanimitat en
aquest sentit, és que no hem de deixar que se rebaixi ni un euro.
Curiosament parlam de la PAC, una política que podíem definir
d’intervencionista, és una política que intervé directament en
l’economia. I en aquest sentit per a nosaltres, i això ja és una
reflexió molt més ampla, ens convendria un canvi de rumb a
Europa, en el sentit que per reactivar un sector com l’agrari, per
reactivar l’economia en general, hem de començar a fer
polítiques de creixement també.

Hem vist que creu que el sector està realment malament, jo
no tornaré a esmentar tots els comentaris que hem fet a
l’anterior pregunta i també en aquesta. Pensam que la reducció
de programes que ha fet la conselleria ens deixa totalment en
mans d’allò que faci el ministeri la Unió Europea. Si el ministeri
retalla i la Unió Europea es planteja rebaixar la PAC el
panorama serà molt fotut en el futur. Podem millorar la gestió,
podem cercar aliats dins el sector privat. S’ha de lloar com
empreses com la que ha esmentat tenguin iniciatives d’aquest
tipus, hi estic completament d’acord. Per ventura aquí la
indústria agroalimentària no té la potència que hauria de tenir,
però és que tenim un sector turístic molt potent que podria
ajudar un poc més del que ajuda realment a l’agricultura i a la
ramaderia de la nostra comunitat autònoma. Però cal actuar, a
nosaltres ens agradaria veure una resposta un poc més proactiva
per part de la conselleria. 

He recordat que en el seu moment se demanava un pla de
xoc fa anys, eren unes altres circumstàncies i encara no havíem
entrat a la crisi econòmica, per ventura quan des de
determinades associacions professionals agràries se demanava
plans de xoc perquè l’agricultura estava en un estat terminal. Es
demanaven noves ajudes en plena crisi econòmica, no sé, per
ventura ara no ho hem de plantejar així, però si el canvi no el
podem fer des de les Illes Balears haurem de ser més
imaginatius i no esperar que de tant en tant la iniciativa privada
tengui una idea i ens hi apuntem, sinó que l’administració i el
Govern han d’estirar del carro, com ha fet des del principi i com
és la filosofia de la política en matèria d’agricultura a tot
Europa, perquè record que la PAC, que és el que aplicam aquí,
que és el 95% ha dit vostè de la política agrària que puguem fer,
és una política intervencionista clarament, que parla fins i tot
d’intervenir en els mercats per regular els preus, segons l’actual
president d’ASAJA és una manera de subvencionar els
consumidors, no els pagesos. Hi estam d’acord, però és una
política intervencionista, val la pena dir-ho i la defensam i
volem que no rebaixin ni un euro. Això ho diuen vostès i ho
deim nosaltres, nosaltres no som ortodoxos liberals, però vostès
sí o alguns de vostès sí i també reclamen que la PAC, que és una
política intervencionista, no es rebaixi. Per tant, si aquesta és la
filosofia, si la filosofia és que s’ha d’intervenir en l’agricultura
arreu d’Europa, no podem dir que des d’aquí no podem fer res
més, sinó que hem de trobar la manera de fer més coses. Per
ventura, ara sí que ens hem de plantejar un pla de xoc, per
ventura ara és més necessari que fa quatre o cinc anys, un pla de
xoc per ajudar en molts de temes, aquí només n’han sortit uns
quants, que esper que tinguem oportunitat de continuar debatent
molt aviat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Ara per tancar i en contrarèplica intervé
l’Hble. Conseller Sr. Company. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

La PAC és una política intervencionista..., tot depèn de com
es miri. La PAC és una política que marca una sèrie de fites per
on t’has de moure i després els estats membres la poden regular
un poc més, i les comunitats autònomes, en segons quins temes,
també la poden regular un poc més.

Des de l’any 2000 ha canviat molt això, ja li ho he comentat
abans. La PAC podria ser una política intervencionista, no crec
que sigui la definició, però des de l’any 2000 l’orientació en el
mercat està dins tots els documents que surten des de
BrusselAles, orientació en el mercat, orientació en el mercat, la
qual cosa no vol dir que dins aquesta política agrària
comunitària orientada en el mercat, no es deixin una sèrie de
mecanismes de mercat per regular, però per regular quan hi ha
una gran caiguda de preus, etc., en condicions molt
determinades, però poca cosa més i, de fet, cada vegada menys.
La gran batalla de les organitzacions agràries a nivell de
BrusselAles sempre és aquesta, que demanen més mecanismes de
mercat, perquè això et dóna una estabilitat i una tranquilAlitat,
però la Unió Europea t’envia cap a altres llocs, fins i tot t’envia
cap a les assegurances agràries, perquè aquesta vaivens, sobretot
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per qüestions meteorològiques, quedin coberts a través
d’assegurances agràries.

