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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Silvia Limones substitueix Bel Oliver.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, bon dia, Sílvia Tur substitueix... crec que al
Sra. Pericay, sí. 

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les següents
proposicions no de llei: RGE núm. 6068/17, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l’accés a banda ampla i
desplegament de fibra òptica a l’illa de Formentera, i dos, RGE
núm. 7818/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a programes de desenvolupament rural (PDR).

1) Proposició no de llei RGE núm. 6068/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda
ampla i desplegament de fibra òptica a l’illa de Formentera.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei,
RGE núm. 6068/17, per defensar-la té la paraula la diputada
Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. Casanova, però vostè ha dit la proposició no de llei
6067, si no estic equivocada, i la nostra és la 5832.

EL SR. PRESIDENT:

6068... 6068/17.

(Remor de veus)

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, ja intentaré esclarir més tard per què tenc dues
iniciatives en RGE diferents, en tot cas, pot ser que hagi estat
un error meu, bé.

Procedesc idò a la defensa...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, aquesta és la que la setmana passada havíem de
debatre i no es va debatre, que l’hem passada a aquesta
setmana.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Correcte, bé, cap problema, això ja són qüestions internes
del meu minigrup. 

Bé, per tant, passaré a defensar la iniciativa. En matèria de
banda ampla jo crec que el primer que hem de dir és que per
posar en context la situació Balears du patint el que anomenam
col·loquialment com escletxa digital fa prou temps i aquesta és
una situació que queda palesa no només per l’evidència que
moltes persones, especialment a les illes més petites, en moltes
ocasions volen contractar serveis d’accés a banda ampla i tenen
dificultats importants sobretot quan es tracta de fibra òptica, i
aquest cas es veu d’una manera clara i manifesta a Formentera,
on de fet a dia d’avui qualsevol persona que vulgui contractar
fibra òptica al seu domicili, a la seva empresa per feina
d’autònoms, a un centre educatiu, etc., no pot fer-ho perquè el
servei és tan costós que materialment és impossible assumir-ho,
econòmicament és impossible assumir-ho.

D’aquesta situació se’n fa ressò l’Informe anual de la
Secretaria d’Estat per la societat de la informació i l’agenda
digital, concretament al darrer informe disponible que es pot
consultar a la web del ministeri que data de l’any 2016 es
determina que l’illa de Formentera té, tota ella, la consideració
de zona blanca pel fet que no disposa de cobertura de xarxes de
banda ampla de nova generació ni previsions per a la seva
dotació per part dels operadors en l’horitzó dels propers tres
anys.

Després veurem que aquesta situació ha anat canviant, ja ho
explicaré, però la realitat és que fa un any on l’informe de l’any
2016 la determinació de Formentera com a zona blanca produïa
preocupació important per part del Consell Insular de
Formentera, per part de la PIME, per part d’autònoms, per part
de centres educatius, per part d’associacions veïnals i per part
de molts de col·lectius que veien amb preocupació el fet que,
una vegada més, ens quedàvem allunyats i amb una data
indeterminada per a l’execució d’una inversió que consideram
absolutament estratègica i fonamental, ben igual que a la resta
d’illes, però si cal més encara a Formentera on molta gent per
poder dur a terme certes feines recorre al teletreball com a una
eina de compatibilització de vida familiar moltes vegades amb
vida laboral.

En tot cas, dit això, també hem de destacar que aquesta
escletxa és especialment dura o especialment significativa en
aquells llocs de població... en les localitzacions de poblacions
disseminades, com també n’és un cas molt clar Formentera, o
per exemple Eivissa o, fins i tot, Menorca i en alguns casos
també Mallorca. I per això és el nostre deure demanar al
Govern de les Illes Balears que en col·laboració, evidentment,
amb els consells insulars, amb la federació de municipis i amb
el ministeri responsable d’aquestes infraestructures, facin la
feina necessària perquè Balears no quedi enrere. 

De fet, per exemple una dada que creim que també és
important destacar: la mitjana de cobertura estatal de fibra
òptica a l’any 2006 era de 55,6% dels domicilis, en canvi a
Balears estàvem en un 48,3% i ocupava l’onzena posició al
rànquing autonòmic de cobertura de banda ampla amb fibra
òptica. Pens que evidentment aquesta dada deixa clar, deixa
claríssim, el fet que el Govern hagi dit ja en diverses ocasions
que aposta de forma important per fer inversions en fibra òptica
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especialment en aquells indrets on tenim més dificultat per
poder-hi accedir.

He de dir també, d’alguna manera, que aquesta demanda
actualment... és a dir, aquesta demanda es va presentar a finals
d’abril, però actualment hem tengut uns anuncis positius, en
aquest cas per part de la companyia Telefònica que ens
indiquen que hi ha un projecte molt important per part de
Telefònica, una inversió de més de 200 milions d’euros per part
de Telefònica a tota Balears, que s’executa al llarg de 2017 i
per a 2018 i que comportarà fer inversions molt importants de
desplegaments de fibra a diferents indrets de la nostra
comunitat. 

En el cas concret de Formentera Telefònica ha presentat ja
un projecte al Consell Insular de Formentera per tal de tramitar
la part d’autoritzacions que corresponen a l’àmbit insular i que
preveu que a partir de l’any 2018 Formentera, els nuclis urbans
de Formentera comptaran amb servei de fibra i es donarà
cobertura a un total de fins al 75% dels domicilis de l’illa, i
aquesta notícia, aquest anunci no el coneixíem al mes d’abril
quan vàrem presentar aquesta iniciativa.

Però dit això, dit això i per prudència, pensam que el que no
podem deixar de fer és reivindicar la necessitat i el paper del
Govern de les Illes Balears perquè treballi d’una manera
decidida per complementar tots aquells buits que d’alguna
manera deixin les empreses privades que, com tots sabem molt
bé, bàsicament executen les seves decisions d’inversió basant-
se en objectius sobretot mercantilistes.

Ara Telefònica, afortunadament, ha canviat de parer i
reconeix la importància de fer una bona cobertura a Balears i
de fet en unes declaracions públiques de representants de
Telefònica a la nostra comunitat ja parlaven de deixar les Illes
Balears com les illes més ben connectades del món, tan se val,
esper que sigui així i que ho puguem veure i gaudir tots. Però,
en tot cas, nosaltres pensam que la iniciativa que hem presentat
es complementa perfectament amb la feina que pugui fer
Telefònica o altres operadors i que, com que a dia d’avui
aquesta proposta de Telefònica o aquesta projecció de
Telefònica no està executada i per tant encara no podem
contractar efectivament aquests serveis de fibra o de banda
ampla, el que demanam és que el Govern també prengui part en
aquesta situació complint, a més, un anunci que ja fa ver el
conseller de Turisme en el seu dia, a una pregunta que li vàrem
traslladar des del Grup Mixt, en concret per part de Gent per
Formentera, en què assegurava que era imprescindible fer una
fibra, executar una fibra troncal en aquest cas, per exemple,
parlava del cas d’Eivissa, valorada en 10 milions i mig d’euros
i després parlava en el cas de Formentera d’una fibra troncal
valorada en 1,5 milions d’euros i a més apuntava també un fet
que és cert, que a Formentera el Consell Insular de Formentera
ja té una part important de la canalització entre nuclis feta i per
tant, es podria fins i tot tenir un estalvi molt important en
aquesta inversió que creim que ha d’executar el Govern quan
arribi el seu moment.

