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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, Salvador Aguilera substitueix Xavier Pericay.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sara Ramón

EL SR. PRESIDENT:

L’odre del dia d’avui consisteix en: 1. Adopció de l’acord
en relació amb la sol·licitud de compareixença RGE núm.
15242/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, del
conseller de Treball, Comerç i Indústria, per donar
explicacions sobre la campanya contra la precarietat laboral.
Punt 2. Debat de les proposicions no de llei RGE núm.
8420/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al
requeriment de major transparència a les subvencions
atorgades a empreses mitjançant l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, i RGE núm. 9972/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al pagament
de les ajudes del Pla de desenvolupament rural, PDR.

I. Adopció d’acord en relació amb la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 15242/18, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per donar explicacions sobre la campanya
contra la precarietat laboral.

 A continuació passam al primer punt de l’ordre del dia,
adopció de l’acord respecte a la sol·licitud de compareixença
RGE núm. 15242/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
del conseller de Treball, Comerç i Indústria per donar
explicacions sobre la campanya contra la precarietat laboral.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aguilera,
del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu en la meva
exposició perquè em sembla que l’exposició corresponent
d’aquesta iniciativa és molt clara, no?

Després de l’estiu, com sempre, en els últims anys, des
d’Inspecció Laboral, amb l’ajuda d’inspectors de Madrid
intenten dur a terme diverses accions per intentar lluitar o dins
el marc concretament del Plan de lucha contra la precariedad
laboral, tant a nivell estatal com autonòmic.

I sincerament les dades que al seu moment va donar el
conseller Negueruela eren realment molt, molt cridaneres i
molt preocupants, perquè justament, segons la informació que
ell va donar, era que més del 51% de les accions que havien
dut a terme, o els contractes, més ben dit, revisats estaven en
frau de llei. 

És a dir, que segons aquesta extrapolació... i per això
volem més informació sobre la situació dels inspectors i
inspectores que tenim a les Illes, quina tipologia de
contractes, a quins sectors, i pugui amb més detall donar
informació sobre aquesta qüestió tan important com és un dels
temes que ens preocupen a les Illes Balears sobre la
precarietat i concretament el frau laboral dins el món laboral.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en torn de fixació de posicions de
major a menor, intervendrà en primer lloc el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senzillament és per
manifestar que farem una abstenció, cap inconvenient amb
aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Jarabo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, no intervindré de moment, gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Votarem a favor de la sol·licitud, mai no ens hi hem
oposat.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES... no hi és. Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, el Sr. Castells, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Votarem a favor.
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EL SR. PRESIDENT:

I ara pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Socialista també donarem suport a aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passem a la votació de l’escrit RGE núm.
15242/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
conseller de Treball, Comerç i Indústria per donar
explicacions sobre la campanya contra la precarietat laboral.

II.1) Proposició no de l l ei RGE núm. 8420/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
requeriment de major transparència a les subvencions
atorgades a empreses mitjançant l’Insti tut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 8420/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay,
per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bon dia, no sé si he d’indicar...

(Algunes rialles)

..., no sé si he d’indicar, Sr. President, que deix de ser
substituït i recuper la meva portavocia en aquesta comissió,
perquè...

Bé, dit això, aquesta és una iniciativa, bé, molt... realment
molt senzilla en el seu contingut i en el seu propòsit i
consisteix bàsicament a demanar..., és una iniciativa que té a
veure amb aquesta transparència i aquest accés a la informació
a què tenen dret tots els ciutadans i consisteix bàsicament a
demanar que l’Institut d’Innovació Empresarial, l’IDI, que dóna

subvencions a empreses amb finalitats diverses, faci pública
aquesta relació de beneficiaris. En fi, aquí hi ha uns exemples
que són de l’any 2017, perquè la iniciativa és de fa ja... això,
vuit mesos més o manco, que si es refereixen al contingut de
la iniciativa els veuran, de determinades subvencions que no
estan, diguem, presents en el web corresponent i, en canvi, per
saber-ho, l’única manera de fer-ho és anar cercant la base de
dades, al final, de subvencions. És a dir, són mecanismes que
més aviat dificulten aquest accés més que no pas facilitar-lo. 

Tenint en compte, evidentment, que l’IDI és una agència
pública que s’ha de sotmetre, per dir-ho així, a la regulació de
transparència, en general, nosaltres creiem que estaria bé que
tota aquesta relació estigués a disposició de tots els ciutadans
i que, per tant, poguéssim saber on es destinen, diguem,
aquestes ajudes, aquestes subvencions, on van a parar i... sense
en principi cap reserva, com passa per exemple amb l’ICEX
que és una entitat pública semblant que sí que facilita aquesta
informació.

D’aquí ve que nosaltres demanem a través d’aquesta
proposició no de llei tres coses bàsicament: un primer punt,
en què justament demanam la publicació de tots aquests
beneficiaris de les ajudes públiques; un segon punt, en què
demanam que això sigui extensiu a qualsevol altre ajuda o
subvenció de caràcter semblant, i bé, un tercer punt, que és una
mica una compleció dels dos anteriors o de l’anterior que el
que persegueix és que això es faci de manera sistemàtica,
encara que hi hagi ajudes que es van repetint d’any en any, tot
amb una finalitat, la de facilitar com més millor aquest procés
de transparència i d’informació als ciutadans.

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Tenc esmena..., president...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó... S’ha presentat una esmena RGE núm.
1238/19, per part del Grup Parlamentari Socialista, per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula el Sr. Dalmau, per un
temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull posar de relleu
que aquesta PNL és un poc confusa sobretot a l’exposició de
motius, atès que es refereix a dues ajudes en concret: una
relativa a la modernització industrial i una altra a la
internacionalització de l’empresa que pròpiament no
corresponen a l’IDI, sinó que la primera, la de modernització
industrial, correspon a la Direcció General d’Indústria, i la
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d’internacionalització d’empreses, és una ajuda que atorga la
Direcció General de Comerç. I segons la informació que tenc
la resolució d’aquestes ajudes, si no hi són ja, es podran trobar
al nou portal de transparència del Govern de les Illes Balears.

Si bé és cert que l’IDI fa pocs mesos, a les acaballes del
2018 ha tret dues línies d’ajuda: una, relativa a ISBA, i una
altra, relativa a la digitalització del petit comerç. I també crec
que es pot trobar la informació relativa a aquestes
convocatòries a través de la plana web.