Vostè ha dit que havien quedat a l’aire determinats temes.
Escolti, és que del que jo em vaig trobar a la conselleria no ha
quedat res a l’aire, res, absolutament res. Hem fet coses. Han
quedat un parell de línies d’ajudes que conceptualment no les
podem admetre. Ara en pagarem una, d’agricultura ecològica,
280.000 euros i que se varen firmar el mes de maig del 2011, un
poc abans de les eleccions. Els altres..., jo li dic el que m’he
trobat que ara va fins al confirming, 280.000 euros. No vull dir
que no els hi puguem enviar, però és que els altres consells
reguladors s’han quedat pràcticament a zero quan varen buidar
aquesta partida els anteriors gestors. Això em pareix correcte i
han vengut a queixar-se els altres consells reguladors d’aquesta
situació. No em pareix correcte, crec que els recursos que hi
hagi, siguin molts o pocs, s’han de distribuir el més
equitativament possible. És a dir, el Consell Regulador de la
Ensaïmada tots sabem el que ha patit, i el d’Oli, el de la
Sobrassada, tots, un darrere l’altre, tots.  Per tant, no es poden
escorar tant les coses. Ho dic perquè hi ha gent que després
empra aquest argument per dir que no es dóna suport a
l’agricultura ecològica. No, no, una altra cosa és donar-te tot el
sac. Jo crec que això no és just a més. A més, les ajudes les hem
d’enviar a gent que les pugui multiplicar. De vegades parlam
d’ajudes enviades als sectors extensius que ho passen molt
malament, en secà; és molt complicat fer viable una agricultura
d’aquestes, a posta hi ha determinades compensacions, d’acord,
i aquesta agricultura extensiva i en secà ens dóna uns beneficis
mediambientals i paisatgístics, tal vegada altres agricultures més
intensives no necessiten tant de suport. De fet, no la facis si no
pots subsistir per tu mateix. Aquest seria un missatge a nivell
extrem, però ni tant ni tant poc.

La reducció de programes que ha fet la conselleria, niego la
mayor. No, no, no hem reduït, tal vegada el que fèiem a una
banda, ara ho feim a una altra i optimitzam els recursos.

També ha tengut una frase que m’ha fet gràcia, “no podem
esperar que de tant en tant el sector tengui una idea”. Miri, si
això és així el sector és mort i l’hem acostumat a això, que de
tant en tant pugui tenir una idea. Però no, jo ho he viscut, estar
assegut a taules i a la taula qualcú dir: “és que la conselleria ens
ha de vendre les porcelles”. Idò miri, no, tu ets mort, no, ets tu
que has de vendre les porcelles, no és la conselleria, a no ser que
hi hagi un denou tan gros com les vaques boges o les llengües
blaves, que es va haver de menester una intervenció aquí i arreu
de tot Europa.

I efectivament, en un moment donat hi havia plans de xoc i
nosaltres deim que han xocat. La gent que els ha rebut i els ha
utilitzat pel que els havia d’utilitzar ha pegat un bot de qualitat
i ho està passant molt malament, però es pot defensar.

Per acabar i passant al tema objecte de la pregunta,
lògicament amb el pressupost que tenim haurem de bellugar.
Però a dia d’avui, la setmana passada i l’anterior, nosaltres
tenim concretament una persona que és pràcticament més a
Madrid que aquí, que és allà on ha de ser, per defensar els
interessos que ens interessa defensar per a Balears. I dins la
situació, tenc esperances de poder aconseguir coses i en això hi
feim feina, no només jo, sinó també el president Bauzá ha parlat
en dues ocasions amb el ministre Arias Cañete i em consta que
hi ha una reunió pròximament, on la seva presència és per
rematar la nostra postura de força per aconseguir que venguin
el màxim d’ajudes possibles, dins la situació que tenim. Però
crec que Balears històricament ha pogut rebre molt més el que
ha rebut i l’aigua no es perd mai per un costat, eh?, tal vegada
és que des d’aquí tampoc hem fet les passes ni hem tocat a les
portes adequades i hem perdut poc temps a Madrid i poc temps
a BrusselAles. Jo crec que això ho estam invertint, estam tocant
portes que tal vegada abans es tocaven a nivell funcionarial,
però que aquí és a nivell polític que s’han de fer determinades
gestions. Veurem on acabarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Finalitzat el primer punt de l’ordre del dia, agraïm
la presència del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori i dels càrrecs que l’han acompanyat.