En tot cas, per acabar, nosaltres demanam al Govern -i
esperam que vostès hi donin suport- que elabori i pressuposti
un projecte de desplegament de xarxa pública de fibra òptica a
l’illa de Formentera que enllaci els principals nuclis de

població, parlaríem bàsicament de la xarxa troncal, en
coordinació amb el Consell Insular de Formentera en el termini
del present any.

Després, pel que fa a l’inici de l’expedient de contractació
corresponent per dur a terme les actuacions previstes al
projecte i executar-les dins l’horitzó de l’any 2018, jo ja els
avanç que suprimiria el punt 2 per una raó molt senzilla: perquè
pensam.... demanar al Govern que iniciï l’expedient de
contractació per a l’any 2018, quan sabem que Telefònica té
quasi al final de tramitació un projecte que ha de permetre
estendre la fibra als nuclis urbans és un poc agosarat. Per tant,
quedaríem amb el primer punt, que evidentment durà el seu
respectiu expedient de contractació quan arribi el moment, i
mantendríem també el tercer punt, que es tracta de demanar al
Govern que segueixi treballant amb el Govern de l’Estat per
executar les inversions compromeses als centres educatius de
les Illes Balears pel que fa a la seva connexió a la banda ampla
amb fibra òptica. I aquest sí que és un punt molt important
perquè, com vostès saben també, en el seu dia el Govern
d’Espanya va fer un anunci d’inversions molt importants
perquè els col·legis públics, o els col·legis en general,
poguessin fer desplegaments de fibra, i aquest anunci de
moment s’ha queda en això, en un anunci.

Per tant, nosaltres mantendríem aquest punts perquè pensam
que és molt important si volem sobretot que els alumnes de les
Illes Balears puguin disposar de les millors eines de treball per
tenir també la millor educació possible.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Santiago Tadeo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No serà el nostre grup parlamentari, el Partit Popular, que voti
en contra d’una proposta que crec que en si és bona, que és el
desplegament d’una xarxa pública de fibra òptica a l’illa de
Formentera, com deia la portaveu que l’ha presentada.
Lògicament crec que és un tema estratègic i fonamental avui en
dia tot el tema de les comunicacions, etc. 

Crec que és un procés que a més a totes les Illes han anat en
aquest sentit, el que passa és que, ho torn a dir, crec que és
importantíssim, és el que toca per un tema d’economia, per un
tema de les empreses, dels ciutadans i, a més, sabem tots que és
el futur i és un procediment, un procés que han seguit altres
indrets com pugui ser també l’illa de Menorca. 

El que passa, és clar, avui aquí el que també demanam és
que ho faci, instar el Govern balear que ho faci en coordinació
amb el Consell Insular i a més ho pressuposti. És clar, aquí jo
crec que es produeix un poc una... és desvirtuar un poc el que
va ser la Llei de finançament dels consells insulars de la nostra
comunitat autònoma, que hi ha uns recursos, aquests recursos
es varen distribuir segons aquesta llei. I en el cas, ho dic

 



480 ECONOMIA / Núm. 33 / 5 d'octubre de 2017 

perquè...en el cas, per exemple, de Menorca que s’ha fet aquest
eix local, diguem, públic que connecta a dia d’avui totes les
seus administratives públiques, siguin de l’Estat, siguin del
Govern balears o del Consell Insular de Menorca i ajuntaments,
idò, es va fer amb les inversions estatutàries. 

Quan hi varen haver les inversions estatutàries cada illa va
decidir quins projectes volia. Menorca, es va decidir per un
govern determinat, va decidir aquest projecte i es va continuar
fins i tot per un govern d’un altre color polític. Açò demostra
la importància que té. Clar, aquí jo crec que un poc... ja dic, és
una cosa important que nosaltres no és que votem en contra,
perquè a més no parla de cap quantia ni res, però clar, ens
podríem posar per què a un consell insular se li dóna uns
recursos i a uns altres no, perquè aquí podríem dur la setmana
que ve una proposta determinada de fer una inversió, però al
Consell Insular, jo diré lògicament per al de Menorca que és el
que em queda més prop.

Després, també hi ha un tema que no deixa de ser cert, que
crec que l’ha apuntat molt bé també la portaveu de Gent per
Formentera, la Sra. Tur, que fa referència als operadors privats.
Crec que també, perquè s’ha produït a Menorca, a Menorca
s’ha produït que, per una banda, el consell insular a través
d’inversions estatutàries ha fet una despesa de gairebé, 5, 6
milions d’euros i a la vegada també, idò, operadors privats, ha
anomenat Telefònica la portaveu, que és el que també ha passat
a Menorca, idò, fa el desplegament de la seva xarxa.
L’avantatge que té de tenir una xarxa pública amb un eix
troncal i que pugui comunicar totes, per començar, totes les
seus administratives, siguin d’una administració o d’una altra,
és que sempre serà de titularitat pública i no dependrà d’un
operador, la qual cosa lògicament és important.

Dit açò, idò, hi donarem suport amb l’excepció que he dit
abans, que si bé és cert crec que és una cosa important idò
també hauríem de veure aquests recursos d’on surten, i ho dic
no per dir que no hi hagi recursos que hagin d’anar a
Formentera, ni molt manco, sinó que quan hi ha un repartiment
que es va aprovar per unanimitat de tots els consells insulars en
el seu moment, que era la Llei de finançament de consells
insulars, idò bé, allà hi ha uns recursos que es donen que, a
més, no estan encotillats sinó que cada administració, en aquest
cas cada consell insular, pot administrar i destinar a allò que
cregui oportú. Per tant, són aquelles coses que difícilment fa
que es pugui votar en contra i més quan no parla tampoc de
quantia i en un tema, a més, important, però amb l’excepció
que vull deixar palesa.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment, nosaltres estam...
compartim el diagnòstic que ha fet la Sra. Tur i la filosofia
d’aquesta proposició no de llei. Entenem aquesta escletxa
digital que afecta Formentera, que afecta sempre nuclis més
petits de la població a les nostres illes, també passa a la resta de
l’Estat on sempre hi ha aquesta escassa sensibilitat per part de
les operadores d’atendre en condicions d’equitat a tota la nostra
població, que entendríem que si el servei d’internet i de
connexió a tota la població fos públic probablement seria més
senzill que aquestes inversions fossin una prioritat de l’Estat
perquè cada ciutadà del nostre país evidentment pogués tenir el
mateix accés a la informació, que entenem que és fonamental
en aquesta era de la comunicació, amb tot el que això suposa
després, evidentment, de capacitat de generació de riquesa,
economia i la connectivitat actual per a tot tipus de qüestions
més enllà de l’econòmic i també del social. La reducció o no
tenir la mateixa velocitat de connexió en determinats punts
evidentment genera aquesta escletxa que afecta en aquest cas
principalment l’illa de Formentera. 

