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EL SR. PRESIDENT:

...sustituciones, por favor? Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix a Mercè Amer.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Triay por la Sra. Amer. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Joana Vidal a Guillem Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Vidal por el Sr. Vidal.

I.1) Pregunta RGE núm. 2146/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a actuacions per tal d'impulsar la concentració
de les indústries de transformació lletera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2147/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a unificació de totes les indústries lleteres en una
sola central.

Muy bien. Comenzamos, pues, con el primer punto del
orden del día que son preguntas; la primera, la 2146, que
formula el diputado Sr. Orfila sobre actuaciones para impulsar
la concentración de las industrias de transformación lechera.
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Si m'ho permet, unificaré la intervenció
respecte de les dues preguntes; la base és la mateixa qüestió,
pràcticament i, si al conseller li sembla bé, idò amb un únic
debat en sortim.

EL SR. PRESIDENT:

Me parece muy bien, Sr. Orfila; únicamente a efectos de
registro diré que la otra pregunta sobre la que va usted a hablar,
simultáneamente, en un solo debate, es la 2147/96 sobre
unificación de todas las industrias lecheras en una sola central.
Adelante.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap
perfectament que una de les conclusions del Pla integral
concertat del sector lleter a les Illes Balears va ser la
necessitat de racionalitzar els processos de transformació de
les produccions lleteres a cadascuna de les illes i, respecte
d'aquesta qüestió, es va arribar a la conclusió, de forma
pràcticament unànime -crec que a la comissió en què es va
aprovar hi va haver un únic vot que va dissentir d'aquesta
qüestió- que hi havia situacions diferents a cadascuna de les
illes respecte dels processos de transformació i, fins i tot,
del nivell i les fórmules de tractament o de transformació de
la producció lletera. En el cas de l'illa de Menorca hi havia
una diversificació determinada, amb una especialització
formatgera que condicionava els processos transformadors
i, en el cas de l'illa de Mallorca, la minvada constant del
nombre d'explotacions ramaderes i, per tant, de la producció
lletera també, encara que aquesta no hagi minvat tant perquè
ha augmentat la producció de cadascuna de les explotacions,
obligava o feia pensar que seria adequat promoure una
concentració d'indústries de transformació, de tal manera
que s'acabàs per tenir una única indústria de transformació
lletera a l'illa de Mallorca.

Precisament va ser a partir d'una de les compareixences
que va fer el president, o gerent -ara no record quin càrrec
té, el Sr. Forcades- d'Agama, que vàrem insistir en aquesta
qüestió. El plantejament era estudiar o arribar a una
conclusió sobre quina era la quantitat de litres de llet ideal,
òptima, per intentar rendibilitzar les inversions i les
instal•lacions de la central lletera Agama  -parlàvem en
aquell moment- i, per extensió, de totes les altres. De la
conclusió de les informacions que aquí es varen donar,
arribàvem a una conclusió, també, absolutament clara: no hi
havia, a Mallorca, prou producció com per mantenir una
diversificació, una atomització d'indústries de transformació
lletera. Érem conscients que podia ser un brindis al sol,
aquesta proposta que feia el Picab de la llet i que assumíem
de forma, pràcticament, unànime, perquè també està clar
que no es pot obligar a la concentració de les indústries,
però sí que era un objectiu a perseguir i l'Administració
havia d'intentar dur a terme el màxim possible d'actuacions
perquè es produís un acord entre les centrals i acabar
consolidant aquesta única central lletera.

Per tant, la pregunta és molt clara, en aquest sentit:
quines actuacions ha duit el Govern els darrers mesos,
d'ençà que vostè és conseller?, i quines actuacions pensa dur
endavant a partir dels pròxims mesos?, amb un afegitó, si
m'ho permet, no està formulat a les preguntes, emperò és un
tema que està damunt la taula i, forçosament, l'hem de (...),
que és la privatització d'Agama, lligada a aquesta qüestió;
com ho valora?
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EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Orfila, jo començaria dient que
sembla ser que tots els sectors estan d'acord en el fet que és
necessària la unificació de totes les indústries lleteres en una
sola central lletera d'acord amb el que disposa el Picab. El
problema és veure com es fa aquesta concentració, perquè totes
les presumptes centrals o possibles centrals que hi ha..., perquè
al final jo no sé quantes n'hi ha; a mi em sembla que dóna la
impressió que només n'hi ha una, Agama, i la resta no tenen la
categoria de central o, almanco, són petites centrals que
processen quasi familiarment, i no es tracta..., aquí a Balears, a
Mallorca hi ha distintes marques, però la veritat és que Llet
Mallorquina no mesura ella, primer li mesurava Palmacrem, ara
hi ha un acord perquè li mesuri Agama; sembla ser que és
possible que hi hagi un acord, a curt termini, entre Palmacrem
i entre Agama, també. El que vull dir és que sembla que tot el
món està d'acord, però tot el món vol continuar essent, o tenir
una part d'aquesta central unificada.

