
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 349-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 4

Presidència
de l'Honorable Sra. Joana Aina Vidal i Burguera.

Sessió celebrada dia 5 de març del 1996.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- Elecció del vice-president de la Comissió d'Assumptes Socials (Retirada). 42

II.- COMPAREIXENCES:

1) De l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, per tal d'informar sobre les actuacions de la conselleria en relació
amb el cas de l'oli adulterat (RGE núm. 3248/95). 42



42 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 4 / 5 de març del 1996

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió. Hi ha
substitucions?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí per Joan Mesquida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al primer punt de l'Ordre del Dia. Sí,
Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sí, Damià Pons per Mercè Amer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo demanaria als portaveus del Grup Socialista que, per
favor, ens diguessin qui substitueix a qui?

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Queda la retirada la manifestació anterior que ha fet aquest
portaveu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sí?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix a Simó Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.- Elecció del vice-president de la Comissió d'Assumptes
Socials.

 Passam al primer punt de l'Ordre del Dia i es posa en
coneixement dels membres de la comissió que el primer punt de
l'Ordre del Dia consisteix a l'elecció del Vice-president de la
comissió com a conseqüència de la renúncia al càrrec per part
de la Sra. Teresa Riera i Madurell. Sí, Sr. Pons del Partit
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sí, per una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta. Ens agradaria
ajornar l'elecció de la Mesa d'un nou membre, d'acord amb la
possibilitat que ens ofereix d'alteració de l'Ordre del Dia l'article
68.2 del Reglament de la Cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Entenc que aquest punt ha de
passar a votació, jo demanaria a les senyores i senyors
diputats que votàssim la proposta que ens fa el representant
del Grup Socialista. Vots a favor d'aquesta proposta?

S'entén que hi ha unanimitat en aquest punt, de retirada
de l'Ordre del Dia, la proposta del Grup Socialista. Moltes
gràcies, senyores i senyors diputats.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social, per tal d'informar sobre les actuacions
de la conselleria en relació amb el cas de l'oli adulterat
(RGE núm. 3248/95)

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, que és referent
a l'escrit registrat amb el número 3248/95, presentat per
tretze diputats de la Cambra, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual solAliciten la compareixença
del Conseller de Sanitat i Seguretat Social per tal de
celebrar sessió informativa sobre les actuacions de la
Conselleria en relació amb el cas de l'oli adulterat. Té la
paraula l'Hble. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, jo
no sé si aquesta compareixença és extemporània, a causa de
totes les qüestions que s'han fet a posteriori, o si realment
continua i no decau; per tant, nosaltres el que farem és
explicar les actuacions que vàrem dur a termini des de
l'octubre del 95, que és quan, per diversos mecanismes,
entre ells una comunicació de l'Associació d'oliers d'aquí, de
Balears, a la Conselleria de Sanitat, i per una altra part
l'Associació Nacional d'Industrials i Envasadors i
Refinadors d'Olis Comestibles a nivell nacional va ser
comunicant l'existència de garrafes d'oli d'oliva de cinc
litres sense precinte i sense etiqueta. La Direcció General de
Sanitat va ordenar a la secció de farmàcia, als directors dels
centres de sanitat comarcals i insulars, encara que pareixia
que la cosa només estava circumscrita a Mallorca, però bé,
ho vàrem fer també amb les illes, que procedissin a la
realització d'inspeccions a empresa de mostra a envasadors
d'olis, tafones, menjadors colAlectius, hotels-restaurants,
mercats, supermercats i comerços minoristes. Tot això va
contribuir a la detecció d'oli envasat sense etiquetar,
efectivament. També l'esmentada informació es va
comunicar solAlicitant colAlaboració a tots els ajuntaments de
la CAIB, al Tinent Coronel Director de la 313 Comandància
de la Guàrdia Civil i a totes les federacions d'hosteleria i
restauració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 4 / 5 de març del 1996 43

Des de l'inici de les actuacions fins, més o manco,
l'acabament de 1995 s'han realitzat les següents inspeccions: 14
envasadors d'oli; 3 tafones; 1.231 economats i cuines de
menjadors colAlectius, incloem hotels i restaurants; 75
supermercats; 55 magatzems polivalents d'alimentació; 64
mercats i 49 minoristes. Pel Servei d'Inspecció de la
Conselleria, serveis central, comarcals i insulars es va seguir el
control d'establiments abans esmentats amb especial atenció a
envasadors d'oli d'oliva i de llavors, els seus transports i la
venda a diferents mercats, amb coordinació amb les inspeccions
realitzades per la Guàrdia Civil i personal dels ajuntaments.
Totes les actuacions, a la vista del que estava succeint i que ens
pareixia d'una importància cabdal, es varen traslladar a la
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per
si els fets, a nosaltres ens ho pareixia, però si els fets haguessin
constituït algun tipus de delicte i fos pertinent la iniciació de les
diligències oportunes.

Les mostres d'oli trobades, després d'analitzades, amb
envasos sense etiquetar, es varen trametre a diversos laboratoris,
entre ells a l'Ajuntament de Palma, ja que és el que disposa de
més material específic per a aquest tipus d'analítica. A les
primeres anàlisis es va detectar mescla d'oli d'oliva, de gira-sol
i de colza; si bé, aquest fet de (...) oliva amb oli de llavors és
constitutiu d'un frau al consumidor segons el que estableix la
legislació vigent del Reial Decret 308 del Butlletí Oficial de
l'Estat de 21 de febrer del 1983 i les modificacions posteriors;
però no es va detectar en cap moment presència de cap producte
que pogués ser tòxic per al consum humà. Total, s'han enviat
per la Conselleria de Sanitat a l'Ajuntament per a les seves
anàlisis 55 mostres d'oli, és a dir, d'aquest oli envasat, no
diguem oli o d'oliva i no caiguem en el frau d'oli, dels quals
foren recollides per inspectors farmacèutics 43 remeses per
particulars, en aquell moment, tres; remeses per la Guàrdia
Civil, vuit, i remeses per l'Ajuntament de Selva, una. Estam a
l'espera de resultats d'analítiques de 18 mostres, la major part
correspon a envasadors de Balears que s'han enviat dins l'any 96
al laboratori municipal.

Dels resultats ja remesos, és a dir, dels resultats que ja s'han
analitzat i ens han donat, valgui la redundància, el resultat
autèntic de la composició, de tots aquests que els he llegit
compleixen 14 mostres. Aquestes 14 mostres eren olis sense
etiquetar, però eren el que deien o, almenys, com es venien; i
incompleixen 23 mostres. De les 23 mostres que incompleixen
3 eren mescla d'oliva, gira-sol i colza; 9 eren oli de colza tot sol;
2 estan sense etiquetar com a de llavors, i són oli de colza, és a
dir que en aquest cas es deia que era mescla de diversos olis i no
obstant només era un oli, oli de colza; una etiquetada com a
llavors i era de soja; una està etiquetada com a oli d'oliva verge
i està mesclat amb oli refinat; 3 tenien acidesa excessiva; una
etiquetada com a de llavors i resultava que només contenia
gira-sol; 2 sense etiquetar i eren de gira-sol i colza; i una sense
etiquetar i era de soja.

La relació de garrafes sense etiquetar era la següent, el
que es va trobar: en el sector d'Inca, a un restaurant de Ca'n
Picafort varen ser confiscades 5 garrafes de 10 litres i 4 de
5 litres; a Llubí es va trobar a un bar una garrafa de 5 litres
i una altra amb 2 litres; i a un altre bar de la mateixa
localitat es va confiscar una garrafa de 5 litres. Les garrafes
esmentades mancaven d'etiquetes i les seves anàlisis varen
detectar mescla d'oliva, gira-sol i colza. En el sector de
Manacor, a un restaurant de Sa Coma que és el terme
municipal de Sant Llorenç es va decomissar una garrafa de
5 litres que va ser oli de colza; a Petra es decomissaren 2
garrafes de 5 litres que varen ser colza; a Lluc, una garrafa
de 5 litres que va ser d'oliva, entregats per particulars; 7
envasos de 5 litres va ser oli de colza. Pels inspectors
farmacèutics del sector de Palma es decomissaren a un forn
d'Esporles 6 garrafes de 5 litres sense etiquetar i es va
detectar que era oli de soja. Els centres insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera realitzaren les inspeccions a
magatzems d'alimentació, menjadors colAlectius, hotels i
restaurants, mercats públics, minoristes, etc., i es continuen
realitzant. Els directors dels centres insulars de sanitat han
comunicat que no trobaren ni venda ni utilització d'oli sense
precinte ni etiqueta.

A una de les empreses, que disposa de planta envasadora
a Caimari i a un magatzem d'Inca, que és un local on es
desenvolupen conjuntament l'activitats d'emmagatzamament
de material de construcció i d'oli, es varen recollir mostres
a ambdós locals perquè contenien 8 dipòsits de 25 tones
d'oli. Els diversos dipòsits que, per cert, no estaven retolats
amb els tipus d'olis que contenien. Els inspectors actuants
anotaren com a tipus d'oli el que va dir l'empresa que hi
havia dins de cada aljub, coincidint les dades analítiques
amb el tipus d'oli que manifestà l'empresa amb 5 mostres de
les 8 mostres recollides a dipòsits. Les 3 que no compliren,
és a dir que el que manifestava l'envasador i el que es va
demostrar a l'analítica eren: una, per excés d'acidesa, i dos,
perquè la composició del que deien no es corresponia amb
el que havia declarat l'empresa. A l'esmentada empresa, al
seu local de Caimari es va realitzar visita d'inspecció
coincidint els inspectors amb membres del GIFA (Grup
d'Investigació Fiscal i Antidroga) els quals solAlicitaren als
inspectors actuants que fessin un requeriment de l'empresa
per tal que presentassin a la Conselleria totes les factures o
albarans d'entrada i sortida de tot tipus d'oli durant l'any
1995. Aquestes factures foren presentades a la conselleria
amb cinc caixes de cartró i varen ser, posteriorment,
entregades amb ma a un funcionari del Jutjat número 3
d'Inca, el 9 de gener del 1995.
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Vull, per acabar, Sra. Presidenta i senyores i senyors
diputats, dir-los que quan vàrem iniciar, dins el mes d'octubre,
les actuacions pertinents per ma dels nostres inspectors, del
primers que ens vàrem donar compte és: primera, que,
afortunadament, dic afortunadament, no hi havia perill sanitari
de cap mena en el que estàvem cercant; segona, que com a
mesura preventiva havíem de ser el més durs i el més exigents
possibles perquè aquestes coses comencen amb temes de frau
al consumidor i poden acabar molt malament, com ens demostra
la recent història d'Espanya amb l'oli de colza adulterat. Com
poden comprendre ens vàrem donar compte de més coses, una
d'elles és que això era un tema de transcendència, era realment
un tema important, de molts de litres d'oli; nosaltres en aquells
moments no podíem avaluar quants, ni ho sabem en aquests
moments, però si ens fixam amb qualque cosa que pugui haver
sortit o bé del propi Jutjat o bé de l'Agència Espanyola de l'Oli,
l'agència de l'oli d'oliva, doncs parlen que possiblement es tracti
de 750.000 litres, és a dir, 750 tones només a Balears.

Comprendran que una situació d'aquesta índole no
constitueix ja només per si sola un frau al consumidor, no
constitueix evidentment un delicte sanitari pel qual no hi ha
perill sanitari, però sí constitueix un gran frau d'altra índole a
tots els espanyols, a tots els ciutadans, on hi ha frau a Hisenda,
frau al consumidor, frau a totes les normatives i decrets, frau a
la pròpia Agència Espanyola de l'Oli d'Oliva, frau, en definitiva,
generalitzat. A la vista de la importància que podia tenir tota
aquesta situació és quan vàrem decidir, en bon moment, posar-
ho en mans de la Fiscalia de l'Estat i de la Guàrdia Civil.
Aquesta situació podia desbordar o desbordava les actuacions
d'uns inspectors de sanitat que, en definitiva, és molt difícil que
puguin tenir actuacions nocturnes o actuacions de dissabtes o de
diumenges o actuacions en el moment, evidentment, que
clandestinament es faci la mescla d'aquests olis i es distribueixi
i, evidentment, la Guàrdia Civil, creim que a posteriori ha
tengut unes actuacions molt serioses, molt importants i les que
han passat per la Conselleria de Sanitat, tant si han passat com
si no han passat, li puc assegurar que totes, absolutament totes,
estan en mans de la justícia; que en aquests moments està un
tribunal d'Inca, un Jutge d'Inca, un Jutge d'instrucció d'Inca
treballant intensament en el tema, i d'aquí sortiran actuacions
que crec que seran o han de ser o haurien de ser, el que passa és
que no puc prejutjar, molt dures contra totes les persones que
hagin intervengut en aquesta situació. I que, per una altra part,
manifestar un certa alegria que aquí en aquesta comunitat
autònoma haguem aconseguit, almenys en aquests moments,
poder garantir que aquest frau o s'ha de dur ja molt, molt
amagat, o difícilment en aquests moments es poden trobar olis
sense etiquetar.

