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EL SR. PRESIDENT:

Se abre la sesión. Sustituciones, por favor? No hay
sustituciones.

I.1) Compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, per tal d'informar sobre les actuacions de la conselleria
en relació amb el cas de l'oli adulterat.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos al único punto del orden del día.

Perdón, ¿sí?

EL SR. PONS I PONS:

Damià Pons substitueix Mercè Amer.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pons sustituye a la Sra. Amer.

Pasamos, como decía, al primer y único punto del orden del
día, que es la comparecencia del Sr. Conseller de Agricultura y
Pesca para realizar sesión informativa sobre las actuaciones en
la conselleria en relación con el caso del aceite adulterado. Para
iniciar la comparecencia, tiene la palabra el Sr. Conseller de
Agricultura y Pesca.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Diputats del Grup Parlamentari Socialista han demanat la
compareixença d'aquest conseller per tal d'inforamr sobre les
actuacions de la conselleria en relació amb l'oli adulterat o
fraudulent. En relació amb aquest tema de l'oli adulterat o
fraudulent, he de significar o partir dient que hi ha
competències concurrents o compartides amb distints
organismes i administracions públiques, de l'Estat, a través de
la Delegació del Govern, forces de seguretat o sanitat exterior,
perquè bàsicament molts d'aquests olis vénen de fora, de la
Unió Europea, a través de l'Agència per a l'oli d'oliva, de les
comunitats autònomes, bàsicament de consum i de fraus
agroalimentaris, i dels ajuntaments, bàsicament quan aqueixa
venda d'oli es duu a terme a través d'una venda ambulant, ja que
és competència dels ajuntaments les autoritzacions per a venda
ambulant.

Evidentment, com a conseller d'Agricultura i Pesca, m'haurè
de referir a les competències de la Conselleria d'Agricultura,
que, com veurem, se centren en la defensa contra els fraus
agroalimentaris. Saben vostè que la Constitució Espanyola del
78 atribueix a les comunitats autònomes (article 148)
competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia,
d'acord amb l'ordenació general de l'economia, i reserva a
l'Estat la competència per a les bases i coordinació de l'aplicacio
general de l'actitivat econòmica. En termes molt semblants,
l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears (article 10)
atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia,
d'acord amb l'ordenació general de l'economia, i precisament en
desenvolupament de les previsions constitucionals i estatutàries,
pel Reial Decret 112/1995, de 27 de gener, l'Estat ha transferit
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i
serveis en matèria de defensa contra els fraus i qualitat
agroalimentària, amb efectivitat a partir d'1 d'abril de 1995.
Aqueixes competències transferides pel Reial Decret 112/95
varen ser assumides per la Comunitat Autònoma pel Decret
27/95, de 23 de febrer, BOCAIB de 13 de març de 1995, que va
establir la seva assumpció per la Comunitat Autònoma,

l'exercici a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, i
després va preveure la distribució d'aqueixes competències
entre els distints òrgans de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, d'acord amb el reglament orgànic de la pròpia
conselleria.

Vist quin és el marc competencial d'aqueixes
competències en matèria de qualitat agroalimentària i frau,
vejam quin és l'àmbit o contingut d'aqueixes transferències
o d'aqueixes competències transferides pel Reial Decret
112/1995. En general, el que diu aquest decret és que es
transfereixen a la Comunitat Autònoma totes les funcions
que en matèria de control de la qualitat agroalimentària
venia desenvolupant l'Estat a través del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, però, a més d'aqueixa
fórmula oberta, el decret de transferència assenyala en
particular quines competències s'han transferides a la
Comunitat Autònoma; en primer lloc, el control de la
qualitat agroalimentària, indica que s'entén com qualitat
agroalimentària l'adequaci dels productes agroalimentaris i
dels mitjans de producció ales normes que regulen les seves
característiques, procediment d'elaboració, s'hi regula
concretament què compren el control, a més de la
fabricació, l'emmagatzemament, en tractar-se de mitjans de
producció, la fase comercialització, i tractant-se de vins, tots
els aspectes prevists en la normativa vigent, concretament
en l'Estatut de la vinya de vi i de les begudes espirituoses,
també es transmet la tramitació i resolució dels expedients
sancionadors en matèria de qualitat agroalimentària, la
resolució de procediments sancionadors en matèria de
llavors i plantes de vivers, una sèrie de registres,
concretament el registre de productes enològics i el registres
d'envasadors i embotelladors de vins i begudes espirituoses,
i el control de productes vitivinícoles destinats a altres estats
membres de la Unió Europea, d'acord amb el que preveu
l'Estatut de la vinya, del vi i de les begudes espirituoses.

Per aqueixes transferències, per aqueixes matèries que es
transfereixen, el propi decret de transferències preveu que
es transfereixen a la Comunitat Autònoma el personal i els
mitjans del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que
s'especifiquen a les pertinents relacions que consten en el
decret de transferència. En matèria de personal, s'ha
d'indicar que es varen transferir dos llocs de treball
d'inspectors de qualitat, vacants, per un import total
aproximat de sis milions de pessetes, i que els béns mobles
transferits, concretament vehicle, material divers i mostres,
es varen lliurar a la Comunitat Autònoma mitjançant una
acta signada l'1 de març del 95 entre el director provincial
del Ministeri d'Agricultura i el conseller d'Agricultura i
Pesca.
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Aqueix estudi del marc competencial i de les funcions o
l'àmbit concret de les funcions que es transfereixen em permet
centrar des d'aquest moment ja tres conclusions que volia aquí
destacar: En primer lloc, que d'acord amb la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Autònoma té competències
en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària,
amb efectivitat d'1 d'abril de 1995; en segon lloc, que les
competències varen ser assumides per la Comunitat Autònoma
per Decret 26/95, de 23 de febrer, BOCAIB de 16 de març de
1995, i (...) a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que
a les competències en matèria d'agricultura de la conselleria, en
matèria de fraus agroalimentaris, s'han de juntar altres
competències sectorials que també tenen incidència en aqueixa
matèria, tant per part de Consum com per part de la Unió
Europea, com per part de l'Estat i per part dels ajuntaments,
seran, per tant, competències, en cert punt, compartides o que
veuen distints sectors o aspectes de la matèria. Per altra banda,
pel que fa a les competències de la Conselleria d'Agricultura, es
varen transferir, per fer-se'n càrrec, dues vacants del Grup B,
d'inspectors de qualitat, sense cobrir, amb una dotació de sis
milions de pessetes.

Dit això, vull veure ara quin ha estat l'exercici d'aqueixes
competències transferides, és a dir, com s'han exercitat aqueixes
competències transferides amb l'efectivitat que hem assenyalat
abans. El primer problema que es va apuntar la conselleria
abans de ser-ne jo conseller és el que he indicat, és a dir, que no
es varen voler transferir dues persones que feien feina a
l'Administració perifèrica, es varen quedar a l'Estat, només es
varen transferir dues vacants de llocs de treball, a més, amb una
escassa dotació econòmica, de sis milions de pessetes. Per
tractar-se de funcions inspectores, saben vostès perfectament
que no és possible cobrir les places vacants mitjançant personal
laboral o contractat, sinó només funcionaris de carrera, és a dir,
la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma reserva
als funcionaris de carrera els llocs de treball que impliquen
exercici d'autoritat, cosa que impedeix legalment que es puguin
cobrir aqueixes places mitjançant personal contractat o personal
interí, han de ser funcionaris de carrera perquè implica exercici
d'autoritat. A més, tenint en compte l'escassa dotació econòmica
i l'especial responsabilitat de la matèria, el 21 de juny de l'any
95 es va proposar a la Conselleria de la Funció Pública la
conversió d'aqueixes dues places del Grup B en una plaça de
Grup A, de cap de secció, cosa que modificava la modificació
del catàleg de llocs de treball. Davant els retards en la
modificació del catàleg de llocs de treball, que s'havia de fer
amb altres conselleries, es varen cercar distintes solucions, entre
les quals vull destacar-los la d'assignar provisionalment les
funcions inspectores a funcionaris de carrera de la Conselleria
d'Agricultura, concretament de la Direcció General de
Producció i Indústries Agràries. Segons un informe del cap de
servei d'Indústries, el personal que havia de cobrir aqueixes
places, que, com he dit, havia de ser funcionari de carrera, havia
de reunir almanco tres condicions mínimes: en primer lloc, una
dedicació especial; en segon lloc, un horari especial; tot això
per raons òbvies, i en tercer lloc, coneixement d'anàlisis
sensorials d'aliments i de tecnologia d'aliments. Tenint en
compte aqueixes tres característiques i, per tant, quin personal
podia desenvolupar-les, l'assignació provisional de funcions es
va fer el setembre-octubre de l'any 95, quan ja es varen segellar
llibres de registres de productes vitivinícoles i es va començar
a preparar el pla de feina de la unitat de defensa contra el frau
agroalimentari. Precisament, volia destacar en què consistia o
en què consisteix aquest pla de feina de la unitat defensa contra
el frau agroalimentari, integrant dins el Servei d'Indústries de la
Direcció General de Producció i Indústries Agràries de la
Conselleria d'Agricultura.

Vull destacar d'aquest pla que hi ha bàsicament dues
parts distintes: unes tasques genèriques i unes activitats
concretes. Primerament vull referir-me a aqueixes tasques
genèriques previstes en el pla de feina, quines tasques
genèriques eren. En primer lloc, l'acreditació definitiva dels
inspectors; en segon lloc, l'adquisició de material per a la
presa de mostres i la realització de mesures físiques; en
tercer lloc, l'organització de registres, concretament del
registre de productes enològics, del registres d'envasadors
i embotelladors de vins i begudes espirituoses; per altra
banda, la distribució de llibres de registre a cellers i
embotelladors, i en darrer lloc, la coordinació amb el
laboratori agroalimentari, que és de caràcter estatal, d'acord
amb el Reial Decret de Transferència. Per altra part, aquest
pla de feina constava d'una sèrie d'actuacions concretes,
actuacions concretes en quatre sectors agroalimentaris que
es consideren estratègics. A mi em permetran que no parli
en quins quatre sectors s'havia de fer feina, el que sí els puc
dir és que a un dels sectors on es pensava fer feina i on es va
decidir fer feina era el sector de l'oli; dels altres tres sectors,
m'estim més no parlar-ne, crec que es pot perdre part de
l'efectivitat del pla de feina sempre que s'indiquin quins són
els sectors en què la conselleria ha decidit precisament fer
feina, passa el mateix que amb els inspectors d'hisenda, si
la inspecció d'hisenda diu en què pensa fer feina, part de
l'efectivitat es pot perdre.