Per altra costat, un dubte que tenim i que s'ha de dir que és
important és que no només a Mallorca no hi ha llet per a un
parell de centrals distintes, sinó que jo també em plantejaria el
dubte de si hi ha llet per a una sola central, per a una sola
central rendible, tenint en compte que envasar i comercialitzar
llet líquida, idò té uns rendiments molt baixos, és a dir, es
calcula que és una pesseta per litre, el benefici que hi pot haver,
i certes centrals que s'han interessat, precisament, per la compra
d'Agama, diuen que la rendibilitat d'una central ve quan pugui
processar de 80 a 100 milions de litres, aquí a Balears; ens
movem en unes xifres que, ni prop fer-hi, ens hi acostam. 

En qualsevol cas, ja li dic que la conselleria està oberta a
qualsevol suggerència o actuació per impulsar la concentració
de les indústries de transformació lletera, i el sector està
disposat, a més, a admetre-les. Qualsevol suggerència que sigui
pràctica i que sigui amb els peus en terra. Jo crec que,  vostè ho
ha dit un parell de vegades, no estam per experiments, en
aquesta matèria, és un sector massa estratègic per anar amb
experiments. En qualsevol cas li vull dir que s'han fet una sèrie
d'actuacions en aquesta matèria que jo li vull dir; jo sé que
qualcuna d'elles, potser, el faran somriure, però eren importants
davant la situació amb què em vaig trobar quan vaig arribar a la
conselleria i com estava el sector lleter. La primera qüestió ha
estat mantenir una sèrie de reunions periòdiques amb totes les
indústries lleteres, amb tots els industrials, tant lleters com
formatgers; normalment feim una reunió una vegada al mes per
conèixer problemes, per crear un cert clima de confiança; jo
vaig trobar un clima d'extraordinària desconfiança i de guerra
oberta de tots contra tots, no eren capaços de seure's a una
mateixa taula; les tres indústries lleteres que puguem dir que hi
havia no s'asseien a una mateixa taula, perquè si s'asseia
aquesta, l'altra no s'asseia. Bé, idò ja fa una sèrie de mesos que
s'asseuen, almanco, a la mateixa taula, discuteixen i creuen que
no s'ha d'anar, almanco, a una guerra de llevar-se productors,
com hi havia aquí, a Mallorca, guerra contínua de llevar-se
productors, o oferir millor preu a un productor per llevar-li a
l'altre i, bé, sembla que hi ha la idea bàsica, almanco, una altra
cosa és que després es dugui a la pràctica, que tampoc no s'ha
d'anar al mateix supermercat o a les mateixes botigues a fer,
també, una guerra de preus a la baixa, perquè això em sembla
que és suïcida, en la situació en què està la indústria lletera
aquí, a Balears.

Per tant, reunions, conèixer problemes, crear un clima de
confiança, explicar la situació en el sector, que ells
comencen a veure que cap d'ells va massa bé i que tot,
possiblement, haurà de passar per una sola central lletera,
però tots ells volen tenir la part d'aquesta central lletera i
volen tenir, a més, la majoria. També això ho vull dir, ara,
aquí.

En segon lloc, una segona actuació que hem duit a terme
és una campanya de publicitat i va ser una de les raons que
sembla ser que el sector es va mig calmar un poc, una
campanya de publicitat a favor de la llet de Balears, petita,
amb pocs doblers, perquè tampoc no en teníem molts, però
vàrem fer aquesta campanya, vàrem demanar si totes les
centrals, tots els productors de llet de Balears, tots els
industrials de la llet, estaven disposats a sortir a un anunci
conjuntament, a un anunci de la conselleria; no s'havia
aconseguit això, tampoc; sembla ser que ha ajudat, almanco,
perquè aquest clima de desconfiança i de friccions constants
que hi havia s'hagi suavitzat un poc. 

I, per altra part, jo crec que contribuirà, a aquesta
concentració de les indústries de transformació lletera, la
situació delicada que passa qualque central o qualque grup
i, per altra part, la privatització que ha fet Agama, és a dir,
la privatització que el Govern farà d'Agama. És possible que
demà vagi a Consell de Govern o, sinó, la setmana que ve,
precisament per treure la privatització d'Agama amb les
dues possibilitats que jo vull explicar aquí: que, d'Agama,
en compri les accions una altra central lletera i, per tant, hi
hagi una absorció i, per tant, desapareixi la marca, o que no
desapareixi la marca, que sigui un altre grup de persones o
entitats o empresaris que la puguin comprar, amb una sèrie
de garanties en els dos casos, és a dir, de proposició
econòmica serà que tenim el que surti a un preu lliure, la
venda d'accions; per altra part obligarem a fer un pla de
finançació que serà distint segons sigui per absorció o no
per absorció, simplement sigui una adquisició, i després
tenim un pla de gestió, tot això fins a l'any 2000, fins al 31
de desembre de l'any 1999.
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La idea bàsica és que, si compra una altra empresa per
absorbir, la idea que teníem és demanar-li un fons propi de
1.000 milions de pessetes i una sèrie de garanties quant al sector
ramader a Balears, lleter; i si la comprava una empresa que no
sigui per absorció, una altra central lletera, la idea era demanar
una aportació de 300 milions de pessetes per fer-se càrrec del
deute històric i, per cada milió de pessetes que posàs més
l'empresa, el Govern es comprometia a posar 750.000 pessetes
amb un límit de 700 milions de pessetes. Tot això fins a l'any
2000, precisament per solucionar la càrrega històrica que té
Agama, o el deute històric que té Agama.