Nosaltres, després d'haver posat totes les actuacions en mans
de la justícia i de la Guàrdia Civil el que hem fet és encara
intensificar més les inspeccions, a mercats, a supermercats, a
menjadors colAlectius, a envasadores, per tot allà on els nostres
inspectors és més habitual que treballin i que actuïn. I,
evidentment, també sabem que la Guàrdia Civil i molts altres
agents estan actuant sobre aquest tema que és un tema que
hagués pogut ser molt transcendent per a la salut,
afortunadament no ho ha estat però continua sent molt
transcendent com a frau important al consumidor i com a frau
important a tot el que puguin ser efectes fiscals i tributaris
espanyols i d'aquesta comunitat autònoma.

I amb aquestes paraules, Sra. Presidenta, acab la meva
primera part de l'exposició i li don les gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo demanaria als diversos
grups, si volen que continuï aquesta comissió o si volen que
se suspengui. Sí, doncs aquesta comissió se suspèn, per quin
temps consideren que és oportú, cinc minuts, deu minuts?
Aquesta sessió se suspèn per un temps de 10 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió. Començarem les intervencions,
per part del Grup Mixt, el Grup Mixt vol intervenir? No vol
intervenir, sí. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
conseller i membres de la conselleria gràcies per la seva
assistència i per l'explicació que ens ha donat en relació a un
tema que crec que hauríem d'evitar que es convertís amb un
taca negra dins la trajectòria de l'autonomia de les Illes
Balears i és un tema, com va dir una vegada amb una
expressió bastant afortunada el Sr. Sampol, sobre el qual
convendria passar pàgina el més aviat possible, però passar
pàgina una vegada que hagin fet la feina que pertoca fer
amb un tema allà on es combinen el frau fiscal, el perill
sanitari i també una competència ilAlegal a tota una sèrie
d'empreses i comerços que es veuen profundament
perjudicats, fins a tal punt que algun ha hagut de cessar en
les seves activitats per aquesta matèria. Per tant, no es tracta
d'obrir un capítol nou, d'inaugurar un escàndol, sinó de fer
un esforç, amb tota l'energia que es requereix, per tancar un
tema que avui, amb això ja discrep del Sr. conseller, no està
tancat; els garrafistes continuen actuant i el circuit aquest de
comerç ilAlegal d'oli fraudulent continua, ho he vist amb els
meus propis ulls, continua encara en funcionament, no sé si
amb la intensitat de finals del 95, però continua encara
actiu.

Jo voldria fer una mica de resum i em perdonaran perquè
hi ha hagut una compareixença aquest matí mateix i que, per
tant, hi ha algun element que hauré de ser redundant, però
intentaré mentalitzar-me que avui al matí no hi ha hagut res
i tornarem repetir una miqueta la història per al coneixement
dels membres d'aquesta comissió.
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El tema de l'oli d'oliva a Mallorca o el tema de l'oli a
Mallorca, en principi d'oliva i després mesclat amb altres tipus
d'oli, té una història realment molt llarga que no hem de fer
aquí, voldria dir com a cosa important que l'oli d'oliva, en
contra de la mitologia popular que es el millor oli del món, que
ha estat la perla amb la qual ha tancat la seva intervenció, el Sr.
Marià Socias, malgrat que jo l'havia advertit que no era així,
l'oli d'oliva de Mallorca ha estat, en general, els temps moderns
i històricament, un oli de baixa qualitat, amb un índex molt alt
d'acidesa, que va ser un gran element d'exportació, però no
només d'exportació, tant o més que per al consum humà,
sobretot per a usos industrials com per exemple l'elaboració de
sabó. Després de la guerra civil hi va haver un període
d'escassesa, com sabem, on l'oli va agafar uns preus altíssims,
però que quan es va normalitzar l'oli, quan es va normalitzar el
mercat, es va liberalitzar el mercat, es va poder importar i
exportar normalment es va acabar el racionament, l'oli d'oliva
de Mallorca va començar a entrar en una decadència que seria
la decadència final. Hi va haver dins aquest context una
tolerància, estic parlant de fa més de trenta anys, per tant, no hi
havia parlaments autònoms ni democràcia, hi havia el sistema
franquista, allà on es va establir una tolerància amb la finalitat
de donar sortida a aquests olis d'oliva d'alta, molt alta acidesa,
que, com més acidesa tenien més aptes eren per ser mesclats i
comercialitzats. Ara bé, l'any 81, quan va esclatar l'escàndol de
la colza amb conseqüències tràgiques que esperem, no ens va
tocar la loteria de la colza per casualitat, hem de ser realistes, no
va ser per cap tipus de control, es varen començar a estrènyer
els controls sobre el comerç d'oli d'oliva, de l'oli fraudulent, de
l'oli mesclat d'una manera alAlegal, però això no va acabar amb
l'activitat dels garrafistes.

L'any 90, quan va començar a funcionar a Espanya l'Agència
de l'oli d'oliva derivada de la participació d'Espanya amb la
Comunitat i de les subvencions que rebia l'oli tant a nivell de
producció com a nivell d'envasament, els controls també es
varen fer encara molt més estrictes perquè, naturalment, per
cobrar subvencions hem de saber que realment produeixen i que
realment envasen, però això tampoc no va acabar amb la
matèria, amb el tema de l'envasament d'oli amb mescles
fraudulentes i la seva comercialització a través d'un circuit de
persones dotades, en principi, de carros, i després, de
furgonetes, denominats popularment a la comarca de Caimari,
garrafistes; un garrafista és una persona que distribueix oli sense
etiquetar, fruit de mescles que no són legals i que, per tant, se
situa fora del control sanitari, fora del control comercial, fora
del control fiscal. I aquí em diran, què va passar que abans no
se'n parlava d'aquest tema i avui està damunt tots els mitjans de
comunicació i avui ha arribat al Parlament, amb una
compareixença primer del Conseller d'Agricultura i ara del
Conseller de Sanitat? Senzillament va passar que una persona
relacionada amb una empresa important d'oli, com que aquests
garrafistes, aquests ilAlegals, perjudicaven el circuit normal i
comercial i d'envasament de l'oli legal, va anar dia 26 de maig
del 95, va treure de Tràfec tota una llarga relació, va presentar
una relació de matrícules, va aconseguir que Tràfec li passàs qui
eren els titulars d'aquells vehicles, on vivien, etc., va ser el Sr.
Josep Mora Aguiló, i això és una pregunta, Sr. Conseller, que
per a mi és realment molt important: aquesta relació, que la tenc
aquí, obtenguda de Tràfec de Palma, dia 26 de maig del 95, la
pregunta seria, m'agradaria en prengués nota: va arribar a la
Conselleria aquesta relació i si va arribar amb quina data i
número de registre la Conselleria de Sanitat va tenir constància
sobre aquesta situació? I m'agradaria fos precís perquè hi ha
hagut discussió si hi va haver un temps en què obrava en poder
de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de Sanitat no va
actuar immediatament, m'agradaria, això és un tema crec
important en relació a aquest tema.

Va ser dia 20 d'octubre, ja passats una sèrie de mesos,
quan l'Associació Nacional d'Envasadors d'Olis destinats al
consum humà envià escrit des de Madrid a la Conselleria de
Sanitat denunciant què passava a Mallorca i recordant a la
conselleria, al Sr. Conseller, la tragèdia de la colza, això era
dia 20 d'octubre del 95. I aquí, Sr. Conseller, ja comença per
a mi una qüestió que és bastant més delicada. Si varen tenir
constància de què hi havia, que existia aquest circuit
d'envasament d'oli i de distribució a través de la xarxa
denominada dels garrafistes, era un fet de domini general;
això, no hem de ser fariseus i no hem de dir que ningú en
sabia res, perquè ho sabíem, ho sabia la conselleria, ho
sabien els ajuntaments, ho sabia tota Mallorca; ara bé, una
vegada que això està ja documentat i amb les denúncies
corresponents i amb les advertències pertinents hagués estat,
i jo crec que aquí li voldria dir Sr. Conseller que crec que hi
ha una actitud que ha donat una imatge de passivitat i de
complicitat; si se sabia qui era el subministrador, que era el
Sr. Mateu Martorell Ramis, alies Travulla de Caimari,
d'Olis Martorell, que subministrava a aquests garrafistes
perfectament relacionats i perfectament coneguts, per què la
Conselleria de Sanitat dia 23 d'octubre del 95 coneixent
aquesta informació no es va dirigir al focus de subministre
ilAlegal que era bàsicament aquesta empresa? Com així,
tenint els domicilis i les matrícules, els vehicles
perfectament identificats d'aquestes persones de Caimari, la
Conselleria de Sanitat no va anar directament a controlar
allà on havia d'estar situat l'oli, que després era situat d'una
manera ilAlegal en el mercat, i també en els diferents
distribuïdors, sinó que va fer el que vostè ha explicat, va fer
una llarga labor inspectora de consumidors d'aquest oli?
Seria, si em permeten la comparació, com si sabent que hi
ha un tràfec, un narcotràfec, anàssim a encalçar els
consumidors o les persones que trobam al carrer amb droga
a damunt, i sabent el domicili exacte del gran proveïdor de
la droga i els camells no enviàssim els nostres inspectors a
agafar aquestes persones. Jo davant aquesta situació, crec
que la Conselleria de Sanitat, m'agraderia si té unes raons
sòlides me les explicàs, per què va fer una labor d'inspecció
que està perfectament reconegut que va donar com a
conseqüència, després li llegiré el document, l'ocultació
d'aquest oli o la seva destrucció? Dia 23 d'octubre del 95,
coneixent la relació de garrafistes i tenint perfectament
identificat el gran subministrador d'oli a aquests garrafistes,
que era el Sr. Mateu Martorell Ramis, alies Travulla, la
Conselleria de Sanitat envia els seus inspectors no als Olis
Martorell sinó a un bar de Caimari, un bar que es diu Ca'n
Tomeu, situat al carrer de Les Tavernes, número 9,
exactament a les dotze i quart del matí? I, efectivament, es
va fer la inspecció i, lògicament, no es va trobar oli ilAlegal
dins el bar. Si qualcú dins Caimari tenia oli va tenir,
lògicament, temps de saber que els inspectors eren a Ca'n
Tomeu a aquest bar i començar la labor d'ocultació, això
crec que realment és un factor molt preocupant, no s'acaba
amb un tràfec ilAlegal d'oli enviant els inspectors allà on hi
ha d'haver o hi pot haver una botella sense etiquetar, sinó
que s'acaba amb aquest tràfec atacant, perquè estaven
identificats, els garrafistes amb els seus vehicles, o atacant,
sobretot, el gran magatzem que subministrava aquest oli. I
això és una cosa que curiosament una institució tan poc
sospitosa com és la Guàrdia Civil, el grup d'investigació que
va actuar en matèria de l'oli, està actuant, dia 21 de
novembre del 95 diu clarament, escolti bé, supòs que té
aquest document, però probablement hi ha persones aquí o
mitjans de comunicació que no ho coneixen, diu la Guàrdia
Civil al seu informe de dia 21 de novembre del 95, després
de fer tota una labor d'inspecció de control a una sèrie de
restaurants, a una sèrie de llocs diferents, diu: A la vista de
la alarma social creada debido a las publicaciones en los
diferentes medios de comunicación, las personas que estaban
ejerciendo esta actividad ilegal -els garrafistes- se presume
que han cesado en la misma, y que las existencias que
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poseyesen o bien las tienen ocultas o se han deshecho de ellas. És
a dir, naturalment, a mi em va recordar Sr. Conseller, em
permetrà que procurem vostè i jo que hem tengut de vegades
discussions un poc massa agres dins aquest parlament procurem
anar amb bones, em va recordar immediatament que una
vegada, i era en el segle XVII, ha plogut molt, que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, jo entenc que vostè es vulgui remetre al segle
XVII, però està acabant, ha passat el temps.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, ara acabaré, i no tocaré la campana sinó que vostè em
tocarà el timbre. El Virrei de Mallorca va advertir al batle de
Campanet, no al de Caimari, que quan hagués d'encalçar els
delinqüents, els bandolers, no tocàs les campanes perquè per
l'únic que servia era perquè els bandolers s'amagassin. Vostè no
va tocar les campanes, però els seus inspectors varen anar a un
bar, no exactament de copes, però varen fer fressa, es varen
manifestar i naturalment tota la gent que podia tenir oli a la
vista el va amagar o el va destruir, com molt bé diu la Guàrdia
Civil. No m'allargaré més perquè crec que el tema està
clarament plantejat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per contestar-li té la paraula l'Hble.
Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Damià Pons, vostè té sempre un doble o triple discurs, un
davant la premsa, ja m'han comentat que havia atribuït fins
i tot afiliació política a segons quines persones, un discurs
davant la premsa, a mi també m'han comentat afiliació
política d'aquesta persona i m'han comentat precisament
d'un partit, bé, de vostè, el seu, per una part; per una altra
part, després té un discurs un miqueta ambigu en el qual no
acabam de dir res, però diem, jo li donaré dades concretes
de tot el que m'ha demanat, però n'hi llegiré algunes que no
m'ha demanat del Ministeri de Sanitat. I tota aquesta història
que hi ha garrafisme i que hi ha oli, li diré la xifra exacta
que hi ha a Espanya controlada pel Ministeri de Sanitat que,
fins ara, governen vostès a nivell nacional i li llegiré un
escrit, si vol començam per ell perquè es faci una miqueta
d'idea que totes les històries tenen la seva història. Ministeri
de Sanitat i Consum, Direcció General de Salut Pública. A
través de les organitzacions del sector la Direcció General
de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum ha rebut
diversa informació relativa a l'aparent increment de
pràctiques fraudulentes, consistents en comercialitzar olis
d'oliva -perdoni si faig cap incorrecció, però traduesc-, el
que en realitat és una mescla d'oli d'oliva i oli de llavors en
proporcions variables, arribant en ocasions a relegar l'oli
d'oli o de pinyol d'oliva a l'expressió quantitativament
menys rellevant de la mescla. Pareix que aquesta pràctica,
duita als seus darrers extrems generaria uns guanys ilAlícits
de fins a 300 pessetes per litre. Aquesta fraudulenta, que no
és nova -com reconeix i coneix molt bé vostè- troba el seu
substrat molt favorable a la important elevació del preu de
l'oli d'oliva, originada en darrera instància per la poca
recollida que hi ha hagut, provocada per la sequera. Com és
ben sabut a Espanya no està permesa la mescla d'oliva i
llavors, el que quedaria és una transgressió de la normativa
específica, es converteix en un frau en comercialitzar-se els
productes com oli d'oliva i no com a mescla, que es presenta
amb preus molt inferiors al de l'oli d'oliva genuí. Crida
l'atenció l'aparició creixent d'empreses amb marques noves
-miri si s'ho saben en el Ministeri-, suposadament d'olis
d'oliva que no estan solAlicitant ajuda al consum que la Unió
Europea atorga a les indústries envasadores d'oli d'oliva,
aproximadament 50 pessetes el litre. És a dir, s'estan fent
empreses d'oli d'oliva, tenen dret a 50 pessetes per litre i no
ho demanen, què vol dir això? Això és el que ens diu el
Ministeri.
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Sempre, segons les mateixes fonts, no és infreqüent trobar
que algunes empreses demostrin una activitat legal d'envasat
d'olis comestibles en jornada diürna, evidentment, i procedeixin
a la mescla fraudulenta en activitat nocturna. La detecció
requeriria inspecció fora d'horari -amb la qual cosa el propi
Ministeri reconeix les seves grans dificultats o no l'ha posada en
marxa. I ara ve el gros, malgrat el volum actual d'olis així
adulterats s'estima en 30 milions de litres, després diré qui firma
això, la distribució fins ara només s'ha detectat a la costa
andalusa; qualque lloc de Saragossa i de Valladolid i a
Mallorca, que era el cas que nosaltres li demanàvem a veure què
succeïa. El fet que el frau realitzat no superi els aspectes
purament econòmics, ja que la mescla d'oliva i llavors en si no
té risc sanitari -ens varen demanar a veure si havíem detectat
alguna cosa que pogués tenir risc sanitari, a més a més de fer les
nostres (...)- és en principi tranquilAlitzador, de fet no s'ha
notificat cap succés d'aquesta naturalesa. No obstant, aquesta
mateixa circumstància implica, en opinió de les organitzacions
sectorials, que les actuacions duites a terme en aquestes
pràctiques es tradueixen en sancions que no assoleixen
significativament en comparació al lucre que l'activitat genera.
Per això el frau, lluny d'anar enrera, pareix que va en augment.
Sense perjudici (...) frau practicat és necessari reconèixer que
tant la infraestructura que pareix ser suporta aquestes
pràctiques, que ja no són incidents aïllats, com la presumible
evolució d'aquestes a modalitats més sofisticades mereix una
reflexió davant el potencial risc sanitari que pogués generar-se.
Madrid, 20 de novembre del 1995. El Director General de Salut
Pública.