En qualsevol cas això no lleva que al primer punt d’aquesta
PNL per part del Grup Parlamentari Socialista hi puguem
donar suport, de manera que a l’espai que l’IDI..., a l’espai web
que té l’IDI, es pugui obrir una pestanya nova on es puguin
publicar, tal com expressa el primer punt d’aquesta PNL, les
informacions relatives a les subvencions que pugui atorgar,
d’acord? Per tant en aquest sentit en el primer punt no veuríem
cap problema per poder donar-hi suport.

Ara sí que és vera que des del Grup Parlamentari Socialista
hem plantejat una esmena que pretén substituir els punts segon
i tercer, perquè pensam que tot allò que ara mateix apareix en
el Portal de Transparència i que es basa en diferents línies
legislatives, com puguin ser la Llei de transparència i accés a
la informació i bon govern, i la de bona administració i bon
govern de les Illes Balears, a més del codi ètic aprovat pel
Consell de Govern de les Illes Balears, atorga informacions
relatives a subvencions, com a d’altres espais que també
enumeraré, i que van més enllà d’allò que proposa Ciutadans
en els punts segon i tercer. De fet fins i tot a l’exposició de
motius Ciutadans posa damunt la taula el fet que es pugui tenir
accés a arxius en PDF, quan crec que és bo posar damunt la
taula que en aquest portal de transparència la informació es
pot descarregar en tres formats diferents, en CSV, Excel i
Open Office, perquè es puguin utilitzar les informacions que
apareixen, es puguin filtrar, en fi, es pugui realitzar un exercici
de comprovació de dades en aquest sentit de la manera més
còmoda possible. Com deia, el Portal de Transparència fa
relació a un conjunt d’àmbits, entre els quals destaquen
l’administració; el Govern; ètica i bon govern; informació
jurídica; economia i finances; el que ens interessa en aquest
cas que és el de contractes, convenis, encàrrecs de gestió i
subvencions; i també transparència per a diferents sectors. 

Per tant, des d’una actitud totalment constructiva en
relació amb els punts segons i tercer i amb aquesta PNL,
entenem que aprovant aquesta esmena el que es fa és donar
suport al Govern per continuar desenvolupant la tasca en
relació amb les polítiques de transparència, perquè el cas
contrari, si aquests dos punts es mantenen, entenem que és una
petició del Parlament al Govern que el que fa és reduir o
rebaixa la tasca que ara mateix està portant a terme en relació
amb les polítiques de transparència i a la publicació de dades.
Per tant, com bé deia, des d’una posició totalment
constructiva, demanaríem que el Grup de Ciutadans assumís
aquesta esmena per tal que a partir del Portal de Transparència
es continuï exercint aquesta tasca d’informar la ciutadania en
les millors condicions possibles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí que passem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Seré breu perquè crec que el contingut de la mateixa, que és
cert que és senzilla, com deia el portaveu de Ciudadanos, però
a la vegada també és important, però crec que els dos
portaveus que m’han precedit, tant ell mateix com el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, expressen bé quin és el
significat i el que hi ha darrere aquesta proposició no de llei,
amb la qual cosa valgui dir  que en els termes en què està
plantejada votaríem a favor de cada un dels punts, dels punts 1,
2 i 3, i en el cas que s’acceptés l’esmena que presenta el Grup
Socialista, no tenim tan clar que sigui tal com diu el portaveu,
però crec que també és en un to constructiu en vistes a la
transparència, i també hi votaríem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jarabo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Sí, des de la màxima voluntat de
transparència que entenc que hi ha d’haver des d’un govern que
pregona la seva modernitat, nosaltres entenem que aquesta
proposició no de llei és adient. Una altra qüestió és que crec
que també s’han de valorar els esforços que s’han fet durant
aquesta legislatura per dotar aquest govern d’un portal de
transparència que està complint amb les seves obligacions i
que evidentment també té una implantació progressiva.

És cert que posar el focus a l’IDI també crec que és
interessant, un institut d’innovació entenem que ha de ser
l’avantguarda, evidentment, d’un govern que pretén ser
innovador i que forçosament ha de ser el més transparent
possible. Per tant també entenem que hem de votar a favor del
punt primer.

Després, a partir d’aquesta valoració que feim de la
progressivitat de la implantació i del desenvolupament del
Portal de Transparència, sí que entendríem que s’hauria
d’acceptar l’esmena que planteja el Partit Socialista; si hi ha
d’haver alguna modificació in voce entenc que també s’hauria
de fer, primer perquè crec que s’ha de poder posar en valor el
que s’ha fet, sobretot si ho comparam històricament amb el
que s’ha fet en qüestió de transparència en aquesta comunitat,
i més després de tot el que va passar la passada legislatura.
Crec que els esforços de transparència, amb una direcció
general fins i tot de transparència, vinculada a més en aquest
cas, després de molts  de moviments, a la Conselleria de
Presidència, cosa que la dota també d’una força política també
rellevant, idò entenem que és important i que s’ha de destacar.
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Per tant el que suggeriríem, evidentment, és que es pogués
acceptar aquesta esmena, que si bé d’alguna manera, bé,
diguem que passa la mà sobre l’espatlla del Govern, en aquest
cas valorant-lo, que nosaltres ho feim, idò s’hauria hagut de
poder anar un poc més enllà en determinades qüestions, i ara,
quan penso en qüestions no només de transparència sinó en el
que hauria de ser també la funció de l’Oficina Anticorrupció,
crec que d’alguna manera per prevenir també determinades
qüestions que també afecten la transparència del Govern, idò
bé... 

Crec que estem avançant, per tant ho hem de posar en
valor, com deia, i el que reclamaríem és tot el que es pugui
avançar de manera progressiva, pactada i de manera que la
ciutadania pogués també veure no només la publicació  dels
ajuts, jo crec que moltíssimes més coses vinculades als
doblers públics, idò hi estaríem a favor. Per tant aquí queda el
suggeriment.

Gràcies, Sr. Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps
de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. A veure, una qüestió prèvia, vull dir que
a vegades es pot donar el cas que per un error administratiu o
pel que sigui una convocatòria no s’hagi publicat a una base de
dades determinada o..., això, aqueixes coses a vegades poden
passar i  s’han de corregir, però entenc que aquí parlam del
funcionament general, del funcionament general de
l’administració.

Clar, en tots els temes de transparència evidentment tots
hi estam d’acord, però... a mi m’agradaria contextualitzar
perquè, clar, llegint la PNL i algunes intervencions sembla que
hem de publicar unes coses que ara no es publiquen, i no
estam parlant d’això, estam parlant d’unes subvencions, que es
publiquen ara mateix a dos llocs, que es publiquin a un tercer
lloc, perquè totes les subvencions, per Llei de subvencions,
han d’estar publicades -per lle i estatal- a la base de dades
nacional de subvencions. (...) desconec si la seva consulta és
embullada o no perquè no ho he provat, però si la seva
consulta és embullada tal volta hauríem de fer una sol·licitud
a l’Estat perquè milloràs la base nacional de subvencions
perquè la seva consulta fos més àgil.