Sí els puc dir que el pla de feina comprenia l'estudi o la
inspecció del sector de l'oli. Aquest pla de feina indicava, en
primer lloc, productes; en segon lloc, condicions i objectius
de control, i en tercer lloc, localitzacions o llocs d'inspecció.
Tot això amb un cronograma, amb una priorització
d'actuacions. Així, per exemple, en matèria d'oli, el producte
que s'investigva era l'oli embotellat; les condicions i
objectius de control eren veure'n l'etiquetat; les anàlisis
d'acidesa i les possibles mescles, i la localització i els llocs
d'inspecció, bàsicament a tres establiments distints: tafones,
envasadors i magatzems. Dit això, quin era el pla de feina,
amb unes actuacions genèriques i amb unes actuacions
concretes a quatre sectors estratègics, entre ells, l'oli, voldria
exposar-los quin ha estat o quin és el pla de
desenvolupament d'aqueixa campanya de control de l'oli, la
qual aquí, a Balears, consistia en un control de l'oli d'oliva,
no d'altres olis.
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D'aqueixa campanya de l'oli d'oliva, vull destacar-ne quatre
apartats: unes actuacions prèvies, amb unes prospeccions i
bases de dades; uns objectius, unes actuacions o inspeccions i
uns resultats. Les actuacions prèvies han estat bàsicament dues,
ja ho he indicat abans, prospeccions i una base de dades. Les
prospeccions han estat bàsicament visitar setze unitats
alimentàries i revisar l'etiquetatge de 60 botelles d'oli, en
aqueixes 60 botelles d'oli, l'etiquetatge ha estat correcte
pràcticament a totes excepte de dues marques, on es varen
detectar defectes de lot i de data de consum. En segon lloc, les
actuacions prèvies incloïen l'elaboració d'un cens d'establiments
que podien elaborar, envasar o emmagatzemar oli, és a dir,
havíem de saber quins establiments hi havia a Balears que
desenvolupassin aqueixes activitats. En aqueixa base de dades
hi consten actualment 11 tafones, 13 envasadors, 60 magatzems
d'oli i 700 magatzems polivalents.

Vistes quines eren les actuacions prèvies, vejam quin era
l'objectiu d'aqueixa campanya de control de l'oli d'oliva.
L'objecti prioritari era detectar fraus en relació amb tres
qüestions molt concretes: l'etiquetat, l'acidesa i les mescles, tant
substituir l'oli d'oliva per altres colis com substituir l'oli verge
per olis refinats.

Vists els objectius, vejam quines actuacions o inspeccions
s'han fetes. S'ha d'indicar amb caràcter previ que els
establiments a inspeccionar, com dic, tafones, envasadors i
magatzems, es varen seleccionar a l'atzar, tenint en compte el
circuit de comercialització de l'oli a Balears.

Parlarem primerament de les tafones. S'han inspeccionades
totes les tafones obertes en aquesta campanya, que han estat
tres, amb una producció de 40.000 a 60.000 quilos, i s'ha
revisada la procedència i origen dels olis dels dipòsits i
l'etiquetat de l'oli envasat. En segon lloc, els envasadors; s'ha
inspeccionat el 31% de les empreses envasadores, he dit que
n'hi havia en total 13, n'hem revisat el 31%, i el que s'ha fet
bàsicament és revisar la documentació mercantil per comprovar
l'origen dels olis i revisar els butlletins d'anàlisis per comprovar
la seva qualitat; per altra part, s'ha realitzada una prova
d'identificació i de moviments d'un lot d'oli, és a dir, quin oli era
i quins eren els seus moviments en el mercat per a la seva
comercialització i venda. Quant als magatzems d'olis, s'ha
inspeccionat el 27% dels establiments i s'ha revisat la
documentació mercantil per comprovar l'origen o procedència
dels olis.

Resultat, quin ha estat, per tant, el resultat d'aqueixa
campanya de control de l'oli d'oliva? Els he dit que s'han
aixecades un total de 13 actes relatives a possibles
infraccions, requeriment de documentacions o preses de
mostres. Les mostres preses han estat un total de nou, les
quals s'han remeses al laboratori agroalimentari a nivell
estatal per a la seva anàlisi, s'hi han detectat clarament tres
deficiències: en primer lloc, la presència d'oli de llavors o
d'un oli que es comercialitzava com oli d'oliva verge i la
mescla d'oli refinat a dues mostres d'oli, que es
comercialitzaven com oli d'oliva verge o verge extra. Les
mesures que es varen prendre varen ser bàsicament dues:
intervenir i immobilitzar l'oli pendent de distribució i, per
altra part, l'obertura d'expedients sancionadors contra les
tres empreses on es va detectar la possible infracció,
infracció que, d'acord amb la normativa vigent, el Reial
Decret 1945/83, són infraccions per frau, qualificades de
molt greus, i que es poden sancionar des de 100.001
pessetes a 2'5 milions de pessetes.

Ja he dit, no obstant això, que a les competències de la
Conselleria d'Agricultura s'havien d'afegir altres
competències concurrents, bàsicament Direcció General de
Consum, quant a Conselleria de Sanitat, l'Agència per a l'oli
d'oliva o els ajuntaments. Quant a la Direcció General de
Consum, pareix que avui mateix hi ha una compareixença
davant d'una altra comissió del conseller del ram. Ja he dit
que la comercialització de l'oli fraudulent o adulterat és
competència compartida de les dues conselleries, perquè per
una part perjudica el consumidor, per tant, competència de
Consum, o perjudica els productors, les indústries
agroalimentàries. Vull dir amb això que els destinataris de
la protecció, tractant-se de consum o de fraus
agroalimentaris, són distints. La protecció que dóna Consum
és precisament als consumidors o usuaris, mentre que la
protecció que dóna la Conselleria d'Agricultura i Pesca és
precisament als productors o a les indústries
agroalimentàries.

Quant a l'Agència per a l'oli d'oliva, saben vostès que és
una agència comunitària, que el que fa és controlar totes les
ajudes que es donen a l'oli d'oliva, que té la seu a Madrid.
Les ajudes són de dos tipus: les ajudes a la producció i les
ajudes al consum. Les ajudes a la producció es concedeixen
als titulars d'olivers que destinen l'oliva a fer oli, no als
altres, per tant, i l'ajuda consisteix, és distinta segons sigui
per a petits productors o altres productors, per a petits
productors, puja a 208'10 pessetes per litre d'oli fins a 600
quilos, i tractant-se d'altres productors, va de 164 pessetes
a 175 pessetes per quilo. La segona línia d'ajudes era per al
consum, que es concedeixen als envasadors autoritzats pel
ministeri, que consisteixen en una quantitat per quilo d'oli
envasat, concretament, el 93 va ser de 93 pessetes per quilo
d'oli envasat, el 94 i el 95, 19 pessetes per quilo envasat, i
el 96, 16 pessetes per quilo d'oli envasat, bàsicament perquè
hi ha hagudes unes transferències de les ajudes per consum
a les ajudes per producció. Bé, l'Agència per a l'oli, una
vegada cada dotze mesos almanco i a cada una de les
empreses autoritzades envasadores, pren mostres de l'oli
envasat i emmagatzemat. Les inspeccions són molt
rigoroses i quasi sempre han donat lloc a expedients
sancionadors, concretament, s'han aixecat, en la campanya
del 93, 10 mostres, i, en aqueixes 10 mostres, se n'hi han
detectades, de deficiències, les quals han donat lloc a
expedients sancionadors; casualment, part d'aqueixes
inspeccions o part de les marques investigades per l'Agència
per a l'oli d'oliva coincideixen amb els expedients
sancionadors, en part, que ha obert la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
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Per altra banda, també voldria parlar de les competències
dels ajuntaments. Saben vostès que la Llei d'ordenació del
comerç minorista, de gener del 96, atribueix als ajuntaments
l'autorització per a la venda ambulant, igualment, la legislació
anterior que la regulava, el Reial Decret 1010/85..., en
definitiva, preveuen que les autoritzacions de venda ambulant
les han d'atorgar els ajuntaments i que, per tant, la competència
pot ser dels ajuntaments, quant que es duguin a terme
precisament amb venda ambulant la venda d'aquests productes,
és a dir, d'oli adulterat o fraudulent.

Aquesta és bàsicament la meva intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Procede ahora, si algún grupo quiere
interrumpir la sesión. Diez minutos, pide el Grupo Socialista,
¿conforme todo el mundo? Pues se reanudará dentro de diez
minutos, es decir, a las 11'05 horas. Gracias.

Vayan sentándose las señoras y señores diputados para
volver a reanudar la sesión.

Como quiera que la comparecencia del conseller ha sido a
petición del Grupo Socialista, comenzará este grupo su turno de
palabra. Tiene la palabra el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Conseller, gràcies per la seva
compareixença i les seves explicacions, però en un moment
determinat en què vostè intervenia, jo he fet un gest no massa
parlamentari però molt expressiu, que és moure les manetes,
com feim a Mallorca quan un fa volar coloms i fuig del tema
que ens ocupa. Jo crec que el tema que ens ocupa resulta
incòmode a la persona a una de les àrees responsables del
Govern en matèria de control dels fraus alimentaris, en aquest
cas al conseller d'Agricultura i Pesca, perquè tot i haver-se
traspassades les competències i les dotacions, l'exercici
d'aquestes competències, com intentaré explicar i plantejar una
sèrie de qüestions, ha estat una mostra del que és un quan una
persona té a les seves mans la responsabilitat de dur endavant
tasques de lluita contra el frau, i en aquest cas un frau històric,
com li explicaré, i no hi vol actuar, perquè no hi ha pitjor cec
que aquell que no hi vol veure ni pitjor sord que aquell que no
hi vol sentir, ni pitjor inspector que aquell que no vol entrar en
la matèria i, fins i tot... Després hi haurà una altra
compareixença i pujarem una miqueta les espècies, perquè hi ha
dades serioses, fins i tot quan hi ha complicitats, no dic des de
la seva conselleria, en prengui nota, dic que dins el Govern hi
ha complicitat en matèria del frau de l'oli.