Ho dic perquè, efectivament, estam parlant de 30 milions de
litres a tota Espanya. Naturalment, a una zona que hi ha oliva i
que hi ha oli ens en toquen 750, és a dir, no m'ha estranyat llegir
a un mitjà de comunicació que fossin 750. Ara bé, en aquests
moments el que sí li puc assegurar és que aquí, encara que vostè
digui que hi ha una botella, home, sempre hi pot haver, jo no la
sé trobar. Vostè, Sr. Damià Pons, d'això en sap molt perquè viu
en aquella zona, perquè la coneix, perquè probablement n'ha
comprat, si no vostè qualque familiar i ho sap, clar que ha de dir
que sí, és natural que hagi de dir que sí; jo li diré una cosa que
conec, i això jo no ho coneixia tant, i ara li diré una altra cosa
que jo conec per la meva cultura, que és distinta, jo, com sap,
procur passar totes les hores que puc en aquest món en el meu
altre poble que és el Port d'Andratx, i jo li podria dir qui va a
pescar calamars amb fanal pirata, on els pesca, quants n'agafa,
on els ven, i allà hi ha un senyor que riu perquè ho sap; m'entén
o no? Perquè sap que jo ho sé, a més; per tant, a mi,
naturalment, aquestes coses no me "refilen" tant de prop com a
vostè, no m'estranya que conegui perfectament això.

I em demana, sabent això, si la conselleria ho sabia; doncs,
jo li dic, almenys el conseller no, el conseller coneix molt de
pesca però menys d'oli, simplement pel lloc on em trob més
habitualment en contacte amb el poble, sap molt de pesca, molt
més del que es creu, però molt poc d'oli, molt poc d'oli.

I em demana pels ajuntaments. I clar, saben qui és la primera
autoritat sanitària, segons la Llei general de sanitat? Els batles.
Saben què tenen els batles a la seva disposició? El que no té la
conselleria, una policia. I saben què ens han de demanar, per
llei? L'ajuda dels nostres inspectors i, si és necessari, l'ajuda de
la Guàrdia Civil; i, si és necessari, l'ajuda del Delegat del
Govern; l'ajuda del que sigui necessari, si jo no li dic que no;
però precisament vostè diu: ho saben tots els ajuntaments;
efectivament, del signe que siguin, saben allà on ho venen molt
millor que jo, molt millor que jo, però perfectament on ho
venen, com actuen, de quina manera actuen, etc., i són la
primera autoritat sanitària local, vulguin o no vulguin, ho
sàpiguen o no ho sàpiguen; alguns no ho saben, perquè els ho he
dit i m'han mirat com a bocabadats. I la Llei general de sanitat
diu que simplement la conselleria el que els donarà és suport
d'inspecció; a mi que em cridi un batle i em digui inspecciona

allò i jo inspeccionaré allò immediatament, bona la faria si
fos al contrari. Sap que n'hi ha de pocs de batles que ens han
cridat; miri, un, ja ho vaig dir una vegada i no és
demagògia, perquè, a més, és una cosa que estranya, em
pareix que ho vaig dir a un ple, un sí em va cridar, a les cinc
de l'horabaixa i em va trobar a mi en persona: que tenien
aturat un camió amb conills xinesos. Contraban d'oli, de
conills xinesos n'hi ha hagut! I què vàrem fer? Doncs, a les
sis de l'horabaixa hi anava un inspector nostre, com m'ho
vaig fer no s'ho demani, però a les sis de l'horabaixa hi
anava un inspector nostre; conills de Xina, què deu valer un
conill de Xina? Menys d'un duro; vostè el congela, el du
aquí i ja tenim a un lloc allà on es consumeix, allà on hi ha
molts de restaurants, allà on hi ha molts d'hotels, clar que sí
que hi ha contraban, diem-li contraban per dir-ho de qualque
manera, antigament això es deia contraban. Clar que n'hi ha
i el que hem de fer és lluitar tots per evitar aquestes
pràctiques, començant per les autoritats, però no exclogui
vostè la responsabilitat del seu Delegat del Govern, no
l'esclogui gens, a les seves ordres o depenent d'ell
directament té el Ministeri d'Agricultura i Pesca, la
delegació provincial, té l'Agència per a l'oli d'oliva, té el
Ministeri de Sanitat i Consum, té les forces d'ordre públic,
té Hisenda, té Justícia; i no podia fer res amb tot això? I ho
devia saber tant vostè com jo i li podia dir, li podia
comentar, hauríem d'acabar amb aquesta pràctica; jo li
demanaria que em presentàs una denúncia, ja li contestaré
al fet, perquè no es pensi que tot això és per no contestar-li.

A vostè li hauran contat històries, la primera que ha de
saber, -a mi no m'agrada mai utilitzar noms, els noms estan
davant el fiscal, els noms estan allà i ja veurem què passa;
si posar-lo jo personalment en mans del fiscal i en mans
d'un tribunal de justícia vostè creu que és ajudar, protegir,
aixecar, a jo no m'agradaria estar-hi, jo voldria una
sancioneta administrativa, que ja en parlarem, ja la
recorreré, passaran anys, veurem com acaba, veurem què
aconsegueixen demostrar, què no aconsegueixen demostrar,
que no estar davant un tribunal superior de justícia per
estafa i per frau; i això acabarà amb una sentència i això
acabarà amb alguna cosa. Si a això li diu protegir jo li
demanaré un favor: si qualque dia m'ha de denunciar em
denunciï administrativament, no em denunciï davant un
jutge. O sigui que jo de protecció zero, perquè ni conec a
ningú ni m'interessa conèixer a ningú d'aquest biotipus de
gent, ni m'interessa a més; i sempre he parlat amb el màxim
rigor i seriositat aquí, entre altres coses per respecte a tots
vostès i perquè queden gravades per al present i per al futur;
ni m'interessa conèixer-los, ni si té l'afiliació del club
esportiu que sigui, tant se me'n dóna, estan davant el
tribunal de justícia. Però li contestaré.
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A vostè li han vengut i li han dit que una persona havia anat
per la Conselleria de Sanitat, havia tret unes matrícules, les ho
havia donat, de data zero, res de 28 de maig, jo li donaré
l'exacta: envoltant, envoltant vol dir més cap aquí que cap allà,
del 13 d'octubre, al mateix temps, al mateix temps, no, (...)
sortir de Tràfec a aquesta data Sr. Damià Pons, ah!, però no
aconseguirà demostrar res més, no confongui a ningú; envoltant
el 13 d'octubre, al mateix temps que ho posava en mans de la,
perdonin que la terminologia sempre, de l'Associació Nacional
d'Envasadors, al mateix temps; l'únic que l'Associació Nacional
d'Envasadors ens ho havia d'enviar i ens ho va enviar amb fax
dia 20, amb escrit dia 23; i si mira les dates, enmig hi ha un cap
de setmana, desgraciadament. Però sí que ja havíem actuat,
nosaltres ja havíem actuat dimarts, dia 18 d'octubre, perquè
també hi ha un cap de setmana enmig, ara no sé si, el dimarts
següent al 13 d'octubre, no tenc un calendari, perdó, i dia 17, i
dimarts ja hi havia hagut actuacions a consum. No, clar que
aixequen llebres, clar que aixequen llebres, si remenam
inspectors s'aixequen llebres, això està clar; si vol vostè que
acabem avui amb les persones que encendran, i li pos l'exemple
que més conec, un fanal pirata per pescar calamars doni'm un
vaixell de les característiques que siguin, de color gris amb la
bandera espanyola, i tots s'amaguen, perquè els sona la
barqueta, clar que sí, només sortir el vaixell ja tothom apaga, ja
no feim pesca; clar que sí que si amolla els inspectors i comença
a treballar aixeca llebres.

Però quan es vol, por el hilo se saca el ovillo, i si tenim unes
persones des del dia, amb acta positiva, des del dia 17, perdoni
que no vull dir cap, amb acta positiva les tenim des del dia 25
d'octubre, que és molt precoç, acta positiva, vol dir que després
les anàlisis han demostrat que era una d'aquestes barreges, una
de les que els he parlat; escolti, o va mesclar ell o li varen
vendre i que digui el nom i el que li va vendre que digui d'on ho
va aconseguir i que digui el nom, i aquí és on està el jutge ara;
i sap què estan fent en aquest moment, segons m'han dit? I ja
agafant advocats separats, de moment anaven molt unidets, però
com que li han dit: això s'atura a vostè, vostè no en té cap a
darrera? Uep! Perquè ell és el responsable llavors. I ara ja cada
qual està agafant el seu advocat.

Jo li dic que nosaltres sí que vàrem actuar com Deu manava;
que treure un inspector és aixecar llebres, home, evidentment,
això no ho dubti; qualsevol actuació que faci vostè aixeca
llebres, desgraciadament, i les dificultats d'agafar-los amb les
mans a la massa són molt difícils, però són molt difícils per a
nosaltres, són molt difícil per al Ministeri.