D’altra banda, amb la implantació del Portal de
Transparència per part del Govern de les Illes Balears es
publiquen des de 2016 -hi ha publicats 2016, 2017 i 2018- les
subvencions concedides, i estan publicades, com deia també
el portaveu del Grup Socialista, el Sr. Dalmau, estan
publicades en tres formats diferents. Per tant ara aquí del que
parlam al primer punt és que, les ajudes que doni l’IDI, a més
estiguin publicades en el seu portal, que hauran d’estar als
altres dos també, per tant que estiguin publicades tres vegades.

Ho dic per contextualitzar, perquè sembla que sigui una
informació que ara és oculta, que està amagada; vull dir que es
publica a dos llocs i ara estam parlant de si ho publicam a un
tercer, que massa bé, ens pareix bé i no hi votarem en contra.

Respecte dels segon i tercer punts, clar, fer el mateix a
totes les entitats i tots els organismes de la CAIB quan ja es
publica a dues bandes, jo crec que..., evidentment, quan es fan
normatives perquè les coses es publiquin, sigui a la base de
dades nacional o sigui en el Portal de Transparència,
evidentment es fan per tenir la informació centralitzada, per
tenir la informació accessible a llocs, diguem, de referència,
i si començam que tot hagi d’estar obligat pertot, vull dir, no
ho sé..., no sé si som conscients també de la càrrega
administrativa que introduïm a la gent que ha de tramitar
aquestes subvencions que ha d’enviar la informació a tres o
quatre bandes diferents. 

Vull dir, nosaltres estam més en la línia de l’esmena que ha
presentat el Grup Socialista que el que s’ha de potenciar és el
portal de transparència, que sigui l’eina on es publiquen les
dades, a més amb formats, com també ha fet esment el Sr.
Dalmau, en format excel, en format CSV, en formats que
permeten fer feina, no?, en formats que permeten consultar,
que permeten filtrar, etc.

Per tant, nosaltres donarem suport al primer punt, com ja
he dit, i en el cas que s’aprovi, s’accepti l’esmena, votaríem
també a favor de l’esmena i, si no, no votaríem el segon ni el
tercer punt. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Ara, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, a mi de l’exposició de
motius de la proposició no de llei m’ha sobtat que digués que
els ajuts de la Conselleria de Treball, concretament de
modernització industrial i d’internacionalització, sembla que
diu..., -ah!, no, parla de la modernització internacional-, no
estiguin publicades al BOIB, jo això li he de dir per pròpia
experiència que aquesta informació és incorrecte, és a dir, jo
mateix de vegades fins i tot he fet preguntes orals al conseller
sobre els resultats d’aquestes convocatòries i la font
d’informació que he tengut és el BOIB, surt perfectament el
nom de l’empresa, el seu NIF i els doblers que se’ls han
adjudicat en aquests ajuts de la Conselleria de Treball de
modernització o d’internacionalització. Per tant, crec que
realment, una mica en la línia del que diu el Sr. Reus, que tal
vegada s’està dibuixant una situació que no coincideix almenys
de forma exacta amb la realitat. 

Dit això, jo opín com vostè i com han dit els altres
portaveus que evidentment tota aquesta informació és dels
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ciutadans i, per tant, els ciutadans tenen dret a accedir-hi de la
forma més eficaç possible.

També és veritat que de vegades l’excés d’informació
dificulta més l’accés, per exemple, jo no sé si el que vostè
proposa en el punt 2, que és que cada organisme tengui a la
seva pàgina web publicat això, és el més útil per al ciutadà. Jo
a vegades em trob, em reunesc amb ciutadans i em trob amb
ciutadans que es pensen que el Parlament i  el Govern és el
mateix, imagini’s, però molts eh!, no un analfabet, molts no?,
i quan els dic: “no, és que jo estic al Parlament” em diuen: “bé,
que no és tot el mateix?”, no, no és el mateix. 

Amb això el que li vull dir és que la dispersió d’aquesta
informació entre moltíssims organismes no necessàriament
ha d’aportar major transparència, tot i que tampoc no afirm el
contrari, però realment crec que amb la intervenció del Sr.
Dalmau i el Sr. Reus hi ha dubtes sobre això, i jo crec que
realment probablement el més pràctic seria un portal de
transparència que funcionés de forma adequada, que fos
transparent, que fos fàcil accedir-hi i que s’aprofundeixi al
màxim en les polítiques de transparència mostrant de manera
oberta i amb formats reutilitzables les dades; Sr. Dalmau, no
he pogut evitar pensar quan ens vàrem conèixer vostè i jo que
vostè en aquells moments treballava en el gabinet de la
consellera Cladera que vaig haver de demanar durant sis mesos
una informació en format obert i reutilitzable. Per tant,
realment aquí s’ha de millorar, finalment la vaig obtenir, crec
que va ser positiu i, per tant, doncs, bé, no puc dir que no
s’hagi d’instar el Govern a continuar impulsant, com jo ho vaig
fer a la meva manera, posar el meu granet d’arena.

Per tant, jo també consider realment que és més adequada
la redacció que proposa l’esmena, per tant, si l’acceptés,
votaria a favor de la proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant per un temps de cinc minuts,
el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Gràcies a tots els portaveus per les
intervencions i evidentment també pel suport quan aquest s’ha
donat. Bé, respecte dels comentaris, és ver que hi ha aquesta
imprecisió, de la qual evidentment no puc més que excusar-
me.

I quant a la dispersió, evidentment hi ha mecanismes que
permeten centralitzar en el portal de transparència i alhora
enllaçar, perquè és cert que hi ha gent que busca directament
en entitats concretes, en fi, i no va a través d’aquest portal. Jo
crec que el fet de facilitar el doble accés, que és una cosa
perfectament visible perquè per ventura algú s’interessa
estrictament per una qüestió, no crec que això sigui tampoc
una cosa negativa. 

Dit això, acceptarem l’esmena i, per tant, des d’aquest punt
de vista admetrem, la incorporarem a la proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per tant, ara passaríem a la
votació de la PNL, amb la incorporació de l’esmena, que és de
substitució. Per tant, entenc que s’aprova per unanimitat amb
l’esmena incorporada, d’acord?