Feim un petit recés d’un minut, si els pareix bé.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i la votació de les següents proposicions
no de llei. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2059/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a recuperació dels
doblers estafats al poble.

M’acaben de dir que hi ha un consens per a l’alteració de
l’ordre del dia i que la primera de les proposicions no de llei
serà la presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa
i Més per Menorca, relativa a la recuperació dels doblers del
poble. Per part del grup proposant té la paraula el Sr. Barceló
per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Hem viscut a les Illes Balears, per
desgràcia, en aquests darrers anys molts de casos de corrupció
política en què s’han estafat, com deim nosaltres a la proposició
no de llei, doblers als ciutadans i ciutadanes, doblers que des del
nostre punt de vista creim que hi ha una qüestió unànime dins
la societat i és que es reclamin i que es retornin. De fet, molta
gent -n’estic convençut- que si van o no van a la presó o si tenen
o no tenen condemna els culpables d’aquestes situacions, els
preocupa manco que no el tema de si tornen o no aquests
doblers. Per tant, creim que sempre és funció del Govern de les
Illes Balears defensar els interessos dels ciutadans, defensar els
recursos públics i, per tant, no només personar-se en les causes,
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sinó fer tot el legalment possible perquè aquests doblers es
retornin a les arques d’on mai no s’havien d’haver robat.

Hi ha una sentència molt recent, la 18/2012 de l’Audiència
Provincial de Palma, que afecta a més l’expresident del Partit
Popular, Sr. Jaume Matas, i la sentència reserva a l’acusació
particular, en aquest cas a la comunitat autònoma, les accions
oportunes per reclamar les quantitats indegudament cobrades
per l’entitat subvencionada Agencia de Noticias Baleares, SL.
Aquesta agència de notícies, segons indica la mateixa sentència,
va rebre uns doblers que no haurien d’haver rebut, que no eren
conforme a llei. De fet, concretament la sentència diu: “se
reserva a la acusación particular, comunidad autónoma, las
acciones con las que se crea asistida para reclamar aquellas
cantidades indebidamente cobradas por la entidad
subvencionada, Agencia de Noticias Balear, y se reserva a la
acusación particular, comunidad autónoma, las acusaciones de
que se cree asistida para reclamar a la entidad Agencia Balear
de Notícias la cantidad de 1.225, 96 euros que, pagada por la
Administración autonómica fue devuelta por D. Miguel Mateo
Oliver a la mercantil dicha”.

És a dir, dues accions per reclamar una sèrie de quantitats -
insistesc- que d’acord amb la sentència no es varen cobrar
legalment, sinó que hi va haver un ilAlícit clar.

En aquest sentit, per tant, va aquesta proposició no de llei
que esperem que tengui la unanimitat de tots els grups
parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. S’ha presentat una esmena RGE núm.
3177/12, per part del Grup Parlamentari Popular.

Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula pel grup
proposant la Sra. Virtudes Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Efectivament el Partit Popular ha presentat una esmena
bàsicament perquè consideram que el llenguatge que s’ha
d’emprar al Parlament de les Illes Balears ha de ser el més
exacte possible i no parlam de cap estafa, sinó que parlam de
sous presumptament pagats de manera indeguda i, per tant, en
aquest sentit la nostra esmena, que crec que a més segons m’ha
manifestat el portaveu del PSM serà admesa.

Entrant al fons de la qüestió, crec que hi ha tres temes
fonamentals. Un primer tema, parlam d’una sentència que no és
ferma, per tant, la comunitat autònoma com molt bé va
manifestar el conseller de Presidència fins que aquesta sentència
sigui ferma no podrà exercitar o iniciar cap tipus d’expedient en
què es demani, si pertoca, que es retornin aquestes quantitats,
això per imperatiu legal. Hi ha innumerables sentències del
Tribunal Constitucional en aquest sentit apart de la normativa
de la Llei de procediment administratiu, a la mateixa llei
d’enjudiciament criminal. Per tant, en aquest moment no es
poden reclamar aquestes quantitat, però crec que és constant la
posició des del primer moment d’aquest govern manifestada al

plenari a preguntes dels grups de l’oposició, que el Govern de
les Illes Balears, presidit pel Sr. Matas reclamarà totes aquelles
quantitats... -pel Sr. Bauzá-, que els tribunals considerin que
s’han de reclamar. Vull dir, això és un tema claríssim, crec que
ningú no ho posa en dubte, sinó tot el contrari i ho farà en tots
els casos. 