Per altra part ja li he dit que, darrerament, sembla ser que, a
nivell de les distintes indústries de la llet a Balears, s'ha arribat
a un acord entre Agama i Llet Mallorquina; s'intenta, també,
arribar a un acord entre Agama i Palmacrem, també per les
mateixes raons que amb l'altra. 

Jo, bàsicament, era el que els podia comentar. En qualsevol
cas, també hem de tenir en compte que allò que sí tenim tots
clar és que, a partir del gener del 1998, hi haurà, a més, una
qüestió més important, encara, que és que s'hauran de complir
una sèrie de condicions sanitàries aplicables a la producció i
comercialització de la llet -les coneix vostè perfectament, el
Reial Decret 1679/1994- que obligaran a fer fortíssimes
inversions a totes les indústries lleteres, i això fa necessària,
encara més, la unificació de les centrals, perquè si no tenim llet
suficient, pràcticament, ni per a una central, imagini el que ha
de ser fer inversions per a tres centrals que no són rendibles.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Realment, les xifres que ens ha donat
són més preocupants; el Sr. Forcades, en el seu moment, havia
fet una valoració que, per la central Agama ser rendible, era
necessari transformar un mínim de 65 milions de litres i, d'aquí,
s'extreia la conclusió que, atesa la producció de Mallorca,
evidentment, o es feia una única central transformadora o no hi
havia cap possibilitat. És més, es plantejava, fins i tot, com una
possibilitat oberta, la importació de llet perquè fos transformada
aquí. I està molt clar que la producció lletera sempre serà un
sector en crisi perquè hi ha un excés de producció de llet i, a
posta, les (...) de la Unió Europea van en el sentit de
desincentivar la producció, de penalitzar-la, de marcar una cosa
impròpia, des del punt de vista teòric d'una política econòmica
liberal, de marcar les capacitats productives, productives no, les
de comercialització -es pot produir allò que es vulgui sempre
que s'ho beguin els vedells i no ho posi a la venda al públic- per
mantenir un sistema de preus que, si no, (...) de forma
claríssima.

Per tant, aquest acord, aquest sortida del sector lleter està
en una única central a l'illa de Mallorca; està clar que
aquesta haurà de fer coses diferents que la simple
transformació de llet i embotellament, sinó tendir cap a
produccions que en aquest moment són marginals però que
van agafant, cada vegada, un pes específic més important,
iogurts, batuts i coses semblants, que són les que sembla
que tenen més valor afegit, en aquest moment, i replantejar-
se, seriosament, què succeeix amb la producció formatgera,
també, a l'illa de Mallorca -és un debat que, a vegades, hem
tengut vostè i aquest diputat que els parla- sense oblidar que
hi ha una illa a on la totalitat de la producció agrària és,
també, lletera i és amb aquesta especialització formatgera.

Jo som dels que pensen que no són polítiques barallades,
emperò que, per poder planificar aquesta política i perquè
l'Administració hi pugui incidir de forma activa, efectiva, és
necessari comptar amb aquesta única central a Mallorca,
perquè amb ella és més fàcil entendre's i, a través d'ella, és
fàcil arribar a acords amb algun sector productor de l'illa de
Menorca, fins i tot -són plantejaments a posar damunt la
taula- o transformador; em puc referir a Coinga, en uns
determinats moments; em puc referir, fins i tot, a El Caserio
o a Industrial Quesera Menorquina, comprada per Kraft, que
podria, en un moment determinat, absorbir determinats
excedents, si és que n'existissin, per contribuir al
anivellament de preus. El que està clar és que, a partir
d'aquestes noves exigències sanitàries que entraran en vigor
en molt poc temps, les petites indústries -vostè ha dit que hi
ha una única central i petites indústries transformadores- es
veuran en dificultats que exigiran inversions altíssimes que
les faran absolutament obsoletes i no tendran cap sortida. 