Per tant, queda aprovada per unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, volia aclarir que a la votació darrera eren 8 vots a favor;
cap en contra i 4 abstencions. Volia aclarir això perquè som
un... no hi és el Grup d’El Pi. Ja està. 

II.2) Proposici ó  no de llei RGE núm. 9972/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament
Rural, PDR.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9972/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
al pagament de les ajudes del Pla de desenvolupament rural,
PDR.

Per a la defensa d’aquesta PNL té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon
dia. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va
tancar en el segon semestre de l’any passat les línies d’ajudes
a agricultors i ramaders de les Illes Balears per al Pla de
Desenvolupament Rural, el PDR, que va de l’any 2014 a l’any
2024. Aquest fet va provocar un greu perjudici a treballadors
del camp, que esperam nosaltres que això no es torni a repetir. 

Quan vàrem presentar aquesta proposició no de llei, era dia
13 de setembre de l’any 2018, era el moment en què els
pagesos estaven més encesos, quan es queixaven més i es
queixaven de bon de veres de la retirada de les ajudes. Avui ens
trobam a dia 17 de gener de 2019 i ja tenim constància que a
partir de gener es va tornar a posar una altra vegada en vigor el
Pla de desenvolupament rural per al primer semestre de 2019.
Per tant, si tots hi estau d’acord jo llevaria el primer punt
d’aquesta PNL per extemporània. 

En juny quan ja no hi sigueu, per tant, ja veurem què farem. 

Encara que exprés la nostra disconformitat a la nostra
queixa que des de dia 1 de juliol de 2018 fins al gener de 2019
no es poguessin demanar ajudes, sobretot per a les línies més
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importants que queden penjats, que com sabeu són les ajudes
a joves agricultors o inversions en explotacions agràries o
reposició i reparació de la paret seca, a més de totes les altres
que estan contemplades dins del PDR.

El motiu que va donar la conselleria, i d’aquí que continuï
amb aquesta PNL, és una simple excusa, diu que és la
necessitat de tramitar e ls  expedients pendents, molts amb
retards que superen els divuit mesos, i n’hi ha fins tot que
arriben als dos anys, des de la sol·licitud fins a la data de
resolució, i avui ja passen els dos anys.

Però el més greu de tot és que això va ser el segon any
consecutiu que es va produir aquest fet, ja s’havia produït en
el segon semestre de 2017 i es va tornar a produir en el segon
semestre de 2018, tanta sort que en el segon semestre de
2019 no es produirà. 

Sí que es mantenen vives, com deia, les dels següents punts
de la PNL, el segon i el tercer. És evident que es necessita
més personal per a la tramitació del PDR del FOGAIBA. El
FOGAIBA, com sabeu, és l’empresa pública encarregada de la
tramitació d’aquestes ajudes i necessita dues coses, per una
part, més bona gestió política, però també és vera que
necessita més funcionaris o més personal laboral que avancin
la tramitació d’aquestes ajudes; l’eficàcia, en aquest punt, el
Govern ha quedat molt endarrerida. Aquestes actuacions, què
passa amb aquestes actuacions? Doncs, que desmotiven la gent
del sector del camp i la conseqüència és que provoquen
l’avorriment i l’abandó dels pocs que queden projectes en el
camp. 

Jo em deman, amb més doblers que mai, és a dir, hem
tengut aquesta legislatura 4.000 milions d’euros més per
gastar, surt més o manco a uns 1.000 milions d’euros cada
any, quan tenim un conseller del Govern, com el conseller
d’Educació, que s’infla el pit dient “jo tenc mil mestres més
que els que tenia a principis de legislatura”, jo em deman: i
tant de greu li sabria al conseller d’Agricultura cedir un 0,2%,
és a dir, 2 persones que ja n’hi hauria prou perquè anessin a fer
feina a FOGAIBA i no fessin esperar any i mig, dos, o dos
anys i mig els pagesos a cobrar les subvencions? O serà per
allò que he dit sempre, que aquesta presidenta del Govern
estima molt els seus consellers, els que són del seu partit
polític i estima menys, molt menys els consellers que no són
del seu partit polític.

Veim notícies aquests temps en els mitjans de
comunicació que ens fan posar trists, llegim titulars i pàgines
senceres:“Se desploma en Baleares la venta de tractores
durante el último año”. Però és que això és lògic, si lleva les
ajudes als pagesos, no poden comprar mai un tractor nou amb
els preus que tenen i el que guanyen. Si estan totalment a favor
que el PDR els doni la meitat del que val un tractar, perquè si
no evidentment no n’hi ha. Jo em deman si té res a veure que
la conselleria llevi les ajudes a l’hora de vendre tractors,
llavors es veu afectat no només el sector de l’agricultura, sinó
el sector del comerç i la resta de sectors que envolten
l’agricultura.

El mes de març de l’any passat ja vaig fer una pregunta al
conseller perquè expliqués el motiu pel qual havia llevat e l
PDR en el segon semestre de l’any 2017, i el conseller em va
contestar el mateix de sempre, res, perquè quan li demanes, ja
li ho he dit tres o quatre  vegades, quan li demanes al Sr.
Conseller dos i dos quan són?, et conta que el temps diu que
demà no plourà. Per tant, no em contesta, i el fotut és que això
era el mes de març de l’any passat i el mes de juliol de l’any
passat va tornar estar 6 mesos sense la concessió d’aquestes
ajudes.

I per una altra part, em deman, si realment de la legislatura
passada a aquesta ha canviat l’estructura política del
departament, per què a la passada legislatura es torbaven entre
8 i 9 mesos a pagar les subvencions del PDR i en aquesta
legislatura haurem passat dels 8 o 9 mesos a més de 2 anys en
determinats expedients? Què passa aquí? És sospitós un fet
concret quan miram les ajudes, que les ajudes es torben 5
mesos en publicar-se en el BOIB des que han tengut
l’aprovació de l’informe favorable dels tècnics. Cosa que es
podria resoldre en 5 dies, es torba 5 mesos, és increïble, no sé
per què passa això.

Els pagesos que han realitzat compra de maquinària aquests
anys passats, per què se’ls havia assegurat que aquestes ajudes
es concedirien, perquè hi havia doblers, perquè no hi havia
problemes econòmics i n’hi ha qualcun d’aquests pagesos que
li varen dir això fa 2 anys i no ha cobrat. Això no és normal,
aquí falten ganes, falta voluntat política d’ajudar aquest sector
perquè s’enfonsa dia a dia.