En relació amb el que vostè ha explicat i els interrogants
que a mi em queden, marc competencial: indiscutiblement
és a les seves mans; dotació d'aquesta transferència: la varen
acceptar, i la dotació d'aquesta transferència, el total del
traspàs, és de 10.598.316 pessetes, de les quals hi ha
dedicades a un inspector de qualitat (nivell 22) 3.050.590
pessetes, a inspector de qualitat (nivell 20) un total de
dotació de 2.938.538 pessetes, per tant, en total, en qüestió
de personal, 5.989.128 pessetes.

Vostè ha argumentat que varen passar els doblers però
no varen passar les persones, i què ha passat? Han deixat
d'inspeccionar per falta de gent, perquè hi havia tota una
sèrie de tràmits en matèria de personal que s'havien de
cobrir, interinament es podien cobrir de manera immediata,
vostè ho sap perfectament, no hi va haver pressa, es va
agafar la competència, no hi va haver pressa, perquè digui'm
en quina data s'ha nomenades aquestes persones amb
caràcter interí, digui'm quan varen rebre efectivament la
transferència, quan la varen començar a exercir, i quan
varen nomenar aqueixes persones, i veurem que la lluita
contra el frau a les Illes Balears ha tengut un buit, i un
govern, una conselleria, el que no pot fer, i ho han fet
vostès, és deixar de governar tota una sèrie de mesos. En el
moment en què s'ha destapat l'escàndol, perquè, el frau, l'hi
explicaré després, té anys d'història, després, quan s'han
trobat amb la notícia al diari, han corregut no amb la manga,
amb un poalet, a intentar tapar la vergonya de no tenir ningú
que hi hagués actuat. Aquesta és la realitat, per molta de
"parafernàlia" que s'intenti dir, i citar decrets i citar
dificultats de contractació que no són tals, això és una cosa
claríssima.

En matèria d'oli, l'hi puc dir que quasi quasi som un
expert, perquè conec perfectament la història del nucli
aquest on s'han produït, i se n'hi produeixen, els fraus de
l'oli, que és el nucli de Caimari, on s'han vengut practicant
des de fa anys tota una sèrie de mescles amb caràcter no
legal, que actualment s'hi continuen fent i que es continuen
distribuint, perquè jo mateix, en prengui nota, a dins el
municipi d'Inca he vist actuar darrerament uns d'aquests
"garrafistes" amb la seva furgoneta blanca amb els vidres
pintats de blanc, a fi que no se'n vegi el contingut, per tant,
he estat testimoni que si jo fos una persona d'inspecció,
evidentment hi hagués actuat, però com que de moment
encara no cobr de la conselleria, em limit a fer la meva tasca
de diputat, que és denunciar que el frau es continua fent.
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Miri, el frau de l'oli no té triennis, té quinquennis i té
decennis, fa més de trenta anys que a Mallorca, i a dins el nucli
de Caimari en concret, s'hi fan mescles d'oli d'oliva que no són
legals. Per què es tolerava això? Perquè, com vostè sap, el
famós oli d'oliva mallorquí que a vegades amb un plantejament
pseudonacionalista se'ns diu que és el millor del món, no, l'oli
d'oliva mallorquí, com tothom sap, els historiadors ho saben
perfectament, des de segles era un oli, en continua tenint, amb
un contingut molt alt d'acidesa, que no es podia comercialitzar
i, és clar, en una economia que anava passant d'agricultura,
ramaderia, etc. cap a una agricultura centrada en el turisme, es
va haver de donar una tolerància, hi va haver una tolerància, a
aquesta matèria i, per tant, es va habituar l'Admnistració a no
entrar en aquesta matèria, perquè, si no, la producció d'oli
d'aquí, no tenia realment sortida, a causa de l'altíssim grau
d'acidesa que presentava, però, naturalment, quan hi va haver
l'escàndol de la colza el 81, hi va haver motius suficients allà on
podia dur una cosa feta amb una tolerància, per no liquidar un
sector productiu, però que això tenia un risc i que, per tant, no
es podia continuar amb aquesta tolerància. El nivell de control
es va accentuar, com vostè sap, quan va començar a funcionar
a Espanya l'Agència de l'oli d'oliva, allà on pràcticament tot l'oli
que circular està, hi hauria d'estar en el cas de Balears,
perfectament controlat, però que ni allò del 81 amb la colza ni
amb la creació de l'oli d'oliva el 90 varen acabar amb aquesta
pràctica il•legal, centrada en el nucli de Caimari, allà on unes
persones rebien oli de la península en quantitats molt
importants, els darrers anys més d'un milió de litres cada any,
el situaven en el mercat amb una mescla aproximada d'un 12%
d'oli d'oliva verge i d'algun altre oli que hi donava color i gust
amb més d'un 85% d'oli, com se'n diu a les etiquetes, de
semillas, que era l'oli barat i que permetia fer una mescla a unes
150 pessetes de cost per litre i a un preu de 400. Això és més o
manco l'estàndar del frau.

Hi tenim un frau que és tan divertit que sabem perfectament
com es fa la mescla, com es fan les proporcions i sabem
perfectament els litres que se subministren a cada un dels
il•legals. Vostè em diu: "Es que no ho sabíem", jo li diré que sí
que ho sabien, que sí, perquè en el mes de maig, concretament
dia 26 de maig del 95, hi va haver una persona que no era un
inspector ni de l'àrea de sanitat ni de l'àrea d'agricultura, perquè
vostè no n'hi tenia cap, hi tenia les competències però no havia
nomenat encara el responsable pertinent, que va anar a Trànsit
i en va recollir tota una relació, hi va presentar tota una relació,
de matrícules que Trànsit va identificar perfectament, i qui eren
aquests il•legals?, on vivien?, d'on xuclaven l'oli?, xuclaven
bàsicament l'oli que els subministrava Aceites Martorell,
d'aquestes persones aquí tenc la relació perfectament detallada:
Pere Mateu Morro, viu a Caimari, carrer de les Tavernes, 51,
amb un vehicle Mercedes Benz model M120, està totalment
identificat, matrícula PM-9990-BJ; Antoni Pericàs Solivelles,
Caimari, carrer de ca s'Hereu, 11, cotxe Renault model Tràfic,
matrícula PM-6363-BG; Antoni Bernat Pou, viu a Caimari,
carrer del Terçal, 10, vehicle Nissan model Trade, PM-7553-
AT; Antoni Pericàs Solivelles, viu a Caimari, carrer de ca
s'Hereu, 11, vehicle Ebro model furgó Confic 42 -no som massa
expert en cotxes-, PM-0393-AJ; Joan Martorell Ordines, marca
Citroën model C15 Diesel, viu al carrer de Santa Llucia, 23, a
Mancor, PM-6595-AD; Bartomeu Rigo Mestre, té una
furgoneta DAF model VS 400, viu al carrer de Maria, 5,
Caimari, la matrícula és PM-2461-BC, etc. Això va ser tret de
Trànsit dia 26 de maig del 95 i naturalment la persona que va
anar a Trànsit no hi va anar perquè fos aficionat als cotxes, no
era una persona que s'interessàs pel sector automobilístic, s'hi
interessava perquè estava vinculat a una persona, a un
industrial, que funciona va legalment, i totes aquestes persones,
i d'altres, perquè si no, faríem hora de dinar llegint matrícules,
distribuïen en massa, a dins la comarca d'Inca, no, a tot
Mallorca, oli il•legal que els subministrava bàsicament Aceites
Martorell.

Per tant, no s'ho varen quedar a ca seva, això. El Sr.
Josep Mora, que va ser qui va treure aquesta relació, la va
dur al Govern balear. Primera pregunta: Sr. Conseller, vostè
té coneixement de la relació de matrícules que el Sr. Josep
Mora va presentar, i en quina data, al Govern de les Illes
Balears, a partir de la qual es podien identificar
perfectament qui eren els denominats "garrafistes"?,
"garrafista" és un castellanisme com "manteros", són
persones que distribueixen oli sense etiquetes, oli mesclat,
no el fan ells ca seva, sinó que ja els el donen mesclat amb
aquesta proporció d'un 12, 15 i 85%. Per tant, vostè té o no
coneixement d'això que va entrar en el Govern de les Illes
Balears?, perquè el Govern respon conjuntament, no està
fragmentat purament en conselleries estanques i separades
per murs com el de Berlín. Té o no coneixement d'això i en
quina data? I si no en té coneixement, com es possible que
no en tengui, perquè això obra dins el Govern de les Illes
Balears? Va ser presentat al registre pel Sr. Josep Mora, per
denunciar aquesta situació. Per tant, una qüestió realment
molt important.