I em diu que es va fer la denúncia. No, Sr. Damià Pons,
no hi ha registre. Es va fer? Es va fer una comunicació,
timorata: hauríeu de vigilar aquest tema perquè no sé què,
perquè no sé quants i tal i qual; perquè la persona que vostè
ha anomenat, no jo, que vostè ha anomenat i està registrada
és el vice-president primer, i el qui el denunciava i el qui
duia el caliu darrera és el vice-president segon; és a dir que
tot estava a una taula des de fa molts d'anys, president, vice-
president primer i vice-president segon, si vol saber tota la
història. I el qui remena més la cua és el vice-president
segon contra el vice-president primer de la mateixa
associació que el president n'és el vice-president nacional,
que és el qui ens passa el fax. Jo a totes aquestes històries
no hi entraré, Sr. Damià Pons, jo entraré amb seriositat a tot
el que pugui. Hem fet molt millor o molt pitjor, però jo,
guerretes d'aquesta índole, interessos comercials entre uns
i els altres, a mi no m'interessa, ni si està afiliat al club
esportiu de ca meva o de ca seva, a mi m'és igual; parlem
amb seriositat i facem les coses amb seriositat i tota aquesta
lluita, que vostè la sap, però la dita parcialment, per això li
dic que fa un discurs de vegades parcial i que llavors no
diem tota la veritat, és una lluita que hi ha i que hi sigui i
que em pareix molt bé.

Sap què vol dir això? Que aquesta història de vostè no
només és verídica, sinó que la pot multiplicar per deu. Vol
dir que han arribat a un moment que ells mateixos no
s'aguanten a ells mateixos, això és el que vol dir; perquè han
arribat a saturar el mercat i ja no venen el de ver i quan a
qualcú li pica que no ven el de ver és quan remena unes
cireres; i com no ho saben fer com Deu mana, perquè el que
Deu mana és ells haver anat a la Guàrdia Civil, o millor dit:
sí que ho saben fer, la Guàrdia Civil o un jutge i plantejar
una denúncia, volen involucrar per enmig el que pareix més
innocent de tot, a veure qui podem agafar i anem a triar,
sanitat i això a consum, consum que té uns inspectors que se
remenin, perquè no es varen remenar per allà va equivocat;
les primeres remenades i tenc aquí totes les actes, si les hi
he de llegir les hi llegiré una per una perquè per a mi podem
estar fins a les vuit de l'horabaixa, una per una, si li he de
llegir totes les actes, varen començar per Llucmajor i per
altres llocs. Allà on no es va poder agafar res, però sí es va
demostrar que aquesta pràctica era estesa; si jo hagués
conegut aquesta pràctica o hagués volgut acabar amb ella o
l'hagués vist perillosa per a la salut, etc., no és més que
conèixer-la. I vostè ens hagués pogut ajudar molt, directa o
indirectament, tots els seus coneixements els hagués posat
en mans del Delegat del Govern i ja no haguéssim arribat
tan lluny, ho hagués posat en mans del Ministeri de Sanitat
que, pel que veu, també ho sabien, ja no haguéssim arribat
tan lluny; fins i tot ho hagués posat en les meves mans i
m'hagués dit llocs i punts, que tal vegada els coneix, perquè
jo de pesca sí que els conec, punts i llocs i hores, m'entén,
perquè els calamars estan a un punt, a un lloc i a una hora,
no vagi a pescar calamars a les dotze del mig dia, hi vagi a
la posta de sol o a la sortida, m'entén, i en trobarà. Idò, igual
això, punts i llocs, i m'hagués ajudat. És a dir, podia ajudar
vostè, com a consumidor, com a polític, com el que vulgui,
podia ajudar el batle del seu poble o el seu regidor del seu
poble, podia ajudar molt, perquè sí que estic convençut que
a Campanet en saben molt més d'això que a Andratx, allà no
ho sabem.
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És a dir que jo li contest: no hi ha cap número de registre, no
és una denúncia amb regla en cap moment; la denúncia amb
regla per primera vegada ens arriba per fax, efectivament, dia
20 d'octubre, de l'Associació Nacional d'Envasadors, perquè li
du el mateix senyor que de qualque manera va dir: hauríeu de
mirar aquestes matrícules. I nosaltres què podem fer, vostè es
creu que tenim gaire facilitats un inspector de sanitat d'aturar
una furgoneta, és que no té ni perquè aturar-se, vostè veu un
paisà que l'aturi i s'aturarà o no s'aturarà si vol; el que passa és
que primer havíem d'avaluar el que passava i amb aquesta
avaluació, estic d'acord amb vostè s'aixequen llebres,
desgraciadament, però no estan perdudes aquestes llebres, estan
bé allà on han d'estar, en el jutjat, amb declaracions, cada qual
tendrà les seves responsabilitats; n'hi pot haver algun que
accepti dir miri: jo no diré qui m'ha donat l'oli; ah, molt bé, idò
vostè l'ha mesclat! Escolti, l'oli no es mescla tot sol, l'oli no es
mescla tot sol, qualcú ha de tenir una infraestructura per
mesclar-lo. Jo estic ben tranquil de consciència i s'arribarà on
s'arribi, si és ver que són 750.000 litres només posi a 300
pessetes i veurà de què parlam, de frau a Hisenda, és a dir, a tots
els espanyols, que també l'ha de preocupar i que no està
transferit i que depèn del seu Delegat del Govern. A mi? Jo sé
on ho he posat en mans i em pareix que ho treuran ben
malament a aquest tema, és a dir que si qualcú pensa amb
protecció va ben equivocat, a mi si qualcú em vol protegir que
em denunciï administrativament i ja en sortirem, però
penalment ja veurem com en sortim d'aquesta.

Li dic que les nostres actuacions són clares des del principi.
Des del dia, si dia 13 era divendres o dissabte que em pareix
recordar, envers dimarts comencen les actuacions seriosament
i encara no hem rebut la notificació, quan rebem la notificació
i quan escrivim al ministeri perquè ens digui aquest frau com
pot venir, d'on ve l'oli, etc., perquè tot aquest oli de colza ve de
fora, a més, i jo no he volgut involucrar sanitat exterior que no
està transferida, tot el que pugui ser ports i aeroports que no
estan transferits, de qualque manera arriben Sr. Damià Pons,
perquè oli de colza aquí no en tenim que jo sàpiga; per arribar
a 750.000 litres d'oli no és broma, amb mesos diu, el periòdic,
no ho dic jo, diu amb mesos. Amb això intent ser cautelós, no
dic que siguin 750.000 litres ni dic que no siguin més, que és
probable, ni dic que siguin menys, qui ho sabrà és qui ho ha de
saber que són el jutge i el fiscal, treurà les conclusions que
vulgui o que consideri oportunes, evidentment, aplicarà la llei
com l'hagi d'aplicar i, per a mi, que l'apliqui el més dura
possible, perquè, en definitiva, a mi qui em dóna pena i qui
realment hem de defensar i, en aquest cas, no sanitari, sinó com
a consum, i si vol com a polític i, si vol, com a persona humana,
les persones que necessiten estalviar 300 pessetes d'oli i les
estan estalviant pensant-se que beuen oli d'oliva i, tal vegada,
amb 150 en tendrien de colza, i no necessitarien gastar-se ni les
150 i els fan una estafa, això és el que em preocupa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller, jo crec que han quedat un parell de temes
fonamentals sense resposta. A mi em continua plantejant un
interrogant l'actitud global de la conselleria davant aquest
tema. Primera, quan una cosa passa al jutjat no hem acabat
les feines, no val dir, no, això està en mans del jutjat, no, la
labor política que li correspon, la labor d'inspecció constant
hi ha de ser. I jo li faré una altra afirmació, jo som de
Campanet, vostè no és de Campanet però hi té una
possessió, a Son Gener, i coneix perfectament el territori i
sap perfectament, ja ho he dit abans, que per què és
consumeixen, des de sempre, productes fora dels circuits
normals? Perquè són més econòmics; el contraban és una
forma de comerç sense imposts, elemental Tomeu,
elemental, ens coneixem tots.

Ara bé, en el moment que estam dins la Unió Europea,
que l'oli d'oliva està subvencionat, que hem tengut
l'experiència de la colza del 81, que tenim la labor
d'inspecció més a prop que mai que està en les seves mans
i de la Conselleria d'Agricultura, d'acord, no acaba tota la
responsabilitat aquí; però nosaltres, jo, diputat d'aquest
parlament, he de controlar la labor del Govern, no he
controlar, ja ho faran els seus diputats a Madrid si ho volen
fer, però la meva labor és aquesta i és aquesta que estic fent;
i jo dic, sabent la relació de garrafistes amb el vehicle,
domicili puntual, sabent el gran subministrador Mateu
Martorell alies Travulla, tot de Caimari; sabent i jo tenc, no
750.000 aproximadament, un per un els litres d'oli que
rebien, com és possible que jo tengui més informació pareix
que la Conselleria d'Agricultura o la Conselleria de Sanitat?
Això fa riure un mitjó. La simple labor d'un diputat que
només tenia unes referències com a historiador afeccionat
del que havia passat amb l'oli a Mallorca es converteix en
aquest dossier que hi ha damunt aquesta taula. Com és
possible? Jo no cobro com a inspector, jo m'he mogut un
poc, he cercat informació.
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I li diré més, perquè vegi la poca por que vostès fan. El
normal seria que quan en el novembre del 95 es va produir
l'escàndol que va sortir en els mitjans de comunicació, hi
hagués hagut una retirada general, i va passar exactament al
revés. Per exemple, perquè vegi que jo només parl del que sé,
del que no sé procur no parlar; En Pere Mateu Morro que en el
mes d'octubre, quan encara no s'havia destapat el pastís, havia
comprat al senyor Mateu Martorell, Travulla de mal nom, 2.068
litres, li diu litre per litre, en el novembre n'hi compra, en plena
crisi i en ple escàndol, 15.421; el senyor Josep Valcaneres
Vicenç passa de 10.695 a 15.180, i en el desembre, quan el
festival ja estava a tots els mitjans de comunicació, 20.817. És
a dir, van a més en lloc d'anar a menys, i això és una tònica
pràcticament general o absolutament general a tots els
garrafistes. De tal manera que si a l'octubre del 95 el senyor
Mateu Martorell havia subministrat 104.592 litres d'oli als
garrafistes, en el novembre del 95 n'hi amolla més del doble,
219.162 litres. I clar, i és evident que una persona, un tot sol
d'aquests garrafistes que en el novembre, amb l'escàndol
damunt els diaris i mitjans de comunicació, compra només en
el novembre més de tres vegades o quasi tres vegades més de
28.095 a l'octubre, passa a 76.927; 76 tones d'oli dins ca meva
no hi caben, és a dir, és una gent que maneja molts recursos i
que augmenta la seva activitat.

Si vostès haguessin creat un clima que ara ve la inspecció i
ens hem d'amagar, és evident que aquestes envestides, aquestes
vendes d'oli que es multipliquen en el novembre, evidentment
no s'haurien produït, entre altres coses, com vostè sap, perquè
el novembre no és precisament un mes expansiu, no és el mes
que ens arribin turistes i creixi el consum, sinó que és
exactament al revés.

I, per tant, efectivament, no han fet por. I, per què no han fet
por? Perquè sabent el volum que tenia és ridícul trobar-se amb
informacions i les informacions responen al que, en principi, hi
ha; Sanitat requisa 82.000 litres d'oli fraudulent a Inca. Home,
si amb un mes n'hem colAlocats 219.162 en plena crisi, 82 és un
percentatge fort, això vol dir que no fan por, no fan por, i com
que no fan por; per què? Perquè hi ha hagut una sèrie de
declaracions que crec que han incrementat la sensació
d'impunitat. És a dir, jo no sé si és cert, vostè ja ho desmentirà
si és que ho ha de desmentir, que des de Sanitat s'avisàs a Olis
Martorell de la investigació, com surt al Diari 16 dia 24 de
novembre; no ho sé, però va sortir. I jo li diré més, de la
mateixa manera que coneixem el teixit sociològic de Campanet
perquè vostè hi té una possessió i jo hi visc, és evident que
immediatament, quan jo vaig demanar a veure què passava amb
això, varen dir, home, clar, tenen la sensació de tenir les
espatlles ben cobertes i ben tranquils, continuen actuant; i li diré
més, jo, fa poques setmanes i quan un periodista m'ho va
demanar li vaig dir, efectivament, jo he vist una furgoneta dels
garrafistes rodant por los caminos i no crec que fes turisme rural,
no feia turisme rural, evidentment anava amb els vidres pintats
de blanc i anava a colAlocar la seva mercaderia fraudulenta. I és
evident, Sr. Conseller, que la pressió inspectora havia d'haver
atacat directament pegant al cap, com als pops, vostè que és
pescador sap que a un pop no li peguen a les cames, li peguen
al cap si el volen liquidar; pegant al cap principal i anant a
inspeccionar immediatament, sense previ avís, i no sabia jo que
haguessin anat a Llucmajor, però és pitjor, perquè han dit: no,
són a Llucmajor, alerta que poden arribar; encara varen tenir
més dies i encara varen tenir més temps.