A més hi ha una cosa important aquí a tenir en compte, heu
de pensar que estam en el cinquè any d’execució del Programa
de Desenvolupament Rural, el Programa de Desenvolupament
Rural anava del 2014 al 2024, estam en el cinquè any.
Brussel·les ens va donar 150 milions d’euros, el termini acaba
el 2024, si no es gasten aquests 150 milions d’euros se’ls
queda Europa i el fotut no és que se’ls quedi, és que
condiciona el futur del pròxim repartiment, el següent període
dels pròxims 10 anys. A aquestes alçades haurien d’haver
gastat al voltant d’un 45%, per no dir el 50%. Comunitats com
Castella-La Manxa, Cantàbria i La Rioja ja han gastat més del
40% i nosaltres hem gastat un 22%. Anam enrera, per tant, no
seria necessari aturar els terminis de la concessió d’ajuts.

Per acabar dir allò que ja he dit moltes vegades, jo pens
que el conseller que té tres feines per fer, té la feina de
defensar els mariners, els pescadors, ha de defensar els
pagesos, agricultors i els ramaders i la feina de defensar el
medi ambient, de les tres cames en perd dues cada vegada pel
camí. De ZEPA sí que en tenim de noves i més ampliades, de
parcs naturals en tenim més de nous i més ampliats, alerta,
sense tenir els doblers per a la gestió, que això d’aquí uns anys
ens durà un altre problema gros i, en canvi, els pagesos anam
a menys de cada vegada i els mariners també.

Jo us demanaria suport a aquesta proposició no de llei, que
està redactada com veieu, amb les més bones paraules que hi
pot estar, sense ofendre ningú, només perquè donem una
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pinzellada d’alè perquè els pagesos puguin continuar fent la
seva feina.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. No discutirem les bones paraules d’una
proposició no de llei del Partit Popular, que sabem que estan
ben educats i tenen una capacitat de redacció i d’estil digna de
lloança. El problema, Sr. Vidal, són els fets que no
acompanyen el que vostès diuen, els fets el que demostren és
que durant els seus mandats, la pagesia de les nostres illes no
és que precisament hagi nedat en l’abundància, sinó tot el
contrari. Crec que el problema real és que no hi ha una política
d’estat, d’estat real en defensa del món agrari. 

És més, podríem dir fins i tot que el Partit Popular, el
Partit Socialista diguéssim que han treballat amb certa
intensitat també per reduir al màxim també el nostre món
agrari, a nivell estatal, com a concepte i com a sector que mai
no s’ha considerat estratègic. Ara hi ha una dependència, a la
que vostè fa referència, a unes determinades ajudes
autonòmiques, però no els he vist reclamar a nivell estatal que
hi hagi una defensa de la nostra pagesia, de les nostres illes, ni
de la pagesia en general del nostre  país, ni de la pagesia
europea, ni de res en absolut.

Per tant, no em sorprèn la seva iniciativa perquè va en la
línia del seu discurs, però insistesc que no acompanya en
absolut, en absolut, uns fets que jo crec que més enllà del que
vostè proposa que, en principi, hi podríem estar d’acord, més
enllà de la seva redacció, podríem discutir els termes del punt
2 d’eficiència, diligència, aquestes qüestions, però sí que és
evident que hi ha una necessitat més personal a la Conselleria
de Medi Ambient que està contrastat a més si ho parlam amb
els tècnics de la pròpia conselleria, però crec que fins i tot ho
podria confirmar el propi conseller que requeriria més
personal, no només pels ajuts. Però insisteixo, això s’hauria
d’incloure dins una estratègia estatal, de quina manera no
deixem enfonsar el món agrari, i  aquí, Sr. Vidal, vostès no
poden treure pit en absolut, per moltes fotos que se puguin fer
els seus presidents amb tractors, en parcs de gira-sols, o
menjant olives d’un ullastre. No, ho sento, crec que no..., els
fets no responen a això.

Per tant, primer agrair que retiri e l punt 1, per
extemporani, crec que era de sentit comú. Ens abstindrem en
els altres dos punts perquè sí que crec que és necessari
d’alguna manera posar l’accent en aquesta necessitat que hi ha,
però no perquè ho diguin vostès, que insisteixo en què tenen
poca credibilitat en aquest punt, sinó perquè crec que aquest
Govern i crec que també el Govern de l’Estat i crec que també
la governança europea, haurem de posar l’accent en el que és

i serà una necessitat per a la supervivència no només del món
agrari, sinó que crec que d’alguna manera també de la nostra
supervivència com a societat, que és que els nostres pagesos
puguin treballar i puguin ser productius en la seva feina i ho
parlis amb qualsevol pagès que ho parlis, el que te diuen és que
ells volen ser productius i que els agradaria no dependre
d’ajuts. I que ara mateix efectivament, sí que hi ha una
dependència d’aquests ajuts, que s’ha convertit en crònica i
que és vera que ho necessiten i que és vera que podrien ser
més àgils i que és vera que d’alguna manera aquesta manca
d’efectius de la pròpia conselleria pot retardar algunes
qüestions.

Jo sí que d’alguna manera posaria l’accent a aquesta
necessitat que crec que hauria de ser compartida per tots, jo
crec que aquí no hi hauria d’haver diferències entre la política
agrària dels uns i els altres, quan parlam de molts pocs
pagesos i que a més tenen aquestes dificultats. No sé si la
política estratègica és que puguin rebre més ajuts per comprar
un tractor Sr. Vidal, com vostè ha dit, crec que no va per aquí
la cosa i crec que vostè també hauria d’estar d’acord amb això,
si no què podem fer perquè el nostre món agrari sigui
productiu i això depèn d’unes relacions, depèn d’un REB
agrari, com nosaltres hem reclamat al Congrés dels Diputats,
amb el seu vot a favor, depèn de moltes més qüestions.

Ara, el que podem fer des d’aquí concretament que és
evidentment agilitar l’arribada d’aquests ajuts als pagesos, jo
crec que sí ho hem de fer, però insisteixo, no perquè ho diguin
vostès, sinó perquè la necessitat hi és, el que reclamam és una
modificació de les polítiques estratègiques agràries, que aquí
no sé de quina manera es podria establir algun tipus de pla
d’acció que pugui recuperar pagesos, que pugui recuperar
terres, que pugui consolidar una necessitat, que és la
productivitat del món agrari; quan parlam de diversificació de
model crec que s’hauria de comptar -o estic convençut que
s’hauria de comptar- amb el món agrari.

