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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y Señores. Diputados, comienza la sesión.
¿Sustituciones, por favor?

La Sra. Vidal sustituye a D. Andrés Avelino.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIES:

Antoni Alorda en substitució de Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Alorda en sustitución del Sr. Sampol.

Nada más. Comenzamos pues el orden del día que tiene dos
partes, una de preguntas y otra de una proposición no de ley.

I.1) Pregunta RGE núm. 2603/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a inversions per al 1995 dins el
programa Oti a Ferreries.

Para comenzar el turno de preguntas, la primera es la 2603,
inversiones para el 95 en el programa Oti en Ferreries. Tiene la
palabra D. Ramón Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No serà la primera vegada, Sr.
Conseller, que parlem del projecte Oti, un projecte que va ser
considerat o qualificat per l'anterior conseller d'Agricultura com
el programa estrella dels pressuposts del 1994, i així deu figurar
al Diari de Sessions de la compareixença que va fer el conseller
per presentar els pressuposts de la seva conselleria. El fet és que
a l'illa de Menorca, concretament, es va produir una vertadera
controvèrsia on van participar consell insular, Conselleria
d'Agricultura i els diferents ajuntaments de l'illa o alguns
ajuntaments de l'illa, respecte de quin municipi seria designar
per ser beneficiat per aquesta actuació vertical de
l'administració, i finalment, amb una gran profusió de
desplegament de mitjans de comunicació, primera pàgina a tots
els diaris, va quedar clar que el municipi beneficiat, el municipi
elegit seria el de Ferreries, a partir d'una elecció feta en el si de
l'encomana de gestió en matèria d'agricultura del Consell
Insular de Menorca, i amb una decisió on va participar tot
l'equip, vaja tota la corporació del consell insular.

En el moment que va quedar clar quin seria el projecte
aprovat o l'avantprojecte, els planejaments que es feien per
dur a terme aquesta operació territorial integrada al
municipi de Ferreries, el mateix conseller d'Agricultura de
la Comunitat Autònoma i el president del consell varen fer
declaracions -si vol després li puc fer fotocòpia de tots els
retalls de premsa- que el programa Oti arrossegaria fins a
Ferreries 750 milions de pessetes d'inversions fins a l'any
2000 i que concretament l'any 1995 es produiria a Ferreries
una inversió de, tot d'una es va parlar de 45 milions en
projectes presentats per la iniciativa pública, és a dir, per
l'ajuntament, i una quantitat no aclarida, que encara no
estava tancada, referida als projectes de la iniciativa
privada.

El fet és que finalment sembla que es van produir unes
comunicacions o una comunicació del Govern de la
Comunitat Autònoma, de la Conselleria d'Agricultura, a
l'Ajuntament de Ferreries anunciant que per a l'any 1995 hi
havia una inversió aprovada de fins a 20 milions de pessetes
que finalment s'han traduït en 4.500.000 pessetes amb una
actuació molt puntual de la seva conselleria adjudicant un
únic projecte d'embelliment d'una zona del casc antic, si és
que es pot dir així, d'aquest poble, concretament del carrer
des Forn d'aquesta població. Nosaltres li demanam, quines
motivacions han dut el Govern a reduir les inversions
previstes, d'aquests 20 milions, que en principi estaven
compromesos, fins acabar amb aquests 4.500.000.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Para contestar, tiene la palabra el Sr.
Conseller de Agricultura y Pesca. Buenas tardes, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. En contestació a la pregunta
que em formula el Sr. Orfila, li he de dir que les raons bàsiques
de davallar les inversions, no inversions previstes, eren més bé
un compromís o un escrit d'intencions per part del meu
antecessor en el càrrec, no hi havia cap projectes aprovat,
simplement el que hi havia era un document d'intencions, dient
que en el cas que hi hagués un compromís per part de
l'ajuntament de 45 milions, s'hi podria posar o invertir 20
milions per part de la Comunitat Autònoma, li he de dir
clarament que la raó per haver davallat dels 20 a manco de 5
milions de pessetes, ha estat bàsicament en l'avançat de
l'exercici quan jo vaig entrar a la Conselleria d'Agricultura, unit
al fet de l'aprovació de la nova llei de contractes de les
administracions públiques que és de maig de l'any 95,
d'enguany mateix. Aquestes són les raons bàsiques de la
reducció del compromís o del document d'intencions, de 20
milions a 4 milions i busques de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, crec que la seva contestació
és insuficient o almanco no satisfà la nostra preocupació davant
aquest tema. El fet és que el municipi de Ferreries es va
mobilitzar, no només l'Ajuntament, sinó la societat civil,
pendent de les possibilitats que s'obrien a partir d'aquest
programa d'inversions que estava destinat a rellançar l'economia
del municipi i a convertir aquest, i no són paraules meves, són
paraules del seu antecessor en el càrrec, en la locomotora que
arrossegaria els pobles del costat i es crearien llocs de feina, es
dinamitzaria una zona de l'illa de Menorca a partir d'aquesta
actuació vertical. I segurament que és cert que la crisi de
Govern i la situació precària que ha viscut la nostra Comunitat
Autònoma un temps, per les raons que tots coneixem i que no
es tracta ara de fer-ne esment, pot haver retardat alguna
actuació; però, Sr. Conseller, si la nova llei de contractacions
impedia que es fessin contractacions directes per valor superior
a 5 milions de pessetes, se n'haurien pogut fer diferents de 4'5
milions de pessetes perquè no responien a un únic projecte, sinó
que es plantejaven projectes molt diferents per part del municipi
de Ferreries i es podrien haver duit a terme d'aquesta manera.

Crec que ha de confessar, sense cap ànim que li estiguem
fent un interrogatori, que hi ha hagut un problema de manca de
pressuposts, i nosaltres voldríem sentir de la seva veu, Sr.
Conseller, que per a l'any que ve i en anys posteriors es
corregirà aquest dèficit en l'actuació. Perquè quan s'aixequen
expectatives que afecten la societat civil, però també els
municipis, i després la realitat no respon a aquestes expectatives
aixecades, s'entra en una situació perillosa perquè redunda la
impressió que es causa en descrèdit de les institucions.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. El Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Orfila, li vull dir
clarament que de veritat la raó no és una manca de
pressuposts, li dic de veritat. Enguany tenia els doblers per
poder haver fet aquesta obra de 20 milions de pessetes, la
raó és que a 1 de setembre, perquè em perdonarà però, tal
com funciona l'Administració, a juliol i agost, a 1 de
setembre se haguéssim contractat les obres no s'haguessin
pogut acabar durant l'any 95, a 31 de desembre; i les obres
s'havien d'acabar necessàriament a 31 de desembre de l'any
95. I no s'haguessin pogut acabar perquè s'havien d'usar els
procediments d'adjudicació, les formes d'adjudicació que
estan previstes a la nova llei, bàsicament el procediment
obert o restringit; i tant un com l'altre, perquè el negociat, el
procediment negociat no era d'aplicació, exigeix un anunci
a la premsa, per tant una licitació pública en un termini, em
cregui, molt perllongat per presentar les obres, pràcticament
ens anàvem a un mes i mig, tenint en compte, a més, el
temps; que havíem d'enviar la documentació al Butlletí de
l'Estat i, possiblement, al Diari de les Comunitats Europees.
Per això, em cregui que el que vàrem fer va ser acudir a la
fórmula dels contractes menors, prevists a la Llei de
contractes per obres menors a 5 milions de pessetes; i el que
es preveu en aquest cas és que hi ha una tramitació molt
lleugera, pràcticament només s'exigeix l'aprovació de
despesa i la incorporació de la factura a l'expedient.
Nosaltres vàrem acudir, per tant, a aquesta fórmula de
contractes menors inferiors a 5 milions de pessetes, però per
criteri meu vàrem decidir que es publicàs un anunci a la
premsa, que no era necessari, als efectes que poguessin
presentar distintes licitacions i distintes ofertes.

