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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, tomen asiento, por favor.
Comienza la sesión. ¿Substituciones? Sí.

EL SR. VICENT TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix la Sra. Carme García.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tur, por la Sra. García Querol.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella Coll substitueix la Sra. Margalida Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Portella, por la Sra. Thomàs.

I.2) Pregunta RGE núm. 1744/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informació als consumidors del mal de les
"vaques boges" per part de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social

El primer punto del orden del día son las preguntas 1416,
1744 i 1745; en razón a que tenemos aquí ya presente al
Conseller de Sanidad, al cual, por cierto, damos los buenos días,
si no hay inconveniente por parte de ningún grupo
empezaríamos por esta pregunta, la 1744/ 96, formulada por el
Sr. Orfila sobre información a los consumidores sobre el mal de
las "vacas locas" por parte de la Conselleria de Sanidad y
Seguridad Social. Para formular la pregunta tiene la palabra el
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Que hi ha hagut una preocupació
entre els consumidors i entre els ciutadans respecte de les
possibles conseqüències del consum de carn de vaques
afectades per aquesta malaltia -encefalopatia bovina
espongiforme- coneguda com la malaltia de les "vaques
boges", és un fet real, i només fa falta comprovar-ho llegint,
fullejant els mitjans de comunicació de qualsevol àmbit,
perquè tots han expressat la preocupació que arribava als
ciutadans, fins al punt que ha baixat, ha caigut, pràcticament
en picat, en alguns moments, el consum de carn de vedella
que es comercialitza, pràcticament, a tot l'àmbit de la Unió
Europea; a llocs, de forma molt especial, però també a la
nostra comunitat autònoma, i és un fet que açò perjudica o
ha perjudicat, a un moment determinat, i continua
perjudicant els pagesos productors, els ramaders productors
de carn, perquè el consumidor, a vegades, distingeix poc
quin és l'orígen de la carn que arriba, i la imatge que queda
enregistrada al seu cap és la del fet que consumir carn de
vedella pot, en aquest moment, provocar una malaltia que
està considerada com a greu, encara que els casos d'aquesta
malaltia hagin estat producte, precisament, del consum de
carn de vedella, sembla que són mínims. Però les darreres
notícies en el sentit que, fins i tot, ha aparegut algun cas a
França i també a Itàlia, ha fet que l'alarma es disparàs de
forma més gran, encara.

El nostre grup -no sé si el conseller en té coneixement-
ha presentat una proposició no de llei (...) a la Conselleria
d'Agricultura, essencialment, perquè pensam que és una
mesura destinada a protegir els interessos dels ramaders de
les illes, demanant que es faci una campanya de pública
difusió sobre quina és la situació sanitària del bestiar boví,
essencialment, de la nostra comunitat autònoma, i fins quin
punt es controlen les entrades de bestiar provinent del
Regne Unit, per tal de tranquilitzar els consumidors i per tal
que es recuperi, d'alguna forma, el consum d'aquesta carn
produïda a les illes.



ECONOMIA /  Núm. 10 / 2 de maig del 1996 163

Però abans de fer aquesta proposició no de llei, el 22 de
març, vàrem voler formular dues preguntes, una dirigida a la
Conselleria d'Agricultura i relacionada amb quines actuacions
s'han tengut respecte dels interessos, per defensar els interessos
dels pagesos, i una dirigida a la Conselleria de Sanitat,
demanant quines actuacions ha realitzat o pensa realitzar la
conselleria per tranquilitzar els consumidors respecte del
consum de la carn de vedella que es comercialitza a la nostra
comunitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Orfila,
estic completament d'acord amb vostè que s'ha creat una alarma
social importantíssima amb aquest tema. No sé si afectarà els
ramaders de la nostra comunitat autònoma; pensi que la carn de
boví que ve a aquesta comunitat autònoma, el 70% ve de fora,
aproximadament, i que la carn que no es consumeix de boví es
consumeix d'altres animals, per exemple, d'oví o de porc, o bé
de volateria, és a dir, que el que ha succeït és que hi ha hagut un
augment de consum d'altres carns en detriment del que pugui
ser el consum de vedella, això és evident, i si em permet el Sr.
President, li posaré com a anècdota que jo ahir era a un dinar,
perquè vegi el grau d'informació que existeix, en aquest
moment, en els consumidors, jo ahir era a un dinar de tercera
edat i, en demanar què hi havia per menjar, idò estava previst -
jo no sé si procedeix contar-ho, però vaja- estava previst que
menjàssim vedella, i l'associació de tercera edat, els associats,
varen dir que no, i llavors varen posar carn de porc, llom,
concretament, és a dir, que miri si hi ha un grau d'informació
molt gran, sobre el tema.

Nosaltres sí que hem fet, si no directament als consumidors,
però hem fet ampla difusió, a tots els sectors implicats, sobre el
tema. Nosaltres no sabem -i pel que he llegit, ahir llegia
informació científica sobre el tema- no està ben demostrat que
la malaltia espongiforme del boví passi a l'èsser humà i es
transformi en Kreuzer-Jacobs, no està demostrat, aquest nexe
d'unió no està demostrat. El que és evident és que jo no
menjaria carn d'animals que estiguessin afectats o infectats, ni
ho recomanaria, encara que no estigués demostrat; per tant, les
mesures em semblen molt útils.