Per tant ens abstindrem, des de la perspectiva que estaríem
a favor, podríem votar a favor i podríem votar en contra en
funció de la perspectiva política, però crec que ara mateix allò
important és dir que el món agrari necessita no només suport,
sinó principalment estratègia i, insisteixo, amb una política
d’estat compartida entre el nostre govern, els nostres consells
insulars, ajuntaments i Govern estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Jo la veritat és que estic molt sorprès,
molt sorprès, de la barra que té el Partit Popular de fer algunes
afirmacions. Criticar que unes ajudes s’obrin sis mesos a l’any
quan la passada legislatura estaven un mes, això és tenir molta
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barra, molta barra; estan obertes cinc mesos més que la
passada legislatura.

Criticar que el PDR és de 2014-2020 i si no hi haurà
temps o això quan aquest govern es va trobar el juliol de 2015
el PDR fora aprovar i el va haver d’aprovar aquest govern, que
el va aprovar el novembre de 2015 perquè no se’l va trobar
aprovat, això és tenir molta barra, perquè evidentment aquest
govern el primer que va haver de fer va ser posar en marxa el
PDR perquè no hi estava, no hi estava; havia començat el 2014
i no hi estava. Això és així, Sr. Vidal, el novembre de 2015 es
va posar en marxa.

Evidentment el primer any, a causa del temps que hi havia
hagut fora estar en marxa el PDR, el primer any es va posar en
marxa tot l’any, i després s’ha passat a posar en marxa sis
mesos a l’any, que és sis  vegades més que la passada
legislatura, sis vegades més, sis mesos enfront d’un, perquè
evidentment s’ha de poder dur una gestió adequada. I la gestió
que s’ha fet evidentment no li diré que sempre es pot millorar,
però és que les dades són molt millors que les de la passada
legislatura, les dades són molt millors. Per tant que vostè
demani major diligència quan s’estan resolent moltes més
ajudes, perquè també el nou disseny de les línies també ha
provocat que hi hagi més sol·licituds i s’estan resolent moltes
més sol·licituds que abans, què vol que li digui...? A més
aquest govern hi ha afegit, als recursos que vénen del PDR, hi
ha afegit 17 milions d’euros gràcies a l’impost turístic, a més
amb tot el que ha suposat d’ajudes per les circumstàncies
també que hi ha hagut aquesta legislatura, ja sigui el Xylella,
les inundacions, etc. Per tant crec que s’està fent molt més i
s’està pagant molt més. Per tant nosaltres de cap manera no
podem donar suport a aquesta proposició no de llei. 

Evidentment no li discutiré que..., evidentment una persona
que fa la sol·licitud evidentment frisa de cobrar, i hi pot haver
expedients que pel que sigui, perquè evidentment un expedient
d’una ajuda té una tramitació, té unes justificacions, i hi pot
haver, no atribuïble sempre a l’administració, però al mateix
sol·licitant, a vegades hi pot haver qualque complicació a
qualque expedient i es pot retardar, però el que vostè vol fer
veure, que és... que ara no es paguen ajudes i abans sí, és
totalment fals...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... totalment fals. Alguna línia s’està pagant el doble del que es
pagava la passada legislatura. En tres anys s’han pagat més
doblers dels que es varen pagar la passada legislatura, això és
així.

Per tant nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara, el Grup Parlamentari El Pi,
que no hi és..., per tant té la paraula, pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat, Sr. Vidal, és que
amb aquesta captatio benevolentiae al final que ens ha fet,
insistint en el fet que la proposició s’havia redactat amb les
paraules..., amb les millors paraules, etc., ha estat a punt de
fer-me flaquejar, però, és clar, després la torno a llegir, i en el
primer punt, que ja ha dit que retirava, però bé, exigeix; en el
segon punt reclama; en el tercer, de manera immediata. No
semblen precisament uns termes excessivament afectuosos.

Però també, més que res, m’ha fet veure que era una
invitació una mica falsa el fet que resulta que la solució que
dóna vostè, o el Partit Popular, és contractar un parell de
persones més, és a dir, inflar el capítol 1, que és una recepta
en què vostès sempre s’han manifestat totalment en contra, no
en època de crisi sinó sempre, com a línia ideològica, que jo
puc respectar i que crec que té una certa coherència. Vostès
consideren que el sector privat funciona millor, que ho fa
millor, són més partidaris de l’externalització , de la
desburocratització..., coses en què jo en alguns aspectes puc
estar d’acord, en altres no, però que té una coherència
ideològica. Però vostès, igual que moltes vegades en molts
temes són més intervencionistes que l’extrema esquerra,
doncs també em sobta la falta de solvència dels seus
arguments quan resulta que es redueixen a contractar un parell
de persones més perquè gestionin aquests expedients.

Després també la falta de precisió, perquè vostè parla
d’aturar els terminis de la concessió. A veure, no confonguem;
una cosa és que hi hagi uns determinats terminis de
presentació, i l’altra és que s’aturin els terminis de la
concessió. Aquí no s’atura res, és a dir, aquí precisament jo
entenc que el fet que hi hagi uns terminis de presentació, que
com ha recordat el Sr. Reus la legislatura anterior havien
arribat a ser d’un mes, això no té res a veure amb el fet que els
funcionaris que instrueixen aquests expedients no vagin fent
la seva feina de resolució, de tramitació i de pagament
d’aquestes ajudes, amb independència dels terminis que hi hagi
per presentar les sol·licituds.

És clar, vostès, amb aquests endarreriments, anant al que
és l’aturada de la tramitació  dels expedients, amb aquests
endarreriments diuen: “oh, no s’entén, cinc mesos, això no és
normal, una cosa que es podria fer en cinc dies”. Clar, jo estic
d’acord amb vostè com a ciutadà, de fet els ciutadans estan
perplexos amb el que dura la tramitació dels expedients. Aquí
també els ciutadans queden molt perplexos quan els diem que
per fer una llei, des que el Govern va començar a tramitar-la,
es van fer al·legacions, es va fer una exposició pública, es va
fer un projecte  de llei, va arribar al Parlament, es fa la
ponència, es fa la comissió...; doncs des del començament fins
al final a vegades passen dos anys, i tothom se’n fa creus, però
el que no podem és dir “com és que passa això?”, perquè, bé,
doncs passa això perquè fem uns procediments garantistes que
comporten aquests terminis.