I simplement això és el que ha passat. Tampoc li vull
amagar, Sr. Orfila, que a aquesta qüestió formal o a aquesta
motivació formal es pot afegir una motivació de fons de
caràcter substantiu que era que jo també vaig estimar
pertinent un millor repartiment de fons entre altres
municipis 5B, fins i tot dins la filosofia OTI; però li vull dir
ben clar, si no haguéssim estat a 1 de setembre, si
haguéssim estat a abril hagués invertit els 20 milions de
pessetes que hi havia prevists; per tant, no és una manca de
pressupost.
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Per un altre costat li he de dir, Sr. Orfila, que no cal dir que
el que sí tenc ben clar des de la Conselleria d'Agricultura és que
jo el que no faré serà aixecar expectatives que no pugui complir,
això li puc assegurar; i tal vegada tendré qualque problema per
culpa d'això, però no aixecaré expectatives que no es puguin
complir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2608/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a projectes d'iniciativa privada
presentats dins l'Oti a Ferreries per al 1995.

Y pasamos a la siguiente pregunta, a la 2608, referente
también a proyectos, en este caso, de iniciativa privada
presentados en la Oti de Ferreries, para 1995. Para formular la
pregunta, tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Les actuacions programades dins
aquesta actuació de l'Oti o aquesta operació territorial integrada
al poble de Ferreries, tenien dues vessants, una d'iniciativa
pública, com hem dit abans, hi hem fet referència a l'anterior
pregunta, i l'altra referida a la iniciativa privada. És vital, i així
es va manifestar per part del conseller quan es va presentar la
filosofia, el contingut d'aquests programes Oti, la participació,
el compromís de la societat civil per poder dur a terme aquest
projecte global d'alguna forma de reconversió econòmica del
poble per arribar a un nivell de desenvolupament molt més
ample. En aquest sentit, la primera actuació que es té a un
municipi que està dins un programa Oti és fer una assemblea, en
la qual participa tota la gent interessada, però on es convoquen
tots els empresaris, tots els representants de qualsevol empresa
que funciona al poble i els que es consideren líders, capaços de
dur iniciatives en aquella població. En aquest sentit es va fer
una assemblea ampla, al poble de Ferreries, hi van participar un
centenar de persones, amb un debat molt profund, molt intens,
on hi va participar el seu antecessor al càrrec, i d'aquesta
assemblea magna on hi participava tot el poble, es va donar un
termini perquè la iniciativa privada pogués presentar projectes
que haurien de ser després, posteriorment, estudiats per una
comissió avaluadora. Es va marcar el termini de 31 de març
com a termini per poder presentar aquests projectes i se'n
presentaren setze finalment, setze amb tots els condicionants
que l'administració exigia pel que fa al contingut dels projectes.

Al municipi de Ferreries no s'ha sabut res mai més, de si
s'havia reunit la comissió avaluadora, sabem que no, per tant,
quina havia estat la qualificació, l'avaluació, el dictamen que
s'havia fet de cadascun d'aquests projectes, i això ha aturat, ha
impedit que determinades inversions que estaven previstes al
poble i estaven pendents de dur-se a terme per saber si podien
comptar o no amb els ajuts que es generarien a partir d'aquesta
operació territorial integrada, no s'han dut a terme i alguns
d'aquests possibles inversos s'està plantejat en aquest moment,
són petites inversions, evidentment, es tractava de crear
empreses, no familiars, però sí petites empreses que creessin
llocs de feina, algunes, jo crec que molt imaginatives,
destinades a potenciar una forma diferent de fer turisme, per
exemple, alguna d'aquestes no es farà o es planteja fer-se a
d'altres pobles, amb la qual cosa es crea un perjudici evident per
a qui es va deixar entusiasmar pels projectes o per la filosofia
que va presentar el seu antecessor al càrrec.

Nosaltres ja li vam dir a una anterior compareixença, posar
en mans de la societat civil un programa com aquest, si
després l'administració no li dóna suport, és perillosíssim
perquè crea desencís, i la cosa pitjor que es pot fer és que la
societat civil perdi la confiança amb l'administració i es
retregui i es demostri a partir d'aquest moment incapaç de
presentar projectes, de dinamitzar la societat, i açò ens
preocupa. Per tant, per quin motiu no s'ha fet encara aquesta
avaluació?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Orfila,
que no són 16, són 7, que jo sàpiga, 7 projectes, a mi em
consten al consorci 7 projectes entregats, només. I a més li
he de dir que s'ha donat resposta a les sol•licituds, eh?, s'ha
donat resposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Tenim una informació diferent, Sr. Conseller, i crec que
valdrà la pena que tots dos facem indagacions perquè tinc
entès, tinc per segur que es van presentar 16 projectes, li he
de dir que aquest diputat que els parla en va veure alguns,
i els que vaig veure varen ser més de 7, n'estic segur, perquè
per raons familiars vaig tenir un accés, segurament que
privilegiat, per veure el contingut d'aquests projectes, la
qual cosa era perfectament legítima, i li puc assegurar que
fins i tot vaig rebre consultes de si creia o no creia adequat
aquell projecte, si creia que podia entrar o no dins el que era
la filosofia de l'Oti, perquè la meva relació amb el poble de
Ferreries és coneguda i notòria. Per tant, estic segur que
eren més de 7, eren 16 concretament, i que potser algun hagi
rebut contestació, però han de ser dos o tres, com a molt, les
notícies que jo tenc és que la immensa majoria no han estat
contestat, i que l'ajuntament que havia canalitzat aquestes
propostes no ha rebut cap contestació ni cap notícia del
tema per part de la seva conselleria.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo faré comprovar, Sr.
Orfila, això, però les dades que em donen són 7 projectes, 7
projectes als quals ja li he dit que s'ha donat resposta, la qual
cosa no vol dir que estiguin resolts, perquè la pregunta és si els
hem donat resposta, jo el que li dic és que resposta se'ls ha
donat, el que passa és que no hi ha resolució. Quin és el motiu
pel qual no s'ha donat resolució a aquests expedients?, li he de
dir molt clar, la manca d'homologació del decret, el Decret 3/95
no està homologat, Sr. Orfila, el Decret 3/95, que estableix que
la línia d'ajudes amb càrrec a tres fons europeus, que són Feoga,
Feder i Fons Social Europeu, no està homologat, i li vull indicar
que la disposició transitòria única del Decret 3/95, de 13 de
gener, diu, només tenc la versió en castellà, intentaré traduir-la,
que des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret podran
formular-se sol•licituds d'ajuda i procedir a la seva tramitació,
si bé no podrà dictar-se cap resolució de concessió ni
reconèixer-se cap dret a favor dels sol•licitants, en tant no hagi
estat autoritzat el règim d'ajudes previstes en aquest per part de
la Comissió de les comunitats europees.