De tota manera, en aquests moments, conjuntament amb la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, s'està elaborant un decret per
a la regulació i la informació d'origen de la carn en els
documents sanitaris i comercials i d'informació als
consumidors, d'aquests orígens, als establiments comercials, és
a dir, aquest decret el tenim en marxa, que, d'alguna manera,
pretén ser molt restrictiu, o relativament restrictiu, en el fet que
pugui arribar carn de fora de la manera que sigui, sinó que, de
qualque manera, serem més restrictius, fins i tot, que la resta de
la Comunitat Econòmica Europea, si aconseguim dur endavant
aquest decret amb les preceptives aportacions legals que hi
pugui haver i prèvia aprovació del consell consultiu, com pot
imaginar vostè, perquè en un tema tan delicat..., perquè parlam
de Comunitat Econòmica Europea; ara, per la nostra part, estam
d'acord amb el que diu vostè, creim que hem informat, aquesta
gent té un grau d'informació i, amb aquest decret, pretenem ja
deixar encara més clara aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, pel que es
veu, fins i tot les dades que nosaltres tenim, va afectar el
consum de carn de vedella a la Unió Europea fins al punt
que va baixar el seu consum en un 30% i, pràcticament,
encara no s'ha recuperat el nivell de consum anterior. A la
nostra comunitat no ha afectat de la mateixa manera, no en
aquest 30%, però, per les dades que nosaltres tenim, sí en un
tant per cent important, perquè anècdotes com la que vostè
ens ha explicat fa un moment són molt significatives dels
ressorts de defensa, d'autodefensa, que té el consumidor
davant la primera notícia d'un possible esclat d'una font
d'infecció o de transmissió d'una malaltia, de la casta que
sigui, a partir del consum de determinats aliments.

El que és un fet és que sí s'ha produït una baixada en els
preus de la carn de vedella, una baixada important; vostè
sap que els preus són molt ajustats per mor de la
competència enorme que hi ha, per mor de la
sobreproducció. Han baixat els preus d'un 10 a un 15%,
segons les comunitats autònomes i també segons els estats
de la Unió Europea, fins al punt d'obligar a les mateixes
autoritats de la Unió Europea a dur a terme mesures que,
fins ara, s'havien considerat il•legals, i quan alguna
comunitat autònoma -la nostra, en concret- les va propiciar,
varen ser objecte d'una reclamació, d'un contenciós, que va
obligar a retirar, ràpidament, aquella actuació que s'havia
emprès, em referesc a la retirada de contingents de carn per
fer que el mercat es recuperi; (...) que les lleis del mercat
són les de l'oferta i la demanda; en el moment en què hi ha
manco demanda de carn de vedella, baixa immediatament
el preu i, per tant, l'única forma de resistir i de sortir
d'aquesta situació és que l'Administració, en aquest cas la
Unió Europea, retiri contingents de carn i, quan n'hi hagi
manco, aquesta torni a pujar, i aquella congelada es
mantengui un moment determinat.

Aquesta ha estat, un poc, la situació que hi ha hagut a
Europa. Davant aquesta situació, diferents administracions
han reaccionat, i jo pens que encara no és tard per fer-ho;
simplement, en el moment en què s'elabori aquest decret -no
sé si és decret o ordre- conjunt de la Conselleria
d'Agricultura i la de Sanitat, pot ser un moment adequat per
fer-ho. Exemples -i nosaltres tenim una proposició no de
llei, d'alguna forma ens avançam als esdeveniments amb la
pregunta, però crec que el tema ho val, i a nosaltres ens
seria igual retirar-la si és precís- comunitats autònomes han
duit a terme campanyes d'informació als ciutadans d'acord
amb el gremi de carnissers, sí, amb qui comercialitza carn,
per dir..., i fins i tot s'han fet cartells on hi havia el segell de
la comunitat autònoma respectiva anunciant que la carn que
es comercialitzava no era provinent del Regne Unit, perquè,
com vostè molt bé ha dit, es prenien mesures de tancament,
de creació de barreres sanitàries per prevenir aquesta
possibilitat i, fins i tot, anuncis pagats en el mitjans. Ho han
duit a terme comunitats autònomes afectades, les del nord
de l'Estat espanyol més, perquè són les grans productores,
i algun país, també algun estat que tenia problemes seriosos;
jo record, per exemple, i li puc fer arribar, fins i tot, si vol,
perquè els pot servir com a documentació, uns anuncis
pagats pel Govern d'Irlanda, que, potser per la proximitat i
possible, també, confusió respecte de l'origen d'aquesta
carn, explicava quines eren les mesures sanitàries que prenia
el govern per garantir que la carn estigués, la que arribava
als consumidors, estigués en una situació totalment (...),
totalment apta per al consum, i que aquesta carn feta a
Irlanda era recomanable per als consumidors, perquè no
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contenia cap casta de perill per a ells, i són anuncis, són
publicitats que han donat un efecte positiu. Per tant,
simplement, a nivell d'idea, (...), que ho tenguin en compte. 

Nosaltres presentàrem, en el seu moment, una proposició no
de llei, la qual farà que el Parlament, si l'aprova, insti el Govern
a dur a terme aquesta campanya, però nosaltres, que som, a
vegades, molt contraris a la utilització de publicitat per part de
l'Administració, en aquest cas consideraríem que és, aquesta,
una publicitat positiva i que hauria de tenir el suport de tots,
perquè protegiria un doble interès, el dels consumidors, que
rebrien una informació davant el desconcert que encara tenen,
i, per altra banda, els interessos dels ramaders que estan, en
aquest moment, sofrint un retall considerable en els seus
ingressos i que els afecta de forma negativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Orfila. Sí, té tota la raó en allò que diu. Jo no sé si està previst,
en aquest moment, per part d'Agricultura, i si de cas en
parlarem, fer alguna mena de campanya, però jo crec que les
campanyes haurien de ser en sentit, no en sentit d'haver de
contrarestar algun tipus d'actuació, jo crec que sobre el tema de
la carn de boví han passat massa fets: entre el clembuterol, que
vostè recorda perfectament i que ja ho vàrem debatre
intensament, en el seu moment, i ara aquesta altra situació,
perquè en realitat els passi alguna cosa, no als nostres,
evidentment, però sí a nivell internacional; alguna cosa ha de
passar, és a dir, si no hagués explotat aquest tema, el tema de
les "vaques boges" -vostè ja me n'havia parlat, informalment,
dins el Parlament- ja du cua, i quan ens n'hem assabentat, du des
de l'any 1990 o des de l'any 1991. 