Vostès plantegen amb aquesta PNL un tema molt concret,
que és una part d’un plet concret, que és una subvenció, que
dissenteix del que vostè diu, no es parla en cap moment d’ilAlícit
penal en la sentència, però crec que no és un tema de discutir els
continguts de la sentència, sinó de fixar un criteri polític, i el
criteri polític és claríssim i així s’ha manifestat i a més s’ha
actuat en conseqüència.

El Govern del Partit Popular, així ho ha manifestat el
president Sr. Bauzá, així ho ha manifestat el conseller de
Presidència quan se li ha preguntat al plenari, reclamarà en tots
els casos i contra tothom, sigui qui sigui, aquelles quantitats que
indegudament hagi pagat i puguin perjudicar la comunitat
autònoma. 

La mateixa coherència demanam a totes les forces polítiques
ja que, si bé el Partit Popular ha estat tremendament exigent i
crec que la ciutadania ens ho va agrair i així ens ho demandava
i així havia de ser, per descartar de les seves files aquells casos,
fins i tot -fins i tot- de presumpta corrupció, no totes les forces
polítiques han obrat amb la mateixa contundència, de totes
maneres cadascú és molt lliure de fer a casa seva allò que
consideri.

El que sí els garantim és que no només en aquest cas que
esmenten en aquesta proposició no de llei, sinó en tots aquells
altres casos que puguin afectar els interessos de la nostra
comunitat autònoma, sigui qui sigui qui hagi actuat en contra de
dret, seran reclamats per la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions pel grup que no ha
presentat esmenes, per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta intervenció no
s’asseurà damunt la subtilesa de les paraules a què ens volia dur
el Partit Popular.
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Amb aquesta proposició no de llei que en aquesta comissió
ha presentat el Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca ens endinsam en l’època més fosca, més
tenebrosa, més esperpèntica, si m’ho permeten, del que ha estat
la vida del govern de les nostres illes; l’època del creixement
econòmic desmesurat, de la bombolla urbanística, de la
bombolla financera, l’època de la desmesura sense fre al govern
autonòmic, el govern de les grans inversions totalment
desmesurades, dels megaprojectes públics dissenyats i executats
enmig d’un gran creixement econòmic que l’únic que feia era
tirar més llenya a un foc que ja de per si era massa gros.
L’Administració com a proporcionadora de la desmesura del
creixement econòmic, l’Administració com a la palanca per
accelerar un creixement econòmic que ja no tenia mesura. 

Va ser l’època del govern del Partit Popular, del govern del
Sr. Matas, va ser l’època del Palma Arena, del metres que
s’inundaven, de les autopistes a l’estil de l’scalextric i de
l’òpera de Palma. Va ser l’època del frau urbanístic, dels
informes fets a mida. Va ser l’època de la prepotència, de
l’arrogància, de l’adulació al president i al govern costi el que
costi. La pitjor època de la nostra democràcia si la valoram des
de la qualitat del govern i la capacitat d’administrar allò públic,
entesa, la capacitat d’administrar allò públic, com la capacitat
de ser equànime, de pensar en el bé comú i de defensar sempre
per damunt de tot l’interès general.

Fixin-se si va ser pèssima aquesta etapa que no trobarem cap
responsable del Partit Popular que tengui la capacitat i la
determinació de reivindicar aquesta època, de voler defensar-la,
ni tan sols de voler-la justificar, i així, amb tots els dirigents
d’aquesta època totalment arraconats, amb algunes excepcions,
molts d’imputats i alguns ja amb sentència ferma
condemnatòria. 

El Partit Popular en aquests moments mira ara cap a una
altra banda com si ells no hi haguessin estat ni haguessin tengut
la responsabilitat de dirigir aquesta comunitat entre els anys
2003 i 2007: 1 president, 4 consellers, 40 alts càrrecs pendents
de la justícia, massa gent pendent de la justícia i les primeres
sentències que ja comencen a caure. Andratx, el cas de les rates,
el cas de la Visa i aquest mateix de l’Agència de Noticies Balear
són senzillament els primers exemples. 

Els excessos del poder aturats i posats al lloc que els
correspon per una justícia, segur que massa lenta, però
inqüestionablement efectiva, l’única garantia en aquests casos
amb què compten els ciutadans del carrer per afrontar amb
dignitat la sensació d’impotència davant l’abús desmesurat de
qui exerceix el poder, la instrumentalització en aquest cas dels
recursos públics, dels recursos de tots els ciutadans per assolir
un sol objectiu: millorar la imatge del seu president i de l’acció
de govern, els diners que facin falta amb els mecanismes que
siguin necessaris per tal d’adular el seu president, de tapar les
seves equivocacions, de justificar les seves decisions.
Finalment, però, i ho deia abans, la justícia ha acabat posant les
coses al seu lloc. 