Cregui'm que m'he trobat amb la sorpresa, quan he entrat a
la Conselleria, que hi ha hagut dubtes de si aquest decret havia
estat homologat i havia estat el règim d'ajudes autoritzat per la
Comissió de les comunitats europees, a un primer moment
vàrem creure que sí estava homologat amb data 19 de setembre
d'enguany, però amb posterioritat ens han arribat dos escrits de
la Conselleria d'Economia on ens manifesten que la Unió
Europea havia oposat qualque objecció al règim d'ajudes,
concretament quant als llocs de feina, és a dir Fons Social
Europeu, dient que l'ajuda no podia ser superior a 3.000 ecus, i
el decret preveu unes ajudes superiors. En definitiva, m'han
aturat tota la solució d'aquests expedients que pretenia fer abans
de final d'any, hi havia un compromís per part de la Conselleria
d'intentar fer-lo a final d'any, que sortís, i em trob ara que,
creient que estava homologat dia 19 de setembre i, per tant,
tenint tres mesos per resoldre els expedients, per tant fins dia 19
de desembre, em trob que hi ha un escrit de la Conselleria
d'Economia amb data 9 de novembre que em diu que la Unió
Europea ha posat una objecció quant al règim d'ajudes de Fons
Social Europeu. En conseqüència, l'error que no hi hagi les
resolucions fetes és que el decret no està homologat per la Unió
Europea.

 També volia incidir en el nombre de peticions, de si són
7, o 16 o 17, jo fins i tot tenc les dades concretes de la gent
que les ha presentades, i concretament a les dades que tenc
aquí, em consta que dels 7 expedients, n'hi ha un d'anul•lat,
un que anirà pel Decret 1887, 4 que estan pendents
d'esmenar deficiències i se'ls ha atorgat un termini per
corregir les deficiències, per tant han obtengut resposta per
part de la Conselleria. I aquesta petició de correcció de
deficiències s'ha produït després que els serveis tècnics de
la Conselleria estudiassin precisament aquests expedients i
vessin que els faltava documentació. I hi ha una altra ajuda
que es refereix a comerç, i mentre no estigui resolta la de
comerç, no podem donar l'ajuda complementària per part
d'agricultura. Jo tenc la relació i els puc dir fins i tot els
noms: Antoni Pons, Centre de Jardineria, Lactea Industrial,
Miquel Pons, Martí Coll, Miquel Carreras, Joan Coll, 7
expedients, un anul•lat, un pel Decret 1887, per tant
intentarem atendre'l tan aviat com sigui possible, 4 pendents
de correcció de deficiències, i un que hem d'esperar que
Comerç ens digui qualque cosa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Pasamos a la Pregunta 1617, sobre inversiones objetivo
5B para el año 95, que suscribe el diputado Sr. Alorda. Para
formularla, tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. President. L'ordre és efectivament el
que diu el Sr. President, jo ho tenia plantejat d'una altra
manera, però és igual. Sr. Conseller, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, veo que la siguiente pregunta efectivamente
son las inversiones objetivo 5B para el año 94, si quiere ir
por orden, por parte de la Mesa no hay ningún
inconveniente, si quiere empezar por el 94 y luego formular
las del 95.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, com a mínim, li ho agrairia. De fet, podríem
començar per la 1619, 18 i 17, que són les que van a
continuació, si li ho sembla, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, entonces empezaremos por la 2619, después
la 2617, la 2618 i la 2620, que veo que es suya también.
¿Ese es el orden que quiere?

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, a efectos de grabación lo pondremos así, si no
hay inconveniente por ninguno de los grupos en que se altere el
orden de las preguntas. Empezaremos, por consiguiente por la
Pregunta 2619, cuyo título es solicitudes en los programas del
objetivo 5B.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, perdoni. L'ordre és 2619, 18 i 17?

EL SR. PRESIDENT:

18 i 17 o 17 i 18?

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

No, no, 18, 17.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, 2619, después 18, después 17 y finalmente la
2620.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President.

Tan sols per explicar que aquesta primera pregunta, que era
la de darrera, la pensàvem retirar, perquè de fet en resposta
escrita al Grup Socialista, que ens feu arribar al nostre grup dia
6 de novembre, efectivament hi ha una contestació del Sr.
Conseller, signada dia 16 d'octubre, on s'hi annexa una relació
de les sol•licituds, que era el que demanàvem, a més de
comunicar, precisament, que no s'ha resolt cap subvenció.

Una qüestió que volíem aclarir era a veure si realment la
Comunitat Europea ja havia donat aquest vist-i-plau, sabem ara
que encara no, la disposició transitòria única del Decret, crec
que ha quedat contestat a l'anterior pregunta, però crec que seria
interessant per la mateixa polèmica i volia treure-la en primer
lloc, per continuar amb el tema que havia tret el Sr. Ramon
Orfila, sobre aquestes contractacions, tan sols per arribar a una
precisió, tota la resta pens que està contestat, i són aquestes
obres que ara es treuen a contractació, a concurs, a quin Foner,
a quin projecte, estan incloses a un Foner I, a un Foner II,
aquestes contractacions que feien referència a Ferreries, però
que també n'hi ha a Sencelles, a Llubí, a Artà, en fi, vostè les
coneix, a Estellencs, Fornalutx, Valldemossa i Sencelles, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vamos a ver, Sr. Alorda, vamos a ver, porque claro, yo no
sé si usted está formulando todas las preguntas a la vez, la que
ahora, ¿en lo que está entrando usted ahora es en la contratación
de proyectos de obra en una serie de sitios, Algaida, Estellencs,
Fornalutx, Valldemossa i Sencelles, en la 2620?

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Està formulada aquesta? És que jo només tenia tres
preguntes, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Vamos a ver, tiene cuatro preguntas. Una, cuyo título
dice solicitudes en los programas del objetivo 5B, que es la
2619, que es la que teóricamente usted iba a formular ahora,
que empieza, "¿Cuántas solicitudes y por qué (...) se han
presentado en los programas del objetivo 5B?"