És a dir, que siguin una miqueta conscients; ja sé que
repercuteix a gent que, potser, innocentment, no hi té res a
veure, però que amb el porcí i l'oví no passen aquestes
situacions; és a dir, que potser els preus són molt ajustats,
però han de fer un esforç, també, de no fer propaganda
negativa en aquests aspectes, perquè cada vegada que
aixecam una miqueta la situació, passat el tema del
clembuterol, idò en ve un altre, i jo no sé si en vendrà un
altre, és a dir, hem d'anar alerta en aquests temes. Ara,
recull, evidentment, la seva aportació, que sempre és,
evidentment, útil, i a més és una persona que està molt
informada sobre aquest tema, no sé per què, però du molt de
temps informat sobre aquest tema, ja me n'ha parlat diverses
vegades i, evidentment,  ha arribat a explotar. Jo no sabia en
quina mesura, però ha arribat a explotar amb unes mesures
internacionals, que, vulguem o no vulguem, afecta els
nostres consumidors, però, afortunadament, no és un
problema de la comunitat autònoma balear, afortunadament.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Si quiere incorporarse el
conseller de Agricultura i Pesca a la mesa, continuaremos
con las preguntas.

I.3) Pregunta RGE núm. 1745/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a informació als consumidors del mal de les
"vaques boges" per part de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que
conservaremos..., pasaremos a la tercera pregunta prevista,
puesto que se trata de la misma cuestión; parece más lógico
adelantarla, la pregunta tercera, que es la 1745/96, también
formulada por el Sr. Orfila y sobre información a los
consumidores sobre el mal de las "vacas locas". Para
formularla, tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que
aquest és un tema que ens preocupa des de fa temps;
d'alguna forma, fins i tot, amb vostè ja vam tenir un debat
en el Parlament, abans que esclatàs aquesta notícia de la
possible conseqüència per als consumidors de carn de
bestiar boví que estàs afectat per la malaltia de les "vaques
boges", aquesta encefalopatia bovina espongiforme, fins al
punt que, a l'anterior legislatura, ja havíem presentat,
nosaltres, una petició d'informació al Govern sobre com
pensava que podia afectar a les illes i quines mesures
sanitàries s'havien pres, de control, de creació de barreres,
per impedir que arribàs aquesta malaltia a la nostra
comunitat. 
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El fet és que s'ha produït una alarma i jo no sé si era present,
vostè, quan formulàvem l'anterior pregunta..., no, però li
comentava al conseller de Sanitat que l'alarma social que s'ha
creat entre els consumidors ha afectat, de forma ben visible, els
interessos dels ramaders, des del punt de vista que s'ha produït
una baixada important del consum de carn de boví a tot l'àmbit
de la Unió Europea, fins al punt que, un moment determinat,
aquesta baixada de consum ha arribat a afectar, ha representat
una minva d'un 30% en el nivell de vendes dels ramaders i una
baixada, consegüent, també, d'un 10 o un 15% en el valor, en el
preu de venda de la carn de boví cap als consumidors, fins al
punt que açò ha obligat -li deia a l'anterior conseller- al fet que
la mateixa Unió Europea prengués mesures que, en un altre
moment, han estat qualificades de contràries al Tractat de Roma
i a l'esperit de constitució de la Comunitat Econòmica Europea,
com és la d'intervenir quantitats ingents, importants, de carn de
vacú, de carn de boví, per congelar-la, retirar-la del mercat, per
intentar que açò reequilibri els preus i aquests es recuperin per
no dur a la ruïna a determinats ramaders que, també li
comentava a l'anterior conseller, se sap que els preus, en
matèria de carn, són sempre molt ajustats, es parla de cèntims
i de poques pessetes, sempre, per mantenir un nivell de
competitivitat adequat, atesa la gran producció que hi ha a
nivell mundial i a nivell de la mateixa Europa comunitària. 

No sé si vostè ho recordarà: en temps del Sr. Simarro, un
antecessor en el seu càrrec, es va produir, per part de la
Comunitat de les Illes Balears, una retirada de carn, preventiva,
de carn de porquí, per reequilibrar els preus, per incidir en el
mercat davant l'alarma que estava causant el fet que baixàs el
preu de porquí de forma..., baixàs en picat, i la Unió Europea,
en aquell temps la Comunitat Econòmica Europea, va presentar
un recurs i ho va declarar contrari a l'esperit del Tractat de
Roma i, per tant, de la mateixa constitució i objectius de la
Comunitat Econòmica Europea, amb tot el que açò representava
en el seu moment. Idò la Unió Europea ha duit a terme aquestes
actuacions per intentar que no caiguessin en picat els preus i,
per tant, per defensar els interessos dels seus pagesos.

Vostè sap, segurament ho sap, que hem presentat una
proposició no de llei defensant que s'insti, des del Parlament, el
Govern de les Illes Balears a dur a terme una campanya
informativa entre els consumidors que permeti que els pagesos
no es vegin, els ramaders de les nostres illes no es vegin
afectats, simplement des del punt de vista que se'ls expliqui, de
forma convenient, que a la nostra comunitat autònoma no entra
carn  provinent del Regne Unit, carn de boví, i que, per tant, en
aquest sentit no hi ha cap perill i que no s'ha donat mai, en la
història de les Illes Balears, no s'ha detectat mai un cas de la
malaltia de les "vaques boges" i que, per tant, els consumidors
d'aquesta carn poden estar tranquils, en aquest sentit, que no hi
haurà...; més, jo crec que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha duit a terme unes campanyes sanitàries, al llarg de la
seva història, exemplars, si les comparam amb les que s'han duit
a terme a nivell de l'Estat espanyol. Per tant, és bo que els
consumidors tenguin consciència que açò és així i que, per tant,
el nivell sanitari i de qualitat de la carn que aquí es produeix, és
suficientment òptima com perquè els consumidors la puguin
utilitzar sense perill per a la seva salut.

Per tant, la pregunta era si tenen previst dur a terme algun
tipus de campanya explicativa o informativa, en aquest
sentit; i, com també li deia, a l'anterior conseller, vostè sap
que nosaltres som especialment crítics amb l'ús de publicitat
o de campanyes publicitàries per part de l'Administració,
però em pot creure que, en aquest nivell, la nostra disposició
a donar suport a una campanya en aquest sentit seria
absoluta, perquè pensam que afectaria, beneficiaria, un
doble col•lectiu o  col•lectius diferents: per una banda els
consumidors, que estan desconcertats davant aquesta alarma
social que s'ha causat, i també els ramaders que, d'alguna
forma, han vist com es perjudicaven els seus interessos amb
aquesta alarma que s'ha creat respecte d'aquesta malaltia.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Sí, Sr. President. En primer lloc vull demanar excuses
per haver arribat tard; és que he hagut d'anar a la roda de
premsa quan ha acabat el Consell de Govern.