I aquí hauríem de dir que fins i tot valdria la pena que alguns
diputats tinguessin sempre present el que ha estat aquest procés
judicial, que no l’oblidàssim i més a l’hora d’alçar d’una manera
tan lleugera el seu dit acusador. És cert, la memòria moltes
vegades és feble, però el respecte es guanya amb la trajectòria

treballada, dia rere dia, des de la coherència i l’educació de
servei públic, i quan ja no hi ha mitges tintes, sinó que hi ha
sentències clares que evidencien la malversació dels diners
públics per part de qui estava governava en aquell moment, era
l’única opció que queda, l’únic gest que el Govern de les Illes
Balears pot fer davant la ciutadania és acatar aquesta sentència
judicial i reclamar i recuperar els doblers estafats als ciutadans
d’aquesta terra.

En aquest sentit, per tant, donarem suport a la proposta
presentada pel Sr. Barceló.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, intervenció directament del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Només és per matisar una sèrie de
qüestions. Efectivament, aquesta proposició no de llei és d’un
cas molt concret, la portaveu del Partit Popular ha dit que en tots
els casos s’ha de reclamar, no faltaria més, en tots i cadascun
dels casos de corrupció s’ha de reclamar el que s’hagi robat,
estafat, la paraula que vulguin dir, però és que aquest cas en
concret té una transcendència que crec que a ningú no se li
escapa i per això s’ha fet una proposició no de llei per aquest
cas en concret. 

En aquest cas s’ha condemnat el Sr. Matas i Palou, el Sr.
Alemany, el Sr. Romero de la Cerda i el Sr. Joan Martorell,
resulta que un dels condemnats, el Sr. Jaume Matas i Palou, va
ser president de les Illes Balears i era el president quan es varen
cometre els delictes pels quals han estat condemnats i una de les
qüestions que ha sortit damunt la taula són una sèrie de
quantitats que la sentència bé diu... com bé diu “indegudament
cobrades”, que es reserva a la comunitat autònoma les accions
per reclamar aquestes quantitats. 

Per tant, crec que a ningú no se li escapa la transcendència
d’un expresident condemnat encara que, com també comentava
la portaveu del Partit Popular, efectivament cap recurs, i això
encara pot anar per llarg, a més de tots els judicis que encara hi
ha pendents relacionats amb el cas Palma Arena i d’altres.

Per tant, continuarem insistint al llarg de tots aquests
processos a defensar els interessos dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears. 

Quant al tema del llenguatge, acceptarem l’esmena del Partit
Popular, probablement tècnicament és més correcte, però crec
que la nostra proposició no de llei el que pretenia era dir les
coses clares, utilitzar el llenguatge que els ciutadans i les
ciutadanes utilitzen i que s’entén molt millor. En qualsevol dels
casos, no entrarem a discutir qüestions formals. Crec que si tots
els grups parlamentaris estam d’acord podem acceptar la
transacció que ha proposat el Partit Popular.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Barceló. Crec que passam... 

....sí, evidentment, crec que no hi ha cap tipus de problema.
Queda aprovada per assentiment aquesta proposició no de llei
amb l’esmena en qüestió que ha estat acceptada RGE núm.
2059/12.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3226/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a fons de competitivitat.

Continuam. Per a la defensa de la segona proposició no de
llei RGE núm. 3226/11, presentada igualment pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a fons de competitivitat intervé l’Hble. Sr. Barceló, com
vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei és del
20 de setembre del 2011, per tant, fa molts de mesos, però així
i tot creim que és d’absoluta actualitat en aquests moments, a
més, és una reiteració d’una proposició no de llei que el nostre
grup va presentar a la passada legislatura i que, si la meva
memòria no falla, no va arribar ni tant sols a poder-se votar en
comissió per la saturació legislativa que els finals de legislatura
sempre duen. Per tant, és bo que la discutim i la debatem en
aquesta legislatura.

Fa referència a una decisió del Govern espanyol, en aquells
moments presidit pel Sr. Rodríguez Zapatero, de no avançar les
quantitats compromeses del fons de competitivitat a les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2011, un càlcul aproximat de
240 milions d’euros i que ens corresponen d’acord amb la Llei
de finançament autonòmic.