A nosaltres, el que ens preocupa, Sr. Conseller, és que
tenim l'efecte, ens feim la idea i és una sensació -per tant,
vostè la pot negar- que corren molt, frisen de desfer-se'n,
d'Agama, i nosaltres tenim por que, amb aquesta frisera de
desfer-se d'Agama, no sols no es contribueixi, des de
l'Administració, des de la Conselleria d'Agricultura,
concretament, o del Govern, a tendir a potenciar aquesta
central, aquesta concentració d'indústries transformadores
del sector lleter, sinó que es faci el contrari, que era més
fàcil incidir-hi estant en mans, majoritàriament, del Govern,
la central Agama, des d'actituds, a vegades, fins i tot
generoses, si era precís, i comprensives cap a la resta del
sector transformador, aconseguir aquesta concentració, que
des d'un procés que no serà ràpid, tampoc, de privatització.
És una qüestió que ens preocupa i li demanam a veure com
ho veu i què pensa què pot succeir en aquest sentit.



ECONOMIA /  Núm. 12 / 8 de maig del 1996 201

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Allò que segurament fa el Govern és
complir un compromís de fa temps que no s'havia duit a terme,
que era reprivatitzar Agama. 

Amb Agama, Sr. Orfila, jo crec que, en el poc temps que hi
duc i que m'he enfrontat amb un sector que no coneixia, o que
he intentat conèixer un sector que no coneixia, es produeix una
paradoxa: que tot el món critica la intervenció del Govern a
Agama; consideren que el Govern no ha fet res, absolutament
res, per al sector lleter, que el Govern no ha fet res per al sector
ramader i que, per tant, la intervenció a Agama era una cosa
fora de lloc, que no va beneficiar el sector; fins i tot et trobes
amb organitzacions agràries, importants organitzacions agràries,
que diuen que el Govern hauria d'haver deixat caure Agama, en
el seu moment. 

Jo, la veritat és que la meva capacitat de sorpresa és
impressionant quan sent dir que el Govern, el que hauria d'haver
fet l'any..., no sé si és l'any 1980, o l'any..., era deixar caure
Agama, quan no hi havia cap solució alternativa a allò que
processava Agama. Ara hi ha hagut un abandonament, en
aquests anys, però és que, a més, hi ha hagut altres solucions -es
fa més formatge del que es feia anteriorment- hi ha altres
solucions que les que hi havia abans; sembla que la situació no
seria tan traumàtica com va ser en aquell moment, però la
realitat és que aquest conseller ha hagut d'aguantar, cada vegada
que se'n va a qualque lloc on hi ha producció lletera, que els
mateixos ramaders, el mateix sector que hauria d'agrair que el
Govern intervingués a Agama, l'única cosa que sent són
crítiques cap a la intervenció d'Agama. Jo, perdoni, jo no vaig
viure aquell moment, però no em deixa de cridar l'atenció, (...)
que el Govern s'ha de desfer d'Agama, és a dir, és una situació
generalitzada. 

El que passa és que no sé si això és una cosa visceral o
racional; em dóna la impressió que ens movem, més bé, amb
visceralitat, amb gent que té certes queixes o certs prejudicis
cap a l'actuació d'Agama durant un cert temps o que creu que la
seva actuació no va ser correcta, i això els produeix una
visceralitat de dir, en primer lloc, que no va ser correcta la
intervenció d'Agama, que s'hauria d'haver deixat, en aquell
moment, que desaparegués i, en segon lloc, que creu que la
solució és que Agama surti del mercat i quasi, quasi (...) que
Agama desapareixi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2052/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
contra els cans assilvestrats que provoquen sacrificis en el
ramat oví.

Pasamos, pues, al segundo punto del orden del día que
es la Proposición no de ley número 2052/96, presentada por
el Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM. Para la defensa
y exposición de esa proposición no de ley, tiene la palabra
el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La presència de cans assilvestrats,
que en castellà es coneixen com a cimarrones, al camp de
les Illes Balears, provoca danys importants, molt
considerables que, fins  i tot, ha fet que algun productor
d'oví es retiràs de la producció a partir de determinades
quantitats de carn feta per aquests cans que, fins i tot, en
moments determinats, actuen en manades, en grups.

El fet que moltes vegades sigui impossible identificar el
propietari dels cans que han fet les destrosses, que han
causat danys que, a vegades, són importants -es parla de
dotzenes de bens morts- pel fet que no portin cap tipus
d'identificació, impedeix que els pagesos puguin reclamar
les indemnitzacions corresponents als propietaris i ha fet
que les companyies asseguradores siguin més criques i
exigents a l'hora d'establir les primes, els pagaments que
s'han de fer per poder assegurar els seus ramats contra
aquesta eventualitat, contra aquest sinistre.