Li he de dir, Sr. Orfila, en contestació a la seva pregunta,
que, des de que es va suspendre la importació de carn del
Regne Unit, es va decidir, per part de l'Estat espanyol, la
suspensió de la importació de carn, hem intentat donar, als
mitjans de comunicació, tant notes, escrits o comunicats, on
volem fer saber al consumidor que la nostra cabanya bovina,
com vostè diu, està molt ben sanejada, que no hi ha hagut
cap problema d'aquest tipus de malaltia de "vaques boges"
o encefalía espongiforme bovina, que no hi ha comerç de carn
amb el Regne Unit i això (...) fer a nivell de declaracions,
tant a nivell de conseller com a nivell de director general,
com a nivell de cap de servei, fins i tot a nivell de president
del Col•legi de Menescals; ens hem coordinat a efectes de
fer declaracions en aquest sentit i, en definitiva, per intentar
arribar al consumidor, que hi ha una absoluta garantia del
consum de carn, aquí, a Balears, perquè no hi ha comerç
amb el Regne Unit i, per altra part, el que sí sabem és una
absoluta garantia de la carn que es fa, aquí, a les Illes
Balears.

Ara bé, al mateix temps, el que hem intentat transmetre
a l'opinió pública una sèrie de vegades, fins i tot amb massa
antelació pel que hagués estat d'aconsellable des del punt de
vista polític, era que el Govern tenia en preparació dos
decrets que creim que són importants i estan relacionats,
molt, amb la matèria: un decret pel qual es regulen els
controls veterinaris i zootècnics aplicables al moviment
d'entrada i sortida d'animals vius i els seus productes a
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears -jo
crec que ha estat aprovat, avui, pel Consell de Govern
d'avui, és a dir, que durà data de dia 2 de maig- i, per altre
costat, un decret sobre etiquetatge, que jo crec que n'ha
parlat el conseller de Sanitat anteriorment, que estam,
precisament, parlant les dues conselleries i en fase
d'informacions entre les dues conselleries, i el que ha de fer
és implementar o complementar la informació que consti a
l'etiquetatge de carn que arriba a la nostra comunitat
autònoma, indicant, precisament, o amb l'obligació
d'indicar, precisament, quin és l'origen o procedència
d'aquesta carn. Creim que seria un afegit important a la
legislació estatal que regula d'etiquetat i el trossejat de carn,
que hi constàs, a més, quina és la procedència de la carn o
que hi constàs, almanco, un apartat que digués "origen
desconegut", perquè la realitat és que, a la legislació estatal
i comunitària que existeix actualment en matèria
d'etiquetatge de carn, no hi ha per què assenyalar la



166 ECONOMIA / Núm. 10 / 2 de maig del 1996

procedència d'aquesta carn. Nosaltres creim que això no és
correcte, que hi hauria de ser.

També som conscients que aquesta exigència ens podria dur
certs problemes i, en conseqüència, el que hem fet avui en el
Consell de Govern és aprovar un decret sobre control
zoosanitari i veterinari de l'entrada d'animals, per fer un control
d'origen i destí, tenint en compte el sanejament de la nostra
cabanya ramadera i, per altre costat, estudiar i després traslladar
al sector, per veure quina opinió té sobre aquest decret
d'etiquetatge de carn.

Per altra part, també li puc dir que hem fet un pla d'actuació
que comprèn, també, altres tipus d'actuacions, com per exemple,
el programa de millora genètica del bestiar oví, que du a terme
la conselleria i que, precisament, Ibabsa, fa poc dies, va
adjudicar; idò el que hem fet és intentar extremar el control
sobre l'entrada de reproductors, d'esperma, d'òvuls o d'embrions
de bestiar oví procedent del Regne Unit per evitar problemes,
més que res amb caràcter preventiu. Després, a la unitat de
defensa de la lluita contra el frau agroalimentari, li hem
transmès instruccions molt concretes quant a intensificar el
control de l'entrada de carns i d'aliments per a animals a la
comunitat autònoma, bàsicament als ports i, per altra part, hem
creat una espècie de comissió de seguiment entre les dues
conselleries per informar sobre l'evolució de la malaltia i, per
altra part, per veure si s'han de prendre mesures per garantir,
precisament, la sanitat, perdó, la salut del consumidor, així com
la de la nostra ramaderia, és a dir, de la nostra cabanya
ramadera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com estava formulada la
pregunta crec que està contestada; de tota manera, Sr.
Conseller, incidirem, un poc, en la necessitat que, des de
l'Administració, es duguin a terme el màxim possible
d'elements d'informació que arribin al consumidor. I ja li
deia abans, des de la doble vessant: d'una banda, solucionar
el problema del concert que els consumidors tenen, alguns
consumidors molt determinats; el conseller que ha
comparegut anteriorment ens explicava una anècdota que li
havia succeït a ell, un dinar amb gent de la tercera edat on
estava previst que es menjàs vedella i, finalment, va ser
substituït, preventivament, perquè tothom estava espantat o
preocupat o poc motivat a consumir-la, per bistecs de llom,
la qual cosa, evidentment, no fa un favor als productors de
carn de boví que, com vostè sap, tenen, a més a més, a la
nostra comunitat autònoma, problemes molt específics de
competitivitat, als quals aquesta situació ha acabat
d'agreujar, no ha facilitat la seva sortida.

Per tant, les mesures que vostè ha explicat em semblen
correctes; possiblement hi hagi algun problema amb aquest
decret d'etiquetatge, perquè la lliure circulació de productes
dins l'Europa comunitària, algú pot interpretar que es posa
en entredit, amb aquesta etiqueta que hagi de determinar la
procedència; per tant, açò haurà de ser revisat per la
comissió interministerial que revisa cadascun dels decrets
de les comunitats autònomes perquè no puguin contradir
l'esperit del tractat de Roma, ara el tractat de Maastricht, i
l'essència o la política de la Unió Europea en matèria de
lliure circulació de mercaderies. 