Per tant, quan ens preguntem “com pot ser que passi això?,
és normal?”, home, doncs la manera de saber si és normal és
establir uns termes de comparació, i un terme de comparació,
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el més intuïtiu, el que fem tots en qualsevol cosa, és dir “bé,
com es feia això l’any passat?, quants doblers ens va costar
l’any passat?, quants de dies vam estar l’any passat?”, i aquí és
on entra l’anàlisi que li ha fet el Sr. Reus. Si resulta que mirant
la legislatura passada, a tant per any, s’era capaç de resoldre
ics expedients i ara se n’estan resolent més; si la legislatura
passada es pagaven ics expedients i ara se n’estan pagant més,
no estic posant el retrovisor ni estic dient que abans anava
pitjor, no, simplement estic establint un terme de comparació
racional per saber si els temps de resolució d’ara són normals
o no són normals. I si resulta que dels ajuts per aixecar parets
la legislatura 2011-2015 se’n van resoldre 284 per any, és a
dir, 1.135 en total, 284 per any, i aquesta legislatura per a la
mateixa línia resulta que se n’han resolt 1.510, és a dir 503
per any, estam parlant del doble, gairebé, del doble. Home, que
es podria funcionar millor?, segurament sí, que es podria
funcionar millor, però jo amb les dades que he demanat la
Conselleria d’Agricultura sobre el ritme de tramitació, em
sembla que s’ha millorat molt respecte de la legislatura
passada.

Per tant no puc acceptar els termes amb què vostè planteja
aquesta proposició no de llei, i per tant hi votarem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara, pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de
deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, deixant de banda el punt 1, que ha
estat retirat, nosaltres votarem a favor del punt 3, però en
canvi en el punt 2 ens abstendrem, perquè creiem que, és clar,
pel que he estat veient hi ha hagut un increment d’una plaça
d’un any per l’altre en aquest reforç de personal, està molt bé
reclamar-lo, però tot això hauria d’anar acompanyat d’alguna
dada mes, és a dir, fins a quin punt és necessari més personal?
Fins a quin punt es tracta d’una mala gestió? Perquè, és que, és
clar, són termes que es poden donar alhora, però poden ser
també l’un solució de l’altre, no sé si m’explic. Per tant, estan
posats aquí en una llista, major diligència, eficàcia, és clar,
això es pot donar amb el mateix personal, no fa falta que
s’incrementi la partida de personal.

Pot ser que tot sigui necessari, però, com que jo no tenc
cap dada per avaluar-ho en aquest sentit, és clar, no puc votar
a favor d’aquest punt. Per tant, en aquest segon punt
m’abstendré, en aquest punt 2, vaja, m’abstendré. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Té raó, Sr. Pericay, que si incrementam
el personal millorarem l’eficàcia, però no l’eficiència, perquè
una de dues, no? I tampoc, però sí que no puc estar d’acord
amb el Sr. Castells perquè, és clar, el Sr. Castells el que no
coneix és l’escala Casado de bones paraules, després segons
l’escala Casado, diguéssim, el Sr. Vidal o el redactor o
redactora d’aquesta PNL, diguéssim, es podria presentar a uns
jocs florals perquè aquí hi ha aquest govern d’esquerres, no?,
despectiu, a l’exposició de motius, la ineficàcia,
l’inacceptable retard, la mala gestió... vull dir, això són flors
i violes comparat amb el que estam acostumats a sentir ara.

M’he quedat una mica preocupat sentint el Sr. Vidal perquè
jo el feia més de la corda d’ASAJA que no de la corda del
SOC, el Sindicato de Obreros del Campo Andaluz, no?, però
si ha parlat de treballadors del camp, eh!, vull dir, aquest
llenguatge m’ha preocupat, vull dir, una mica los jornaleros
de la aceituna de Jaén, no?, més que dels oliverars de
Mallorca, però bé, benvingut sigui a la reivindicació sindical,
Sr. Vidal.

També he recordat, mentre escoltava el Sr. Vidal, no sé
perquè m’ha vengut al cap, la paradoxa d’Epiménides, aquella
paradoxa que diu, e l cretenc Epiménides diu que tots els
cretencs són mentiders, és a dir, doncs si com Epiménides és
cretenc i tots els cretencs són mentiders això que afirma és
fals, no?, o és veritat, dubte perquè..., podia fer aquí també la
paradoxa, el sil·logisme o el sil·logisme de Simonet, el gerent
d’ASAJA només deixa de criticar al gerent de FOGAIBA quan
és el gerent d’ASAJA.

(Algunes rialles i remor de veus)

Home!, escolti , s í , perdoni, perdoni, ASAJA, ASAJA té
molt a veure, perquè qui s’ha queixat un dia sí i l’altre també
durant aquests tres anys de retard i basta posar “Simonet
Fogaiba” a Google, així, “Simonet Fogaiba a Google”, i veurà
qui és que es queixa dels pagaments del PDR, el Sr. Simonet
que era el gerent d’ASAJA quan es pagaven molt manco i amb
molt més retard les ajudes del PDR. 

Per cert, irresponsable suposa redactar el PDR que no va
ser redactat, perquè no em digui que no és una altra paradoxa
que un pla de desenvolupament rural que es diu 2014 comenci
s’aprovi (...) del 2015. I el 2014 qui era el gerent de
FOGAIBA? El Sr. Simonet.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És clar, però el Sr. Simonet com que passava 71 dies de
l’any fora de les Illes, segons les dietes que va haver de tornar,
cobrades incorrectament, doncs clar, no va tenir temps de
fer..., de firmar, de redactar el PDR. 

Està bé que hagi retirat el punt primer, perquè evidentment
reobrir una cosa que crec que ja està oberta i que està oberta
amb un termini molt més generós que el que tenia obert el Sr.
Simonet, crec que el Sr. Simonent en un mes era molt més
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eficient que el Govern d’ara en sis mesos, tot i així les xifres
no l’avalen, només les afirmacions...

(Se sent de fons el Sr. Vidal i Vidal que diu: “això que
(...) és un disbarat”)

No, és que no l’he acabat d’entendre, crec que m’ha dit que
dic disbarats, però, en tot cas, les xifres canten, vostè, vostè
supòs que les afirmacions aquestes que fa les ha fetes a partir
de la funció de control parlamentari, ha demanat xifres a la
conselleria m’imagín i, a partir d’aquestes xifres de la
conselleria i del barem de cada any des del 2011, el barem
aquest demostra, segons les xifres que vostè en la funció de
control del Govern ha demanat, deu demostrar que té raó en el
que diu; però m’estranya que no ho hagi argumentat a la PNL
si té aquestes xifres i tal, sinó que fa així aproximacions
absolutament no justificades a partir d’unes queixes de la
Cooperativa del camp de Menorca i l’Associació Agrícola
Ramadera de Menorca, FAGME, que diu que han denunciat
aquest inacceptable retard, que supòs que devia ser un (...) que
venia de molt enfora perquè abans, abans, a la passada
legislatura, es pagaven amb molt més retard, eren els terminis
molt més petits oberts en el moment de sol·licitar les ajudes,
que no de pagar, sinó de sol·licitar les ajudes, perquè els
terminis l’administració els marca, diguéssim, perquè puguin
ser sol·licitades les ajudes no els pagaments, com ja li ha
recordat el Sr. Castells, i també les quantitats totals que
s’inverteixen en aquest PDR són molt més altes que les que
s’invertiren a l’anterior PDR, i no només açò, sinó que a més
es paguen molt més ràpidament.