Primerament, vostè ha dit, ho ha anunciat, que s'havien
fetes tota una sèrie d'inspeccions, que s'havien aixecat actes
i tota una sèrie d'actuacions, i jo li podria dir que del que
tenc constància és que el 26 de maig es va treure aquesta
relació de Trànsit amb tots els "garrafistes", amb part dels
"garrafistes", hi ha una segona tongada que es va treure el
gener del 96, i m'agradaria saber si ha hagut coneixement
d'això, que obra en el Govern de les Illes Balears, i quina
actuació hi ha feta, i en segon lloc, quan en el mes d'octubre
del 95 es comencen a fer inspeccions, no de la seva
conselleria, de la de Sanitat concretament, la seva
conselleria, quines actuacions va fer paral•leles a les
actuacions que va fer la Conselleria de Sanitat? La
Conselleria de Sanitat, com vostè sap perfectament, va fer
una cosa que es diu tocar la trompeta perquè tothom
s'amagàs d'hora. Vostè ha dit que havia d'actuar a quatre
sectors estratègics, un dels quals era l'oli, i que no
anomenava els altres tres per no aixecar la llebre, a fi que no
es preparassin i esquivassin les seves inspeccions, però
recordi que el Govern de la Comunitat Autònoma, a través
de la Conselleria de Sanitat, va fer exactament el contrari.
Quants de "garrafistes" d'aquests es varen inspeccionar?
Cap. ES va inspeccionar Olis Martorell, que era qui
subministrava més d'un milió de litres cada any? No. Què
varen fer? Se'n varen anar, com diu la cançó aquella
d'Ossifar, de copas por un bar, bé, de copes, no, d'oli; se'n
varen anar a Caimari i es varen presentar a les 12'15 hores
de dia 22 d'octubre del 95 al carrer de les Tavernes, no molt
enfora d'on hi havia "garrafistes" il•legals, em pareix que en
el mateix carrer n'hi ha algun, i varen anar a un bar, a veure
com anava això de l'oli il•legal, naturalment en el bar no hi
havia cap barralet d'oli il•legal, tot estava etiquetat, com
correspon a un comerç legal, però a les persones de les
quals es tenia coneixement del domicili, de la matrícula, de
les seves activitats, se sabia perfectament qui en
subministrava, no hi varen anar, i si algú no havia amagat el
barralet en aquest moment, va tenir-ne temps perquè varen
dir: "Són en el bar, si en tens qualque barralet, lleva'l tot
d'una", però no va fer falta, perquè no varen anar a veure
cap "garrafista".
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Per tant, vostè, Sr. Conseller, si el Govern tenia coneixença
de tot això, si sabia qui eren els "garrafistes", qui els en
subministrava, si vol els litres d'oli, litre per litre, no xifres
rodones, litre per litre de cada un, en tenc aquí la relació, a més,
em pareix que un mitjà de comunicació ha publicat cosa en
aquest sentit, allà on un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit
"garrafistes" amb noms, llinatges i domicilis varen rebre un
total des de maig del 95 fins al desembre del 95 de 750.286
litres d'oli i que no només no varen baixar les actuacions quan
es va destapar públicament el mes de novembre, sinó que
precisament quan es va destapar, va ser el mes en què hi va
haver més venda d'oli als "garrafistes", és a dir, que els
"garrafistes" no tenien només la sensació d'impunitat, sinó que
deien: "Bé, com que ara tenim totes aquestes partides d'oli, és
el moment de desfer-se'n ràpidament, abans que la cosa vagi a
més", té constància d'aquestes xifres que jo aquí maneig?, té
constància que aquestes persones han comprades totes aquestes
quantitats i què n'han fet? Vostè, com a responsable del control
del frau, és evident que hi hauria d'haver tenguda una actuació,
i jo li deman: Em pot mostrar una actuació inspectora
proporcional a 750.286 litres d'oli subministrats dins Caimari a
vuit "garrafistes" des de maig del 95, quan ja tenia la
competència, fins al desembre del 95, quan ja s'havia destapat
el frau de l'oli?, em podria dir a qui han inspeccionat, de totes
aquestes persones qualificades de "garrafistes" i que obren dins
els Govern balear?, em podria dir quina ha estat la seva actuació
inspectora en relació amb Olis Martorell, que és el
subministrador exclusiu d'aquests 750.286 litres? Sr. Conseller,
esper la seva resposta, esper que quan em contesti no hagi de
tornar a fer amb les manetes com fan a Mallorca quan un fa
volar coloms i intentat desviar el tema perquè no sap com se
n'ha de sortir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pons.
Intentaré contestar-li les preguntes que m'ha formulat. Jo li
vull dir que la conselleria i concretament jo mateix
actuarem sempre que hàgim d'actuar, és a dir, vostè ha
començat fent unes manifestacions dient que no hi volíem
actuar o que no volíem entrar en matèria, li puc dir que jo,
en el fet de què tengui constància per denúncies o
oficialment, o d'ofici, hi actuaré, després duraré més o
menys temps de conseller, aquesta és una altra qüestió apart,
però jo el que li puc dir és que jo, com a conseller, actuaré
sempre que hagi d'actuar, crec que ho he demostrat a més a
amb fets des que som conseller.

Ha fet vostè després una referència a la dotació de
doblers, sí, repetesc el que hem dit, jo hi he afegides
100.000 pessetes més, vostè em diu que n'hi ha 5.900.000,
jo n'hi he afegit fins a 6.000.000, per arrodonir-los. El
problema continua sent el mateix que vostè m'ha dit, és a
dir, es varen transferir dos llocs de treball dotats, és a dir,
amb doblers, perquè estaven vacants de persona, i per a
aqueixes persones no és tan senzill, cregui'm vostè, és a dir,
no pot ser personal contractat, si hagués pogut ser personal
contractat, hauria estat contractat tot d'una, i a més, es
considerava que la dotació de doblers de 6.000.000 de
pessetes per a dues places era una dotació escassa, no la
vaig considerar jo, la va considerar el meu antecessor, el
conseller Morey, que va envair a Funció Pública una petició
el juny perquè es reconvertissin les dues places en una, a
efectes que estigués ben dotada almanco una plaça i poder
fer feina. Com que es varen retardar les coses, jo vaig
proposar cercar una solució alternativa fins que no es
modifiqui el catàleg de llocs de treball, això és el que li he
intentat dir. Cregui'm que vostè ha fet una manifestació que
no puc compartir, a la millor la fa perquè políticament ha de
fer aqueixes manifestacions, però no la compartesc i no hi
estic de cap manera d'acord, en el sentit que no hi havia cap
pressa per cobrir les places, cregui'm que això no és ver, em
coneix poc; les meves competències, jo les exercesc i, per
tant, ja m'hauria agradat arribar a la conselleria el juliol i
tenir les places cobertes, amb gent, no hi estaven, i, a més,
era difícil la contractació d'aqueixes persones, sabent que,
com ja li dic, tant el juliol com l'agost, supòs que vostè n'és
conscient, totes les administracions, no només l'autonòmica,
també l'estatal i la local, no estan precisament a un cent per
cent de rendiment, és a dir, que s'havia d'esperar al
setembre. En qualsevol cas, vàrem esperar al primer
moment per cercar una solució, com va ser aqueixa de
designar provisionalment, tota vegada que vèiem que es
retardava la modificació del catàleg de llocs de treball,
assignar provisionalment les feines. Aqueixes feines es
varen assignar provisionalment dues persones que fan feina
al servei d'Indústries, les varen llevar d'altres feines que
consideraven que eren menys importants i varen ser
destinades precisament a fer aqueixa feina.
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Vostè em diu que es continuen produint fraus, que hi ha
actualment "garrafistes" que estan fent feina i tal. Jo, Sr. Pons,
li agrairé que em faci arribar, i me'n presenti la pertinent
denúncia, la gent que està fent això. Si vostè té consciència que
actualment es venen garrafes d'oli il•legalment, jo li agrairé que
ho comuniqui oficialment o extraoficialment o m'ho faci saber,
i jo hi actuaré. Per altra part, hi ha una contradicció que vostè
em diu, vostè em diu que fa més de trenta anys que s'hi fa
aquest frau. Precisament, una de les coses que em diuen quan
he arribat a la conselleria és que és una cosa que ve des de fa
molts d'anys, que pareix que no té problemes quant a la salut del
consumidor, que és un problema d fraus, però és que s'ha de
distingir, Sr. Pons, entre un frau agroalimentari d'una cosa que
és perillosa per a la salut pública, crec que s'ha de distingir, crec
que vostè hi estarà d'acord. Vostè em diu que fa més de trenta
anys que s'hi fa, les competències no eren nostres fa trenta anys,
supòs, i fa un any, tampoc, no? JO el que li puc dir és que en el
moment en què he tengut l'oportunitat d'actuar, he actuat, i ho
continuaré fent, i ho he demostrat no només amb l'oli, sinó
també amb l'actuació en matèria de porcelles que hi arribaven
il•legalment, i fa molts d'anys que hi arriben de la mateixa
manera, sense tenir tota la documentació en regla. Per tant, jo
no crec que hagi cap voluntat de no fer la feina.

Em diu vostè que el 26 de maig, no ho he acabat d'entendre,
hi va haver una relació de matrícules de gent que venia
il•legalment... Jo li he dit que no tenc constància d'aqueixa
relació, li ho he de dir així de clar, això no vol dir que no sigui
a la conselleria, a la millor hi és, a la conselleria, però cregui'm
que jo no m'assabent de totes les coses que passen dins la
conselleria, Sr, Pons. No, ja m'agradaria, però és que vostè,
maldament fos conseller d'Agricultura, no cregui que
s'asabentaria de tot el que passa dins la conselleria, cregui-m'ho.
Per tant, jo no tenc constància personal d'aqueixa relació de
matrícules, i això no vol dir que no siguin a la direcció general
o que les tengui el funcionari. Jo crec que la m'haguesin fet
arribar si n'haguessi tengut constància, però li puc dir que és la
primera notícia que en tenc, la que vostè m'ha dit ara, en fa un
moment. Sí, sí, li ho dic així de clar, em cregui o no em cregui;
jo, com a conseller, la primera notícia que en tenc, és aqueixa
ara.

Em parla vostè de "garrafistes" des de maig, de vuit
"garrafistes", 750.000 litres; miri, jo no he prejutjat el pla de
feina que ha fet el tècnic de la conselleria, sobre les actuacions
que hi havia de fer, li ho dic ben clar. És a dir, jo li vaig
demanar que em fes un pla d'actuació, s'havien de fer unes
feines genèriques perquè per molt que se n'hagues feta la
transferència, no s'havia arbitrat el sistema d'exercici d'aqueixes
transferències, i després em varen proposar, i jo ho vaig
acceptar perquè no hi tenia res més a dir, l'actuació en quatre
sectors concrets, i s'han fet una sèrie d'inspeccions en els quatre
sectors en concret, i això és el que hi ha. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Pons.

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

Sr. Socias, quasi quasi valdria més que reconegués que
no està documentat i ens anunciàs una altra compareixença,
perquè em pareix de gènere surrealista, ja que m'ha atribuït
la Conselleria de Cultura, la Conselleria de Cultura la duu
el meu cosí i homònim Damià Pons i Pons, del PSM, jo duc
benestar social en el Consell Insular de Mallorca, però això
és una petita anècdota.