Però, sigui com sigui, Sr. Conseller, nosaltres l'instam
perquè extremin aquesta presència de dades, que serveixin
per aclarir, per una banda, açò als consumidors, que no hi ha
perill en consumir la carn que aquí es comercialitza. Hi ha,
ja, exemples d'altres comunitats que n'estan començant a
dur a terme, de campanyes d'aquest estil, per exemple,
d'acord amb el gremi de carnissers, o sigui, amb qui
comercialitza, per excel•lència, la carn, simplement
informant que aquí no es consumeix carn, no arriba carn de
vedella procedent del Regne Unit i, per altra banda, fins i tot
amb publicitat pagada que ha sortit als diferents mitjans de
comunicació i jo -li deia al conseller de Sanitat- li faré
arribar, també a vostè -no ho duc avui aquí, emperò la
setmana que ve em compromet a fer-li arribar- diferents
models de campanyes informatives que han duit a terme
estats de la Unió Europea que, preocupats davant la baixada
d'aquest 30% del consum de carn de boví, han preferit sortir
al pas de la situació perquè es recuperà el nivell de consum
adequat, perquè el contrari perjudicava, molt seriosament,
els pagesos i, concretament, als ramaders productors de carn
de boví.
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De tota manera, ja li he dit abans: nosaltres tenim una
proposició no de llei que, demà, proposarà instar el Govern a
dur a terme aquesta campanya; si el Govern l'ha començada no
tendrem cap problema en retirar-la i, si no, la mantindrem,
perquè pensam que aquesta sí que seria una campanya
d'informació molt justificada perquè beneficiaria aquests dos
sectors que li deia abans, als consumidors i als productors de
carn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Per fer una campanya institucional
a nivell d'informació sobre aquesta matèria, jo crec que el que
hem de tenir, també, són els instruments per poder assegurar,
amb tota certesa, que no ha arribat carn anglesa, aquí, i, Sr.
Orfila, jo, en la situació actual, jo crec que seria molt aventurat
-i ho he de dir així, molt clar- dir que no hi ha cap tipus de carn
anglesa que ens arriba. El que creim és això; el que passa és que
li vull dir que per fer un tipus de campanya informativa hem de
saber l'origen i la procedència exacta de tot tipus de carn que
arriba i, actualment, desgraciadament, tota la carn que ens arriba
trossejada o morta o congelada, no sabem l'origen o la
procedència de la carn. No, no, això és així, això és a nivell
d'etiquetatge; precisament, si intentam treure un decret, o és
intenció de la Conselleria d'Agricultura amb Sanitat intentar
treure un decret que reguli, precisament, l'etiquetatge, és per
tenir la certesa al 100%, perquè pensi que sabem que està
suspesa la importació de carn del Regne Unit i, a més, que
distintes comunitats autònomes han immobilitzat carn, la
procedència de la qual se sap, però jo el que vull és tenir la
certesa al 100%, i això és el que li volia, únicament, destacar.

Per altra part li he de dir que és ver que la situació, per
descomptat, dels ramaders d'aquí, de Balears, de bestiar boví, és
francament preocupant, és a dir, ens consten informacions de
distints ramaders d'Artà o de Palma o de sa Pobla, que ens diuen
que el consum ha davallat, però el que ha davallat no és el
consum, el que ha davallat és el preu, és a dir, que el problema
amb què s'han trobat és que els comerciants, amb aquest
problema, els estrenyen encara més a nivell de preus. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

I.1) Pregunta RGE núm. 1416/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a pla de foment de la creació de l'empresa de
cultius marins.

Y pasamos, finalmente, a la pregunta 1416/96, formulada
por el Sr. Orfila, sobre el plan de fomento de la creación de la
empresa de cultivos marinos. Tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dins els programes d'actuació de
la Direcció General de Pesca de la Comunitat Autònoma,
l'element estrella, almanco dues legislatures abans, és a dir,
les dues legislatures anteriors, va ser la del foment de la
creació de cultius marins; els qui som antics en aquesta casa
recordam, encara, aquella frase de l'anterior conseller, que
es tractava de fer la revolució del neolític: convertir el
caçador en ramader i, per tant, el pescador en criador de
peix, i açò era vàlid a molts de nivells, per una banda el
foment dels cultius de bivalves, i aquests estaven centrats,
essencialment, a Menorca i concretament al port de Maó, i
la del foment de cultius marins de peix amb experiències
que es van intentant dur a terme a nivell de totes les illes. 

De fet, tots érem conscients que un dels problemes que
duia la promoció, el foment, de la creació d'empreses de
cultius marins era, d'una banda, l'absència d'empreses que
fessin l'alevinatge a les mateixes illes i, d'altra banda, la
caiguda de preus del peix que, per excel•lència, es cultivava,
que era l'orada, (...) també, però essencialment l'orada, que
tenia un creixement òptim i que, atesa la temperatura de les
aigües de les Illes Balears, era la que més rendiment
semblava que podia donar. Aquests dos elements varen
causar un greu perjudici a la política que, en un moment
determinat, s'havia declarat d'interès, fins i tot a nivell
estatal, d'interès estratègic, pel Govern de l'Estat espanyol,
la qual cosa va fer que la majoria d'empreses de cultius
marins de les illes hagin acabat morint d'una manera o altra,
algunes per fallida i altres, simplement, han abandonat el
projecte. Nosaltres tenim constància que el Govern té un pla
de foment de creació d'empreses de cultius marins de peix
i, per tant, li demanam en què consisteix aquest pla.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo, Sr. Orfila, li he de dir
amb tota claredat que la conselleria no té, pròpiament, un
pla de foment de la creació d'empreses de cultius marins.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Miri, Sr. Conseller. Jo l'he renyat, i em perdoni l'expressió,
més d'una vegada, per les seves contestacions a preguntes que
li formulàvem, per massa escarides; li he hagut de dir que
contestar "si", "no", "cap", "gens", "poc", "mai", no era un estil
de contestar massa adequat i jo li he de llegir una contestació
que vostè ha remès a aquest diputats fa pocs dies; li demanava,
aquest diputat:" té algun pla la Conselleria d'Agricultura i Pesca
per tal de fomentar la creació d'empreses de cultius marins de
peix a les Illes Balears?"; contestació seva: "sí". Ara m'acaba de
dir: "no". Per tant, Sr. Conseller, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Li repetesc el mateix que li he dit, Sr.
Orfila, que si la pregunta és, concretament, l'existència d'un pla,
li puc dir que no hi ha un pla, en concret, i pròpiament, i fet,
allò que significa que és un pla o un projecte, quant a document
formal que recull una sèrie d'actuacions en aquesta matèria; no
existeix, li torn dir que no existeix.