Posteriorment, com sabem en aquesta decisió -decisió, per
cert, fortament criticada pel meu grup parlamentari i per
l’anterior govern de les Illes Balears- es va presentar el pla de
sanejament del Govern les Illes Balears davant el Ministeri
d’Economia i Hisenda, encara en aquells moments la ministra
era la Sra. Salgado, i en aquell document, que és aquest que
tenim aquí, Pla econòmic financer per al reequilibri de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 2011-2013, es
renunciava a demanar aquest avançament previst dels 240
milions d’euros.

M’avanç..., ho dic perquè ha sortit altres vegades, ja sé que
no es renuncia a cobrar aquests 240 milions, es renuncia a
l’avanç dels 240 milions, això vol dir que els cobrarem si tot va
bé, perquè jo ja en tenc dubtes, dins el 2013. Insistesc, tenc
bastats de dubtes vist el que està passant darrerament, però
resulta que aquests dies hem vist com s’ha tornat presentar un
altre pla d’equilibri -jo dic de desequilibri- a les Illes Balears, de
retallades per valor de 350 milions d’euros. Si aquests 240
milions d’euros arribassin, aquest pla de 350 ja no seria de 350,
ja seria de 110 i, per tant, la situació damunt l’economia i
damunt la sanitat i l’educació seria molt diferent a la que
correspon.

No entram ja a parlar del que ens haurien d’avançar del
2012, no hi entram, parlam per tant del fons de competitivitat
previst per al 2011, que és l’objecte de la proposició no de llei
i -insistesc- un doblers més necessaris que mai. 

Per tant, proposam lamentar i rebutjar aquesta decisió del
Govern de l’Estat, de l’anterior govern, però que l’actual govern
tampoc no ho ha arreglat, i lògicament també volem expressar
que no compartim que el Govern de les Illes Balears, perquè li
aprovassin el Pla econòmic financer l’any passat, renunciàs a
aquest avançament d’aquests 240 milions d’euros que -insistesc-
, vista la situació actual, són més necessaris que mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i ara per a fixació de posicions, té la paraula el Sr.
Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. L’Estatut d’Autonomia de
2007 va suposar un nou plantejament en relació amb el
finançament de les Illes en tant que va ser una passa important
per poder reconèixer qui més aportava a la caixa comú. 

Aquest nou plantejament es resumia bàsicament en dos
conceptes: el primer, reconèixer d’una manera explícita el
dèficit, el retard de les inversions de l’Estat a les nostres illes.
Ho vàrem valorar: 2.800 milions d’euros; es va marcar un
termini: 7 anys, i una obligació: 400 milions d’euros cada any.

La segona qüestió, el segon concepte és la necessitat de
garantir que aquelles comunitats autònomes amb més capacitat
de generar riquesa no es vegin fortament afectades pel seu
compromís de solidaritat, açò és que puguin continuar creixent
i avançant i continuant sent motors del nostre estat. En aquest
sentit, per tant, es definia un nou model de finançament on, per
una banda, el fons de cooperació garantia els serveis bàsics
iguals per a tots els ciutadans i per altra banda, el fons de
competitivitat permetria garantir, hauria de permetre garantir
precisament donar aquell suport a aquelles comunitats que són
més capaces de generar riquesa. 

Un fons de competitivitat fixat en 240 milions d’euros, una
obligació de l’Estat, tal com ho estableix la Llei de finançament
autonòmic amb la nostra comunitat autònoma, que no es pretén
complir fins al 2013; una obligació, jo diré que perdonada a
l’Estat per part del Govern de la nostra comunitat autònoma en
tant que al Pla de sanejament que va presentar aquell mes de
juliol senzillament reconeixia que podia esperar al 2013 a
cobrar-la i aquí es produïa realment el primer gran pla de
retallades per part del Partit Popular que suposava, bàsicament,
perdonar el cobrament dins aquesta mateixa anualitat de 240
milions d’euros corresponents al fons de competitivitat.
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Són diners que ens pertoquen, que han produït els ciutadans
de les nostres illes, que necessitam, que són fonamentals si
volem donar suport al nostre teixit productiu, però això no acaba
realment aquí perquè els plans de retallades malauradament han
continuat i des del mes de juliols n’hem vist d’altres. 

El segon gran pla de retallades el podríem veure als
mateixos pressuposts de l’Estat del 2012, on ja no apareixen les
inversions estatutàries, se’n recorden dels 400 milions d’euros
d’inversions cada any?, on a més a més, vàrem veure reduccions
d’aportacions a quasi bé tots els capítols i, a més a més,
s’establien algunes pujades de taxes que laminen la nostra
economia. 

Amb aquest segon pla, amb aquests pressuposts generals de
l’Estat ens adonam que el govern autonòmic es queda sense
opcions per establir cap tipus de pla d’estímul econòmic a través
de les inversions. Això sí, el Govern ho fa sense massa
problema, continua dient que sí senzillament per por -suposam-
d’alçar la veu davant Madrid.