D'altra banda, segons la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, els
ajuntaments són els responsables de la recollida dels
animals vagabunds o abandonats, i aquests ajuntaments es
troben amb vertaderes dificultats a l'hora de crear els serveis
de recollida i acolliment donat l'alt cost que representa,
perquè cada ajuntament o grup d'ajuntaments hauria de
crear uns centres d'acollida i recollida que tenen unes
característiques molt concretes, reglamentades a partir del
desenvolupament de la Llei 1/1992, i la necessitat de
contractar un personal suficient per dur aquesta feina, un
personal que sí es té, en part, però la recollida dels cans que
deambulen sense control dins els pobles, no és el personal
idoni, moltes vegades, per fer la recollida d'aquests cans
assilvestrats que són els que produeixen aquestes morts amb
els atacs contra els ramats d'oví, per una qüestió molt clara:
un ca assilvestrat no és més que una peça de caça, perquè
així ho defineix la mateix llei de caça, és una peça de caça,
és un animal al qual s'ha d'eliminar, s'ha de capturar i s'ha
d'eliminar, i l'encarregat, el responsable, el contractat per
l'ajuntament per recollir el ca que els veïns descuidats, els
ciutadans descuidats, han deixat lliure pels carrers, sense
control, té unes funcions diferents i necessita una
capacitació, o formació, i d'una idoneïtat diferent.
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Igual succeeix amb la dotació del material necessari per a
aquesta activitat, que ha d'incloure, la captura o eliminació dels
cans assilvestrats, com a mínim elements de caça, com és una
carrabina capaç de disparar dards sedants o, fins i tot, que
facilitin l'eliminació total d'aquests cans.

Aquest conjunt de coses ha fet que les assegurances agràries
que cobreixen aquests tipus de sinistres siguin més costoses;
açò implica un preu alt i és evident que, aquest fet, desincentiva
els ramaders que, molts d'ells, la immensa majoria, no
asseguren els seus ramats contra aquest tipus de sinistre. És un
fet, i tots ho sabem, que les assegurances agràries, totes, estan
subvencionades pel Govern de l'estat i, darrerament, hi ha
hagut, també, un sobrefinançament, o un ajut complementari,
per part del Govern de la comunitat autònoma, des de la visió
de, per una banda, la necessitat absoluta que funcionin aquestes
assegurances agràries perquè l'Administració, com se sap, a
partir d'una obligació de la Unió Europea, no pot finançar
sinistres que siguin assegurables, i el fet real que el nivell
d'assegurances agràries a les Illes Balears era dels més baixos
de l'Estat espanyol. 

A partir de tot açò i donat aquest fet i l'oportunitat que dóna
el fet que hi hagi hagut, darrerament, essencialment a l'illa de
Mallorca -a Menorca molt manco- atacs constants, al Pla i al
Raiguer, de grups de cans assilvestrats que han fet vertaderes
destrosses entre els ramats dels bens, és pel què presentam
aquesta proposició no de llei que proposa, simplement, que el
Parlament insti a promoure, en col•laboració amb els
ajuntaments de cada illa, una campanya per impulsar el
compliment de l'obligació establerta per la llei de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, del fet que tots els cans han
d'estar censats i han de dur, de forma permanent, la seva
identificació censal. En aquest sentit s'ha de dir que fonts de la
mateixa conselleria reconeixen, en respostes facilitades a aquest
diputat que els parla, vertaderes dificultats perquè es tengui un
cens absolut de tots els cans; existeix una obligació, emperò no
tots els cans estan censats, no tots els cans estan donats d'alta.

D'altra banda, proposam instar la Conselleria d'Agricultura
a impulsar actuacions puntuals de col•laboració amb els
ajuntaments de les zones més afectades que, en aquest cas,
serien el Pla de Mallorca i el Raiguer, per les activitats contra
la ramaderia ovina per part d'aquests cans assilvestrats, que
incloguin, en un moment determinat, la contractació de personal
-podria ser temporal- capacitat i la dotació del material
necessari que permeti l'eliminació ràpida del problema.
 

En aquest sentit he de dir que aquesta proposició no de llei
es va presentar dia 2 d'abril, coincidint amb unes destrosses que
hi havia hagut a l'illa de Mallorca; unes dues setmanes més tard
la conselleria anunciava la seva voluntat d'aportar, a alguns
ajuntaments, aquestes carrabines amb dards sedants que podrien
facilitar, d'alguna manera, aquestes actuacions. Nosaltres
continuam pensant que és una qüestió d'actualitat, que no es
tractava, simplement, de fer una actuació puntual, sinó que hi
hagi una obligació del Govern, que se senti obligat a actuar cada
vegada que sigui necessari i que sigui ràpid a l'hora de fer-ho,
àgil; sabem que apareix el fenomen dels cans assilvestrats i dels
atacs contra els ramats de bens, normalment, en èpoques molt
concretes de l'any; sabem que una de les causes és que
determinats visitants, turistes, que vénen a la comunitat,
compren o duen un ca i, a vegades, quan se'n van, l'abandonen,
i aquests animalets no tenen més sortida, per sobreviure, que
cercar-se la vida i, en aquest cas, ho fan atacant els ramats de
bens, amb la particularitat que, pel que expliquen els
especialistes, els tècnics, en el moment en què un ca vagabund
ha tastat la carn, ha fet sang una vegada, ja no és aturador, ja no
s'atura mai més, es converteix en un vertader perill que s'ha
d'eliminar perquè no té un altre recurs; ho continua fent de
forma constant i ja no només per saciar la seva fam, sinó per

saciar un instint de caça que fa que s'ajunti amb altres cans
i, jugant, fins i tot, provoquin aquestes destrosses.