Per altra part li puc dir que les contestacions fetes des de la
conselleria crec que són totes correctes, perquè si vostè es limita
a demanar si existeix o no existeix jo li puc contestar sí o no, i
li torn repetir allò mateix de què parlàrem l'altre dia a la
compareixença. Crec que tenc tot el dret a contestar-li sí o no a
la pregunta concreta que vostè fa. 

No obstant això, també li vull dir que el que sí té la
conselleria o el que sí fa la conselleria, és fomentar la creació
i millora d'empreses de cultius marins, i aquest foment de la
creació i millora d'empreses de cultius marins es fa mitjançant
dues vies de subvenció: la via de fons propis, d'IFOP,
d'instrument financer, de finançació de la pesca i de la via dels
fons propis. Per aquestes dues vies de subvenció la conselleria
allò que pretén és, precisament, fomentar la creació i millora
d'empreses de cultius marins; vostè sap exactament,
perfectament, el que és l'IFOP; idò bé, l'IFOP té un eix
d'actuació específic, precisament per al desenvolupament de
l'aqüicultura, i en el desenvolupament d'aquest eix fonamental
de desenvolupament de l'aqüicultura, la Direcció General de
Pesca i cultius marins està redactant un ordre pel qual estableix
un règim d'ajudes per desenvolupar l'aqüicultura a les Illes
Balears. 

L'ordre el que pretén, bàsicament, són quatre línies
d'actuació importants, creim que podrà sortir en pocs dies; en
primer lloc, en matèria d'instal•lacions, concretament, la
construcció, ampliació, equipament, modernització i adquisició
d'instal•lacions; en segon lloc, en matèria de gàbies flotants a la
mar oberta, concretament l'adquisició i la instal•lació; en tercer
lloc, en matèria d'equips i maquinària destinada a la producció
(...), inclosos els vaixells i els equips informàtics; i, en darrer
lloc, els projectes destinats a demostrar la viabilitat tècnica i
econòmica de la cria d'espècies que no estan comercialitzades
actualment, i explotades i, per altra part, tècniques de cria
innovadores, sempre que es basin en treballs d'investigació que
ja estan realitzats.

 

La nostra intenció, per tant, és treure, el més prest possible,
una disposició administrativa amb caràcter d'ordre,
possiblement, que reguli, precisament, aquestes quatre línies
d'actuació i aquestes subvencions i, per altra part, no només
emprar la via dels fons comunitaris IFOP, sinó també la via
dels fons propis, que està bàsicament constituït pel decret
que vostè ja coneix perfectament, perquè du un seguiment
de la conselleria, que és el Decret 37/1995, de sis d'abril, pel
qual s'estableixen una sèrie d'ajudes en matèria de
subvenció per al sector pesquer d'aqüicultura de les Illes
Balears. Sap vostè que aquesta línia està dedicada, només,
als mariscadors, a cooperatives de mariscadors i conreadors
i confraries de pescadors, i el que estableix aquest decret
són unes ajudes dirigides a petits projectes fins a tres
milions de pessetes, i hi ha una línia d'actuació específica
per aqüicultura; concretament se subvencionen les
estructures flotants, els estris i instal•lacions a terra que
permetin una millora de la regulació comercial. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Y pasamos al segundo punto del orden del día... Sí,
dígame, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Hi ha un fet que es dóna de forma
habitual, ja, a les comissions i en els plenaris, i és una forma
determinada, una tàctica parlamentària que utilitzen els
consellers, els membres del Govern, a l'hora de contestar
preguntes: es formula la pregunta, la primera resposta és
escarida, molt escarida, el més escarida possible, i la
informació que es demanava es dóna a allò que se suposa
que és la rèplica, amb la qual cosa el diputat no té dret a
contrareplicar i la informació es dilueix i no s'aconsegueix
l'objectiu proposat, que és, essencialment, aconseguir
informació i que es produeixi un cert debat entre el diputat
i el conseller, que no és interpel•lat, sinó que és demanat. 

Jo simplement ho faig constar perquè consti al Diari de
Sessions, perquè ja ho he plantejat així a la Junta de
Portaveus i pens continuar-ho plantejant fins que no es
corregeixi. Simplement, Sr. President, vull que hi consti.



ECONOMIA /  Núm. 10 / 2 de maig del 1996 169

EL SR. PRESIDENT:

Conforme, Sr. Orfila, constará, pero como comprenderá no
corresponde, ni muchísimo menos, a esta Presidencia ni a la
Mesa de esta comisión, el interpretar en este sentido cuestiones
reglamentarias que, por otro lado, se han llevado
impecablemente por parte del conseller; el conseller puede
contestar lo que le parezca y tiene derecho, en la réplica, de
decir igualmente lo que le parezca, siempre y cuando se atenga
a la cuestión. Por consiguiente, en la actuación reglamentaria
por parte del conseller no veo absolutamente ningún defecto.
Otra cuestión es el planteamiento político que hace usted y que,
desde luego, debe llevar a otros foros, efectivamente, tal vez a
la Comisión de Reglamento o tal vez a la Junta de Portavoces
y a la Mesa del Parlamento, pero en absoluto a esta Presidencia
ni a esta Mesa.

II.1) Compareixença RGE núm. 1604/96, del Govern de la
CAIB, de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, per tal
d'informar sobre la situació de les empreses participades per
Foment Industrial, S.A.

Dicho lo cual, pasamos, como decía, al punto segundo, que
era la solicitud, había una solicitud de comparecencia... 

Sr. Quetglas, no está usted en el uso de la palabra; le ruego
que permanezca en silencio, gracias.