Miri, quan ve un conseller aquí i ha tengut temps de
preparar-se llargament la compareixença, perquè, a més,
aquesta compareixença, per no interferir en el procés
electoral, ha estat demorada fins que hi ha hagut uns
resultats electorals; bé, en principi, crec que no hi hauria
hagut massa incidència, però és igual. N'ha tengut temps i
ha tengut pròrroga, i no ha puntuat, no ha marcat, li han
donat pròrroga, penals i tot i la porteria encara continua
intacta, per què? Perquè jo mateix li donaré, en sortir d'aquí,
la fotocòpia de la primera relació de matrícules de
"garrafistes", de maig del 96, i la segona relació de
matrícules, noms, domicilis, tot,fins i tot el número de
bastidor, per si de cas a alguna li canvien la matrícula, la
trobarà, hi és totalment detallat això. D'això, en té
constància el Govern, i vostè és un membre del Govern, i el
Govern respon solidàriament, i li dic que no hi havia parets
ni murs de Berlín, ni parets seques de Mallorca dins del
Govern, vostè n'ha de tenir constància, i si no la'n té, escolti,
em sap greu, però és un indocumentat i una persona que no
exerceix les seves funcions, és així de simple.

Que hi va haver una història i no hi va haver unes
actuacions? Li ho he explicat, hi va haver una etapa de
tolerància per donar sortida a un producte, quan hi va haver
el desastre de la colza i després allò de l'Agència per a l'oli
d'oliva, ja que les subvencions europees exigeixen un
control litre per litre, era el moment d'acbar amb unes
actuacions il•legals, i no em torni a treure, com fan els de
Sanitat, i els esper a les 12'30 hores aquí, a una
compareixença de caràcter semblant, que no hi ha perill de
sanitat, jo li diré la conseqüència que té la pràctica d'aquest
"garrafisme": és un frau fiscal, un milió de litres són 400
milions de producte circulant amunt i avall en una flota de
furgonetes que implica el frau fiscal que jo, que som de
lletres, no som capaç de treure, però és un frau fiscal de
molts de milions de pessetes, perquè no és el balanç d'un
any, és el balanç de molts d'anys, i tengui en compte que
han demanat al subministradors de tot això els comptes, a
veure com els té, i em pareix que hi ha pretecol, com en
diuen a Mallorca, però gros, gros, gros, de frau fiscal.



ECONOMIA /  Núm. 6 / 5 de març de 1996 93

Primera, frau fiscal, ja sé que sobre això la gent no és
sensible, però bé, la gent és sensible a una altra cosa, és sensible
al perill sanitari. Jo no puc admetre que ni vostè ni el director
general de Consum, ni el conseller de Sanitat diguin que això no
ofereix perill, sap per què no ofereix perill? Perquè els olis que
es podrien posar en aquestes mescles, i que a vegades se n'hi
varen posar a altres geografies que no són la de Mallorca, amb
resultats desastrosos, si l'oli de motor, si els olis d'aquests que
serien molt perillosos per a les mescles anassin mot barats,
anassin a 15, a 20 o a 50 pessetes el litre, no dubti que aquesta
gent seria capaç de posar-n'hi, perquè l'oli de la colza va ser una
cosa així, hi varen posar un producte, els va fugir de les mans,
es pensaven que no passaria res i va passar. Per tant, hi ha un
perill sanitari. Les mescles descontrolades no han dut a una
catàstrofe, però vostè no admetria que al costat de ca seva hi
hagués una fàbrica d'explossius perquè no passa res, perquè no
ha passat rees, la tancaria tot d'una, supòs, perquè vostè no vol
volar i, per tant, la gent no vol córrer el risc ni vol que aquells
que cobren per controlar això tenguin una actitud còmplice de
no hi ha perill sanitari, hi ha perill sanitari, vejam si ens
entenem, no torni a repetir més això.

Un altre perill, i aquest és el que ha destapat la qüestió, és la
qüestió econòmica. La gent que lluita per arribar a final de mes
té una complicitat històrica amb els "garrafistes". Jo ho conec,
jo som de la comarca d'allà, som de Campanet, és veïnat de
Caimari. Amb el mite que l'oli mallorquí era bo i que l'oli que
venia etiquetat era química, hi havia aquestes idees populars
absurdes, la gent tenia una actitud favorable cap aquesta gent
que en repartia primerament amb un carro i després amb una
furgoneta, i això va crear un mercat, i aquest mercat està
terriblement consolidat, els "garrafistes" tenen centenars i
milers de clients (botigues, bars, restaurants i sobretot
particulars a dins els pobles), i escolti'm bé, els caps de
setmana, els seus inspectors farien molt bé d'anar a fer una volta
per les segones residències que són dels grans clients; aquesta
gent que se'n duu el cotxe a Palma carregat fins a dalt, supòs
que tapat amb una flassada perquè la Guàrdia Civil de Trànsit,
si els atura, no ho vegi, perquè aquests que viuen a barriades
modestes de Palma, per La Soledat, Son Gotleu, Son Oliva, etc.
aquests són uns clients extraordinaris, i vostè em dirà què com
ho sé, tot això, perquè jo m'he procurat documentar. Jo crec, Sr.
Conseller, que m'he guanyat la paga dels dos inspectors seus
que vostè tenia a dins el calaix, així és que faci'm el favor..., li
donaré el número de compte corrent, és el 818, dígit 40, de la
Caixa de Pensions de Campanet, i faci el favor d'ingresar-me
aquests quasi sis milions de pessetes que m'he guanyat de sobra.
Per tant, el perill econòmic, quin és? El que hi faltava, i amb
això acabaré, Sr. President, el perill econòmic és que així com
hi ha una economia submergida que actua com a
complementària moltes vegades d'una economia oficial, mentre
es matengui dins d'uns certs marges, no pot coexistir una
economia submergida més poderosa que la legal, que és el que
passa aquí. Ah!, totalment d'acord, i què? Quina conseqüència
té això? Una empresa que ha estat profundament perjudicada,
perquè precisament té el nom d'Oli Caimari, és l'empresa de la
família Mateu. que no subministra els "garrafistes", però el nom
de Caimari associat al frau l'ha perjudicada molt; segona, és
impossible competir amb unes persones que subministren més
d'un milió de litres d'oli d'una manera negra, a 400 pessetes, si
l'oli d'oliva, en aquest moment, s'acostava, un litre d'oli d'oliva
bo verge, a quasi mil pessetes, i amb això és impossible
competir, i com que això funciona en negre, ha anat destruint
tota la xarxa productiva primerament, comercial després, entre
altres coses ha forçat moltes botigues, escolti'm bé, a haver-se
de proveir d'aquest oli il•legal, perquè la gent demanava oli
d'aquest a la botiga, "si no me'l vens tu, me'l duran a ca meva",
em comprèn? I tot això es produeix perquè vostès no hi actuen,
i vostès no poden ser còmplices de fraus fiscals de desenes i
desenes de milions de pessetes, no poden fer declaracions, com
la que acaba de fer vostè i les que han fet des de Sanitat, dient
que això no és un perill, perquè ho és, i no poden ser còmplices,

vostès, perquè que el PSM es preocupi d'aquesta qüestió, ja
ho sabem, però vostès fan una demagògia: que volen
protegir les petites i mitjanes empreses, el petit i mitjà
comerç. Idò, aquestes empreses i aquest comerç són
destruïts, erosionats, han abandonat moltes zones de la
geografia de Mallorca perquè no poden competir amb
l'economia en negre en massa que vostès toleren, i li diré
una cosa, i amb això acab.

Sap per què això s'ha produït i es continua produint?, i jo
no ho denunciï perquè de moment no m'ha fet cap ingrés
com a inspector en el compte corrent que li he anunciat, i no
me n'hi farà cap, sap per què? Perquè el principal
subministrador de tot això, qui en definitiva és en el centre,
és una persona vinculada al Partit Popular, i si no ho sap,
vagi a la comarca de Caimari, a la zona d'allà, i hi demani
les referències pertinents, no importa les hi demani, Sr.
Conseller, perquè vostè les sap millor que jo, i si no les sap,
és que és profundament ignorant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Pons, cregui'm que m'he
documentat per venir a fer aquesta compareixença, i he
demanat totes les dades que hi havia a la direcció general i
al servei per poder-me'n documentar; que només m'han
passada una certa informació, que no me l'han passada tota?
No ho sé, pot ser, totes les coses poden ser, però un
company seu que fa feina (...) conselleria sap que a vegades
passen aqueixes coses també. Jo he demanat que se'm
passàs tota la informació i tota la documentació per venir
aquí a fer l'exposició, i jo crec que se m'ha passada tota la
documentació, no vull pensar que hi ha hagut mala fe quant
que no se m'hagi passada tota la documentació que se
m'havia de passar.
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Sr. Pons, de veritat, no li puc admetre això de la complicitat
i que no exercesc les funcions. Li ho dic ben clar: jo actuaré
cada vegada que tengui constància que s'estan fent unes coses
o unes altres. A més, li ho dic ben clar. A la millor som molt
ignorant, però no sé que hi hagi una persona vinculada al meu
partit allà dins, li ho dic ben clar, i a més, jo no tendré en
compte si hi ha una persona vinculada o no, com és evident, per
actuar, m'explic el que li vull dir? I li torn a repetir, de totes les
coses que vostè té constància que existeixen, ens en faci la
denúncia, li dic que ens en faci la denúncia. A mi no em consta,
li torna dir. Per tant, si té constància de qualque cosa, la faci.