I, finalment, la darrera proposta és instar el Govern de la
Comunitat Autònoma a crear una línia d'ajuts especialment
dirigida a fomentar i a abaratir les assegurances agràries que
cobreixin, com a sinistre, el sacrifici de ramat oví per part
dels cans abandonats o assilvestrats, des d'una perspectiva...,
nosaltres no és que pensem que les assegurances agràries
s'han de subvencionar amb l'alt nivell que se subvencionen
sempre, però que l'única manera que s'instaurin, que es
consolidin, que arribin a ser acceptades per part de la nostra
pagesia, és que aquests tastin, provin, comprovin, i per açò
se'ls ha d'incentivar, que els convé que açò sigui així, que
se'n beneficien, de tenir els seus ramats assegurats; fins ara
açò no ha succeït i es tracta de promoure-ho. Açò té un cost;
l'Administració central ho va entendre i va subvencionar,
pràcticament, la meitat de totes les assegurances agràries,
totes, però va discriminar positivament determinats tipus
d'assegurances perquè eren les que necessitaven tenir un
suport més efectiu, un suport més intens, perquè hi havia un
major desinterès per part dels agricultors, ramaders, que
eren els interessats. Per tant, es tracta de fer aquesta feina
d'incentivació durant un temps; suposam que açò, després,
no serà necessari i desapareixeran però, ara i en aquest
moment, és l'única manera, segurament, d'aconseguir que la
pagesia, els agricultors de les illes es puguin sentir
identificats amb aquests processos i aportin..., s'apuntin,
d'una vegada per totes, a aquests procés assegurador.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. ¿Grupos que quieren intervenir?. Sra.
García i Querol, tiene la palabra por el Grupo Socialista.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam amb una proposició
no de llei presentada pel Grup Nacionalista-PSM que jo crec
que és interessant, primer perquè, com he dit, és una cosa
que està, en aquests moments, d'actualitat, ha sortit a tota la
premsa, els ramaders s'han queixat, s'han fet públiques
determinades destrosses i (...) determinades dificultats i, per
tant, és un tema d'actualitat; però també és un tema
important des d'un punt de vista econòmic, pels ramaders,
des del punt de vista legal quant al fet que els ajuntaments
tenen competència sobre aquest tema però no poden arribar
a cobrir-la, des del punt de vista d'higiene pública i des del
punt de vista, també, de la protecció als animals que viuen
a l'entorn humà o dels que no viuen a l'entorn humà, i des de
tots aquests punts de vista, per tant, és un tema important
que nosaltres creim que el Govern de la Comunitat
Autònoma hauria de tenir present.
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De fet, un parell de dies després de sortir els problemes a la
premsa, el mateix Govern va manifestar que tenia pensades
algunes iniciatives, com assignar carrabines amb dards sedants
per caçar els animals vius, instal•lar gàbies per caçar viu
l'animal per tal de poder-los identificar, sempre, i aplicar un xip
a les orelles dels animals perquè es pogués identificar l'animal
un cop capturat, i aquestes eren idees que el mateix Govern
manifestava com a possibles a realitzar. Jo crec que aquestes
idees que el Govern manifestava, en el seu moment, cauen dins
el segon punt de la Proposició no de llei, que diu "instar la
Conselleria d'Agricultura a impulsar actuacions puntuals sobre
aquesta matèria" i, per tant, suposo que el Grup Popular no
tendrà cap problema en aprovar-la.

Volia fer una referència que, finalment, ha fet el Sr. Orfila,
quan la presentava, relativa a les assegurances agràries; feia
referència al fet que el Ministeri d'Agricultura té una línia
d'ajudes, ja, però també volia dir que s'ha intentat explicar, de
qualque manera, que la subvenció de les assegurances
significava un incentiu per als agricultors, i jo voldria, només,
fer constar, i de passada, que no crec que sigui només, aquesta,
l'única manera d'incentivar els agricultors perquè cobreixin els
riscs econòmics amb assegurances agràries, per aquest cas i per
a qualsevol altre. 

Res més. El nostre grup donarà suport a la proposició no de
llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. García i Querol. Sr. Pax, tiene la
palabra por el Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Senyores i senyors diputats, una
vegada llegida i estudiada aquesta proposició no de llei i
després d'haver informat oportunament sobre l'actuació que
porta a terme el Govern balear, he de dir, com a introducció,
que la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha posat en marxa un
programa d'actuació contra els cans assilvestrats per tal de
lluitar contra aquest fet que tantes pèrdues ocasiona als
ramaders d'oví. 

