PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR SOBRE LES AJUDES DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
(PDR), PER SER TRACTADA AL PRÒXIM PLE D’AQUESTA CORPORACIÓ.
La Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern del Pacte ha tancat, fins
el gener de 2019, i sense cap avís previ, les tres línies d’ajuda als agricultors i ramaders
del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020.
Aquest fet provoca un greu perjudici als professionals del camp, que. A més,
pateixen la ineficàcia d’aquest govern d’esquerres, que encara no ha resolt ni tramitat
els expedients del PDR del 2016 i el 2017.
Inexplicament, a partir del dia 1 de juliol i fins gener de 2019, ha quedat tancada
l’admissió de sol·licituds per a acollir-se a les tres línies més importants d’aquest Pla:
ajudes per als joves agricultors, inversions en explotacions agràries, i reposició o
reparació de paret seca.
El motiu que ha donat la Conselleria, en realitat una excusa, és la necessitat de
tramitar els expedients pendents, molts d’ells amb retards que superen els 18 mesos i
arriben als dos anys des de la sol·licitud fins a la seva resolució.
El fet més greu és aquest fet es produeix per segon any consecutiu amb aquest
Govern del Pacte i el conseller Vicenç Vidal al capdavant de la Conselleria, amb el
tancament, a meitat d’any, del termini de sol·licitud d’aquestes línies, quan era habitual
que es poguessin demanar al llarg de tot l l’any. I en aquesta ocasió s’ha fet sense cap
avís, de manera que els pagesos hauran d’esperar fins al 2019 per a registrar las seves
peticions.
El Partit Popular de Menorca ja s’ha fet ressò del malestar i les queixes dels
agricultors i ramaders de la nostra Illa per l’intolerable retard en la tramitació i resolució
de les ajudes del PDR, assumint les crítiques manifestades per Sa Cooperativa del
Camp de Menorca i la Federació Agrícola Ramadera de Menorca (FAGME) que han
denunciat aquest inacceptable retard per la mala gestió i la ineficàcia de la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient del Govern del Pacte.
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Consideram que el govern d’esquerres del Consell Insular de Menorca hauria
d’actuar amb més contundència i ser més reivindicatiu davant el Govern del Pacte, i
donar suport a les reclamacions del sector agrícola-ramader de Menorca, quan ha donat
l’esquena i ha intentat justificat aquests retards i mala gestió.
Per aquest motius, presentem les següents propostes d’acord:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Maó exigeix a la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura del Govern Balear la reobertura de les línies del Pla de Desenvolupament
Rural per a les ajudes als joves agricultors; inversions en explotacions agràries, i
reposició de paret seca.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Maó reclama un reforç de personal, major
diligència, eficàcia i gestió per part del FOGAIBA, empresa pública de la Conselleria,
encarregada de la tramitació d’aquestes ajudes, per a acabar amb els retards que
pateixen els pagesos.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta a la Conselleria de Medi Ambient i
Agricultura del Govern Balear a fer efectius de manera immediata els pagaments
pendents de les ajudes del PDR dels anys 2016, 2017 i 2018.
4.- El Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Consell Insular de Menorca a donar
suport i estaló a les reivindicacions, queixes i reclamacions dels pagesos de Menorca
pel retard en el pagament d’aquests ajudes, tal com han manifestat Sa Cooperativa del
Camp de Menorca i FAGME.
Maó, a 17 de setembre de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
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