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Esa es una, luego hay otra que dice inversiones objetivo
5B para el 94, inversiones objetivo 5B para el 95 y
finalmente contratación para proyectos de obra en Algaida,
Estellencs, Fornalutx, Valldemossa i Sencelles.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Perdoni, perdoni, Sr. President. Efectivament, la primera
que volia fer, per aclarir, era la 2620, 2619, 18 i 17, perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

O sea, justamente en orden inverso al de presentación en
el registro.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

De acuerdo, si no hay inconveniente por parte del
conseller y de la Mesa, empiece pues, volvemos a empezar
otra vez en la 2620, contratación proyectos de obra en
Algaida, Estellencs, Fornalux, Valldemossa i Sencelles.
Continue.

I.6) Pregunta RGE núm. 2620/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contractació de
projectes d'obra a Algaida, Estellencs, Fornalutx,
Valldemossa i Sencelles.
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EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Perdonin la confusió. Tan sols en aquest punt, atès que no hi
ha hagut comissió avaluadora, que no formen part d'aquest
Decret 3/95, exactament a quin apartat del 5B, del programa
operatiu, estan incloses aquestes obres o a quins projectes, a
quins programes treuran aquesta subvenció, d'on treuen la
partida per poder contractar aquestes obres? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí. Bé, la pregunta no era aquesta, era una altra, però jo no
tenc cap inconvenient a contestar-la, a contestar les preguntes
que vostè vulgui. Primera qüestió, hi ha comissió avaluadora i
s'ha reunit un parell de vegades, és una comissió interna de la
Conselleria que tenint en compte el Decret 3/95, maldament no
estigui homologat, es poden presentar sol•licituds i es poden
tramitar, el que no es pot fer és resoldre ni reconèixer cap dret,
cosa que no hem fet, ni hem resolt ni hem reconegut cap dret.
Aquesta comissió avaluadora s'ha constituït i era innecessari
constituir-la, tota vegada que el que preveu el decret a l'article
25, si ho vol mirar, sobre la forma de concedir les ajudes,
preveu que els serveis tècnics de la Conselleria informaran tota
vegada que el consorci fa de bústia, la Conselleria tramita i el
conseller resol. El que passa és que jo vaig considerar pertinent,
quan vaig entrar a la Conselleria, tenint en compte que les
peticions de 5B podien afectar distints serveis, crear una
comissió avaluadora interna, un òrgan col•legiat intern dins la
Conselleria, format exclusivament per funcionaris de la
Conselleria, més dos polítics, permetran que jo la presideixi i
que el secretari sigui el secretari general tècnic i el vice-
president sigui el director general de Desenvolupament Rural,
per atendre aquestes peticions i fer-ho d'una manera unificada
a tots els serveis.

Aquesta comissió avaluadora ja s'ha reunit qualque vegada,
però és que això no té res a veure amb les obres que han sortit
a contractació de Ferreries, de Valldemossa, d'Estellencs,
d'Artà, això són inversions dutes a terme directament per
l'administració i aquestes inversions estan excloses
expressament de l'aplicació del Decret 3/95, si agafa vostè el
decret, li diu que estableix un règim d'ajudes, unes línies
d'ajudes per a inversions previstes al programa operatiu 5B
sempre que les obres o les inversions no les dugui a terme
directament l'administració, i aquí ens trobam en un supòsit
concret en què aquestes obres es duen a terme directament per
l'administració. Són obres que ha contractat directament
l'administració i, per tant, no és necessari que passin ni per
comitè executiu ni per junta rectora, prevista al consorci 5B;
són obres d'execució directa per l'administració, que ja he
explicat abans en contestació a una pregunta del Sr. Orfila, que
hem contractat amb els distints ajuntaments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Moltes gràcies. Tan sols dos temes. La primera qüestió
és que a aquest annex que ha facilitat al Grup Socialista, sí
que hi consten un total de 1.400 milions de pessetes a
projectes d'ajuntaments i consells insulars, d'administració,
en els quals sembla que els afecta aquesta contestació que
no s'ha donat cap subvenció o, si més no, la caràtula de
l'annex sembla que es refereix a totes, de totes maneres,
quin tractament ..., aleshores sí que el text de la pregunta és
quins han estat els criteris per seleccionar unes obres i no
unes altres i si hi ha actes o podríem tenir accés a les
sessions o a les actes de la Comissió avaluadora. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, no m'ha
entès, no m'he expressat bé, crec. En el programa 5B hi ha
inversions que es poden fer directament per l'administració,
per la Comunitat Autònoma i hi ha inversions que es poden
fer per part de particulars, associacions o ajuntaments. El
Decret 3/95 s'aplica a inversions no dutes a terme
directament per l'administració, per la Comunitat
Autònoma, i, per tant, es tracta d'ajudes, de subvencions a
inversions de caràcter productiu o no productiu o de creació
de llocs de feina que duguin a terme tant particulars,
associacions, ajuntaments o consells insulars. L'únic que ha
fet la Conselleria és dur a terme, per via d'execució directa
de l'adminitració que ha contractat, es tracta, per tant, per
entendre'ns d'un capítol 6, no d'un capítol 7 de subvencions,
no hem subvencionat cap ajuntament, hem contractat
directament una sèrie d'obres a una sèrie de termes
municipals que responen a la filosofia Oti.

Quin és el criteri que s'ha usat per seleccionar uns
projectes o uns altres? Li ho dic clarament: les sol•licituds
dels ajuntaments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Socías.

I.5) Pregunta RGE núm. 2619/95, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sol•licituds dins
els programes de l'objectiu 5B.
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Pasamos, pues, a la Pregunta 2619, titulada solicitudes en los
programas del objetivo 5B. Sr. Alorda, tiene la palabra.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com deia,
aquesta pregunta sí que ha estat gairebé contestada, i, per tant,
la retiraríem, però tan sols aclarir sobre el darrer punt, qui ha
seleccionat o, precisament si aquestes obres que queden ara dels
ajuntaments, per fer un aclariment sobre la contestació que va
fer al Grup Socialista, si ara seran avaluades per poder, encara,
accedir a fons del 5B, només, com un aclariment a l'anterior,
perquè la pregunta ha quedat contestada per escrit al Grup
Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A cap reunió de la junta
rectora, ja li he contestat abans, a cap, a cap perquè no és
necessari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.
 

I.4) Pregunta RGE núm. 2618/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a inversions objectiu 5B per a l'any
1994.