Per la qual cosa, totalment d’acord amb el diagnòstic. La
qüestió rau en com solucionam aquesta manca de sensibilitat
per part de les operadores i aquí sí que entenem que
evidentment el Govern ha de facilitar amb la cooperació de
l’Estat, sempre convulsa quant a la manca també de sensibilitat
quan a les desigualtats entre la població dels nostres territoris,
idò hauria de ser prou més activa i el govern nostre
evidentment ha de participar fins i tot econòmicament a facilitar
aquesta igualtat. 

Comentava el Sr. Tadeo els dubtes respecte de la falta de
recursos, jo entenc que la projecció que podria tenir la
possibilitat de tenir la mateixa capacitat de velocitat i de
connexió evidentment de qualsevol municipi evidentment
facilita no només una major cohesió també entre illes sinó entre
població i, a més, la capacitat també, com deia abans, que les
nostres empreses i els nostres ciutadans es trobin al mateix
nivell i amb les mateixes condicions d’oportunitat que la resta
de territoris, fins i tot dins les nostres illes.

Per tant, entenem que sí ha de ser una inversió prioritària
per part del nostre govern pel retorn també que entenem que
podria suposar aquesta inversió. 

És evident també, per acabar, la necessitat que els col·legis
públics també evidentment estiguin connectats perquè són, ho
podem repetir tantes vegades com sigui necessari, però és que
són el motor del futur i no només del futur sinó també del
present, com major sigui la capacitat de connexió i
d’actualització de la tecnologia per part dels nostres estudiants
evidentment més condicions d’igualtat tendran després, no
només per competir, com se sol dir, sinó simplement per tenir
unes possibilitats de desenvolupament com la resta. 

Per tant, compartim, ja us dic, el diagnòstic, la filosofia i
evidentment donarem suport als diferents punts d’aquesta
proposició no de llei.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que ja s’han explicat aquí,
jo don suport a moltes de les... la majoria que ha fet el company
d’aquesta comissió i com ha dit la diputada per Formentera,
entenem que la situació de Formentera des que es va presentar
aquesta proposició no de llei a ara ha canviat i per a bé, que
també és positiu, no?

Jo crec que el Govern i el Consell Insular de Formentera ja
treballen coordinadament per posar diguem els formenterencs
i les formenterenques al nivell que els pertoca, a nivell de
cobertura de xarxes de banda ampla. Sí que és vera, ja per no
repetir les qüestions que ja s’han dit, des de la nostra part
veient aquesta nova situació volíem proposar a la proposant, a
la diputada Tur, una esmena en el sentit que a la primera
precisament per adaptar-se a la situació actual, davant aquesta
nova situació que el punt 1 digui “elaborar i pressupostar un
projecte de desplegament de xarxa a accés a banda ampla a
l’illa de Formentera, que enllaci els principals nuclis de
població, en coordinació amb el Consell Insular de
Formentera” i sense esmentar cap termini, perquè la qüestió
principal és que és cert que qualsevol projecte que es faci
també dependrà dels projectes que en aquests moments estan en
marxa i que s’hauran d’adaptar en aquesta situació, tant en
termini com en pressupost. I per tant, consideram que el seny
i l’adequat és deixar aquesta porta oberta perquè aquests
projectes s’adaptin a la situació quan acabin aquests projectes
que ja ha esmentat la Sra. Tur.

Per tant, des de MÉS per Mallorca demanam que s’accepti
aquesta transacció a aquest primer punt, estam d’acord que es
retiri el segon punt i votarem a favor del tercer punt, com no
pot ser d’altra manera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. M’afegesc als raonaments que
ja s’han expressat aquí. I com que és una aposta per al
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears, li donarem
suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, està clar, ho ha justificat
molt bé la diputada Tur i tots crec que tenim clar que avui en
dia el desplegament de les infraestructures de
telecomunicacions com més modernes millor i són una
necessitat per a qualsevol territori i per a les illes encara més i
si són illes que pateixen doble o triple insularitat encara més
òbviament, per poder desenvolupar en aquestes illes totes les
activitats que puguem promoure i a favor de la diversificació
econòmica que perseguim, etc.

Normalment el meu grup en aquest tipus de proposicions no
de llei si tenen afectació pressupostària, sempre manifestem que
aquest debat s’ha de portar al debat de pressuposts, perquè
entenc de la seva proposició no de llei que ja hi és aquesta
dotació pressupostària d’1.648.000 euros. Per tant, entenc que
aquesta proposició no de llei bàsicament el que fa és instar el
Govern a què executi els seus propis plans.

Amb la qual cosa, no sé la valoració que li mereixerà
l’esmena presentada per MÉS per Mallorca, jo no hi veig
inconvenient si a vostè li sembla bé, però tenint en compte que
ja hi ha la dotació pressupostària, per tant, aquí no estam robant
el debat del lloc que li pertoca, que és el debat pressupostari,
sinó que simplement instem el Govern que dugui a terme els
seus propis plans, no tenim cap inconvenient en votar-hi a
favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Abans de res anunciar que donarem
suport a aquesta iniciativa, ens sembla legítima i justa i a més,
esperam que la Sra. Tur accepti l’esmena que li ha proposat in
voce la Sra. Campomar, que acaba d’actualitzar diguéssim en
la situació actual la seva proposta.

I hi votarem a favor per moltes raons, però jo crec que són
fonamentades que a aquestes alçades, en el segle XXI disposar
d’una bona xarxa de comunicacions per fibra òptica és
imprescindible per garantir, o per afavorir, per impulsar el
principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. És a dir, així com
diem que els ciutadans de les illes per garantir aquests principis
necessitem unes connexions eficients en avió amb la península
i entre les illes, per poder accedir en igualtat de condicions als
nostres drets principals, no es pot entendre aquesta necessitat
de connectivitat sense la connectivitat digital també, perquè que
un ciutadà, ho ha explicat molt bé la Sra. Tur, de Formentera
pugui accedir a determinada informació que afecta els seus
drets principals com a ciutadà o ciutadana, necessita d’una
bona connexió de xarxa de fibra òptica ràpida, eficient, que
connecti amb el món i que també pugui rebre des del món i
també pugui oferir al món, siguin idees, siguin oportunitats de
negoci, siguin formació, cultura, etc. 