Finalment, ens trobam el tercer gran pla de retallades, el
presentat aquest dilluns passat 30 d’abril, 350 milions d’euros
que suposen tancar hospitals, retallar serveis educatius, que
suposen aplicar fins i tot el cèntim sanitari i d’aquesta manera
continuam castigant els ciutadans des del Govern, com si aquí
no passàs res. I evidentment els feim una reflexió entorn aquest
tercer pla de retallades. Haurien estat necessàries aquestes
retallades del passat dilluns si haguéssim tingut..., si el Govern
del Sr. Bauzá no hagués perdonat els 240 milions d’euros del
fons de competitivitat? Si haguessin batallat i haguessin
treballat aquests 240 milions d’euros, establerts a la Llei de
finançament autonòmic; si el Govern hagués defensat i no
hagués deixat perdre aquests 240 milions d’euros, establerts a
la Llei de finançament, possiblement ara en aquests moments no
faríem les retallades que es varen presentar el passat dilluns.

Però aquesta és l’actitud que de qualque manera estam
veient de manera reiterada al govern autonòmic. Una actitud
que de qualque manera resumeix amb allò de ser dèbil davant
dels forts i a la vegada de ser molt fort davant dels dèbils. Estam
veient un govern que és molt dèbil davant de Madrid, perquè
senzillament es dedica a sentir, a ser i executar aquelles ordres
que el Sr. Rajoy li demana. Però, en canvi, el govern autonòmic
és molt fort davant dels ciutadans, és molt dur a l’hora d’establir
càstigs directes que suposen menys educació, menys sanitat,
menys atenció. I amb aquesta actitud, traslladada en el dia a dia
ens adonam que cada vegada s’empobreix més.

Des d’aquest plantejament per tant, el Grup Socialista
reivindicarà allò que ens pertoca, donarem suport a la proposta
del Sr. Barceló i defensarem els interessos i animarem el govern
autonòmic que defensi aquests interessos, que els batalli fins el
darrer moment, tot i que ja ha dit que els havia donat per
perduts. Per tant, l’animarem perquè sigui i continuï sent fort
davant dels forts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Mercadal, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc respondre al Sr.
Pons, perquè crec que ha fet unes alAlusions al pla presentat el
passat dilluns i que són conseqüència directa de la seva actitud,
del seu partit i del seu govern. I aquestes són les conseqüències
que estam pagant tots, no passem pilotes a l’altre costat, quan
són vostès els que han deixat els comptes de la comunitat
tremolant.

Ja per entrar dins la proposició presentada pel PSM,
començaré llegint el contingut de la proposició que presenten
avui, perquè resulta del tot curiós que allò que no es va fer
durant l’etapa del govern del pacte, es reclami ara al nou
govern. Diu la proposició no de llei: “el Govern espanyol es va
negar poc abans -poc abans- de les passades eleccions
autonòmiques, a avançar les quantitats compromeses del fons de
competitivitat”. Per tant, queda clar que ja en època dels seus
socis de govern, del PSOE del Sr. Zapatero, el de l’aliança de
civilitzacions i d'altres frases mítiques, es varen negar a fer la
bestreta o l’avançament de les quantitats previstes en el fons de
competitivitat.

Però a més, continua la PNL dient: “el pla de sanejament
presentat i aprovat, -per cert a la primera, cosa que el pacte no
va fer en quatre plans presentats i cap aprovat-, renuncia a
demanar aquest avançament”. I això no és cert, el Govern no ha
renunciat a cap quantitat que li pertoca. Ho repetiré perquè
quedi ben clar, el Govern no ha renunciat a cap quantitat que li
pertoca. És més, el Govern lluitarà per les quantitats que
pertoquin a les Illes Balears allà on faci falta i front qui faci
falta, perquè són doblers que ens pertoquen i als quals no
renunciarem. Faltaria més!