Pasamos, por consiguiente, a la pregunta 2618 titulada
inversiones objetivo 5B para el año 1994. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, moltes gràcies. Bé, vérem que fins al 18 de gener del
1995 no fou aprovat el programa operatiu Foner II,
efectivament el decret que convoca iniciativa privada o pública,
però que no és de contractació directa per la Comunitat, encara
no ha estat homologat, i això no obstant, a la sessió de la Junta
Rectora, la darrera del consorci, dia 22 de juny, al punt de precs
i preguntes, es comenta que el comitè de seguiment revisarà allò
executat del Foner II l'any 1994, i reconeix que hi ha una certa
contradicció entre executar 94 i que s'aprovi el projecte o el
programa l'any 95, diu que "se ha realizado una selección de
trabajos de otras consellerias que pudiesen ajustarse al programa
operativo 5B, dando el resultado de ejecución por fondos de
Feoga, cien por cien, Feder, 108% y FSE 99,8%". No hi ha més
dades, però a un quadre que es va repartir sembla que hi ha
realitzats més de 1.300 milions de pessetes, realitzats dins l'any
1994, i ens agradaria, hem quedat un poc perplexos, saber com
és que s'ha tramitat, com és que s'han seleccionat i efectivament
si això respon a fons del 1994 i a quins programes, a quins
projectes del programa operatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Gràcies, Sr. President. No sé si ho he entès bé. Em
demana per l'any 94, les inversions del 94. Sí, miri, l'any 94
el programa operatiu 5B preveia unes inversions totals de
1.725 milions de pessetes, parl en números rodons, amb
aportació de distintes administracions: Unió Europea, 878
milions de pessetes; Estat, 127 milions de pessetes;
Comunitat Autònoma, 686 milions de pessetes, i altres
administracions públiques, 34 milions de pessetes.
D'aquestes quantitats, efectivament durant l'any 94, la
Comunitat Autònoma va gestionar, efectivament, també parl
en números rodons, 1.224 milions de pessetes, aquests es
distribueixen, com sap vostè, en tres subprogrames, és un
programa operatiu i tres subprogrames, Fondor, Feder i
Fons Social Europeu; Feoga, 686 milions de pessetes;
Feder, 495 milions de pessetes; Fons Social Europeu, 30
milions de pessetes. També sap vostè que el programa 5B
no és només un programa de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, ja ens agradaria, però no ho és, i, per tant, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 94 ha
gestionat un total de 773 milions de pessetes, d'aquests 773
milions de pessetes, hem de parlar també de tres
subprogrames distints: del Feoga ha gestionat 604 milions
de pessetes; del Feder, 41 milions i de Fons Social Europeu,
28 milions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Demanarem, naturalment,
el detall d'aquestes inversions, i, si no ho he entès
malament, i ens agradaria que ens ho aclarís, si són totes
d'autoconsum, en el sentit de serveis propis de les
conselleries en concret de la seva, no importa explicitar les
d'altres conselleries, i, en aquest cas, si ha estat capaç de
generar aquests o quina part d'aquests mil milions de
pessetes que es preveien d'inversió privada a l'any 94, atès
que, segons hem entès, com que no hi ha hagut convocatòria
a iniciativa privada, allò que s'ha fet o el que s'ha mirat de
recollir, són projectes que de totes maneres figuraven als
pressuposts de l'any 94, sense saber que estaria aprovat l'any
95 el Foner II, i que a posteriori s'hi han aplicat aquests
projectes, si és així, i ens agradaria que ens ho aclarís.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo pel que sé, només li
parlaré de la Conselleria d'Agricultura, que és l'únic que puc
conèixer, que puc conèixer perquè m'ho han contat, no perquè
ho hagi viscut, el que li puc dir és que evidentment d'obres de
particulars o de peticions d'ajuntaments o de particulars o
d'associacions, difícilment es podien tramitar l'any 94, tota
vegada que el decret és del gener del 95, i el 95 ha estat el
primer any que hi ha hagut aquesta obertura de sol•licituds per
part de particulars i d'ajuntaments que es poguessin presentar,
són les que estan pendents de resolució per falta d'homologació
del decret o per dubtes quant a l'homologació del decret. En
conseqüència, les quantitats disposades per la Conselleria
d'Agricultura, es refereixen bàsicament a inversions directes
dutes a terme per la Conselleria d'Agricultura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2617/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a inversions objectiu 5B per a l'any
1995.

Finalmente, pasamos a la pregunta 2617, con el título de
inversiones objectivo 5B para el año 1995. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, en part, la totalitat de la pregunta ha estat en part
contestada, però no puc desaprofitar anar aclarint alguns punts
sobre el 1995. D'entrada, allò que tots sabem és que el 5B, el
programa operatiu fa borsa i no acaba de conjugar-se fins a
31.12.99, per tant, es poden esperar projectes, no hi ha cap
necessitat de fondre'ls dins la pròpia anualitat. Una qüestió que,
per cert, m'ha quedat a l'aire de l'anterior intervenció del Sr.
Orfila, era la necessitat d'acabar unes obres abans de 31.12, no
veig dins quina necessitat del programa hi entra. L'aclariment
que voldríem sobre aquesta anualitat de l'any 95, són unes
notícies de premsa, de les quals no tenim cap coneixement
oficial, sinó tan sols allò que ens han pogut contar alguns batles
que s'han entrevistat amb vostè, sobre una xifra que circula de
80 milions de pessetes. No sé com, evidentment la precisió, de
vegades, de les fonts no és prou detallada, se'ns indica que són
els únics recursos de què disposa la conselleria per gestionar
l'any 95 el 5B, ens agradaria, és evident que no s'acosten ni de
prop als 2.200 milions, de totes maneres sabem que no tots
adscrits a la Conselleria, i ens agradaria saber exactament a què
respon aquesta xifra i també fins a quin punt serà possible
generar 1.500 milions de pessetes o 1.400 milions d'inversió
privada, dins l'any 95, si a aquestes altures encara no està
homologat el Decret 3/95, i fins a quin punt totes aquestes
inversions que s'han presentat ara, tant d'ajuntaments com de
particulars, com és que podran ser ateses dins l'any 95, i si l'any
96 hi haurà una nova convocatòria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Són distintes preguntes, tampoc no respon a la pregunta
que exactament m'havia fet, no tenc inconvenient a
contestar-li. El fet que les obres haguessin d'estar acabades
a 31.12.95, ja sabem que és un programa operatiu a cinc
anys, és el fet de les incorporacions per part de la
Conselleria d'Economia, quant que aquests doblers es
podien perdre per la Conselleria d'Agricultura i, en
conseqüència, el que pretenia és que s'executàs al màxim el
pressupost que tenia assignat la Conselleria.

Quant a les quantitat previstes per la Conselleria
d'Agricultura al programa operatiu 5B per a l'any 95, jo crec
que no m'he sabut expressat bé a la gent que m'ha vengut a
veure, als batles, crec que no m'he expressat bé. El
programa operatiu 5B és un programa de govern, per a l'any
95 tenia previst 2.249 milions de pessetes, i d'aquests 2.249
milions de pessetes prevists, la Conselleria tenia assignada
la gestió de 1.122 milions de pessetes, i la Conselleria
d'Agricultura ha gestionat durant l'any 95, no diré aquests
1122 milions de pessetes, però prop, distribuïts també, com
sempre, en tres subprogrames: Feoga, Feder i FSE. 