Vull dir que la fibra òptica és un instrument imprescindible
per a la formació en aquests moments, és imprescindible per a
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l’accés a la cultura en aquests moments, és imprescindible per
a la igualtat d’accés a determinats negocis, a determinada oferta
de béns i determinats serveis. I per tant, és de justícia que
Formentera estigui en igualtats de condicions almanco que la
resta d’illes per accedir a totes aquests serveis. Si més no, en
els seus nuclis urbans i evidentment connectats entre ells i
connectades també les seves escoles, les seves administracions,
les seves indústries, tot allò que és la xarxa d’activitat cultural,
social, econòmica, política de l’illa.

Lamentablement així com es va fer en el seu moment ja fa
anys la planificació d’aquestes coses, les illes com Menorca,
Eivissa i Formentera i açò, van quedar amb un únic operador.
Possiblement és lògic que no hi pugui haver més d’un operador
que faci la distribució d’aquests serveis per una qüestió
d’economia d’escala. Però en tot cas en aquell moment que va
coincidir la privatització de Telefònica, la posició dominant
d’aquesta empresa, fins llavors pública, ara privada, va fer que
fos Telefònica que tingués accés en règim de monopoli a
aquesta xarxa i que massa vegades veiem com abusa d’aquesta
posició dominant en relació a les altres empreses que volen fer
distribució del seu senyal a través de la xarxa de fibra òptica de
Telefònica; pitjor servei, pitjors preus, és a dir, els lloga una
part de la banda ampla digital, però ho fa a uns preus que en
alguns moments fins i tot el Tribunal de la Competència han
declarat que són onerosos i que són injustos i que (...), l’únic
que té xarxa digital ha de prestar aquest servei d’una manera
equitativa en relació als altres operadors.

En aquestes illes, esperem que també passi a Formentera,
quan Telefònica acabi la seva instal·lació, per tal que la lliure
competència sigui efectiva i faci que els preus siguin
competitius i per tant, que aquest accés a aquests drets que jo
parlava en el principi, sigui realment efectiu, no?

Jo entenc que allò que pugui fer Telefònica ho faci
Telefònica, que allò que Telefònica no pugui fer, com bé s’ha
dit, sigui la iniciativa pública que faci xarxa i sobretot també
que la iniciativa pública garanteixi la xarxa troncal, la xarxa
principal, per tal de garantir connexions que avui en dia és
lògic que es facin per fibra òptica, fins i tot les d’emergències
i les de seguretat, estiguin garantides en tot moment sense les
circumstàncies que poden afectar els moviments, o les
actuacions de la iniciativa privada. I en aquest sentit per tal de
garantir açò entenem que és just que el Govern de les Illes
Balears participi econòmicament d’aquesta iniciativa. 

És cert que Menorca, el Consell Insular de Menorca va
prendre fa un temps la decisió de fer aquesta xarxa troncal a
través d’inversions estatutàries, la va començar un govern
socialista, després va continuar el govern del Partit Popular i
ara un govern de coalició progressista està refent, també amb
inversions pròpies, està refent allò que una mica pel principi
malentès d’austeritat, el Partit Popular va deixar fet una mica
d’aquella manera. És a dir, està refent l’asfalt d’aquells carrers,
d’aquelles vies on passa la fibra òptica, perquè va quedar la
cosa una mica pengim-penjam, per dir-ho finament i ara s’està
refent aquesta sèquia, aquesta rasa que es va obrir per tal que
el paviment sigui més segur i més còmode per als qui
l’utilitzen, tot tipus de vehicles, no?

Evidentment hi ha coses que sí que es podria pagar per part
del consell de l’illa respectiva, que en canvi atenent a uns
determinats principis d’equitat ho fa el Govern. Ahir mateix
discutíem a la Comissió de Medi Ambient la necessitat  que el
Govern de les Illes Balears acabi pagant el trasllat dels llots del
municipi de Santa Eulària a Mallorca, i es va discutir aquí, a
instància del Sr. Jerez, que demanava-i repetia i insistia i
insistia- el compromís ferm, que el va tenir i ja l’havia tingut
altres vegades, del diputat, del conseller de Medi Ambient que
quan el litigi una mica rocambolesc que tenen l’Ajuntament de
Santa Eulàlia i el Consell Insular d’Eivissa es resolgui, el
consell pagarà. Per tant, si pagam un trasllat de llots -de
aquellos polvos vienen estos lodos- també és lògic que paguem
l’estesa de fibra òptica allà on la iniciativa privada no arribi o
no sigui convenient que ho faci a l’illa de Formentera.

Per tant donarem suport a la iniciativa de la Sra. Tur, i
pensam que si tots parlam del canvi de model productiu de les
nostres illes, parlam tots d’igualtat d’oportunitats, parlam tots
d’equitats, no podem estar en contra que tots els ciutadans i les
ciutadanes, visquin on visquin, puguin accedir amb igualtat de
condicions a les ofertes positives que el segle XXI ens fa a tots
els ciutadans i les ciutadanes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per... Té la paraula per contradiccions
el grup proposant per un temps de cinc minuts, la Sra. Sílvia
Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President. Jo crec que... en primer lloc els agraesc a
tots el suport que ja han manifestat a la iniciativa, entenc que
tothom, tots estam absolutament d’acord amb la transcendència
que tenen avui en dia com a eina de treball i com a eina
necessària per accedir a serveis que són fonamentals ja sigui
per part de l’administració com per part d’empreses privades,
i perquè dins la societat de la informació i la societat en què
vivim avui en dia hauria de ser un dret, de fet, reconegut
constitucionalment, el dret a l’accés a la banda ampla, perquè
al cap i a la fi és un instrument absolutament indispensable per
al desenvolupament de les persones i dels col·lectius, les
institucions i les empreses a dia d’avui.

Dit això només m’agradaria també puntualitzar al Sr.
Tadeo..., estic d’acord amb vostè, puc entendre aquest
raonament que vostè fa, puc entendre’l en part, i m’explicaré,
perquè el Pla director de telecomunicacions de les Illes Balears
que es va aprovar l’any 2006, i del qual jo també parl en
aquesta iniciativa tot i que no ho hagi dit inicialment, parla
clarament de la funció de coordinació i foment de les
instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions, així com
també del foment de l’accés a la banda ampla per part de
l’executiu autonòmic. Això ho recull el Pla director de
telecomunicacions de les Illes Balears. Per què ho recull?,
perquè és un principi d’aquest pla director el fet que el Govern
faci aquesta funció cohesionadora i de consecució d’equilibri
a l’hora d’accedir a aquest tipus de serveis per part de totes les
illes. Per tant crec que està sobradament justificat. 
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A més a més també és cert, com ha dit el Sr. Castells -també
ho diu la iniciativa-, que el Govern ja té pressupostat dins l’any
2017, té pressupostada una partida d’1.648.000 euros, no
específicament per a Formentera però sí per fer inversions en
xarxes públiques troncals de fibra òptica a les Illes Balears. 