Per altra banda, el Govern no ha anunciat ni ha dit en cap
moment que renunciava a cap quantitat que ens pertoca. Això
ho vull recalcar perquè quedi ben clar. Però a més i entrant en
el fons de l’assumpte, les quantitats de què parlam no han
vençut. La disposició transitòria segona de la Llei 22/2009,
sobre finançament de les comunitats autònomes, de 18 de
desembre, autoritza el ministeri, llavors d’Economia i Hisenda,
perquè acordi la concessió de bestretes o avançaments per als
exercicis 2009, 2010 i 2011, a compte dels fons i recursos
addicionals. És cert que durant els exercicis 2009 i 2010 el
ministeri va transferir avançats els doblers, o part dels doblers,
corresponents a les anualitats per al fons de competitivitat. Però
a l’exercici 2011 el ministeri va retirar a la nostra comunitat
autònoma la totalitat d’aquests avançaments a compte i, per tant,
no s’ha rebut cap quantitat derivada d’aquest fons de
competitivitat, cap avançament. 
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Aquesta va ser una decisió unilateral del ministeri del
Govern del Sr. Zapatero. Tal vegada perquè no li agradava el
color del Govern de les Illes Balears o tal volta en què estava
era tan i tan caòtica que resultava impossible fer l’avançament.
En qualsevol cas es va fer per decisió unilateral del Govern del
Sr. Rodríguez Zapatero. 

Aquesta decisió evidentment causa un greu perjudici als
comptes de la nostra comunitat autònoma pel que fa a l’exercici
2011. En qualsevol cas la liquidació definitiva d’aquest fons de
competitivitat per a l’exercici 2011 es farà dins l’any 2013 o es
rebrà una quantitat previsiblement als 390 milions d’euros. De
fet, la liquidació definitiva de l’exercici 2010 s’ha fet enguany
i així passarà també a l’exercici 2011. El que no s’entén és per
què el ministeri, tenint la possibilitat de fer avançaments, no els
va fer, com es contempla a la disposició addicional segona de la
llei que he esmentat abans 22/2009.

Per tant, el nostre grup parlamentari votarà en contra dels
dos punts de la proposició no de llei, del primer perquè no
estava compromès i del segon perquè no s’ha anunciat res de
res.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula?,
idò per cinc minuts, Sr. Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, és clar que el Sr. Mercadal duia
una intervenció preparada i no ha escoltat res d’allò que li he
dit. Jo ja li he dit que efectivament era el Govern del PSOE del
Sr. Rodríguez Zapatero el responsable de no haver fet això. I
això no només ho deim ara, ho vàrem dir fa un any, però no
només nosaltres, també el Govern del PSIB-PSOE, la veritat és
que he de dir que també va criticar aquesta mesura.

Vostè diu a més que aquest nou avançament es va fer per
una decisió unilateral, probablement provocada per una situació
caòtica d’aquell govern. Bé, efectivament hi estic d’acord. Però
com qualificam la decisió que s’ha pres per part del govern del
Sr. Rajoy, no de no fer un avançament, de no pagar, de no
pressupostar les inversions estatutàries que són obligació per llei
orgànica de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears? No és
també una decisió unilateral provocada també per una situació
caòtica? Jo diria que totalment i absolutament és així.

I ja per acabar i no allargar-me més, vostè diu que no s’ha
renunciat a cap avançament de quantitats. Això no és cert, està
escrit, jo ja he dit que no renunciaven a les quantitats,
lògicament, evidentment que si el 2013 han de cobrar això no hi
renunciaran. El que he dit a la meva intervenció i el que diu la
proposició és que es reclami l’avanç d’aquest fons de
competitivitat. I el document que va presentar el Govern a
Madrid, a la pàgina 7, govern del Sr. Bauzá, critica aquesta
decisió perquè diu: “pretender que el cumplimiento del objetivo
de déficit se realice solamente por la (...) del gasto, sin contar
con los recursos que pertenecen legítimamente a las Islas
Baleares, es una tarea ardua. Sin embargo el nuevo gobierno
manifiesta a través de este plan económico, su firme

compromiso en el cumplimiento de sus objetivos de
estabilidad”.

Jo ho tradueix d’una forma molt clara, ens estau fotent, però
nosaltres som tan xulos que ho arreglarem i sense aquests
doblers sortirem endavant. I per si això no bastàs, a la pàgina 41
diu: “se eliminan los anticipos ligados al fondo de
competitividad. Esta decisión unilateral del Ministerio de
Economía ha provocado un grave perjuicio a la comunidad
autónoma de las Islas Baleares”. Totalment d’acord. I a
continuació diu: “acatamos esta decisión”. Acatar aquesta
decisió, ho diu ben clar, amb aquestes paraules.

Per tant, no importa insistir més. Vull lamentar que no
aprovin cap dels dos punts perquè significa que el Parlament de
les Illes Balears no es manifestarà per reclamar aquest
avançament de 240 milions d’euros que ens corresponien, ni tan
sols el primer punt que entenc que era més una crítica al govern
anterior socialista de Madrid, que no la segona, que entenc que,
com que és una crítica al seu govern, no l’aprovin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra, 6; no, efectivament, 8 vots
en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3226/2011.

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