I això és un poc el que li puc contestar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Sí, acabant un poc aquest apartat, el que nosaltres veim
en aquest moment, jo crec que es pot parlar gairebé de frau,
i frau senzillament per unes expectatives, és a dir, el 5B no
només han estat les otis, han estat tot un consorci, l'única
missió del qual era fomentar, animar, anar a predicar les
bones noves del fons europeus arreu dels particulars i de tots
els municipis, anar a predicar que hi havia una quantitat
important, es va parlar d'aquests 23.000 milions al final de
..., i que, per tant, això dinamitzaria tota la zona que
formava part del 5B, allò que veim el 94 i ja en podem
parlar el 95 a aquestes altures, tal com vostè va dient, que ja
està executant el 5B al mateix ritme amb què es produeixen
les anualitats, fins i tot havent recuperat el 94, és que no
estan esperant o reservant els recursos de cap a la iniciativa
privada i de cap a aquesta injecció important que pensaven
tots que suposaria de vitalitat. Evidentment, hi ha tota na
sèrie de projectes que no quedaran més remei, que estan
molt dissenyats, però d'altres, tant la comissió de seguiment
com la mateixa flexibilitat del programa operatiu permet un
cert joc amb els projectes o amb els programes, i allò que
percebem és que s'estan utilitzant els fons europeus per
executar les polítiques, les actuacions que són les pròpies i
són d'autoconsum de les mateixes conselleries i en concret
de la Conselleria d'Agricultura. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Mariano Socías i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, no li admet el
de frau, perquè jo consider que no he comès cap frau, per tant,
no li ho admet, així de clar.

Segona qüestió, a més crec que a vostè i a mi no ens han
explicat el mateix programa operatiu, tal vegada vostè té raó i
jo no, com que els dos som joves en aquestes matèries, tal
vegada no ho hem entès igual. El 5B no és un programa dirigit
només a obres o a inversions per part de particulars i per part
d'ajuntaments i d'associacions, també és un programa
d'inversions i d'actuacions directes per part de l'administració,
i això ha de quedar ben clar. I el qualificatiu d'autoconsum que
vostè li vol donar, és un qualificatiu pejoratiu, com si ens
l'haguéssim gastat en dinars, i això no ho puc admetre. Així de
clar. El fet de parlar d'autoconsum sembla com si això es gastàs
en inversions no productives i tal, no, no, miri això s'ha gastat
en programes, en mesures concretes dins els eixos prioritaris
prevists al programa operatiu, i no en tengui el més petit dubte,
retrem compte d'això davant qui sigui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2530/95, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a lluita
contra la processionària del pi.

Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día, que es
la Proposición no de ley 2530, con el título lucha contra la
procesionaria del pino. Para comenzar el debate, tiene la palabra
el Sr. Orfila, por el Grupo Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No és la primera vegada tampoc
que parlam en aquesta cambra i en aquesta comissió dels
sistemes de lluita contra aquesta plaga que afecta els pinars
de les Illes, que és la processionària. Tampoc no serà la
primera vegada, i supòs que tampoc la darrera, que per part
del nostre grup i, en general, dels grups que estam a
l'oposició, reclamem sistemes alternatius als que s'utilitzen
per combatre aquesta plaga, i concretament la forma o la
intensitat de la lluita contra la processionària, basada en la
utilització d'aquest producte que es comercialitza amb el
nom de Dimilín.

No fa tant de temps, encara, que la societat i sobretot
alguns científics, i l'administració, alabaven el DDT com el
producte més eficaç per combatre determinats insectes,
defensant que era inofensiu per als altres animals, i sabem
fins a quin punt ha resultat perniciós, fins a quin punt ha
provocat problemes a diferents espècies i de com la seva
persistència i efectes acumulatius han dut com a
conseqüència que fins i tot a la llet de les mares esquimals
es trobin encara ara restes d'aquest pesticida, utilitzat
profusament des de l'administració i amb totes les
benediccions no fa tants d'anys encara.

Nosaltres entenem, el nostre grup entén que si no hi
hagués altres sistemes per lluitar contra la processionària
que no fos aquest Dimilín es podria discutir la necessitat de
mantenir la seva utilització, però el fet que sigui possible
combatre aquesta plaga amb altres mitjans, com són les
trampes de fer hormona o els bacils turiginiensis, fa que
sigui innecessari dedicar l'esforç que es dedica a la
utilització del Dimilín i pensam que seria possible ja, per
part de l'administració, deixar d'utilitzar aquest producte.

M'imagin que el representant del Grup Popular, el
portaveu del Grup Popular, m'haurà de dir que hi ha un envit
viu en aquest moment entre el diputat que els parla i el
conseller d'Agricultura, en el sentit de reclamar unes
anàlisis d'un institut de toxicologia per comprovar fins a
quin punt pot resultar perniciosa la utilització d'aquest
producte i que, per tant, aquesta proposició no de llei tendria
poc sentit mentre no tinguem aquest resultat, però el fet és
que nosaltres sí tenim els resultats d'unes anàlisis que es van
fer i encara que estan datades l'abril del 1984, pensam que
parlam del mateix producte i, per tant, és perfectament
oportú que es presenti aquesta proposició no de llei, entre
d'altres coses per donar resposta a la pregunta que el
conseller formulava a la seva rèplica a aquest diputat en el
sentit que si estam convençuts que aquest és un producte
que perjudica als insectes i que, per tant, els seus resultats
poden ser negatius, denunciem aquest ús i posem les proves
que tinguem en mans de l'administració. No seríem
conseqüents si no proposàssim que des de ja es deixi
d'utilitzar aquest producte.
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M'imagin també que em dirà el portaveu del Grup Popular
que, a més a més, a partir d'aquest moment, poc Dimilín es
tirarà ja fins a l'any que ve, tal vegada és cert, però creim que no
es pot enredar ni un dia més presentar aquesta proposta nostra,
la vam presentar dia 15 d'octubre, i nosaltres ens imaginàvem
que la seva tramitació parlamentària faria que es pogués debatre
precisament en el moment en què es feia la fumigació dels
boscs de Menorca i que l'oportuniotat segurament que s'ha
perdut en bona part pel fet que ho discutim a finals del mes de
novembre.