I dit això m’agradaria també fer un petit afegit, o fer una
nova aportació, i és que entenc que ni el Palau de Congressos
ni per exemple el Palma Arena es varen executar amb
inversions estatutàries, i malauradament ni els formenterers ni
les formentereres, ni els eivissencs ni les eivissenques, ni els
menorquins ni les menorquines organitzarem cap congrés al
Palau de Congressos, bàsicament perquè seria materialment
impossible, a no ser que com diu la Sra. Cospedal ho féssim en
diferido, cosa que tampoc no veig fàcil tenint en compte el
nivell de connexions de fibra òptica que tenim avui en dia. Per
tant ni Palau de Congressos ni Palma Arena han estat
inversions estatutàries i no han estat inversions que puguem
gaudir la majoria de ciutadania, i evidentment el que ningú no
qüestionarà és que tampoc no són instal·lacions de primera
necessitat, com sí que ho són les comunicacions a dia d’avui.

En tot cas, ja per acabar, vull agrair també a la Sra.
Campomar la predisposició a donar suport a aquesta iniciativa,
ens ha fet una transacció en veu i també l’acceptaria, i per tant
per part meva podem procedir a la votació si el president ho
considera oportú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara toca passar a la votació. En primer lloc
queda clar que votem... s’accepta l’esmena, s’accepta l’esmena
feta in voce. Voldria preguntar si la resta de grups també
l’accepten. Sí?

Per tant entenc que s’aprova el punt 1 amb l’esmena, i el
punt 3, i el punt 2, el retira, d’acord? I també entenc que
s’aproven per unanimitat els dos punts.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6068, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la banda ampla i al desplegament de fibra òptica a
l’illa de Formentera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7818/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
programes de desenvolupament rural (PDR).

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE 7818/17. Per defensar-la té la paraula el Sr. Josep Melià
per un temps de deu minuts.

Perdó, perdó, m’he equivocat, m’he equivocat. D’acord,
perdó. 

(Rialles)

Passem al debat de la Proposició no de llei RGE 7818. Per
defensar-la té la paraula el Sr. Santiago Tadeo, per un temps de
deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
presentam avui una proposició no de llei referida també al
sector del camp, com vam fer per allà crec que era el mes de
febrer; en aquell moment demanàvem que el pagament de la
PAC es pogués fer, en la mesura de les possibilitats del Govern
i pressupostàries, dins l’any... dins l’any en curs, dins l’any,
diguem, que es donen aquests ajuts per uns temes fiscals per als
pagesos, i és que a més el pagament de l’avançament que es pot
fer a partir de dia 15 d’octubre cada any, tal com ve marcant
Europa i ho permet als estats membres que ho demanen, idò es
fes també si fos possible dins el mes d’octubre. Crec que deia
allò aquella proposició no de llei, que vam acceptar una sèrie
d’esmenes perquè pogués ser aprovada per unanimitat, que crec
que era l’important en aquell moment, i avui el que duim és una
altra proposició no de llei..., i avui el que duim és una altra
proposició no de llei que també fa referència als ajuts als
pagesos de les nostres illes, en aquest cas referent al Pla de
desenvolupament rural, el PDR.

Hem de pensar, com ja hem manifestat moltes vegades, la
importància, i no ho reiteraré tampoc més enllà d’aquestes
poques paraules, la importància del sector del camp a les
nostres illes, però quan parlam de diversificar l’economia i tot
allò que aporta en llocs de treball i principalment també amb
aquesta diversificació i també que ajuda al manteniment del
nostre territori.

A partir d’aquí moltes vegades s’han produït retards en els
ajuts, que no arriben als pagesos quan toca. Vull recordar que
el 2011 el govern que va entrar en aquell moment, del Partit
Popular, va trobar pagaments endarrerits que venien fins i tot
d’ajuts de 2007. Tot açò en el seu moment es va posar al dia,
i ara aquest inici de mandat les reunions que nosaltres hem
pogut mantenir amb distints pagesos gairebé a totes..., no a
totes les illes, però no tan sols aquí a Mallorca o a Menorca,
idò bé, posen de manifest un poc, i parlant amb les distintes
associacions, posen de manifest un poc que hi torna a haver un
retard principalment en les ajudes que vénen del PDR.

A partir d’aquí l’exposició de motius, quan es va fer aquesta
proposició no de llei -crec que es va registra el mes de maig
o..., perdó, dia 15 de juny concretament-, teníem una sèrie
d’informacions, amb la qual cosa hi pot haver alguna cosa que
hagi quedat desfasada, però la informació que nosaltres tenim
en aquests moments, entre d’altres, és que els ajuts a les
millores d’explotacions quant a inversions agràries, el que feia
referència a l’any 2016, el mes de juny hi havia més de 300
expedients aturats; pel que fa referència als expedients de
produccions integrades, més de 500 expedients aturats. Pel que
fa referència a expedients de pagaments de zones amb
limitacions naturals més de 500 expedients aturats.

I pel que fa referència, només tenc aquests quatre exemples
en aquest moment, de rehabilitació de marges, que és el tema
de les limitacions i de les parets seques, etc., hi ha un retard en
aquests moments de més d’un any i tres mesos. Per tant, crec
que aquí en el moment que està el Govern balear i
concretament la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient
quant a recursos i disponibilitats i de tresoreria, i més quan són
fons que vénen d’Europa, que no són fons propis de la pròpia
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conselleria, crec que el que cal és demanar una celeritat en
aquest sentit. 

Crida també l’atenció, que aquí cada un pot fer la lectura
que trobi oportú, que no tots els ajuts estan retardats, i ho
deixaré aquí per no entrar tampoc en cap polèmica més enllà
que no sigui la d’un tema justificat per no aprovar aquesta
proposició no de llei, però hi ha ajuts com els temes de
l’agricultura ecològica que no tenen aquest retard. En aquest
sentit s’hauria de demanar i la conselleria hauria de vetllar
perquè la mateixa celeritat que tenen els ajuts a l’agricultura
ecològica també la tenguessin la major part dels pagesos de les
nostres illes, que ja crec que he pogut manifestar o he
manifestat la quantia d’ajuts que en aquests moments estan
aturats i els pagesos reclamen.

També dir que vàrem presentar... hi ha presentada també en
aquesta comissió una altra proposició no de llei que va
enllaçada un poc a la proposició no de llei a la qual feia
referència abans que vàrem presentar el mes de febrer que fa
referència, concretament, a l’excedent de la PAC d’enguany, de
l’any 2017, perquè també es pugui pagar i que no hi hagi
retards argumentant els problemes que hagi pogut tenir la
conselleria, que els pot haver tengut, no direm que no, però que
no ens tornem a trobar que hi ha un impediment per un tema
informàtic i tal. És a dir, el que cercam amb aquestes
proposicions no de llei és que en un moment econòmic
pressupostari de tresoreria que té la comunitat autònoma que tot
ve quasi, quasi tot, pràcticament tot són de fons, que no són
fons propis, que vénen de la Comunitat Econòmica Europea idò
el pagament als pagesos es faci en temps i en forma i no hi hagi
aquests retards. 