I això, aquesta sensació sociològica, jo no sé si és
exactament, evidentment jo no tenc un document com mentre
una persona de la seva conselleria hagi avisat als garrafistes ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, per favor, vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sra. Presidenta, de totes maneres agrairia em donàs
una mica d'equilibri perquè l'exposició del Sr. Cabrer ha
estat llarga.

Vostè va anunciar damunt el Diari Baleares, 1 de
desembre del 95, va sortir: Cabrer se querellará contra
quienes acusan a Sanidad por el fraude aceitero. Jo li diré
més: vostè va rebre una visita d'un industrial de l'oli de
Caimari, tenc entès, varen venir a visitar-lo i a queixar-se
que es donava la impressió, concretament els d'Olis
Caimari, els Mateus, que eren profundament perjudicats
perquè aquesta imatge els perjudicava perquè els associaven
amb l'oli fraudulent, vostè quina reacció va tenir? Va tenir
una reacció com aquesta, de querellar-se. Home, només
faltaria que venim a queixar-nos i ens trobam amb una
persona que en lloc de dialogar ens planteja una querella; jo
crec que això, Sr. Conseller, no és correcte. No s'ha fet la
inspecció que tocava, no s'ha atacat al punt que tocava;
desengani's, no interessa si una persona ha comprat una
botella d'oli de contraban que vagin a inspeccionar-la a ca
seva perquè això no soluciona absolutament res, és al gros
i a la xarxa de distribució que hem de pegar, i aquests no
han estat atacats per la seva actuació, per part de la
conselleria. I això és el que ha donat la sensació d'impunitat
i això és el que fa que el circuit, no s'engani, continua
encara funcionant, perquè aquest que li parla ho ha vist amb
els seus propis ulls. Per què no ho denuncia? Perquè,
evidentment, la meva tasca és una tasca política de plantejar
les coses al parlament i, entre altres coses, jo no cobro, com
he dit al Sr. Marià Socias avui matí, jo no faig unes feines
per les quals no em paguen, la meva feina no és encalçar
furgonetes ni inspeccionar magatzems d'oli, la meva feina
és dur-ho al parlament, posar-ho en coneixement dels
responsables polítics, dels quals, de vostè en concret, esper
una actuació que crec que hauria d'haver estat més clara,
més contundent i anar directament a la rel del problema per
eradicar-lo.

Perquè amb l'oli hi ha tres qüestions fonamentals, acab,
Sra. Presidenta: primera, un frau fiscal molt important, que
vostè ho ha reconegut; hi ha un perill sanitari important.
Vostè, el Director General de Consum, el Sr. Seguí, i avui
matí, el Sr. Marià Socias, repeteixen que no hi ha perill
sanitari; no hi ha hagut desastres sanitaris, però el risc d'una
mescla sense control, vostè ho sap, vostè coneix
perfectament com la colza, sense voler matar a ningú, va
crear una vertadera catàstrofe. I al final, hi ha un element de
competència econòmica deslleial que no es pot plantejar, jo
crec, Sr. Conseller, que no pot és que un està enfrontat amb
l'altre perquè es disputen el mercat, no, hem de protegir els
circuits comercials, els circuits industrials que es mouen
dins la llei. I és evident que hi ha una gent que actua fora de
la llei, que ha destruït o perjudicat greument els circuits
comercials, industrials, normals de l'oli i que, en definitiva,
ha perjudicat no exactament l'oli mallorquí, perquè oli
mallorquí, llevat de la mica que avui en dia s'envasa a Sóller
a través de la cooperativa de Son Bartomeu, pràcticament és
una producció quasi inexistent, però activitats econòmiques
legals d'indústria i de comerç a Mallorca en torn a l'oli han
estat perjudicades per aquests ilAlegals i que, per tant, si
volem també protegir les petites i mitjanes empreses, el petit
i mitjà comerç és evident que hem d'acabar amb aquesta
situació d'ilAlegalitat.
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Li agrairia, Sr. Conseller, que em manifestàs una actitud
clara de voler que això s'acabi avui aquí, que no hi hagi
escàndol, però que hi hagi una actuació fulminant. Demà no pot
continuar rodant una furgoneta ilAlegal, no pot continuar
funcionant aquest circuit perquè, si no, en definitiva, per a això
no hem de menester autonomies ni conselleries de sanitat ni
agricultura, no importava tenir tota aquesta "parafernàlia" en
marxa perquè, en definitiva, estant més a prop dels problemes
no les sabem resoldre. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per al torn de contrarèplica, té la
paraula l'Hble. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Continua amb el seu discurs, Sr. Damià Pons, ja li he dit i
l'he acusat d'ell, discurs del qual no vol acceptar la més mínima
responsabilitat; jo no sé, fins i tot, no ho sé, em pareix que no,
però no sé fins i tot si vostè n'és regidor de Campanet, però si
no, sí que jo crec que tenen regidors allà que estan en el govern,
no precisament de l'oposició, que tenen responsabilitats. Si
vostè ho ha vist i les seves feines el duen cap a Palma, ara
imagini el que han vist els que estiguin fixos a Campanet. Si a
nosaltres ens demana en qualsevol moment, almenys del matí,
i farem un esforç, com li he demostrat en altres casos,
l'horabaixa i fins i tot si és en dissabte i diumenge, jo crec que
aconseguiria dur un inspector que vagi a un punt determinat, a
una hora determinada, a un lloc determinat, hi anirà.

I si nosaltres no feim por, podem no fer por, però és que
tampoc no fa por la Guàrdia Civil idò, perquè la Guàrdia Civil
sí que comença a actuar d'immediat, no estam en el desembre.
I com vol que facem por si no fa por la Guàrdia Civil? Clar que
fa menys por un inspector de sanitat que la Guàrdia Civil, jo
mateix li he dit que preferesc que vostè si alguna vegada m'ha
de denunciar ho faci per via administrativa i no ho faci per via
penal ni per via de la Guàrdia Civil. Vol dir, si tota la Guàrdia
Civil ja ha estat, no a Campanet, a Caimari, a les matrícules,
sinó dins aquests magatzems que vostè es pensa que no els hem
trepitjat mai, el que passa és que no hi hem trobat mai. Però sí
hem trobat una altra cosa, que vàrem ser nosaltres em pareix,
ara no m'ho vull atribuir, tal vegada va ser la Guàrdia Civil
perquè les actuacions realment jo don totes les gràcies a la
Guàrdia Civil amb això perquè hem actuat conjuntament, si
varen trobar un magatzem de construcció a Inca que tenia oli i
que depenia d'aquesta empresa que vostè diu. Nosaltres no,
nosaltres, no la Guàrdia Civil, aquí també n'haurem de parlar,
com un magatzem de construcció, sense cap tipus de registre,
ni solAlicitud, ni etc., té oli; clar que estava aquest oli amagat, a
un magatzem de construcció d'una altra població, d'Inca
concretament, no a Caimari, a Inca tenien amagat l'oli. I clar
que hi ha hagut trull d'oli per tot i no devien saber què fer amb
l'oli.

Jo no sé si puc dir el que em va dir el Comandant de la
Guàrdia Civil, si comet qualque incorrecció no la vull
cometre, ell es demanava intensament, on punyeta l'han
amagat?, i perdonin l'expressió que és molt mallorquina a
més, no és ofensiva, però és mallorquina. On l'han amagat?
I se sospitaven algunes coses que em va comunicar. O es
pensa que no hem estat en contacte contínuament amb la
Guàrdia Civil? Però els has de trobar, nosaltres no podem
viure de suposicions, vostè viu de suposicions. Hi havia
tants de litres, i clar que hi ha tants de litres d'oli i encara
dubt que els hagin pogut comercialitzar tots. I on estan? Si
vostè ho sap digui-m'ho perquè hi anirem d'immediat, o
nosaltres o la Guàrdia Civil o tots dos. Es parlava fins i tot,
això sí que ho puc dir, crec, de casetes d'aquestes de camp,
ben tancadetes, si podien estar per allà dins, i se'n varen
rastrejar algunes per part de la Guàrdia Civil, això li puc
assegurar perquè era una sospita; què vol que li faci si no els
varen trobar, què vol que li faci? Que nosaltres no feim por,
i ja ho sé que no feim massa por, i què vol que facem; si no
fa ni por la Guàrdia Civil amb un tema d'aquests, ni fa por
la fiscalia, i si algú encara està trullant amb oli no li fa por
el que li pot venir damunt, i no diguem si són els mateixos,
ja m'explicarà quina por podem fer nosaltres. Nosaltres el
que hem de fer és feina i no la por.

Sí, efectivament, l'Agència de l'oli ho coneixia a l'any 92
tot aquest tema i no ens va comunicar res; l'Agència de l'oli
depèn del Govern central, i jo no és que no vulgui anar a fer
oposició allà o no vulgui anar a fer de diputat al Govern
central, però són realitats, des del 92; podien haver escrit i
dir alerta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, també li prec que vagi acabant.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Sí. Quan els ho vàrem demanar per escrit i tenim l'escrit,
no ens varen contestar; els vàrem demanar pels oliers d'aquí,
noms i llinatges i que ens diguessin qui estava sancionat, qui
no estava sancionat. I després va sortir a un mitjà de
comunicació quan a ells els va interessar treure-ho, però a
nosaltres no ens varen contestar, no ens varen voler
contestar; tenim els escrits, tot el que li dic li puc demostrar
quan vulgui. I, efectivament, nosaltres quan vàrem
començar vàrem anar a Llucmajor perquè el que sabíem és
unes furgonetes que es remenaven i una de les furgonetes
vàrem saber que anava per Llucmajor a vendre; nosaltres
perseguíem el que era, en principi, una comunicació-
denúncia, però nosaltres no sabíem d'on provenia, jo no ho
sabia, a pesar de tot l'interès que té vostè en involucrar-me
amb Campanet, que em pareix molt bé, d'una punyetera
vegada també, la finca és de mon pare, no té res a veure, hi
vaig una vegada a l'any i en té un bon dol que no hi vagi
més que una vegada a l'any, i què vol que li faci.



52 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 4 / 5 de març del 1996

Si ho coneix, vostè té obligació, com a ciutadà i com a
polític, i els seus regidors de l'Ajuntament de Campanet tenen
obligació i el batle de Campanet també i el de Caimari i el de
Moscari i el d'allà on sigui, tenen obligació tots i nosaltres els
hem de donar el substrat tècnic, llegeixin la Llei general de
sanitat que no l'hem feta nosaltres, li donarem el substrat tècnic
que necessiten i en el moment que necessitin, com nosaltres
hem demanat a l'ajuntament, com nosaltres hem demanat a la
Guàrdia Civil; a nosaltres ningú, ningú ens ha demanat substrat
i pel vist ho sabia tothom, pel que diu vostè, ningú, de cap partit
i a cada ajuntament hi ha tots els partits; no importa ser el batle
pot ser un regidor, ningú. Vull que quedi constància, perdoni
Sra. Presidenta, no m'estendré més, però vull que quedi
constància que ningú, ni abans ni després ens ha demanat res.

I només per acabar, per contestar-li, perquè pareixerà que no
he contestat, les inspeccions les hem intensificades i molt, no es
preocupi; ja d'abans, durant i després. Ara només faltaria, que
efectivament no feim por és una cosa, però que no
inspeccionem és una altra i que no l'enganxem és una altra. Però
no es tracta d'anar fent por, es tracta d'anar fent inspeccions, i ja
veurem què passarà i ja veurem quants en trobarem i ja veurem
quin temps durarà, però que tenen l'ordre precisa que sigui el
tema estrella d'inspecció l'oli, fins i tot en els menjadors
colAlectius, aquesta és l'ordre que tenen tots els inspectors.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyores
diputats. Sr. Conseller bon dia, hi ha dues coses que m'han
preocupat especialment de la seva intervenció. En primer lloc
no arrib a entendre com és possible que la conselleria no hagués
detectat abans, no hagués fet una tasca preventiva en un tema
que vostè mateix ha dit que era de molta transcendència, molt
important, molt greu, estava xerrant de 750 tones d'oli; sembla
que era un tema de domini públic que feia temps que s'estava
produint aquest mercadeig d'oli irregular, d'oli ilAlegal; em
pregunt, què pintava, què estaven fent el cos, els inspectors de
sanitat?

En qualsevol cas, no m'estranya que no s'haguessin
assabentat de res perquè la segona cosa que m'ha preocupat
molt i a la qual faré més referència és als horaris, curiosos
horaris dels inspectors de sanitat. Resulta, i m'ha preocupat
molt veure com vostè ha fet constants referències als caps
de setmana; resulta que els caps de setmana és molt
preocupant perquè tots els consumidors d'aquestes illes
resulta que no tenim garantida la nostra seguretat sanitària,
perquè, a partir del divendres a les tres de la tarda hi ha
impunitat total per part de qualsevol bar, restaurant o
qualsevol, és a dir, a partir de les tres de la tarda de
divendres qualsevol pot treure les seves garrafes d'oli i
tothom pot fer el que vulgui sanitàriament, qualsevol
manipulació ilAlegal o irregular, perquè estaran ben tranquils
perquè cap autoritat sanitària s'acostarà al seu local o al seu
magatzem per controlar-li res. Sincerament, em pareix molt
preocupant que aquests inspectors no puguin fer també
tasques de cap de setmana, ja que hi ha moltíssima activitat,
sobretot en qüestió de bars i restauració.