La presència de cans assilvestrats a Balears és cada vegada
més freqüent. L'alt nivell de vida d'aquesta comunitat ha permès
el creixement de segons habitatges a gran part de les zones
rurals de les nostres illes, fet, aquest, que ha corregut paral•lel
a l'adquisició d'animals de companyia, tant per a la custòdia
com per a l'esbarjo dels seus propietaris en aquests nous
habitatges. L'afluència temporal de visitants a l'època estiuenca,
amb una aparent major sensibilitat cap als animals de
companyia que s'acull com a precària durant l'estiu, ha estat,
també, motiu de creixement del cens caní durant determinats
mesos de l'any. La desídia d'alguns ajuntaments per organitzar
i disposar de servei de recollida d'animals abandonats, que han
esdevingut vagabunds i, més tard, assilvestrats, ha contribuït,
també, a l'augment d'aquest problema. 

No és difícil establir una correlació cronològica entre la
presència d'atacs de cans assilvestrats al bestiar,
generalment oví i (...), i les temporades d'escassa incidència
turística a les illes. Què motiva aquesta situació?, (...) són
les dues qüestions, amb un augment d'animals per part de
propietaris temporals, fugida d'animals de segons habitatges
per falta d'alimentació i atenció entre setmana, disminució
de visitants que contribueixen a l'alimentació de cans
vagabunds, disminució de residus orgànics comestibles en
punts de recollida de fems a zones pròximes a enclavaments
turístics, que serveixen d'alimentació a aquests animals, i un
altre punt que la gent no coneix, que són animals domèstics
que ni els seus mateixos propietaris saben que s'escapen
cada nit i que tornen l'endemà i..., vaja, no ho coneixen.

Bé, després d'aquesta introducció, el programa
d'actuacions que du, ja, a terme la conselleria, els punts
d'actuació que proposa i que ha posat en marxa la
conselleria per lluitar contra la presència de cans
assilvestrats i les seves males conseqüències, són les
següents: 

Identificació de cans; està previst un projecte d'ordre
d'identificació obligatòria de cans mitjançant un sistema (...)
o tatuatge, d'acord amb un contingut de l'article 23.3 del
reglament aprovat pel Decret 36/94, de 13 de maig, que
desenvolupa, precisament, el que vostè diu, la Llei 1/92, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà; aquest
ordre preveu que aquest sistema d'identificació vagi lligat al
cens caní municipal, amb la qual cosa ja tendríem açò.
Aquest sistema permet la identificació ràpida i veraç, una
vegada capturat l'animal, del seu responsable civil. En
aquests moments, les normes internacionals
d'estandartització -la ISO- del microxip han estat aprovades
però no publicades. La conselleria, per obviar aquest tema
i accelerar la prompta posada en marxa de la identificació,
ha establert un projecte d'ordre del sistema d'homologació
provisional que permeti la utilització de microxips existents,
actualment, al mercat; això és degut a què un dels acords
adoptats pel comitè ISO ha estat que els lectors disposin de
sistemes de lectura polivalent durant un període d'anys, a
efectes de permetre la identificació de xips aplicats abans de
la data d'homologació, amb efecte retroactiu, per dir-ho
d'alguna forma. 
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Una segona actuació és la col•laboració amb els ajuntaments
de zones afectades, establint una línia d'ajudes a ajuntaments
que organitzin, de forma comarcal, la recollida i custòdia dels
animals vagabunds i abandonats, a efectes d'evitar que aquests
acabin sent assilvestrats. Aquestes línies d'ajuda s'establiran
mitjançant un ordre de la conselleria establint els requisits
mínims i quantia de les ajudes. La conjunció d'aquestes
actuacions i una major sensibilització, tant dels propietaris
d'animals com de les activitats municipals, ajudarà, en un
termini relativament curt de temps, a l'eliminació d'aquest
problema. 

La conselleria ja ha iniciat l'adquisició de rifles i armes
especials, com ja vostès han dit abans, que disparen projectils
anestèsics i permeten la captura dels possibles animals
assilvestrats sense ocasionar-los danys. Igualment, a través del
Secona, el Servei de conservació de la naturalesa, s'autoritzarà
la posada en marxa de paranys i llaços especials que permetin
la captura d'aquests animals vius per mètodes incruents, situats
a lloc estratègics de les zones afectades per atacs de cans
assilvestrats. Amb aquests sistemes es facilitarà la captura dels
animals i la posterior identificació de l'animal i del propietari.
La utilització del rifle estarà restringida a personal especialitzat,
així com a la Guàrdia Civil, mitjançant un conveni de
col•laboració ja que no pot tenir armes qualsevol persona, sinó
que és una cosa molt estricta.