Per tant, la PNL que avui presentam en la seva part
dispositiva crec que és molt concreta i senzillament diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al desenvolupament rural 2015, 16 i 17 així
com la resta de les ajudes que es troben paralitzades.” És cert
que si fem referència concretament al 2015 ja s’han anat,
lògicament, agilitant amb el termini de temps que ha passat des
que varen fer la PNL i des que la varen registrar i estam a dia
d’avui, però crec que així i tot és perfectament vàlid posar els
tres anys. Crec que és de justícia que, a més, aquests fons que
vénen d’Europa, que no són recursos propis per part de... que
ha de desemborsar el Govern de les Illes Balears, crec que el
seu és que es paguin en el temps que pertoca ja que al final va
en benefici dels pagesos primer de tot i després de l’economia
de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, per un temps de deu
minuts per fixar posició.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Compartim algunes
qüestions de la proposició no de llei com aquest desig que feia
referència ara mateix el Sr. Tadeo quant que els pagesos
evidentment puguin cobrar en temps, forma i quan pertoqui tots
els ajuts que puguin venir d’Europa. Igual que compartim la
importància del sector agrari també per a la diversificació de la
nostra economia i el manteniment, evidentment, del nostre
paisatge, territori, etc. Crec que això és fonamental i entenem,
a més, que la política agrària hauria de ser una política d’Estat,
del Govern de l’Estat, i també d’aquesta comunitat. 

A partir d’aquí, evidentment, la concreció de la proposició
no de llei, idò bé, entenem que aquesta exposició de motius no
acaba de coincidir amb les dades que tenim nosaltres quant a
les ajudes i la gestió dels ajuts per part de la Conselleria
d’Agricultura.

Sí recordaria en tot cas és el desmantellament de la
Conselleria d’Agricultura durant la legislatura passada, i crec
que el Sr. Tadeo hauria de parlar més amb els tècnics i
treballadors de la conselleria perquè li comentin en quina
situació es trobaven quan va començar aquesta legislatura, com
s’ha pogut avançar, però amb moltes dificultats que no eren
només les tècniques a les quals vostè feia referència, sinó al
desmantellament de personal d’aquesta conselleria quan,
insistesc, des de Podem entenem que hauria de ser la política
agrària una política clarament d’Estat i que, evidentment, amb
personal suficient i amb mitjans tècnics suficients, idò,
facilitaria molt més que es pogués gestionar d’una manera
raonable la necessitat imprescindible que els pagesos puguin
cobrar quan toca i no avançar doblers, com fan ara mateix,
sense saber exactament quan cobraran. 

De totes maneres, pel que hem pogut saber sí que s’ha
millorat, evidentment, el cobrament d’aquests diferents ajuts al
que tenen dret. 

No entraré en més detalls tècnics quan a gestió de la
conselleria que entenc que els partits que formam part del
Govern podem concretar amb més... demanar més acurada. Per
tant, bé, simplement votarem en contra lògicament d’aquesta
proposició no de llei, perquè entenem que no s’acaba d’ajustar
el plantejament que fa el Partit Popular a la realitat de la gestió
en matèria d’ajudes agràries de la conselleria. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca la Sra. Aina Campomar, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei del
Partit Popular mostra la disposició del Partit Popular de dir
falsedats en aquest tipus de pagament amb l’objectiu
d’erosionar el Govern a qualsevol preu i d’una forma
reiterativa. Per tant, em limitaré a recordar una sèrie de dades.
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Crec que aquest nou PDR té més de 10.000 expedients per any,
per tant, estam en el nivell de pagament de la resta de les
comunitats autònomes i molt inferiors, diríem, en casos de falta
de pendents de pagament de moltes comunitats autònomes. 

Les dades d’execució d’aquest PDR nou, de 2014 a 2020
no?, que vàrem trobar o que el Sr. Tadeo parla de 2011 i
després no els agrada que els recordin la seva gestió posterior
del Sr. Company en aquest cas, però és que quan vàrem arribar
d’aquest PDR de 2014-2020 no hi havia res, no hi havia res
tramitat. O sigui, també... jo no ho tenia apuntat, però clar, com
que ja ens hem remuntat a 2011, també convendria remuntar-
nos al 2015 quan vàrem arribar. 

D’aquests 146 milions d’euros, que ja n’hi ha 58 milions de
concedits, n’hi ha de pendents de pagament, però és clar, és que
n’hi ha molts que precisament són plurianuals, només es pot
pagar el primer any, vull dir, precisament per... estan pendent
de pagament molts d’ells per la seva pròpia característica del
seu expedient. Hi ha ja més de 16 milions pagats. Vull dir, el
que es fa és fer la tramitació normal d’aquests tipus
d’expedients i amb les exigències que marca Europa que hem
de tenir en compte per precisament perquè no els puguem
retreure a aquests pagesos que ens tornin cap euro que els
haguem donat. Hem de ser molt, diguem, curosos en aquest
sentit. 

Hem de recordar, jo vull recordar que és cert i jo crec que
això és una millora que crec que hauríem de tenir en compte
tots els partits d’aquesta cambra que les millores d’aquest nou
PDR ha tengut un efecte crida en sol·licitud d’ajudes i, clar,
s’han augmentat molt el nombre d’expedients. Nosaltres ho
veiem en positiu.

En aquest moment el Sr. Tadeo ha dit que, clar, la proporció
era... no hi ha cap expedient de 2015 pendent de tramitar i
segons l’informe de FEGA el maig de 2017 som la comunitat
autònoma amb major execució respecte de les previsions fetes
a finals de 2017. O sigui, no veig aquesta... vull dir, aquests
termes que utilitza el Partit Popular a la seva proposició no de
llei que siguin raonables ni que siguin adequats a la realitat. 

Aquest nou PDR realment, i jo crec que val la pena que
aquí ho escoltem tots, vull dir, ha fet que s’hagin incorporat
més de 200 joves agricultors a les sol·licituds d’ajudes, que es
preveu que arribin a 320; que s’han incrementat en un 319% les
ajudes als marges; a la formació hi ha més de 2.400 alumnes
per any, etc. A part d’això també hi ha altres pagaments com la
PAC, vull dir el 2016, vull dir que ja es duen pagats 27 milions
d’euros, més de 27 milions d’euros a 30 de juny. 

I després també crec que cal realçar, perquè quan parlam de
sector primari sembla que només el Partit Popular se sent com
a apoderat que és l’únic representant i jo crec que precisament
aquest govern ha fet, ha posat recursos... amb molt més esforç
que el va fer el Partit Popular al seu moment. Hem de recordar
les campanyes de llavor, la d’alfals, la de la sequera per a
aliment de bestiar, de la cabana porcina, diguem, ajudes per
capital circulant, més de 1,35 milions d’euros, les ajudes per les
pluges intenses, (...),8 milions d’euros, ja concedides, realment,
estam esperant encara que el ministeri, aquesta promoció
d’ajudes... arribin i realment encara no ha pagat res a aquests

pagesos per molt que vostès es vulguin apoderar que són els
seus representants crec que els fets demostren tot el contrari.