La legislatura no ha acabat, li queda poc, però no ha acabat
i amb les xifres consolidades a tres anys s’han pagat moltes
més ajudes molt més ràpidament que no s’havien pagat els
quatre anys anteriors, eh!, en tres anys hem fet més que el PP
en quatre, eh!, vull dir, això és eficiència, no és eficàcia;
simplement és eficiència a favor de la gent del camp, a favor
dels pagesos i de les pageses i a favor d’un sector que té futur,
que té futur i en tendrà molt més, gràcies a l’aposta que fa per
ells la Llei agrària, aquest que tant injuria, una altra paradoxa,
el Sr. Vidal.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant, el Sr.
Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Em sap molt de greu les actuacions que
teniu perquè demostrau un desconeixement total del tema, és
que no us ho heu llegit i a sobre ni sabeu què vol dir Pla de
desenvolupament rural, i a sobre no estimau gens els pagesos.
A veure si en cinc minuts, Sr. Borràs, em pot dir, així com em
deia la Llei agrària que li posa un poc de pedagogia a la meva
intervenció. 

El Pla de desenvolupament rural és un pla que dura deu
anys, de l’any 2014 a l’any 2024, va aportar Brussel·les, va
aportar a les Illes Balears 150 milions d’euros; jo deman, qui
va dur aquests 50 milions d’euros? Qui era el president del
Govern l’any 2014 per firmar aquest Pla de desenvolupament
rural 2014-2024? Com podeu comparar el Pla de
desenvolupament rural de 2015 a 2018 si no podeu comparar
cap enrere? És increïble!

Les línies d’ajuda que dóna el Pla de desenvolupament
rural són moltes, deu o dotze línies, deu o dotze línies; no puc
entendre com podeu votar que no a una PNL quan l’únic que
vull és ajudar el Govern dient: al·lots us fa falta personal per
poder tramitar aquests expedients més aviat i que els pagesos
cobrin més aviat, no puc entendre que voteu que no quan us
proposen una cosa per ajudar-vos, és que dieu que no perquè
ho dic jo!, perquè si hagués sortit del conseller..., si el
conseller estimàs un poc els pagesos i digués: no vull que
estigueu dos anys a cobrar, vull que sigueu com jo que
cobrareu cada mes, li diríeu que sí, perquè és el sentit comú.

Com podeu anar a favor que els pagesos cobrin més tard,
al cap de dos anys, quan han hagut d’avançar la inversió per
comprar una maquinària agrícola o per arreglar la paret seca o
per fer agricultura ecològica o agricultura integral? No sabeu
com funciona el Pla de desenvolupament rural? Vas, fas un
informe i els tècnics et diuen que et donaran els doblers i tu
te’n vas i compres el tractor, els bestreus aquests doblers, i
després de bestrets has d’estar dos anys o tres que te’ls tornin?
Això és el que us agrada? No us agrada que us faci una
proposició de llei dient-vos: al·lots, els pagesos es queixen
perquè no poden estar dos anys a cobrar. La legislatura
passada, el bocí que varen cobrar estigueren vuit o nou mesos.

Són necessàries dues coses, o millor gestió política, que
és aquí on jo m’hauria d’arrossegar dins el fang gaudint de
donar branca, i no ho faig, o augmentant el personal perquè el
personal que hi ha, que jo he parlat amb ell, no dóna l’abast. I
en lloc de defensar el conseller dient, conseller queda bé
davant els pagesos, contracta més personal, els pagesos faran
més via a cobrar, dieu que no a això!

Sr. Borràs, jo no li he opinat mai sobre les novel·les ni
escriure perquè jo no hi entenc, i li faig mamballetes perquè
no hi entenc i perquè l’apreciï li faig mamballetes, però que
parlem aquí, que vulguem donar lliçons, que vulguem sortir
d’aquesta manera sense poder estar dins la pell dels que ho
pateixen, la veritat és que em sap molt de greu. 

Sr. Jarabo, qui fa olives són les oliveres, els ullastres no
fan olives, en tot cas fan olivó  que s’ho mengen els tords. 

I no sé que us he de dir més, és a dir, no ho puc entendre,
és un desconeixement total que no vulgueu ajudar la vostra
conselleria la qual, a la vegada, ajudaria els pagesos, és que no
ho entenc, no ho entenc! I ja he dit que ho redactàvem amb la
millor intenció d’aquest món per aconseguir que això
s’aprovàs i simplement per aconseguir..., imaginau-vos amb
quina cara es pot passejar el conseller d’Agricultura a les
reunions de pagesos dient: votau-me, quan es torben dos anys
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a pagar-los, és que no ho pot fer! I, en canvi, el d’Educació, us
ho he dit, ha contractat mil mestres! Si n’hagués contractat
998 seria igual i 2 funcionaris avançarien els expedients,
perquè sempre és en número reduït, els avançarien una partida
de mesos, llarga, conec els funcionaris de la Conselleria
d’Agricultura, i són bons professionals.

No he parlat de la gestió política, ja en parlarem a un altre
moment perquè per ser més dolent és molt difícil, però ja en
parlarem a un altre moment.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Ara passem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9972/18. Entenem que el
punt 1 l’ha retirat, per tant, passarem a la votació dels punts 2
i 3. Per separat? D’acord.

Votam el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 5 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, com que s’ha produït un empat, apliquem l’article
95 del Reglament i el votarem fins a 3 vegades.

Votem una segona vegada el punt 3.

Per tant, vots a favor del punt 3?

Vots en contra del punt 3?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, tornem fer una tercera votació.

Vots a favor del punt 3?

Vots en contra del punt 3?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 5 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, es manté l’empat i, en mantenir-se l’empat,
passarà a debatre’s en el ple corresponent.

Per tant, el punt 1 queda retirat, el punt 2 queda rebutjat i
el punt 3 passarà a debatre’s en plenari. D’acord?

Per tant, no havent-hi cap assumpte més a tractar s’aixeca
la sessió.
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