Així i tot nosaltres mantenim el contingut de la proposta,
que és claríssima, en el sentit que el Parlament insti el Govern
a substituir el tractament contra la processionària del pi amb
aquest producte conegut com Dimilín, per altres sistemes de
lluita biològics, com són aquestes trampes de fer hormona o els
bacils que ja s'utilitzen, però que se substitueixi del tot la
utilització del Dimilín.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Orfila. Grupos que quieren intervenir.
Sí, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El nostre
grup donarà suport a aquesta proposició no de llei amb la
seguretat que el Sr. Orfila té els coneixements necessaris per a
tot el que ha explicat que no ha estat rebatut per ningú aquí,
com és lògic a una proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Munar. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí. El nostre grup també donarà suport a aquesta proposició
no de llei. Pensam que el fet que el Dimilín contengui una part
de productes cancerígens ja és prou seriós com perquè no s'hagi
hagut d'esperar tant de temps per a la retirada d'aquest producte,
i, precisament, si ja som a finals de novembre, almanco que per
a l'any que ve definitivament estigui retirat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mantenir, conservar i ampliar els
nostres pinars es troba, sens dubte, dins aquests objectius que
ens hem plantejat tots de conservació i millora de l'entorn
natural. Pinars prou castigats per la seva reducció, per la
sequera i malalties, malalties que és el tema que ens ocupa
aquest capvespre.

És important aquesta tasca de coordinació amb els
ajuntaments i organitzacions agràries amb convenis,
sobretot per a zones petites. Sí a mesures concretes,
preventives a l'estiu a base de trampes de feromones, sí a
mesures d'eradicació de la processionària amb els
bioinsecticides a base de bacils turingiensis. Lluny queden,
Sr. President, aquells primers experiments realitzats a
Mallorca als anys 70 en base a aquest bacil tur que per
manca d'adequació tècnica en la fermentació i equips a les
avionetes no donaren els resultats que dues dècades després,
ara, als anys 90, podrem obtenir satisfactòriament.
Importants resultats obtinguts segons els articles i la
documentació consultada a diferents comunitats autònomes
a nivell d'Espanya o fora, Estats Units o Canadà, eficàcia
comprovada amb els tres bioinsecticides basats en aquest
bacil tur, Fora be, Dipel 82 i Condor, per al control de la
processionària, i comparat sobretot amb l'insecticida químic
Dimilín basat en l'ingredient actiu Diflobenzuron.

Els avantatges dels bioinsecticides aplicats al moment
adequat comencen per aturar la vida activa -i això és
important- de l'oruga que deixa d'alimentar-se i, per tant, no
construeix les bosses que serveixen de refugi, a més dels
nuls efectes secundaris; mentre que les erugues tractades
amb el producte comercialitzat amb el nom Dimilín
continuen l'activitat alimentària, perjudicant per tant el pi
fins que moren, a més dels efectes secundaris que pot tenir.

Les característiques dels bioinsecticides a base del bacil
tur, reuneixen uns requisits i unes exigències importants que
hem de tenir en compte, com la innocuïtat en els éssers
humans, és una matèria activa selectiva concretament amb
la plaga, la formulació amb aigua com a element més
ecològic i barat, i millor descartar el gas-oil per raons
mediambiental i d'operativitat. Una altra d'aquestes
característiques dels bioinsecticides a base dels bacils tur, és
que ja podem incorporar un component d'antievaporació per
tal que arribin totes les gotes fins al pi, i també que resisteix
la pluja. 

Per tant, donam suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Nacionalista-PSM, en el sentit de
substituir l'insecticida químic comercialitzat com Dimilín
per aquests sistemes de lluita biològica esmentats. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el Sr. Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En la lucha contra la procesionaria
del pino, la Conselleria emplea los métodos considerados más
idóneos tanto a nivel de eficacia como de equilibrio ecológico.
Entre estos medios está el tratamiento terrestre, el uso de
trampas como feromonas, tanto colocadas por la propia
administración, como suministradas a los particulares
interesados, el tratamiento de aire con bacilos turigensis, que ya
se hace, y con inhibidores del crecimiento, entre ellos el
Dimilín.

En comparación con otras comunidades autónomas,
Baleares es la que porcentualmente menos inhibidores de
crecimiento emplea, habiendo empleado en 1995, Dimilín, sólo
en el 14,8% de las hectáreas protegidas en Mallorca y Menorca,
y el 0, es decir que no se ha empleado nada en Ibiza. Hay que
tener en cuenta que el Dimilín forma parte, junto con el Cascade
y el Consul, de una de las últimas familias de insecticidas que
se caracterizan precisamente por su baja toxicidad, son de
categoría AAA, que significa que son los más inocuos, los
menos tóxicos, tanto para el hombre, la fauna terrestre y los
peces; además, por su forma de actuación es selectivo, no
produce la muerte de gran número de insectos, como sucede con
otros insecticidas. En cuanto a su carácter cancerigeno, no hay
ningún estudio que permita sospechar tal cosa, de lo contrario
no estaría autorizado su empleo en  numerosos países de todo
el mundo. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista
ecológico y de sanidad no existen inconvenientes para su
empleo, desde el punto de vista técnico consideramos que bien
el Dimilín u otro de los inhibidores de desarrollo es necesario
seguir empleándolo por las siguientes razones.

Estos productos son los más eficaces en cualquier momento
del desarrollo de la oruga, hablo de cualquier estado, de fase de
la oruga; las trampas sólo pueden emplearse si la infestación es
muy baja, al emplear sólo trampas, me refiero a feromonas, esta
infestación va subiendo lentamente y al cabo de unos años es
necesario realizar tratamientos. El tema del bacillus turigensis,
como decía la señora del Grupo Socialista, sólo es eficaz en los
primeros estadios de desarrollo, lo que limita el tiempo, la
posibilidad de hacer tratamientos, y en el caso de (...), como
sucede en los pinares de nuestra comunidad, al haber orugas en
diferentes estadios, lo impide. Por todo ello, creemos que los
inhibidores de crecimiento entre los que está el Dimilín deben
formar parte de la estrategia de lucha contra la procesionaria,
combinados, como es lógico, con los otros métodos
complementarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Sr. Orfila, su turno de réplica.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El que és un fet és que el Dimilín
està essent contestat, i no només a l'Estat espanyol, sinó a
diferents estats de l'Europa comunitària, el fet és que
determinats països, fins i tot Holanda que és el fabricant, no
permeten la seva utilització des del punt de vista de la
fumigació, no l'utilitzen. Revistes especialitzades han
demanat, han efectuat estudis sobre el nivell de toxicitat i
quina era l'actitud que tenien respecte a l'ús d'aquest
producte, Dimilín, per part dels diferents del Estats i,
concretament, Holanda va informar que no l'utilitzaven
perquè feia desaparèixer tots els insectes, fins i tot els més
beneficiosos.