Per tant, nosaltres des de Més per Mallorca no podem donar
suport a una proposició no de llei partidista que no correspon
a la realitat quan es tracta d’un tema seriós que no s’hauria de
banalitzar de la forma com ho fa el Partit Popular. El Partit
Popular utilitza el sector primari, entenem, de forma partidista
i a qualsevol preu. Per tant, no podem donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Només fer una referència, que ha fet una... no ho sé, unes
insinuacions el Sr. Tadeo respecte a les ajudes a agricultura
ecològica. A mi em fan pensar, precisament, la penalització que
va fer el Partit Popular a aquest sector de l’agricultura tan
important per a les nostres illes. Això és el que em fa... ens sap
greu a nosaltres des de MÉS per Mallorca, la penalització que
va fer el Partit Popular a aquest sector.

Bé, des de la nostra part és evident que no podem donar
suport a aquest tipus de proposicions no de llei, que crec que ja
ens hi hem avesat des del... partit de Govern que vostès es
creuen apoderats a dir falsedats i a dir mentides i crec que el
sector primari no s’ho mereix, no es mereix que vostès actuïn
d’aquesta manera.

Per tant, MÉS per Mallorca no donarà suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, però com que no hi és passa...
correspon la paraula al Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que la proposició no
de llei que ens ha presentat el Sr. Tadeo té un problema
important de contrast amb la realitat. És clar, si es ve a...
plantejar una situació que no s’ajusta a la realitat, és clar,
podem estar d’acord en abstracte, però sobre el concret
simplement hi ha un desajust total amb la realitat i m’explicaré.

Aquí bàsicament, al seu text vostè parla de la immediata
tramitació dels expedients, com si els expedients no estiguessin
en tramitació i ens parla dels anys 2015, 2016, 2017 i després
ens parla de la resta d’ajudes que es troben paralitzades,
paralització, per tant vostè aquí ens està parlant que hi ha una
sèrie d’expedients que no s’han tramitat i una sèrie d’ajudes
que estan paralitzades i ni una cosa ni l’altra no és certa.

Tots sabem que evidentment en la tramitació de moltes
ajudes, sobretot les que estan finançades amb fons europeus
tenen uns problemes de tramitació perquè moltes vegades abans
de fer el pagament cal verificar que es compleixen els requisits
que després permetran a la comunitat autònoma no haver de
tornar els diners que s’han rebut del finançament europeu. 

Per tant, això ja sabem que és una cosa farragosa, que hi
han passat tots els governs, que -com molt bé ha dit la Sra.
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Campomar- tant de bo la situació que hi ha ara fos la que hi
havia als anys anteriors perquè s’ha millorat molt, però
aleshores... bé, aprofitar aquesta dificultat que vostè coneix
perfectament, que sap que l’han patit tots els governs per fer
demagògia dient que no es tramiten els expedients o que estan
paralitzats, doncs això simplement no és veritat. 

És a dir, els expedients estan en tramitació, des que entren.
La Sra. Campomar ha donat la dada dels 10.000 expedients
l’any només pel que fa al PDR. Després vostè sap perfectament
que moltes vegades es concedeixen..., és a dir, moltes vegades
ni es demanen tots els doblers, moltes vegades els que es
demanen no es concedeixen perquè no compleixen els requisits,
a vegades els que es concedeixen no... es queda paralitzada la
tramitació perquè el beneficiari no el sol·licita formalment,
moltes vegades un cop s’han sol·licitat després no es
justifiquen, és a dir, sempre hi ha un percentatge ineludible de...
tramitació que no arriba a bon port, i no sempre per causa
imputable a l’administració.

Per tant, dir que en aquests moments hi ha pendents ajudes
de 2015 i 2016, això no és cert. Això no és cert, la qual cosa no
vol dir que no pugui haver-hi algun expedient que realment no
s’hagi acabat de fer efectiu pels motius que siguin d’entre els
que jo li he esmentat.

A més a més tenim una dada que em sembla que és prou
objectiva, que és la de l’informe del Fons espanyol de garantia
agrària, que al maig del 2017 va fer una anàlisi de quina era
aquesta situació i va situar Balears com la comunitat autònoma
amb una major execució respecte a les previsions fetes per a
finals de 2017.

Per tant, si un organisme que depèn del Ministeri
d’Agricultura està dient que la comunitat autònoma de les Illes
Balears és la que compleix més bé les previsions, no sé com es
pot competir aquesta realitat amb el redactat de la seva
proposició no de llei. M’empeny a creure que està fet una mica
fet i deixat estar -fet i deixat estar- i bé, critiquem que alguna
cosa quedarà.

I respecte del fet que la resta d’ajudes es trobin paralitzades,
em sembla que la Sra. Campomar ha fet una relació prou
exhaustiva de tots els ajuts, de com s’ha incrementat el nombre
de sol·licituds respecte als PDR anteriors, tornant al PDR, i en
les altres línies les quantitats pressupostades molt superiors, el
nivell d’execució molt superior. Per tant, em sembla que si això
és paràl·lisi... no sé quina valoració li mereixeria el que hi
havia hagut fins ara.

Per tant, considerant que els supòsits factuals sobre els que
vostè dona suport a la proposició no de llei no són cert,
nosaltres votarem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, no intervindré en aquest cas
perquè subscric els arguments que tant de la Sra. Campomar
com del Sr. Castells, com també per part de Podem s’han
donat. Per tant, no donaré suport a la iniciativa que ha presentat
el Grup Popular en aquest cas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, Silvia Limones, perdó, perdó.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, coincido con lo que
han expuesto los anteriores grupos, que los argumentos de la
exposición de motivos de esta PNL no se ajustan a la realidad.
No es cierto que las ayudas de 2015 y 2016 no se hayan hecho
efectivas ni tampoco es cierto que haya una paralización de los
expedientes. 

Es posible que haya cierto retraso o que otras causas, como
ha explicado el Sr. Castells, hagan que ciertos expedientes no
lleguen a buen puerto, pero lo cierto es que la gestión diaria va
a buen ritmo de resolución de expedientes y es similar a la de
muchas otras comunidades.

El PDR 2014-2020 ha supuesto una serie de mejoras en las
convocatorias respecto al anterior PDR 2007-2013, hay plazos
de solicitud con periodos más largos de tiempo para realizar
estas solicitudes, hay una mayor disponibilidad de fondos y hay
una mejora en los porcentajes de ayuda.

Todo esto ha hecho que el número de solicitudes aumente
considerablemente. Las ayudas, como ya he dicho, no están
paralizadas, sino que el ritmo de pago es bueno, las previsiones
de pago se están cumpliendo y somos una de las comunidades
autónomas con mayor ejecución respecto a las previsiones para
final del 2017. Según el informe FEDER sólo dos comunidades
se encontrarían por encima nuestra en este aspecto, que son
Galicia y Cataluña.