I em pregunt, i ara, tal vegada exagerant una mica, què
passaria si un divendres a les quatre de la tarda es produís
una epidèmia, què passaria, o un cas molt greu sanitari, que
fins al dilluns a les vuit del matí no es podria prendre cap
mesura? Sincerament, és preocupant, és preocupant que no
tenguem aquests inspectors sanitaris com Deu mana.

Després, també m'ha preocupat que quan vostè parlava
al començament de les mostres que s'havien enviat i que
s'havien remès, he calculat que aproximadament encara hi
ha un 40% de les mostres de les quals encara no en
coneixem els resultats, cosa que em pareix també, a
aquestes altures, bastant preocupant.

I simplement dir, com a conclusió, que crec que la tasca
inspectora preventiva, intensa que s'hauria d'estar fent no
s'esta fent i que crec que la seguretat sanitària dels nostres
consumidors està en perill. Gràcies, Sra. Presidenta, Sr.
Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li, té la paraula
el Sr. Conseller de Sanitat.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Balanzat, li agraesc el to i li agraesc el contengut del qual
vostè m'està parlant, intentaré explicar-li el més breument i el
més lògicament que pugui. Bé, evidentment, que hi ha petits
fraus jo, pràcticament avui, sense adonar-me'n, n'he denunciat
un altre, la pesca més o menys fraudulenta; bé, vull dir, això és
conegut i tothom imagina que és una petita quantitat, inclòs jo
mateix, i a més, hauríem de veure el transfons que hi ha aquí
darrera, és a dir, aquella personeta jubilada que aconsegueix
agafar tres calamars i els ven, això ho conec; m'entén o no? I
miri, suporta la pensió d'aquesta manera, per tant, imaginàvem
que el tema d'oli, això dels 750 litres ho sé ara, i el dia de
novembre sé l'altre; si haguéssim sabut que eren aquestes
quantitats i haguéssim sabut això i haguéssim tengut
coneixements, que si qualque els tenia, com deia abans, i ens els
transmet no en aquesta actuació, en qualsevol actuació, és que
és de sentit comú que ho farem, què hem d'anar a polititzar
segons quines coses; vostès creuen que a nosaltres ens interessa
que hi hagi senyors que estan "frauduletjant" amb oli. Ara,
imaginàvem que això era una pràctica, clar que més o menys es
coneixia que pels pobles hi havia un oli que sempre es deia és
de tal lloc, és una oliera molt important i molt bona i és
boníssim i el du un home i només val 300 pessetes. Escolti,
miri, s'ho cregui qui s'ho cregui, m'entén? Però, clar,
imaginàvem que això era, res, el mateix que els estava parlant
dels calamars o el mateix que aquella persona que ven quatre
patates o aquell que ven cinc cigrons o aquell que ven un sac
d'ametlles, clar que existeix tot això, i un xot; què es pensa que
en aquests moments no hi ha qualcú que està venent un xot? És
que si no és no conèixer el teixit social que hi pugui haver dins
les Balears, però t'imagines que és això, que és una cosa que no
hi arribaràs mai perquè es farà dins una finca, i vostè em dirà i
per què no hi va a aquest xot; perquè, miri, es fa dins una finca
i tancats.

I això ens preocupa més fins i tot, no li diré pel xot, li diré
pel porc; de triquinosi no n'hem tenguda mai i pas pena que un
dia en poguéssim tenir, però és que jo no puc entrar a una finca
qualsevol, és allò de la patada en la puerta; que ho autoritzin de
qualque manera i els inspectors hi aniran i faran les actuacions
que siguin. Ara, haguéssim sabut que eren aquestes quantitats
i aleshores ja imagines gran embalum, imagines transport;
haguéssim fet exactament el mateix: demanar ajuda a la
Guàrdia Civil. Jo no puc anar tampoc a un vaixell i fer grans
investigacions, hi pot anar un inspector però li poden amagar de
per aquí de per allà i de tot això n'has de saber una miqueta més
i has de tenir una formació específica en temes de contraban o
en temes de frau o en temes del que sigui, però en fi, sempre
amb els inspectors. És a dir, quan nosaltres hem requerit la
Guàrdia Civil ha vengut i quan la Guàrdia Civil ha requerit un
inspector hi ha anat, la prova és que fixi's vostè, em vaig quedar
molt perplex, que els llibres de comptabilitat se'ls endugueren
els nostres inspectors per ordre del Grup d'Investigació Fiscal,
de GIFA, i em varen venir amb unes capses que jo, ben bé, dic
i ara què farem aquí, és com si jo hagués de saber també o a
sanitat haguéssim de saber, doncs, de temes tributaris i
d'hisenda i de totes aquestes coses. Però bé, totes aquestes
descoordinacions després acaben bé perquè acaben en mans del
jutge, que és el que hem fet i que és el que pertoca.

Per tant, nosaltres no sabíem que era aquest volum, aquesta
transcendència i aquesta importància, pensàvem que era el
mateix que li denuncio avui, és com si demà m'acusa de què
no anam a inspeccionar (...), tampoc no em toca a mi, o
anam a veure la pesca perquè no tenim ni barques, no anam
a veure qui pesca clandestinament o no pesca
clandestinament, i seguesc amb l'exemple que li he donat
fins ara.

Horari d'inspectors. D'això en podríem parlar moltíssim,
i seria jo crec que un tema que relacionaria quasi amb els
meus hospitals; i escolti, la funció pública, no la vaig fer jo
la llei, existeix, i tot acaba a un horari; l'única conselleria, si
hi ha cap altra excepció no la conec, que té el dissabte al
matí obert és la de sanitat, perquè jo vaig dir que,
efectivament, el que diu vostè, per sentit comú. I que tenim
un telèfon especial que qualsevol director general o jo
mateix estam avisats els caps de setmana, horabaixes i
vespres, un sistema de localització; perquè, efectivament, el
que no podia ser és que hi hagués una epidèmia de
meningitis, miri, el mateix problema del clembuterol, com
sempre passa; miri, als hospitals i a sanitat les coses sempre
passen en divendres a les dues, sempre, és una quasi norma,
el clembuterol va ser un divendres a les dues, i jo vaig
passar tot el dissabte i tot el diumenge dins la conselleria.
Clar que ho suplim de la manera que pots. De totes maneres
tenim un grup d'inspectors especial pels caps de setmana,
perquè si no, i vespres, perquè si no els bars, l'alcohol..., no,
això ho tenim. Ara, és un grup reduït i que feim campanyes
reduïdes i que els d'un altre horari i els compensam d'una
altra manera, però tenim un grup que pugui anar a un bar
per si donen alcohol a menors, per si utilitzen garrafes d'una
índole o d'una altra, ho tenim, i campanyes puntuals, a més;
que generalment giren més bé, ja li dic per avançat perquè
tanmateix ho pot demanar a qualsevol inspector i se
n'assabentarà, giren més bé en temes d'alcohol a la joventut,
perquè ho consideram més greu. També tenim, vostè ho sap
perquè surt l'ordre cada any, el període de matances de porc,
és durant tres mesos, novembre, desembre i gener em pareix
que és, firmam l'ordre cada any, en aquests moments donam
una espècie de remuneració especial, diem-li la forma que
sigui, a uns inspectors perquè vagin els diumenges, que és
quan més matances es realitzen d'aquesta índole,
diumenges, festius, dissabtes, prefestius, és a dir, moments
que interessa a la gent, que ho demanen a l'ajuntament,
l'ajuntament ens demana el suport i nosaltres hi enviam el
menescal. I això sí que ens preocupa molt per la triquina,
insistesc, encara que faci molts d'anys que no hi ha hagut
triquina a Mallorca, però a Espanya n'hi ha hagut i ens
continua preocupant i ens preocuparà tota la vida la triquina
perquè pot venir de qualsevol manera, i van amb un
triquinoscop i miren el diafragma, miren el fetge, miren tot
el porc i fan el que han de fer, dels qui solAliciten. Però
insistesc, si vostè es tanca o jo mateix dins una finca, ben
tancadet, i escorxam un porc i no demana autorització, no
ens n'assabentarem mai ni hi podem entrar. El que no sap la
gent és la responsabilitat jurídica en què s'afica matant un
porc i regalant o venent les seves sobrassades; perquè si un
dia qualcú enganxa una triquina d'aquell porc, per exemple,
i que sigui una triquinosi cerebral i es quedi invàlid, això a
un jutge li (...) 200 milions de pessetes haver regalat una
sobrassada, que cada qual faci el que vulgui. Si ha cridat el
menescal la responsabilitat seria del professional, si no l'ha
cridat que sàpiga on està. No s'inspecciona tot en el món, no
es pot; ara, nosaltres sí que tenim cura de prioritzar aquestes
inspeccions, i les dues grans prioritats, no vol dir que no
canviem de campanyes, segons major criteri o millor criteri
del director general, però del que tenim cura,
fonamentalment, i els ho dic perquè així ho demanen, són
les matances pel que ens preocupa i alcohol, bars nocturns
i de caps de setmana per relació amb el tema alcohol-
joventut.
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O sigui que no dubti que si passa qualque cosa, tenim alguns
sistemes per informar-nos, per treballar, a part que sempre
procuram, ja li dic, estar localitzats tots els caps de setmana. I
de fet, si es fixa vostè amb totes les coses que han passat en cap
de setmana o quan sigui hi hem estat, hi hem estat i hem estat
al peu del canó immediatament. Li deia que a les cinc de
l'horabaixa i ho deia sense esperar la seva pregunta, a les cinc
de l'horabaixa jo vaig enviar un inspector i bé, li has de dir:
escolta, fem aquest favor i demà doncs ja veurem o passat demà
si el matí o l'horabaixa. Per què es creu que jo, amb un altre
tema que és el sanitari, parl de desencotillar? Que li agraesc, i
ara sí que podria parlar dues hores, o tres o quatre; no, no ho
faré, però sí que li dic que parl de desencotillar perquè,
efectivament, amb aquesta llei de funció pública que per a mi,
va ser molt bona, és molt bona, la respect però és antiga,
Espanya no pot entrar en el segle XXI. I si ens entossudim a
entrar en el segle XXI amb la Llei de funció pública és molt
difícil que ens puguem dir país europeu i jo els demanat a tot i
crec que, almenys, políticament ho he aconseguit, he
aconseguit, anar demostrant, anar parlant, anar dient, anar
transmetent documentació a tots els que he pogut, crec que he
aconseguit qualque cosa almenys i a la darrera compareixença
sobre Gesma ja va veure vostè que no hi havia ja l'acritud que
hi podia haver altres vegades; em queda la lluita sindical en la
qual estic immers, com deu saber bé, i no es pensi que em faci
ilAlusió, però jo no estic lluitam més que pel que crec. I,
efectivament, com diu vostè, doncs miri, sap que diu, i acab
amb això Sra. Presidenta, sap que diu un metge resident dins un
hospital? Diu, fins a les tres n'hi ha de caps i de directors i
d'adjunts, a partir de les tres el resident (...) i ningú més. I això
és des de les tres fins a les vuit del matí cada dia dins un
hospital, tots els dissabtes, tots els diumenges i tots els festius;
ara, vostè hi va el matí i n'hi ha de caps, de directors, de no sé
què, de contracaps, de per amunt i per avall, però a partir de, i
això jo vaig ser resident i ho deia. I aquesta és una realitat i hem
de modificar les coses i tothom que estigui treballant amb temes
de sanitat hem de poder modificar les coses, sinó ens passarà
això, o has de demanar favors o has de pagar d'una forma
especial o has de fer equilibris d'horari amb un funcionari que
et pot dir; perquè escolti, aquest funcionari a l'exemple del
conill xinès, em pareix que m'hagués pogut dir, escolti per
favor, és que ni em telefoni a ca meva a les cinc de l'horabaixa,
escolti, vostè s'ha pres una llibertat que no té de telefonar-me a
ca meva, i jo m'hagués hagut de callar legalment parlant; sí, sí,
perdoni, miri, perdoni i hagués penjat. Però és clar, és que
estava disposat a anar-hi jo, el que passa és que no som
menescal i no entenc d'aquest tipus d'inspeccions, però miri,
escolti, vull dir que hi hagués anat jo mateix, però del que es
tractava és que un policia municipal per primera i única vegada,
que jo sàpiga, tal vegada ha estat qualque vegada més sense
saber-ho jo, ens ha telefonat per dir-nos escolti, he aturat un
camió frigorífic aquí i està ple de molts de tipus de carns, entre
elles l'anècdota els conills xinesos; què diu, i com sap que són
xinesos? És a dir, jo pensava que aquell home en sabia una
animalada, dic com sap que són xinesos?