Como digo, había en el punto segundo del orden del día una
solicitud de comparecencia, que era la 1604/96, del Conseller
de Comercio e Industria, para informar sobre la situación de las
empresas participadas por Fomento Industrial, Sociedad
Anónima, pero se ha recibido, en el Parlamento, una solicitud
de retirada de esa comparecencia presentada por el Gobierno, y
dado que el tema en cuestión se debatió en el Pleno del día 23
del presente, interpelación 1377/96. Esta comunicación procede
de la Vicepresidenta del Gobierno y es la número 2544/96. 

Por consiguiente... Sí, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Miri, Sr. President; nosaltres volíem fer constar una protesta
per aquest fet. Els diputats que som convocats per debatre la
compareixença d'una qüestió, la que sigui, però important, en
aquest cas, fan una feina de preparació, d'estudi, per preparar-
se, per poder debatre la qüestió amb el conseller que ha de
comparèixer. Açò és evident que du feina i exigeix temps i
dedicació. Que s'avisi a darrera hora, dins la mateixa comissió,
que no compareixerà el conseller, ens sembla poc adequat i, per
tant, voldríem que fes arribar al conseller que el nostre grup,
com a mínim -supòs que altres faran una cosa semblant- ha
expressat la seva disconformitat, primer amb la retirada
d'aquesta compareixença i, d'altra banda, amb el fet que s'hagi
avisat dins la mateixa comissió i, per tant, a darrera hora.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Volem expressar la nostra
protesta exactament en els mateixos termes expressats pel
Sr. Orfila. Crec que és una falta de cortesia cap als diputats
i cap a aquesta comissió, en definitiva, l'actuació precipitada
del conseller, a qui vull afegir una altra argumentació, i és
que la sol•licitud de compareixença del conseller es va
produir després de presentada la interpel•lació; per tant,
aquest pensament que ha tengut el conseller, pel que es veu
el mateix matí de la seva compareixença, l'hagués pogut
tenir amb la suficient antelació com per evitar-nos a tots la
pèrdua de temps de preparació d'aquesta compareixença
sol•licitada pel conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Quetglas.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 1182/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a servei
d'informació telefònica de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Y pasamos al punto tercero del orden del día, tercero y
último, que es la Proposición no de ley número 1182/96,
presentada por el Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM,
sobre servicios de información telefónica de la Consellería
de Agricultura y Pesca. Para iniciar los debates a propósito
de esta proposición no de ley, tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu perquè és una
proposició que és..., té pocs elements de debat. La nostra
proposta és molt clara: la Conselleria d'Agricultura ha creat
un telèfon de consulta per als agricultors i ramaders
interessats ens qüestions, en actuacions que du a terme la
mateixa conselleria, i poden consultar-ho a qualsevol
agricultor que s'interessi per qüestions referides a terminis,
a ajuts, a documentacions que s'han de presentar i, fins i tot,
qualsevol informació referida a l'àmbit d'actuació de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca; una actuació, la de crear
aquest telèfon de consulta directa, nosaltres pensam que és
positiva i, per tant, digna de suport. Però entenem que hi ha,
en aquests moments sistemes, concretament els telèfons
900, que permeten que aquesta consulta sigui gratuïta, la
qual cosa facilitaria molt més l'accés dels interessats, l'accés
del sector a aquesta informació, i açò és més clar si ens
referim a la situació dels ramaders de la part forana i els de
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, perquè sempre
és un handicap, és dissuasori haver de fer una conferència,
haver de telefonar des d'una altra illa, per la distància, i
sempre, també, els és una mica més costós, encara que no
sigui excessivament costós, però sí que és una mica més
costós.
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Per tant, la nostra proposta anava, simplement, en el sentit
de dirigir-se a la Conselleria d'Agricultura i Pesca sol•licitant
que es prenguin les mesures perquè aquest servei d'informació
per via telefònica es faci de tal manera que es faciliti un número
telefònic de cridada gratuïta, és a dir, 900, i, igualment, instar
la conselleria al fet que, una volta s'hagi obert aquest servei
d'informació telefònica gratuïta, es difongui la seva existència
a través dels mitjans de comunicació, nosaltres deim de
cadascuna de les illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, consideram, el Grup
Mixt, que és prou positiu que la Conselleria d'Agricultura i
Pesca hagi posat a disposició de tots els interessats aquest
telèfon d'informació, i també és cert que, per garantir aquesta
igualtat de tots els ciutadans que estiguin interessats en utilitzar
aquest servei d'informació, és important facilitar el seu número
de cridada gratuïta. Aquesta pràctica pensam que s'hauria
d'estendre no tan sols a la Conselleria d'Agricultura, sinó a tota
l'Administració en general, i és per això que el Grup Mixt
donarà suport a aquesta proposició no de llei presentada pel
PSM, perquè es posi en marxa aquest telèfon d'informació
gratuïta i també perquè es difongui la seva existència a través de
tots els mitjans de comunicació.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Munar. La Sra. Thomàs tiene la palabra por
Esquerra Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També Esquerra Unida dóna suport
a aquesta proposició no de llei del PSM. Pensam que és
important aquest servei d'informació i de forma gratuïta perquè
tengui accés a ell qualsevol tipus d'agricultor o ramader, etc.,
que necessiti consultar amb la conselleria. Votarem a favor
d'aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Thomàs. La Sra. Amer tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario Socialista.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats,
parlam, aquí, d'un tema important referit a la informació
telefònica dins el món rural, no tant referit a aquestes
millores en les condicions dels habitatges rurals dins el
programa de millora de les estructures agràries, sinó a
facilitar la informació per part de les institucions amb unes
condicions igualitàries per a tots els ciutadans, igualtat
emparada per la mateixa Constitució: article 14, article
141.1, primera, per exemple, o el mateix article 9 de
l'Estatut que fa referència, també, a la Constitució.