Planteaba el PP en la exposición de motivos que las ayudas
del PDR son muy necesarias para los agricultores en temas tan
importantes como la compra de maquinaria, mejorar las
instalaciones, la venta directa o para realizar plantaciones
frutales. En este punto, pues efectivamente estamos de acuerdo
en que las ayudas del PDR son muy necesarias para los
agricultores de nuestras islas, por ejemplo, para comprar
maquinaria agrícola por eso la conselleria ha concedido
12.400.000 euros para comprar esta maquinaria y se han
pagado ya el 40% de las solicitudes de pago presentadas.

En cuanto a la creación de empresas de jóvenes agricultores
la cifra de jóvenes que se incorpora a trabajar en nuestro campo
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también ha aumentado sustancialmente respecto al PDR
anterior. Se han pagado 1.900.074 euros y corresponde al 30%
del total de ayudas concedidas.

En cuanto a las solicitudes de ayudas para márgenes y
formación pues estas lineas de ayuda también han tenido gran
éxito y, por ejemplo, para formación el aumento de gasto
promedio anual ha pasado a 295.500 euros, frente a los 83.915
del periodo anterior. Este aumento ha permitido que se puedan
dar un mayor número de cursos y por tanto, mayor número de
alumnos que a la larga permitirán que tengamos personas
formadas para garantizar el futuro del sector agrícola en
nuestras islas.

En definitiva, decir que el PDR 2014 ha supuesto una
mejora de las condiciones, que la resolución de expedientes va
a buen ritmo de ejecución desde nuestro punto de vista y que
no daremos apoyo a todo lo planteado por el PP en esta
proposición de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo tenc molt bo de fer esmentar aquesta PNL per intentar que
sortís per unanimitat, a l’exposició de motius que varis
portaveus hi han fet referència, jo ja he dit el que hi havia i per
açò m’he dedicat a posar quatre exemples que..., concretament
alguns d’ells de les associacions agràries de Menorca, vull dir
que he estat reunit amb ells lògicament per fer aquesta
proposició no de llei. 

Jo no puc entendre que, amb l’excusa de l’exposició de
motius, es neguin a dia d’avui a anar contra els pagesos de les
Illes Balears per demanar a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca la immediata tramitació dels expedients. És
a dir, ni tan sols que es paguin demà, vull dir així com de
vegades podem presentar, vull dir és que no... i més quan el Sr.
Jarabo, el portaveu de Podemos, diu que comparteix que es
pagui en temps i la importància. Bé, avui aquí els grups
parlamentaris que donen suport al Govern la consigna era clara,
no. Però no diuen no al PP, diuen no als pagesos, a què
cobrin..., senzillament es demanava pels pagesos la immediata
tramitació dels expedients. 

Votar en contra d’açò demostra..., així com deia la Sra.
Limones que hi ha una tramitació similar a altres comunitats
autònomes, no, hi ha una tramitació en tema agrari i una acció
de govern en el tema agrari similar al primer pacte de progrés
i al segon pacte de progrés, que va deixar cada vegada els ajuts
retardats tres anys. I durem el mateix camí i si no ja en
parlarem, ja en parlarem, parlarem del mateix.

I quan jo he parlat del 2011 no he fet cap crítica, perquè
vostè Sra. Campomar me vengui a parlar de la gestió el dia
d’avui amb el que surt en els mitjans de comunicació d’aquest
Govern amb el descontrol que hi ha en aquest sentit i amb la
Conselleria de Turisme i que hi va haver de Cultura en aquest

sentit i dir que venim aquí a fer demagògia i posar el sector del
consell, que nosaltres ens feim defensors d’aquest sector, dels
pagesos de les Illes Balears, realment açò és fals. 

Nosaltres vetllam i crec que la proposta és que..., escoltin,
me digui retiri que no figuri en el Diari de Sessions l’exposició
de motius perquè hi ha coses que amb el desfasament temporal
que es va fer aquesta proposició no de llei, que es va registrar
i es du avui aquí, hi ha coses que han quedat desfasades, jo ho
he dit al principi. Però vostès avui voten en contra dels pagesos
que se’ls tramiti la immediata..., els expedients d’una manera
immediata. M’haguessin llevat “de manera immediata”, posant
un termini, el que haguessin volgut. Vostès avui voten... i crec
que deixen en evidència al Govern, vull dir perquè era molt bo
de fer esmenar aquesta proposició no de llei en aquest sentit, de
mirar un redactat diferent, etc. Però no, actuen com va actuar
sobretot el segon pacte de progrés que va deixar els ajuts
retardats de 3 anys, prop de tres anys sencers, quan va venir el
Govern del Partit Popular, de la gestió en aquest sentit, es
pagava des dels anys 2011 al 2015 es va pagar any rera any en
temps i forma.

A partir d’aquí quan diem que no s’ajusta..., el portaveu de
MÉS per Menorca deia que no s’ajustava l’exposició de
motius, Sr. Castells ja li dic jo que no s’ajustava prou bé, que
havia quedat desfasada, per açò he posat, torn repetir, quatre
exemples molt concrets de temes que hi ha retardats en la seva
tramitació, i ho torn reiterar, no demanàvem ni tan sols que es
pagués demà.

Malauradament aquest Govern balear, acompanyat dels
grups parlamentaris que li donen suport el que fan és paralitzar
l’economia en temes legislatius i en temes com aquest. Tenen
doblers que no són seus, que vénen d’Europa i van als pagesos
i no els ho volen pagar. (...) cap excusa i demanarem i tenim
una proposició no de llei presentada que fa referència
concretament a pagar la PAC, l’avançament que es pot
començar a pagar a partir de dia 16 d’octubre, que es pagui
quan toca en temps i forma. Ja entenc que també diran que no
i li ho demanarem al conseller. 

Açò que avui no hagin volgut consensuar açò donarà peu
que en el ple del Parlament demanem també al conseller per
aquest tema a veure si torna tenir problemes amb el sistema
informàtic, que va passar amb la PAC i va passar amb el seu
currículum crec que era també. Hem d’arribar a aquest punt?
Era molt bo de fer demanar la immediata tramitació, o
l’agilització de la tramitació era molt bo de fer donar suport a
aquesta proposició de llei. La veritat és que no entenc com els
grups parlamentaris que donen suport al Govern poden estar en
contra d’açò. Només s’entén amb el desgavell que té el Govern
en aquests moments i el que veiem avui en els mitjans de
comunicació, tant sigui de l’àrea de Cultura en el seu moment,
com de l’àrea de Turisme, en dimissions i en temes que acaben
en els jutjats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 7818/17.
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Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7818/17 presentada pel Grup Parlamentari relativa
a les ajudes del programa de desenvolupament rural PDR.

I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
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