Efectivament, tenim problemes però tenim uns problemes
que demanen que entre tots i per això estan més quasi
fonamentalment els parlamentaris que no, jo crec que hem
de modernitzar moltes coses a Espanya, però moltes, si no
el segle XXI ens quedarà com el segle XX, a la cua d'un
vagó. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo comprenc que no deu ser
fàcil, però comprenc que també vostè hi té alguna
responsabilitat en tot això, és a dir, jo no crec que tirant
pilotes fora i dient que són qüestions de la Llei de funció
pública o lluites sindicals, jo crec que vostè alguna
responsabilitat pot tenir de cara a reorganitzar el seu
departament com cregui convenient; i sí hi ha, tal vegada
resulta que els matins sobra gent, i tal vegada vostè pot
alliberar gent o inspectors del matí perquè facin horabaixes.
Jo crec que la seguretat sanitària dels nostres consumidors
és prou important com perquè es faci un esforç per tenir
cobertes aquestes necessitats; em pareix prou important i
que no només es faci, s'alliberi aquest personal o es faci
només feines d'horabaixa i vespre en qüestions com
matances o alcohol, quan totes les qüestions relacionades
amb consum i amb seguretat sanitària són molt més àmplies
i molt més importants.

Per tant, crec que aquí el que s'ha de fer és millorar
l'eficàcia i la gestió dels inspectors que crec que fins ara ha
estat bastant deficient. I vostè abans comentava també que,
clar, vostès no ho podem inspeccionar tot, però crec que hi
ha tota una sèrie de temes que em dóna la impressió que la
Conselleria de Sanitat és o molt ingènua o molt tolerant o
molt permissiva, és a dir, per petit indici que hi hagi que un
tema o un aspecte pot ser irregular tot d'una s'hauria de fer
alguna cosa, no dir, bé, com que hi ha algunes persones que
sabem que fan algunes coses irregulars, les han fet tota la
vida, no hi entrarem, em pareix que és una actitud
excessivament laxa, excessivament permissiva que avui, a
finals del segle XX, no s'hauria de permetre. Res més Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Molt breument, només per dir-li que vostè ha considerat
actituds laxes i actituds, no hi particip. Una cosa és admetre les
dificultats que existeixen per fer segons quines actuacions i
l'altra és admetre els perills que puguin crear el dèficit d'aquest
funcionament. És a dir, un menjador colAlectiu, sàpiga vostè que
no ho solucionarà amb caps de setmana, un menjador colAlectiu,
gràcies a Deu, probablement som la comunitat autònoma de tot
el món que tenim millor les nostres cuines per a una feina de
quatre o cinc anys, és a dir que no és aquest cap de setmana que
hem d'estar de més, no estarem mai damunt 14.000 menjadors
colAlectius el dissabte i el diumenge, ni jo, ni ningú, ni vostè. O
sigui que, siguem objectius i diguem les coses com són, hi ha
unes coses que són de labor continuada i unes altres sí que són
d'una labor de trobar la situació, precisament li parlava de
l'alcohol perquè l'alcohol és una cosa de divendres el vespre o
dissabte el vespre a un punt determinat; però un menjador
colAlectiu o vostè té la cuina com Deu mana, els manipuladors
d'aliments tenen les coses, tenen els coneixements i l'educació
sanitària suficient o no faran res el cap de setmana. És a dir, no
exagerem la nota ara perquè llavors resultarà que hem de tenir
inspectors a totes les poblacions, imagini vostè un cap de
setmana d'estiu, podríem tenir, no bastarien 500 inspectors, ni
1.000 ni 2.000 perquè no donarien abast a 14.000 menjadors
colAlectius que en aquells moments estan fent qualque cosa. O
sigui que no exagerem ni parlem de laxitud, vostè en pot parlar,
però com comprendrà jo no només no li admet, sinó que em sap
greu que ho digui perquè jo crec que estam, des del punt de
vista sanitari, molt per damunt de la mitja, però molt per
damunt de la mitja europea; amb això sí que passam a Europa,
vagi vostè a inspeccionar qualsevol cuina de les Balears, tregui
una mitja objectiva, faci l'avaluació que vostè vulgui; hi ha un
test d'alta avaluació que li pot mostrar d'immediat, editat pel
Ministeri, a més el vàrem utilitzar nosaltres, en vàrem repartir
13.000; vostè fa una avaluació i després vagi a Anglaterra, a
Alemanya, allà on vulgui i vengui després i m'ho dirà, perquè
és una de les coses que més em fix. Jo ja, per deformitat
professional no vaig a un restaurant pràcticament que no
m'afiqui dins la seva cuina, per veure el que t'expliquen, quina
és la realitat, com estan i com no estan. És clar que encara hi ha
deficiències, per què es pensa que hem començat ara aquesta
campanya de bars de Palma? Perquè de qualque manera captam
deficiències, hem firmat un conveni amb l'ajuntament, i
començarem, que no tardarà un any o dos anys, tardarà també
dos o tres o quatre anys, però volem aconseguir que els bars de
les grans ciutats tenguin el mateix nivell que hem aconseguit
amb els menjadors colAlectius i no abandonarem l'altre, no ho
abandonarem de cap de les maneres, ara, el cap de setmana no
tendrà vostè una persona a cada menjador ni tan sols a cada
poble, això són tots els doblers del món, vull dir a cada poble,
a cada nucli turístic, no ho aconseguirà. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sr.
Conseller, per la seva compareixença. La veritat és que ja
s'ha fet un poc tard i sabent que avui horabaixa continuen
compareixences de consellers anirem acursant. Però allò
que jo volia insistir era que, lligant-ho amb el tema de la
compareixença d'avui matí del Sr. Conseller d'Agricultura,
respecte a personal és curiós que per part de la Conselleria
de Sanitat es parli que hi ha hagut tota aquesta tasca
inspectora, i per part de la Conselleria d'Agricultura ens han
explicat que no es podia fer la tasca inspectora perquè no hi
havia cobertes les vacants d'inspecció, i ens explicaven que
la manca de cobrir aquestes vacants sobretot venien perquè
la figura de la inspecció ha de tenir una especial dedicació,
un especial horari i uns coneixements especials; el fet que
no es donaven aquestes tres característiques i que hi havia
vertaderes dificultats en cobrir les places amb interins, per
culpa de la Llei de funció pública, ha fet que durant molts
de mesos la Conselleria d'Agricultura no pogués dur
endavant una tasca inspectora. Després resulta que vostè
quan explica la tasca dels inspectors de sanitat, ens explica
que hi ha un grup reduït que sí té aquesta especial dedicació,
però sembla que no és el mateix perfil, quan el Sr. Conseller
d'Agricultura ens diu que ja de per si ha de tenir especial
horari i, en canvi, vostè parla d'excepcions a l'horari i per a
coses molt concretes.

Primer de tot, per tant, veuríem que hi ha una certa
descoordinació entre conselleries o d'interpretació de la llei,
i per una altra també volia treure que, com vostè ha
mencionat, jo també avui he mirat, he llegit la premsa, els
mitjans de comunicació, i la notícia sobre el volum del frau
i que l'any 92 l'Agència europea per a l'oli d'oliva havia
sancionat aquests magatzems. Li he demanat al Sr.
Conseller d'Agricultura si hi havia coordinació entre les
diverses administracions i m'ha explicat que sí; per tant, si
hi havia coordinació entre l'Agència europea de l'oli d'oliva
i la Conselleria d'Agricultura, també ens hem de demanar si
hi ha una manca de coordinació entre la Conselleria
d'Agricultura i la Conselleria de Sanitat. Si la d'Agricultura
coneixia la sanció de tres anys a aquest magatzem d'oli, com
és possible que la Conselleria d'Agricultura no ho
comunicàs a la Conselleria de Sanitat?



56 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 4 / 5 de març del 1996

I respecte, molta part de la seva intervenció i que després ha
ampliat responent a distints parlamentaris, jo voldria insistir en
aquest aspecte de la tasca preventiva, perquè nosaltres tant en
aspecte de sanitat com en qualsevol aspecte pensam que
l'administració ha de tenir també aquesta tasca preventiva cap
als consumidors, cap als ciutadans i a les ciutadanes, i voldria
demanar-li si per part de la Conselleria de Sanitat està prevista
tota una campanya d'informació de prevenció, no només
respecte a l'oli sinó també a tots aquests casos que vostè ha
explicat en to colAloquial, com pot ser el tema de la pesca o el
tema de les matances, etc.; si està previst això, perquè, si no,
tornarem a les mateixes, s'actua per part de l'administració quan
el mal ja està fet, quan ja és un tema conegut pels ciutadans i les
ciutadanes i, finalment, es va a una posició sancionadora i no a
una posició o a una actuació preventiva i informativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li, té la paraula
l'Hble. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Veig
que quan arriben les tres no només són els inspectors que tenen
pressa sinó pràcticament tots, veritat? I serà bo reconèixer-ho,
almenys ara que no hi ha premsa, doncs ho reconeixem entre
nosaltres, que en aproximar-se tan sols les tres, ja ens agafen
presses, només són les dues i mitja. Ara imagini's si tenguéssim
horari, veritat? Perquè nosaltres no en tenim, doncs veuria les
presses que hi hauria. Hem de ser una miqueta més així, vull
dir, dir les coses pel seu nom, i el seu nom és aquest, la gent té
pressa en els moments que té pressa.

No, miri, nosaltres tenim, a nosaltres se'ns varen transferir
tots els inspectors que es varen transferir a un moment
determinat. El Govern balear, la Conselleria de Sanitat va fer un
esforç molt gros en aquells moments. Vostè sap que aquesta
gent, més o manco colAloquialment, venia a tenir una
remuneració la meitat d'un funcionari normal i la feina que feia,
això tenia 100 anys d'evolució, era indescriptible. Jo li puc dir
perquè teòricament estaven a les ordres del batle del poble, hi
havia un sanitari local, menescal en aquest cas, a les ordres del
batle del poble, i molts de batles de poble no sabien que tenien
menescal. Miri, on havíem arribat, al grau de descoordinació
que havíem arribat. Doncs, amb un esforç pressupostari gros
se'ls va equiparar el seu sou al de funcionari, el seu horari al de
funcionari, es varen reconduir dins tot el que són les
dependències de sanitat, si d'aquí, a Menorca, a Eivissa, a
Manacor o a Inca, a tots els centres, i estan a disposició dels
ajuntaments. Això és el primer que hem de tenir clar, estan a
disposició de l'autoritat local que és el batle; i el batle, l'únic
que ho canalitzam adequadament, però ens telefona i ens diu,
escolti m'agradaria que inspeccionassin aquest tema o aquest
altre tema. No ens ho diuen i jo ho reclam de qualque manera,
perquè llavors nosaltres ho farem perquè ho hem de fer, no
quedarà, bé no quedarà més remei, és així, és així.

Els inspectors sí que treballen molt bé, treballen molt bé
i en saben, almenys els nostres ja en saben molt de tots els
temes que fonamentalment duen en marxa. I jo veig que són
persones sensates, que van fent una reforma; és a dir, si
vostè em diu vull que demà els bars de Palma estiguin (...),
escolti Sra. Thomàs em pareix perfecte, té tota la raó del
món però és impossible. Si vostè em diu, què ha fet perquè
els bars de Palma estiguin al nivell que han aconseguit els
menjadors colAlectius? Doncs bé, miri, acabam de fer un
conveni, acabam de posar en marxa aquesta situació perquè
hem detectat que hi havia un desnivell. Per ventura a un
moment determinat era al revés, però ara ens hem fixat tant
amb els menjadors colAlectius pel perill que implica per a
zona turística com Mallorca, o com Balears, que ara,
evidentment, hem d'elevar el nivell dels bars. I més el nivell
dels bars d'una gran ciutat, una de les petites ciutats que més
o menys tenen aquell carisma, sanitàriament, però tenen el
carisma propi de poble petit, i tal vegada en una segona fase
i segons el que trobem i segons les deficiències que vegem
ens hi posarem damunt. Per tant, els inspectors sí que
treballen, treballen adequadament i ho saben. Tenim unes
dificultats, evidentment que tenim unes dificultats, jo ja les
hi he admeses al Sr. Balanzat, les hi admet a vostè i les
tenim.