Torn a dir que jo no m'intent justificar, jo crec que no s'ha de
justificar per res, crec que és molt greu que es faci això, que fa
molts d'anys que s'hi està fent i crec que és molt greu, tant des
del punt de vista sanitari com de fraus alimentaris, com des del
punt de vista econòmic. Si vostè té constància que es
desenvolupen en aquest moment  activitats d'aquest tipus, ens
les faci arribar. De totes maneres, els meus inspectors estan fent
feina no només en aquest sector, en altres sectors, però hi fan
feina. Perdoni'm, qualque cosa s'hi ha fet des de la Conselleria
d'Agricultura, s'han aixecat una sèrie d'actes i s'han fet una sèrie
d'expedients sancionadors. En fi, el que li volia dir és que no
puc admetre que em digui que no n'exercesc les funcions, jo
n'exercesc les funcions i les pens exercir, a la millor som
suficientment ignorant com per no saber certes coses que vostè
sap i que dóna per suposades. Cregui'm que jo continuaré
actuant, sigui la persona que sigui que faci un frau, i li ho dic
ben clar.

No pretendrà vostè que en set mesos o en vuit mesos d'ençà
tenim les competències..., vaja, que no faré o no puc fer tot el
que no s'ha fet durant trenta anys, com vostè ha dit abans.
M'explic el que vull dir? I torn a dir el mateix, no fa tants d'anys
ho tenia, això, el seu partit a nivell de l'Estat i pareix que
tampoc no han actuat massa en aqueixa matèria, i ara vostè em
pretén demanar responsabilitats en sis mesos del que no s'ha fet
abans, Sr. Pons, i això és el que no pareix correcte tampoc. Jo
he actuat i pens continuar actuant. No em tregui vostè els fets
des de fa trenta anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Grupos que quieren intervenir? Sí, la
Sra. Munar tiene la palabra por el Grupo Mixto.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Socias, per una vegada,
coincidim. Realment, en sis mesos no li podem demanar que
faci allò que no s'ha fet durant anys. Per experiència pròpia, sé
que això realment és així, el que passa és que un, depèn del
costat on estigui, a vegades opina de forma diferent, i companys
seus em demanen també que en sis mesos es resolguin temes
que no s'han resolt en molts d'anys. Això és habitual en política.

De les conclusions de les explicacions que han sorgit
aquí, a mi m'agradaria matisar dos o tres temes i que
acabàssim amb una conclusió positiva al final.

Per una part, entenc que hi ha una certa irresponsabilitat
a l'hora d'acceptar transferències de competències, i no és un
tema que li afecti directament, però sí que realment és
perillós que s'acceptin transferències quan no vénen dotades
econòmicament o amb el personal especialitzat suficient
com per poder-les dur endavant, cosa que passa a la
comunitat, que passa en el consell, perquè la conclusió és
que es van acceptant competències però que no millora la
qualitat del servei, cosa que sempre hauríem d'intentar
preveure, perquè no té raó de ser tenir les competències, el
que té raó de ser és millorar la gestió i millorar la qualitat
del servei que un té transferit. D'aquí supòs que venien les
explicacions del tema de personal, del tema econòmic, etc.
Crec que hem d'anar alerta quan acceptam competències i
s'han de dotar amb suficiència, sobretot si poden afectar,
com és en aquest cas, ls persones directament.

Després, crec que hi ha una certa irresponsabilitat també
a l'hora que entrin denúncies i que a la vegada aqueixes no
siguin conegudes pel responsable del departament, sobretot
si són temes tan importants i de tanta transcendència i que
han causat un cert pànic dins la societat. Crec que seria
interessant aclarir si realment hi han entrades o no, perquè
vostè diu que no en té constància i el Sr. Pons diu que té
constància que han entrades en el registre; m'agradaria
saber, al final, si no pot ser avui, un altre, dia, si es té
constància o no d'aqust tema.

Per una altra part, si no ho he interpretat malament, de
les conclusions que vostè treu, podríem arribar que tothom
defrauda, que tots som iguals, perquè vostè ha dit que hi
havia 11 tafones i 13 envasadores, i a la vegada ha dit que
hi havia hagudes tres inspeccions a les tafones i quatre a les
envasadores, és a dir, set inspeccions, de les quals hi ha
hagut tres infraccions, em pareix un percentatge bastant
elevat.

També, com partit polític, a Unió Mallorquina ens
preocupa molt que la manca de claredat, de qualque manera
el fet que una cosa és allò que denuncia l'oposició, una altra
allò que respon el Govern, però que no s'arriba a
conclusions; en definitiva, el que passa és que hi ha una
confusió general que perjudica als productors d'olis
mallorquins, també als envasadors, i el que hem aconseguit
entre tots és que davalli la quota de mercat dels olis d'aquí,
i feim un gran favor a les multinacionals, gairebé no sé si
pareixem, els polítics d'aquestes illes, pagats per
multinacionals, de les quals tots sabem que tenen unes
tècniques supersofisticades que fan que realment mescles
que també produeixen ells no quedin detectades per la
Comunitat Econòmica Europea, la qual s'ha vist obligada en
diferents ocasions a canviar les tècniques perquè les
multinacionals aconsegueixen passar desapercebudes en les
seves investigacions, en les de la Comunitat Econòmica
Europea, cosa que, per descomptat, no poden fer els olis
d'aquí i, de qualque manera els perjudicam molt.
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Per tant, m'agradaria que quedàs molt clar si sanitàriament
aquest tema té o no un perill, que es conclogués amb el tema
dels olis i que, de qualque manera, hi hagués aquesta
tranquil•litat i calma social que permetés als envasadors i als
productors de la nostra comunitat no perdre quota de mercat en
favor de les multinacionals, perquè no crec que sigui la intenció
de cap dels grups parlamentaris aquí presents, però molt
especialment no l'és d'Unió Mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcias, Sra. Munar. ¿Ha concluido su intervención?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sr. President. Sra. Munar, jo li vull dir una cosa, jo crec que
el servei en la transferència ha millorat, jo crec que això
funcionava tan malament que amb el que hem fet s'ha millorat
la prestació del servei, li vull aclarir això des del primer
moment. Jo no sé que hi hagués moltes denúncies fetes el temps
que hi ha hagut..., és a dir, que això depenia de l'Estat. Jo crec
que el servei ha millorat, l'hi volia afegir això com la primera
qüestió.

A mi m'agradaria saber si és ver que la denúncia era la
conselleria o no. Cregui'm que una de els coses que he apuntat,
precisament per mirar-la, és si és ver que les denúncies que va
fer el Sr. Moll tenen registre d'entrada a la Conselleria
d'Agricultura o si s'han comunicades a la Conselleria
d'Agricultura. Jo ho comprovaré, si són a la conselleria o no hi
són. Jo crec que no hi són, perquè me les haurien passades. Li
ho dic ben clar. A mi no em consta que hi siguin.

Una cosa que volia deixar ben clar del que vostè ha dit és
que s'ha de deixar ben clar que no tot el món defrauda, jo crec
que ho hem de deixar ben clar, no tot el món defrauda. Els
percentatges que jo li he dit són que, inspeccionades tres
tafones, el 31% de les envasadors i el 27% dels magatzems
d'olis, que són 13 i 26, en tots aqueixos només hi ha hagudes
tres, de les nou mostres, infraccions o presumptes infraccions.
És a dir, s'ha de deixar ben clar que no es tracta d'un problema
que jo cregui generalitzat. El que hem detectat és que, del que
hi hem fet, de nou mostres, tres n'eren incorrectes, que en
aqueixes tres no hi havia perill sanitari, això li vull dir, no vull
dir que no n'hi hagi en altres casos, i també li vull dir que una
de les coses per les quals pas més pena és poder tirar a baix el
mercat de l'oli, el mercat legal i correcte de l'oli, a Balears, és
una de les coses per les quals pas més pena de tot, és una de les
coses que més em preocupa a nivell de premsa, de la informació
que s'està donant a nivell de premsa, de què pugui donar a nivell
de premsa, detectam a nivell de comerços i de grans superfícies
que hi ha menys oli de Balears que el que hi havia abans, no sé
si m'explic.

I li puc dir una altra cosa, no només l'afluència
multinacional, cregui'm que a dues de les inspeccions que
hem fet o a les mostres que són incorrectes... Suposa un alt
grau d'ingenyeria no financera, però sí d'alta enginyeria, és
a dir, no està fet amb els peus, no sé si explic el que vull dir;
de les mescles que s'havien fet a dos tipus d'oli, dels tres que
he dit de què hi havia proves, n'hi ha dues on es demostra un
coneixement tècnic fora del que és normal, no és un senyor
del carrer qui les pugui fer, no sé si m'explic, és a dir, que a
laboratoris normals no es podien detectar i que s'han
detectades al laboratori agroalimentari de Madrid.
Igualment li torn a dir que, per tant, no és que els altres no
puguin fer mescles, que les puguin fer més correctes i els
altres, no, és que dues d'aqueixes mostres estan ben fetes i
era difícil detectar-les. Bàsicament això era el que li volia
contestar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Coincidim amb les
preocupacions. La baixada del mercat dels nostres olis crec
que només es podrà aclarir des d'un aclariment de quina és
la situació i d'un control màxim per part de la seva
conselleria, és l'única manera d'acabar amb la baixada del
mercat de l'oli mallorquí, i aclarir sanitàriament quines
poden ser les repercussions, si aconsegueixen això, haurem
aconseguit l'objectiu de tothom, que és que el mercat
mallorquí de l'oli no davalli i que s'acabi amb el frau.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Munar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

La nostra intenció, precisament, és dur un control màxim
de totes aqueixes matèries, de tots els sectors
agroalimentaris, per evitar tots els fraus. A un fet en matèria
de porcelles, on hi havia importants fraus, hi continua
havent importants fraus en matèria de carn, ho dic i ho
repetesc, s'estan venent coses fresques, quan són
congelades, o es diu que són d'un lloc quan són d'un altre, hi
hem actuat; també hem actuat en matèria de vins, mai no
s'havia actuat en matèria de vins, d'aturar partides de vins
que no duguessin la documentació, igualment hem actuat en
matèria d'oli i hi continuarem actuant amb el màxim control,
i si se sap i es detecta que hi ha infraccions en matèria de
qualitat agroalimentària, el que s'ha de fer és posar-ho en
coneixement de la conselleria, precisament per actuar-hi.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Thomàs, tiene la palabra por
Izquierda Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per aquesta
compareixença informativa.