En tot cas, amb aquesta simplicitat de la proposició de
cridada gratuïta, ens referim a un dels problemes importants
que pesen dins el món rural, i em referesc a aquest
aïllament, a aquesta manca d'informació que sempre ha patit
el pagès. Entenc, entenem, l'esforç que s'ha de dur a terme
per part de les institucions públiques i, en aquest cas, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, no tan sols per tal de
facilitar informació gratuïta, sinó de fer més accessible
aquesta informació, cada vegada més necessària, i, sens
dubte, aquesta accessibilitat serà més fàcil com més a prop
dels pagesos estiguin les institucions, i aquí hem de fer
referència, una vegada més, al compliment de l'article 39,
punts 3 i 4, de l'Estatut, de traspàs de competències als
consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.
No podem, per tant, més que insistir en aquest traspàs,
històricament promès.

En definitiva, del que es tracta i ens correspon, aquí,
reivindicar és, no tant sols aquesta igualtat d'oportunitats,
sinó facilitar aquesta informació per part de les institucions
públiques d'acostar-nos als pagesos, fer-la més accessible.
El nostre suport, per tant, a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Nacionalista-PSM per la cridada
gratuïta i per la corresponent difusió arreu de les illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Amer. Sr. Pax, tiene la palabra para el
Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio quiero agradecer a
los grupos de la oposición que reconozcan, públicamente,
que sea un buen servicio el que se está dando; es una
iniciativa que es interesante a nivel de la comunidad. Por
otra parte, tengo que reconocer, también, que es prematuro
exigir a la Administración, a la Conselleria de Agricultura,
que ponga un servicio telefónico gratuito porque aún
estamos en fase de prueba, por decirlo de alguna forma, en
la cual, después de unos tres meses de que se ha
incorporado este servicio, pues no..., la afluencia de
llamadas, la media es de cuatro llamadas al día, de las
cuales dos no tienen nada que ver con la información
pretendida.
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También tengo que exponer a los diputados aquí presentes
que esta iniciativa de la Conselleria de Agricultura del Gobierno
balear es, dentro del Estado español, de las que (...)
comunidades autónomas, pues es la segunda, y lo que pretende
el Grupo Nacionalista-PSM de servicio gratuito de llamadas
telefónicas, se había instaurado en una comunidad autónoma,
pero le tengo que decir que se ha retirado; tal vez es porque no
tenía la aceptación suficiente, que es lo que pretende,
precisamente, la conselleria, ver qué estado de aceptación, para
así, en su caso, ampliar a un servicio gratuito. 

Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, esperamos los
resultados y nos parece prematura esta proposición no de ley; o
sea que si la lleva adelante y no la retira, pues tenemos que
votar en contra. Gracias, Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport que els diferents
grups han donat, exceptuant el Grup Popular, la qual cosa he de
dir que em sorprèn, perquè el Sr. Pax sap perfectament que una
proposició, una moció en els mateixos termes exactes, va ser
debatuda en el Ple del Consell Insular de Menorca i el seu grup
li va donar suport i, fins i tot, ens va encoratjar a mantenir-nos
en aquesta línia; per tant, m'ha de reconèixer que és
desconcertant la seva doble actitud quan és al consell insular o
quan és al Parlament de les Illes. 

El Govern de les Illes ja ha estat instat, amb els seus vots, a
dur a terme la proposta que nosaltres duim avui, aquí, en
aquesta comissió; per tant, que més tendria instar-los de nou? I
fixi's si hem estat prudents a l'hora de redactar la nostra
proposta: "el Parlament de les Illes acorda dirigir-se a la
Conselleria d'Agricultura sol•licitant que es prenguin les
mesures adients per tal que el servei..."; ni els deim en el
termini de dos mesos, ni en el termini de tres mesos, ni després
d'haver... 

El fet, Sr. Pax, que hi hagi un mínim de quatre trucades
diàries, ja és significatiu que hi ha expectació, davant aquesta
qüestió, una expectació i una utilització d'aquest servei que
augmentarien, no ho dubti, si es facilitàs l'accés gratuït. Per a
l'Administració no representaria una despesa important i, en
canvi, vostè ho sap perquè connecta directament amb els
agricultors i els ramaders de l'illa de Menorca, per als
agricultors i els ramaders representaria una facilitat d'accés a
aquest servei de forma molt més clara. Quatre trucades diàries
són 1.200 cada any; és prou important, és prou important, el que
açò representa. 

Per tant, nosaltres, des d'aquesta actitud d'encoratjar la
Conselleria d'Agricultura a mantenir la creació d'aquest telèfon
de consulta directa, ens sembla obvi, lògic, recomanable, des de
l'esperit de preservar la igualtat d'oportunitats dels ciutadans de
les illes davant d'Administració, que vostè, com a diputat
menorquí, hauria de ser el primer en reconèixer i en defensar.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, hay un dicho en
castellano que corregir es de sabios, Sr. Orfila. Esto viene
a razón de que en el momento en que se planteó una moción
en el consell insular, pues al desconocer varios puntos se
votó de esa forma. Por otro lado, usted hace una
multiplicación fácil: 1.200 llamadas, pero de las cuales 600,
si sigue el ritmo, son inútiles, son llamadas que no tienen
razón de ser. De las otras 600, posiblemente ustedes no han
calculado no sólo el coste de las llamadas, sino la persona
que hay detrás de la recepción de estas llamadas que,
posiblemente, tiene que estar informada, exactamente, de
todo, cosa que, en la Conselleria de Agricultura, en cada
delegación comarcal, (...) un servicio, bueno, creo que
exquisito, porque tenga en cuenta que estamos tratando con
un personal, (...) con el sector primario, personas con ciertas
dificultades a la hora de leer y escribir, que yo le puedo
asegurar que, al menos en Menorca, y tengo conocimiento
que en las otras islas, ocurre que se les hace todo, al
administrado. 

Entonces, también, yo considero que los teléfonos de las
delegaciones comarcales pueden ser, a nivel insular, un
sucedáneo, por decirlo de una forma, de teléfono gratuito de
información general. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Concluido, pues, el debate, procedemos
a la votación de la Proposición no de ley que tiene dos
apartados, pero que entiendo que el desarrollo del debate
pueden votarse conjuntamente. Por consiguiente, votamos
los dos apartados de la Proposición no de ley.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Creo que no hay.

Por consiguiente, si no estoy equivocado, son 7 votos a
favor y 9 votos en contra. Queda rechazada, pues, la
Proposición no de ley.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
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