I quant, per contestar-li aviat, a la tasca preventiva que
podem fer. Sí, nosaltres volem fer una campanya als
consumidors, una campanya molt dirigida als consumidors
perquè perdin aquesta vaga idea que una cosa barata que ve
de tal lloc és molt millor, que això indefectiblement darrera
ha de dur inclòs qualque tipus de frau, no pot ser tant bo,
tant maco, tant no sé què i a més a més a meitat de preu, i
els volem sensibilitzar amb aquest tema, que serà una
manera de sensibilitzar-los amb tots els temes que hi pugui
haver al voltant. I aquí és on cau, desgraciadament, amb tota
la seva bona fe, el consumidor i nosaltres ho volem evitar.
Sí, sí, farem unes campanyes en aquest tema, que ja les
teníem dissenyades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula la diputada Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. Conseller, veig que, he introduït el tema del temps,
però no, el retir; el que sí volia era només fer menció d'un
aspecte que jo havia mencionat i que vostè no ha dit i és el tema
de la necessària coordinació entre conselleries. El fet que no
m'hagi contestat supòs que ha estat allò de què està d'acord amb
mi amb la manca de coordinació; i llavors li recomanaria que
parlin les dues conselleries que estan implicades amb el tema de
l'oli, perquè realment no es pugui repetir el fet que una
conselleria conegui que hi ha una empresa sancionada durant
tres anys, no pugui fer res perquè no té la inspecció dotada, i
l'altra conselleria no conegui la sanció d'aquesta empresa perquè
no li ha comunicat l'agència que li havia de comunicar. Per tant,
només li recomanaria que prengui nota d'això i parli amb el Sr.
Socias, a veure si en tot el tema de l'oli hi ha major coordinació
entre les dues conselleries. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, només
amb un segon, hi ha coordinació, hi ha unes reunions
periòdiques dels dos directors generals, però no només pel tema
de l'oli, sinó pel tema de la carn, pel tema de tot tipus
d'alimentació. Perquè, evidentment, com sap vostè, tots els
animals fins a la seva mort, fins al seu sacrifici, depenen de la
Conselleria d'Agricultura, després del seu sacrifici i posterior
venda depenen de la Conselleria de Sanitat. Això ens creava
problemes importants i ens va crear problemes amb el tema del
clembuterol. És a dir, abans, després, enmig, no sé què, si ja
havia entrat a escorxador o si no havia entrat a escorxador, la
coordinació existeix i no és que haguem dit coses distintes, ell
haurà tengut un problema amb els seus inspectors, jo n'hi he
manifestat uns altres amb tota senzillesa i amb tota naturalitat
i el més humà del món. I no retiri allò de l'horari que jo havia de
ser a un dinar a les dues i mitja, vull dir, no ho retiri ara.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Partit
Socialista de Mallorca, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. També agrair la compareixença del
Sr. Conseller. Aquest debat crec que ja ha estat, hem tengut
molta informació gràcies al debat que vostè ha tengut, Sr.
Cabrer, amb el Sr. Damià Pons; i a més també dir que quasi bé
les preguntes que els altres portaveus dels grups polítics han fet
eren les que, bàsicament, volíem nosaltres fer, aportar a aquesta
compareixença.

Ara bé, ja que tenc el torn de paraula, vull aprofitar també
per dir que és ver que és una llàstima que els ciutadans i
ciutadanes i també els responsables polítics no tenguem un
poquet més de memòria i ens serveixi de molt poca cosa la
negativa experiència d'allò de l'oli de colza. I també, la veritat,
que alguns prioritzen sempre la rendibilitat econòmica davant
la salut pública de tots nosaltres. Nosaltres faríem uns precs a
la Conselleria de Sanitat i al Sr. Conseller, un és que si fos
possible que quan hi hagués unes denúncies o que es tengués
constància d'un frau, com el que ens du avui a aquesta
compareixença, pogués ser un poc més àgil amb les actuacions
administratives i ilAlegals. L'altre, que també es poguessin
ampliar els recursos humans, ja sabem que vostè ha comentat
que tenia pocs recursos humans i econòmics, però sí que trobam

que és un dels punts on si es vol incidir amb força en
aquests temes és necessari que hi hagi més recursos humans
i també més aportació econòmica.

I una de les altres preguntes també que li volíem
demanar que, en part, no ha acabat de contestar a la Sra.
Thomàs, són: quines mesures preventives pensa adoptar en
un futur la seva Conselleria de Sanitat i Seguretat Social per
evitar aquesta situació que ens ha duit avui a aquesta
compareixença?

I una altra, també sabem que a través del programa de
salut de la seva conselleria també tenen un conveni amb el
Ministeri d'Educació, si arrel d'aquesta experiència negativa
que hem tengut aquí, a l'illa de Mallorca, si s'ha fet un
programa específic per conscienciar ja als ciutadans sobre
aquest tema i si s'han desenvolupat o s'han contextualitzat
programes específics també a les escoles a través del
programa salut escolar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li, té la
paraula l'Hble. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És
una miqueta repetir el que hem estat dient fins a aquests
moments, que jo ho entenc i que són perfectament lògiques
aquestes preguntes. Li prec que creguin que realment el
tema, no només aquest tema sinó qualsevol tema que pugui
afectar la salut pública ens ho prenem amb tota la seriositat
que podem i que duim totes les actuacions que nosaltres
podem realitzar en aquells moments. Mai no hi ha hagut una
denúncia sobre aquests temes, és curiós, però insistesc una
altra vegada, mai no hi ha hagut una denúncia, ni de
ciutadans, ni de responsables polítics ni cap índole. I cap
ciutadà, inclosos els que tenien oli, ho ha denunciat.

I això em condueix a la darrera part o pràcticament a la
darrera part de la seva intervenció, que és farem mesures
preventives? Jo li dic que sí, és a dir que nosaltres creim de
cada dia més que hem de crear una certa cultura sobre els
consumidors i en el sentit que l'hem de crear. El
consumidor, de bona fe, continua creient que li diuen
qualque cosa verídica i aquesta bona fe, de qualque manera
o desgraciadament li hem de fer perdre; i ha de partir de
dues premisses, una que corre un risc, ella per se i el fa
córrer a la seva família comprant qualque cosa que no
estigui degudament etiquetat, tengui el preu que tengui,
encara que l'etiquetat resultàs més barat; però que estigui
degudament etiquetat. I dues, que aquestes qüestions de
compri barat i bo que és una cosa d'aquí, generalment duen
un frau darrera.
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I, efectivament, la tercera part de la seva exposició, i crec
que no m'he deixat res, és que la cultura del consumir està en
relació amb el nin, amb el futur ciutadà d'aquesta comunitat
autònoma, amb el nin que avui està a l'escola, que avui està a la
Universitat. Nosaltres hem fet ja amb la Universitat diverses
actuacions de consum per als consumidors. I volem fer,
voldríem aconseguir fins i tot que fos una espècie, si no de
crèdit, del que vostè vulgui, dins la Universitat, i per això volem
mantenir conversacions en aquest moment per tal de fer cursets
utilitzant les pròpies associacions de consumidors, utilitzant
totes les persones que vulguin implicar-se. Però crec que
nosaltres damunt el consumidor, entre tribunal de consum,
consell de consum, etc., hem estat treballant, tribunals arbitrals,
està funcionant molt bé això dels tribunals arbitrals; i també
vàrem dir que crearan una cultura, està funcionant, més del que
es creu. Cada setmana es fan sis o set aules ja, de temes
importants, d'un cotxe, d'un o dos milions de pessetes; és a dir,
ara, estic amb vostè, s'ha de treballar encara moltíssim per crear
aquesta cultura. I un bon lloc, li recull el que ha dit, és el qui
serà el consumidor el dia de demà, els educants, els alAlots, els
que n'han d'aprendre en aquest moment i a través dels seus
educadors naturals amb informació per part de la conselleria,
doncs aprofitar per anar-los "culturitzant" amb un tema que serà
el futur, que és el consumidor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Partit Popular, té
la paraula la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la
presència de l'Hble. Conseller de Sanitat i Seguretat i Social així
com de l'IlAlm. Director General de Sanitat que avui
l'acompanya a aquesta compareixença que avui ens ocupa. El
nostre grup vol lamentar les actituds demagògiques que han fet
gala alguns dels grups polítics representats en aquest parlament,
sobretot quan estan en relació amb temes de salut pública.

Sabem que el tema del frau és lamentable i que per a la seva
eradicació no és tan fàcil, o sigui no ens podem en supòsits sinó
que s'ha de demostrar amb proves. I en aquest sentit el nostre
grup vol donar tot el suport al Govern, especialment a la
Conselleria de Sanitat qui té les competències i, sobretot,
felicitar-los per la coordinació que hi ha hagut, no solament
amb la Conselleria d'Agricultura, sinó també amb la fiscalia i
amb la Guàrdia Civil.

En aquest sentit sí que és molt lamentable, com havíem
dit, el frau no solament a la nostra comunitat, sinó al nostre
país, especialment quan aquest frau incideix en salut
pública, però que la seva eradicació evidentment serà difícil
malgrat totes les actuacions que es duen a terme per part de
la conselleria. Però que també totes aquestes actuacions han
estat molt precises i exhaustives, no solament a Mallorca,
sinó també a les illes de Menorca i d'Eivissa i de
Formentera. En aquest sentit també agrair a la conselleria
tota la seva sensibilitat cap a les illes que no s'havia
detectat, en principi, cap cas; i que sí que a través dels
centres insulars de sanitat s'ha fet un gran esforç d'inspecció
tant a menjadors públics com a restauració com a comerços,
doncs ha fet sobretot aquest esforç quant a inspecció per
veure realment si hi havia també a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera aquesta problemàtica que,
sortosament, o fins a la data d'avui en què es continuen fent
aquestes inspeccions, no s'ha detectat cap cas.

Per tant, per acabar, sí que donaríem i continuaríem
donant suport i tota la confiança del nostre grup cap al
Govern per tota aquesta labor inspectora i de lluita contra el
frau, especialment en salut pública, i que també ens consta
que des de la Direcció General de Consum s'estan elaborant
programes, perquè això ho hem rallat amb la resta de
consells insulars, perquè també des de consum es faci
aquesta cultura que dèiem educativa perquè pensam que no
n'hi ha prou en perseguir el frau, sinó que també és molt
important per part dels ciutadans que rebem aquesta
informació i aquesta educació, especialment perquè tots els
productes que es consumeixin estiguin degudament
etiquetats i que els ciutadans de cada vegada siguin més
conscients que sí que és cert, que si bé s'ha de pagar un
poquet més, però que va en benefici de la nostra salut i que
totes aquestes ofertes de comprar bo i de qualitat estan en
contradicció amb la bona qualitat dels productes; i no
solament açò, sinó sobretot que aquests envasats i aquest
etiquetatge correcte doncs de cada vegada la població sigui
més conscient que s'ha d'anar per aquest camí i que realment
el frau es pugui perseguir per una doble vessant, per aquesta
educació en el consum i també, doncs, per la persecució
d'aquestes actuacions ilAlegals.

Moltes gràcies i volem felicitar al Conseller de Sanitat
per totes aquestes actuacions des que es varen detectar
aquests possibles fraus, i que s'han demostrat quant a l'oli.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputat. Per part del Conseller, té la
paraula per contestar-li.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Alberola li don especialment les gràcies per les seves paraules.
No crec que dubti de la seriositat amb què intentam treballar i
tot el que es pugui dir, totes aquestes coses que es puguin dir,
inclosa alguna vegada en relació amb el tema de l'oli, que es va
dir si la Conselleria de Sanitat havia alertat específicament un
magatzem perquè estava afiliat, no sé què, tot això té un gran
avantatge: una, que no és seriós, per tant, com no és seriós la
gent seriosa no s'ho creu, no s'ho creu qui ho diu, no s'ho creu
qui ho llegeix i no s'ho creu ningú; i aquestes coses arriben a un
moment en què es tornen en contra dels qui les diuen.

Nosaltres, com sap vostè bé tenim un compromís de treballar
amb seriositat i de realment dir el que hi ha amb tot el rigor que
ho puguem dir. Aguantar el que haguem d'aguantar que, en
aquests moments, i per altres temes, estic aguantant el que hagi
d'aguantar; però la seriositat és el que ens ha donat la
característica de treball, la que esper que, i no dubt que el grup
parlamentari mantendrà sempre; que el propi Govern la
mantendrà sempre i que amb aquestes característiques, es digui
el que es digui, té aquesta gran virtut, no és seriós exceptuant
quan sigui seriós. I jo estic aquí per comparèixer totes les
vegades que siguin necessàries en aquest parlament, explicar tot
el que s'hagi d'explicar en aquest parlament i explicar tot el que
s'hagi de fer. I una vegada més, com ja va succeir amb el tema
del clembuterol, ara amb el tema de l'oli, resultarà que aquesta
comunitat autònoma serà l'única que pot garantir en aquests
moments que té el tema de l'oli endavant, continuen dient-nos
des de Madrid que hi ha 30 milions d'oli per Espanya anuals
passejant-se sense etiquetar; i aquí, doncs, jo no dic que no n'hi
hagi zero però tampoc no crec que n'hi hagi ni una mínima part
del que hi havia.

Hem fet una altra actuació seriosa, amb virtuts, amb
"desvirtuts", amb avantatges sense avantatges; ara, dir, com s'ha
dit, a qualque lloc i qui ho hagi dit serà el seu problema, que la
Conselleria de Sanitat va arribar a alertar per motius de l'índole
que sigui, això perd la seriositat qui ho diu i qui ho sent, li
garanteixo, Sra. Carlota Alberola, no s'ho creu. Moltes gràcies
al grup Popular, a vostè especialment i a la Presidenta per la
seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Abans d'aixecar la sessió volem agrair la presència al
Director General de Sanitat així com al mateix conseller i als
senyors i senyores diputats que encara queden i han tengut la
paciència d'aguantar. S'aixeca la sessió. Bon dia a tots.
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