Nosaltres també hem seguit amb molta preocupació tot el
tema del frau de l'oli, i pens que l'exposició del Sr. Pons ha estat
bastant il•lustrativa, en el sentit de la manca d'actuacions que
fins ara s'hi havien fet. El fet que el frau es va detectar el
novembre del 95, quan ja tenien les competències, vostès, i per
altra part, aquesta mateixa empresa havia tengut una sanció de
l'Agència per a l'oli, amb l'explicació que ens ha donat del marc
competencial, allò que a nosaltres ens interessava també aclarir
és si, una vegada que es reben les competències del frau per part
de la Conselleria d'Agricultura, si hi ha hagut preocupació per
a una coordinació entre les distintes administracions, si vostès
es preocupaven de rebre el llistat d'empreses sancionades per
part de l'agència europea, si aquell llistat duia a actuacions
concretes per part de la conselleria.

Per altra banda, també és preocupant el tema de les vacants
en la inspecció. Jo coincidesc amb el Sr. Pons en el sentit que
hi pot haver vacants d'inspecció, però cobrir aquestes places de
forma interina, no tant per contractació ni per laborals, sinó
interina, s'hagués pogut realitzar més prest, i per altra, una mica
aquesta irresponsabilitat que, una vegada detectat el frau, no
sembla que per part de la conselleria hi hagi hagut una actuació
molt més activa, les xifres que ens donen són xifres bastant...,
o les estadístiques d'inspeccions són bastant minses, amb la
preocupació que hi ha hagut a nivell de societat i a nivell de
mitjà de comunicació.

Vull manifestar també la nostra preocupació pels aspectes de
frau fiscal que significa tota aquesta adulteració d'oli, i sobretot
per allò que significa de manca d'actuació concreta per part de
la conselleria, si per una banda hi pot haver mancança de
personal, per una altra, també és cert, amb millor voluntat, en
altres ocasions hi ha hagut rapidesa a l'hora de cobrir places
vacants, i en aquest sentit es nota una certa lentitud en la reacció
davant de tots aquests problemes.

Finalment, pensam que és estrany igualment el tema que hi
hagi una denúncia passada pel registre i que vostè continuï
explicant que no la té, però, per si de cas, el fet que de qualque
manera la Conselleria d'Agricultura demostri una actitud molt
més agressiva en aquest combat del frau fiscal en tots els temes
de l'oli. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Thomàs, el que li puc dir és
que la inspecció tant de Consum con de la conselleria, en
matèria de fraus agroalimentaris, i l'Agència per a l'oli
establiran un sistema de coordinació precisament perquè hi
ha coses que no se sap exactament a qui corresponen o si hi
podem actuar els dos o els tres des del mateix punt de vista.

Li vull dir que si les places aqueixes s'haguessin pogut
cobrir interinament, s'haurien cobertes, el problema és que
no es podien cobrir ni tan sols per personal interí, havien de
ser funcionaris de carrera, no podia ser ni personal interí ni
personal contractat laboral, havien de ser funcionaris de
carrera. Això és el que em diuen, que havien de ser cobertes
per funcionaris de carrera, en base al que disposa la Llei de
la funció pública, les places que impliquen exercici
d'autoritat s'hauran de cobrir per funcionaris de carrera, de
carrera, de carrera, Sr.... Vull dir que no hi ha hagut cap
lentitud a l'hora de cobrir les places, el que passa és que no
totes les places que es cobreixen són de la mateixa índole
que aqueixes places que impliquen funcions inspectores,
passa el mateix amb la inspecció de Consum o amb la
inspecció d'Hisenda, que no es poden cobrir per certes
persones, que han de ser persones primerament funcionaris
de carrera i, com he dit abans, que han de reunir unes
qualitats especials, horari especial, dedicació especial i uns
coneixements especials precisament per poder desenvolupar
aqueixa feina, i això ens ha dut problemes; concretament, jo
li puc dir que, com a conseller, som una persona a qui
agrada exercir les pròpies competències, és a dir, jo no deix
que me les exerceixi un altres, les exerceix jo, almanco
mentre sigui el conseller.

Li puc dir que hi ha hagut una actuació agressiva per part
de la conselleria, i la hi continuarà havent, en tota aqueixa
matèria, i jo crec que no es pot culpar aquest conseller
d'actitud poc agressiva en aqueixa matèria, quan no s'havien
aturades mai ni entrades de vi ni entrades de porcelles ni
d'animals vius de fora que no duguessin la documentació. Jo
crec que, les coses, les hem de reconèixer un poc així com
són, és a dir, no s'havia fet feina en aqueixa matèria, tenint
competències com tenim, des de feina anys. Jo crec que
almanco s'ha de reconèixer que qualque feina hem fet en
aquests quatre, cinc o sis mesos que estam a la conselleria,
en aquest sentit; estam parlant de vi, estam parlant d'animals
vius que hi entraven i que s'han immobilitzat, jo crec que
almanco s'ha de reconèixer això. Vull dir que l'actitud
agressiva i no l'actitud blana em pareix que hi és. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí. respecte del tema de personal, només li diré que si eren
necessaris funcionaris de carrers, s'hagués pogut convocar
oferta d'ocupació i crear oposicions per a aquestes places, una
mica va en consonància després amb la manca d'ocupació
pública per part del Govern balear, on o es fa oferta i, per tant,
no hi ha possibilitat d'ocupar aquestes vacants.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. Sr. Orfila, tiene la palabra, por el
PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ha vsit vostè la
pel•licula El rey pasmado? Idò miri, jo, després d'escoltar el
detectiu Pons, Sr. Damià, he arribat a la conclusió que estàvem
davant d'una nova versió de la pel•lícula, "El detectiu Pons
contra el conseller astorat" deu ser la traducció simultània que
se m'ocorre, la traducció directa i lliure.

Crec, Sr. Conseller, que la seva ha estat una pobra
compareixença, i s'ha demostrat quan s'ha mostrat incapaç de
respondre determinades preguntes, i algun diputat ha fet gala...,
jo crec que ha demostrat tenir una quantitat d'informació que era
vostè qui l'hauria d'haver tinguda, perquè, efectivament, tenia
prou temps com per haver-se preparat el contingut d'aquesta
compareixença, la qual havia aixecat, a més, una certa
expectació a nivell de la ciutadania, a través dels mitjans de
comunicació.

Miri, la meitat de la seva primera exposició ha està per
explicar-nos les vicissituds per aconseguir l'assumpció de
competències en matèria de frau alimentari, de lluita contra el
frau, evidentment. Ens ha plorat que si una competència mal
dotada, la va acceptar, no? I el seu govern la va signar que
l'acceptava amb aquella dotació, per tant, culpable el Govern
que es deixa estafar pel govern que li transfereix una
competència de forma injustificadament poc dotada, culpable
el Govern. Després ha explicat amb una profusió de detalls,
amb tot luxe de detalls, els tràmits burocràtics que havien dut a
terme d'ençà que havien rebuda aquesta competència, amb una
característica: que és d'una lentitud sorprenent, fins i tot a l'hora
de convertir aquestes dues places inspectores, que vénen
dotades però no cobertes, en una de cap de secció, per acabar
encarregant al final a altres funcionaris la inspecció. Pregunta
obligada: I per què no ho feien abans?, per què no ho van fer de
cop?. per què no ho van fer des del primer moment?, si vostès
pensaven que el que era lògic era reconvertir aquestes dues
places en una de cap de secció, per què no reconvertien dos
funcionaris i els encarregaven aquesta tasca inspectora? En
tenien i s'ha demostrat que es podia fer d'una altra manera. Fins
l'octubre no ho fan.

I miri quines coses, coincideix amb el descobriment d'aquest
primer frau; d'alguna forma se'ls insinua, se'ls la fa arribar
des d'alters instàncies, la preocupació perquè aquest frau
pugui existir, i aquí, Sr. Conseller, ha tornat a introduir una
altra qüestió: les tasques genèriques que es van encarregar
al servei d'inspecció que es va crear. I vostè s'hi ha recreat,
aquí. Aquestes tasques d'organitzar un cens, d'obrir fitxes,
mentre, Sr. Conseller, ho ha de reconèixer, les actuacions,
que ha estat la part final de la seva exposició, ja han estat
més minses, ja han estat molt més mancades de contingut,
i quines coses, el Sr. Conseller no ens vol dir... Ah!, sí,
concretament, quines actuacions es fan en matèria
d'inspecció, de la forma d'explicar-les, depèn la imatge que
es vol donar. Tafones, diu, totes les obertes aquesta
campanya, tres, no els va sortir l'hèrnia, per parlar clar, Sr.
Conseller, no es van rebentar; envasadores, no en diu la
quantitat, diu un 31% del frau, un 31% de 13, quatre més, i
vol dir, Sr. Conseller, que es van rebentar?, que es van
guanyar, com ho deia el Sr. Damià, la camisa?, qui avui s'ha
guanyat la dieta, se la van guanyar, els serveis d'inspecció?,
vostè n'és conscient, d'açò.