Sap perfectament el representant del Grup Popular que
l'efecte del Dimilín és inhibir el creixement de les larves que
tenen quitina, o sigui, perquè, precisament, afecta aquesta
quitina. I que no només la larva de l'oruga té aquesta quitina
sinó que també pot afectar perfectament les abelles quan
estan en estat larvari i, de fet, sembla que hi ha proves clares
que està afectant. Afecta, per tant, diferents insectes i he de
fer novament referència a l'anàlisi que l'Institut de Química
Biorgànica del Consell Superior d'Investigacions
Científiques va fer arribar a una entitat ecologista de les
Illes Balears, on deia que sí que està afectant o pot afectar
de forma negativa la fauna terrícola o aqüícola;
concretament, parla que és tòxic per a crancs, per a
camarons; que, des d'un punt de vista aqüícola, no s'hauria
d'utilitzar a basses i a llocs on hi hagi aigua estancada que
serveix d'abeurador de les abelles perquè en pot actuar sobre
les larves quan els donen la papilla amassada amb aquesta
aigua que se'ls subministra per menjar; i que respecte
d'aquestes qüestions sí hi ha proves clares.

El fet que afecti diferents ordres i moltes espècies quan
estan en estat larvari, hauria de fer que es desistís per part
de l'Administració d'utilitzar el producte perquè, davant el
dubte, creiem que s'ha d'optar per utilitzar mitjans que són
innocus o que tenen una efectivitat molt limitada per la seva
especialització o per la seva selectivitat, i no aquests que
produeixen un efecte molt més ample.

El fet que l'utilitzin la majoria de comunitats autònomes
per a nosaltres no representa cap classe de justificació, sap
perfectament el Sr. Diputat del Grup Popular aquella dita de
Menorca, no mal de molts conhort de bèsties, no és un
consol saber que estan emprant un producte que des d'aquí
podem considerar que no és suficientment eficaç i que
provoca situacions que no són desitjables.
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El Diflobenzuron hi ha dubtes que pugui ser cancerigen, i
em cregui, Sr. Pax, que, encara que en aquests moments no hi
hagi estudis acabats que puguin demostrar que un dels
components del Dimilin, concretament el Diflobenzuron, pugui
ser cancerigen, el fet que hi hagi sospites fonamentades i
denunciades per alguns científics hauria de ser suficientment
considerat com perquè l'Administració deixàs preventivament
d'utilitzar aquest producte. I sap perfectament que és un moment
òptim per deixar d'utilitzar-lo perquè la processionària està en
vies de regressió a la nostra Comunitat Autònoma; vostè dirà
que és gràcies a les fumigacions que s'han fet amb Dimilin,
nosaltres pensam que a part d'aquesta utilització està en
regressió i que, per tant, no es necessiten actuacions de xoc com
per utilitzar aquest producte respecte del qual tenim dubtes
fonamentats. Hi ha altres sistemes: aquestes trampes de
feromones, utilització del bacil turingiensis, que és
suficientment efectiu, com la instal•lació de nius artificials que
concretament facin que augmenti la incidència d'aus
depredadores de l'oruga, concretament el puput, sabem que és
una au que viu, consumeix moltíssimes erugues de la
processionària; i que, fins i tot, l'actuació que de vegades s'ha
duit a terme per part dels serveis forestals de la Comunitat
Autònoma d'atacar mitjançant cartutxos les zones de més
concentració de borses pot ser positiva també i pot servir com
a sistema alternatiu per poder deixar d'utilitzar aquest producte.

Per tant, agraint als grups que han donat suport o que han
manifestat que donaran suport a la nostra proposició no de llei,
reiterar-li al Grup Popular la petició que s'ho replantegin i si no
tenen clar del tot, no poden assumir del tot la nostra proposta,
que s'abstenguin, amb la qual cosa s'aprovaria la nostra proposta
i evidentment no succeiria res, perquè enguany no es faran més
fumigacions amb Dimilín i per a l'any que ve, quan se n'hagi de
fer, es comptarà ja amb les anàlisis suficients que, no dubtam,
demostraran la toxicitat d'aquest producte i, per tant, induiran al
Govern, obligaran al Govern a retirar, a deixar d'utilitzar-lo.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sí, Sr. Pax, en turno de contraréplica.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Lo que dice el Sr. Orfila de
que un país europeo, Holanda, no lo usa, tiene varios motivos,
uno es porque Holanda los pinares que tiene, que son muy
escasos, están totalmente sanos. Lo segundo, es porque para
pedir una autorización no hace falta pedirla cuando no se va a
usar. Segundo, hay que plantearse a nivel balear si queremos
pinares o no queremos pinares sanos. Está demostrado más que
científicamente, el Icona tiene un servicio dedicado única y
exclusivamente a eso, que lo lleva el Doctor Ingeniero de
Montes Ramón Montoya, que para contrastar la procesionaria;
la procesionaria se mide, hay varios estadios, desde cero hasta
cinco, cero es libre de procesionaria y cinco es totalmente
arrasado por la procesionaria. Y las trampas con feromonas sólo
son útiles en el estado uno, cero y uno, o sea que son débil
ataque; después sube con bacilos turgiensis y acaba después en
el estado tres, cuatro, que sólo se podía tratar con limoliensis que
se quiere ser preciso, porque si no. Después en estado cuatro y
cinco ya no hace falta tratar porque la procesionaria ya ha
acabado con el pinar y por ley natural la procesionaria decrece
por no tener alimentación.

O sea, tenemos que tener en cuenta eso, ¿queremos o no
queremos pinares exentos de procesionaria? En vista a lo
cual, pues si queremos pinares sanos, pues hay un nivel, se
usa exclusivamente en casos puntuales que hay que usar
Dimilín, como se ha comprobado, porque los otros métodos
de lucha complementaria y métodos, tanto las trampas con
feromonas como los cartuchos como las cortas y quemas y
como el bacilo turgiensis no son efectivos, demostrado hasta
el momento.

No se tienen pruebas en cuanto a que afecten a otras
larvas, habría que valorar si es más perjudicial una larva de
abeja o una larva de procesionaria; habría que valorarlo y a
ver si en cuanto a un bosque balear.

El Sr. Orfila dice que la procesionaria está en regresión;
ojalá estuviese en regresión pero los datos, vamos
cercándola, por decirlo así, pero vamos tratando cada vez
menos con Dimilín desde el año en que se empezó, cada vez
se ha ido casi dividiendo por la mitad la superficie tratada,
pero aún queda alguna àrea que, por desgracia, tendremos
que tratar. Veremos a ver si de aquí al año que viene,
posiblemente, que es cuando obtengamos ya el estudio
emitido por el instituto o que se hayan detectado o
investigado otros tratamientos que no perjudiquen, pues a
ver si es posible.

Bueno, comentar que la conselleria está usando todas las
luchas complementarias que es posible, pero en algunos
casos tiene que usar el Dimilín, gracias. Bueno, por lo cual
es Grupo Parlamentario Popular tendrá que votar en contra
de la proposición no de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Pasamos, por consiguiente, a la
votación de la proposición no de ley.

¿Señoras y señores diputados que votan a favor?
Gracias.

¿Señoras y señores diputados que votan en contra?
Gracias.

Abstenciones no hay, por consiguiente, hay 8 votos a
favor y 9 en contra. Queda rechazada la proposición no de
ley.

Y agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias.
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