I miri, Sr. Conseller, vostè no ens vol dir quins són els
sectors on se centra la tasca inspectora en aquest moment en
la lluita contra el frau alimentari, per no perdre efectivitat,
i m'ha de perdonar que açò em soni un poquet a ridícul, però
no ho diré, em sona a una excusa. Miri, el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació no té cap problema cap
empatx, d'explicar-ho, i ho explica fins i tot a través dels
mitjans de comunicació. vostè ha rebut una circular el mes
d'octubre, on el Ministeri d'Agricultura, Peca i Alimentació
li demanava més control sobre la llet, l'oli  el vi. Aquest
diputat que els parla li va fer una pregunta: "Han rebut
aquesta circular?, què hi han fet, a aquest respecte?"
Contestació del conseller: "Hem començat a inspeccionar
seriosament el tema de la carn". Li diuen des de Madrid:
"Alerta amb l'oli, la llet i el vi, detectam que hi ha un perill,
perquè les xifres no concorden", tant pel que fa a
determinats ajuts o controls que dur la Comunitat
Econòmica Europea com pel que fa a determinades
actuacions que s'ensumen des del Govern de l'Estat en
aquests tres subsectors (...), i la prioritat que fixa és el tema
de la carn. M'ha de reconèixer, Sr. Conseller, que, com a
mínim, és, si no poc oportú, no el tema de la carn, sinó no
només fer aquest, insuficient l'actuació que vostès hi duen
a terme, i la prova és que qui duu el pes en les inspeccions
en matèria de l'oli ha estat Consum i no Agricultura, i es
veurà després, quan comparegui el conseller, que Sanitat ha
estat qui s'ha mogut de forma més efectiva en aquesta
matèria, molt més que vostès. Per tant, hem de partir, Sr.
Conseller, que les seves actuacions han està tímides,
malgrat la seva afirmació, i ho ha dit de forma molt rotunda,
que quan en tengui constància, actuarà, la constància la
tenia a partir que vostè rep una circular del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i aquest li diu: "Vigili
l'oli, la llet i el vi, que per aquí s'estan produint possibles
fraus, hi ha un presumpte frau, hi actuï", i vostè,
evidentment, no hi actua. Per tant, o hi ha un ordre de
prioritats equivocat o no es dediquen els esforços que s'hi
haurien de dedicar, a aquesta qüestió, i jo crec que es
demostra que van un poc a ròssec de les circumstàncies, de
la situació.
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I a nosaltres ens preocupa, Sr. Conseller, per la imatge, i
aquí crec que hi ha una coincidència general, per la
conseqüència, pel que açò pot produir dins del sector, perquè la
mala imatge que es pot tenir en aquest moment del sector
productor de l'oli d'oliva a les Illes Balears, essencialment de
Mallorca, la imatge en queda malmesa, i aquest és un fet real,
i contra aquestes imatges és molt difícil lluitar, vostè sap
perfectament que hi ha una experiència molt concreta referida
a una aigua en botelles, a una aigua mineral, que va tenir en un
moment determinat una imatge de frau alimentari i que va
acabar de forma definitiva, ha estat impossible reflotar-la
perquè, contra aquella imatge negativa, difícilment s'hi han
pogut imposar imatges positives que s'han volgut després
promoure. Per tant, Sr. Conseller, la forma de protegir millor el
sector agroalimentari de les Illes Balears és ser superrigorós
amb el frau, acabar amb el frau a partir d'unes inspeccions
clares i del màxim d'informació possible tant als consumidors
com als productors, i després, Sr. Conseller, promovent la
imatge positiva que té jo crec la immensa majoria del sector de
producció agroalimentària de les Illes Balears, que no entra en
aquestes actituds de frau, una imatge que hem de preservar
entre tots perquè aquí es juga el futur del sector primari a les
Illes Balears. En aquest sentit, Sr. Conseller, entenem que la
seva actuació ha estat pobra, ha estat insuficient, i que fins i tot
en un moment determinat podem pensar que hi ha hagut un cert
deixament de responsabilitats, cosa que ha succeït manco a
nivell de Sanitat, però a nivell d'Agricultura, i respecte del frau
de l'oli, Sr. Conseller, les seves actuacions han estat tímides,
pobres i insuficients. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la meva actuació i
l'actuació de la conselleria, Sr. Orfila, ha estat l'única possible,
ha estat una actuació realista. Dues persones que es dedicaven
a altres coses, les n'han llevades, d'altres coses, precisament per
dedicar-se a això, en creure que era l'important fer això.

No hi ha hagut cap deixament de responsabilitats.
M'agradaria saber quina feina hi ha fet l'Estat durant el
temps que ha tengut les competències, en aqueixa matèria,
i quina és la feina que hi ha fet la conselleria des que les té.
Per tant, li puc dir que no hi estic de cap manera d'acord.
ens podem equivocar amb l'ordre de prioritats, l'ordre de
prioritats no l'he marcat jo, l'ha marcat el cap de servei de la
conselleria, que considerava com s'hauria de fer la feina. No
crec que hi hagi hagut ni deixament de responsabilitats ni
actuació pobra, ni actuació tímida, crec que hi ha hagut
actuació i resposta bastant forta en comparar-la amb el que
es venia fent en aqueixa matèria, i així li ho dic de clar,
perquè ho pens, si no ho pensàs, no li ho diria. No estic
d'acord, per tant, amb les manifestacions que fa sobre
aqueixa actuació.

Em diu que hem perdut molt de temps en contar les
vicissituds de reconversió de les places, és que han estat
vicissituds, ha estat com un historial, ha estat com La
historia interminable, ja que vostè em fa referència a
pel•lícules, jo li faré referència a un llibre, ha estat com La
historia interminable. Ja m'hagués agradat, quan vaig arribar
a la conselleria, que haguessin estat cobertes les dues places
de fraus, d'inspectors de fraus, no hi estaven, s'havia d'anar
a la reconversió de places, i com que la reconversió de
places no hi arribava, es va decidir a optar per una altra
fórmula, vaig demanar que se m'informàs sobre si hi havia
alguna altra fórmula per fer-ho. El que és lamentable és que
per tractar-se de funcions inspectores, i ho torn a repetir, ho
hauré de repetir un parell de vegades, no es podien cobrir ni
per funcionaris interins ni per personal contractat, havien de
ser funcionaris de carrera, que a més tenguessin uns
coneixements de la matèria que els permetessin dur
endavant aqueixes tasques, no ho podia ser qualsevol
persona, i al final, s'han trobades dues persones dins la
conselleria que se'n poguessin fer càrrec.

Ha manifestat també que s'hi havia fet poca feina. Jo, de
veritat, no hi estic d'acord, crec que s'ha fet, ja li ho he
comentat abans, una feina realista, tenint en compte la gent
que teníem i la possibilitat de feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Conseller, simplement una qüestió, si vostè pensa
que una mostra de l'efectivitat i de l'agiliat de la conselleria
és tardar de primer de maig o del mes de maig, de l'abril, en
realitat, quan s'assumeix la competència, fins a l'octubre per
prendre la gran decisió, la transcendent decisió que s'han de
reconvertir les dues places d'inspecció en matèria de frau
alimentari en un cap de secció i encarregar la feina
inspectora, la funció inspectora, a dos funcionaris de la
conselleria que feien altres tasques, si per a açò necessiten
sis mesos, si aquesta és la seva mostra d'efectivitat, Sr.
Conseller, s'ho ha de fer mirar, simplement s'ho ha de fer
mirar. I una altra qüestió, l'ordre de prioritats l'ha de fer
vostè, i vostè està obligat a fer-la quan hi ha una denúncia
o se l'avisa des d'un altre nivell de l'Administració, com se
l'avisa des del Ministeri d'Agricultura en aquest cas, que
s'estan detectant elements que fan pensar que hi ha un frau,
que hi pot existir un frau en el sector de la llet, en el vi i en
l'oli, vostè hi ha d'actuar, i hi ha d'actuar fent cas a aquesta
denúncia, i açò no ho fan o ho fan tard i de manera
insuficient. Per tant, Sr. Conseller, permeti'm que li digui
que realment no ha dut a terme les funcions que se li
encarregaven a partir de l'assumpció de competències o ho
ha fet de manera insuficient. Aquesta és la nostra diagnosi
de l'actuació que ha fet la seva conselleria.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sr. Orfila, com que la seva intervenció ha estat repetició de
l'anterior, li reiter el que li he dit abans, que no hi estic d'acord
ni puc compartir el que vostè diu, i precisament si qualque cosa
em diuen des de la conselleria és que primerament vull canviar
massa coses i vull fer massa coses aviat, que hauria d'anar un
poc més lent del que vaig a vegades, m'explic? En fi, que hi
hauria d'anar amb més calma i amb més tranquil•litat, i no
intentar canviar tantes coses en tan poc temps, precisament el
contrari del que vostè em diu. Explic el que vull dir? Són coses
distintes, opinions distintes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Pax, tiene la palabra por el Grupo
Popular.

EL SR. PAX I DOZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, quería agradecer al Sr. Conseller su
comparecencia en esta comisión, por diversos motivos: en
primer lugar por las explicaciones que ha facilitado en cuanto
a antecedentes, normativa, legislación y competencias, en
cuanto a organigrama de personal, procedimiento, objetivos y
resultados; en segundo lugar, agradecer al conseller el contestar
a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios; en tercer lugar, su interés en arreglar todos los
temas de fraude e ilegalidades alimentarias. Está más que
comprobado, demostrado con hechos, apareció un tráfico de
porcelles ilegales, partidas de vino, animales, etc.

Sr. Conseller, no se le puede responsabilizar de las
indulgencias, entre comillas, que hacía el Estado cuando
tenía las competencias, es decir, durante más de treinta
años, según dice el Sr. Pons, porque si era conocedor de
esos hechos, ¿no se habían hecho hace años las supuestas
denuncias?

Sr. Conseller, el Grupo Parlamentario Popular sabemos
que, mientras esté usted en este cargo, podemos estar muy
tranquilos porque usted perseguirá el fraude con todo el
rigor que ya ha demostrado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Sí, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al Sr. Pax les seves
paraules i dir-li que la conselleria precisament actuarà d'una
manera ferma en aqueixes actuacions, que precisament
creim, com ha dit el Sr. orfila, i en això li he de reconèixer
que té la raó, que és un sistema de (...) sector agroalimentari
és precisament actuar molt contundentment contra la gent
que no compleix les regles, que desgraciadament a la millor
existeixen en aquestes les nostres illes, les quals a vegades
estimam tant, certes pràctiques que a vegades no són tot el
desitjables que haurien de ser i que l'únic sistema que tenim
precisament per protegir el nostre sector és que es coses es
facin ben fetes i amb una qualitat. Jo he explicat qualque
vegada que si Balears és sinònim de qualitat en moltes
coses, el que no podem fer és sostreure d'aqueixa qualitat tot
el sector agroalimentari, el qual precisament hauria d'estar
enfocat cap als turistes que vénen i cap als propis ciutadans
de les nostres illes, i indicar a més que jo crec que, es digui
el es digui, l'acidesa de l'oli, per exemple, de Balears, és una
acidesa a la qual estam acostumats i ens agrada, que el
nostre oli possiblement és el millor d'Espanya, per molt que
pugui dir el Sr. Pons. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
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