Sr. Orfila, no li puc admetre el tema de les assegurances.
Dins la gamma de les assegurances agràries, la varietat
pecuària, les assegurances específiques per a bestiar oví
cobreixen, ja, els accidents motivats per atacs de cans
assilvestrats als reproductors i la cria. La conselleria
subvenciona aquestes assegurances de tal manera que el
desemborsament ocasionat pel ramader que subscriu la pòlissa
es redueix, quasi, en un 50%. La subvenció de la conselleria és
del 20% del cost més un 5, un 6, per (...), etc., de la prima de
l'assegurança que, unit a l'ajuda que concedeix el (...), motiva
que el cost mitjà de l'assegurança per oví sigui de 46 pessetes;
açò vol dir que, si un ramat té 100 caps -mil duros, que és el que
ells diuen- estaria cobert; és a dir, són actuacions que ja du a
terme i que no pot dir..., instar, perquè ja es fa. 

Sincerament, crec que moltes de les seves proposicions no
de llei són, simplement, reiteracions de les actuacions que ja du
a terme el Govern balear. Per tant, el Grup Parlamentari Popular
votarà en contra perquè ja entén que es du a terme. Moltes
gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport manifestat
pel Grup Socialista i dir que tampoc no és cap sorpresa que
el Grup Popular no doni suport a les nostres propostes;
normalment, la seva argumentació sol ser la de dir que, com
que ja ho tenien previst o com que ja ho comencen a fer, no
és necessari que ho aprovin, i jo, aquí, he de recordar coses.

Aquest sistema d'identificació, per tatuatge o per xips,
tatuatge indeleble o per aquests microxips, es va establir, ja,
a la llei, la necessitat que es fes, a la llei de protecció dels
animals, i parlam de l'any 1992. La conselleria no ho va
desenvolupar amb un reglament que vam exigir els grups de
l'oposició, període de sessions rera període de sessions, fins
a l'any 1994, el 13 de maig, i fa dos anys i encara no ho ha
posat en pràctica; té gràcia que, en el moment precís en què
un grup parlamentari du una proposta al Parlament de les
Illes Balears demanant instar el Govern a posar-ho en
pràctica, ja ho tenien previst, ja estava a punt, ja estava a
punt de fer-se, ja no hi ha necessitat; per tant no instam el
Govern perquè ell ja s'insta totsol i ho fa tot totsol.

Igual succeeix amb aquest sistema d'ajuts dirigit als
ajuntaments per dur a terme la gestió de centres de recollida
i acollida dels cans vagabunds; és una altra qüestió que va
quedar establerta a la Llei 1/1992, de protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà, i els ajuntaments s'han trobat
amb greus problemes a l'hora de posar-ho en pràctica, greus
problemes financers i d'altre tipus; fins i tot han hagut
d'improvisar, i vostè sap perfectament que s'ha reclamat la
insularització o la comarcalització d'aquest servei per
facilitar que es posassin en marxa i, evidentment, per fer-ho
es demanava, s'ha demanat el suport, que fins ara no ha
existit, del Govern de les Illes Balears. Vostè ara ens diu
que sí, que està previst, hi ha un projecte d'ordre, un
avantprojecte d'avantprojecte d'ordre i que, si Déu ho vol,
un dia ho farem i, per tant, que no és necessari donar suport
a la nostra proposta.

Miri, l'apartat que manco pes específic té de la nostra
proposta és el de les assegurances. Els puc convenir -ho han
dit els dos grups que han intervingut- que, possiblement,
sigui la qüestió que ja ha estat més tractada, més afrontada
des de l'Administració; així i tot, s'està demostrant que no
funciona, i la prova és que poquíssims pagesos s'hi estan
apuntant, en aquests moments, poquíssims pagesos; la trista
realitat és aquesta, que, tal vegada, la qüestió ja no és,
simplement, la d'abaratir les assegurances, el cost de la
prima, sinó fer una campanya de divulgació, d'explicació,
d'informació als ramaders d'oví perquè s'hi apuntin, perquè
entrin en la dinàmica de les assegurances; alguna cosa s'ha
de fer i el que està clar és que, amb el que s'està fent fins a
aquest moment, no és suficient com perquè els ramaders
assegurin els seus ramats. 
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I em pot creure i vostè ho deu saber ja, deu tenir alguna
experiència; bé, a Menorca els darrers anys no hi ha hagut
massa -vostè té molta sort, d'ençà que gestiona...- massa
matances de bens, però jo he viscut matances de bens i he
tengut ocasió d'anar-les a veure, d'anar a veure la destrossa que
havien efectuat, quan vaig gestionar Agricultura, i és realment
impressionant, i he vist la desolació d'aquell pagès que, a partir
d'aquella destrossa -li han destrossat cent ovelles, he vist cent
ovelles capolades a una mateixa finca- ha abandonat, de manera
definitiva, ha abandonat, era la seva ruïna, allò no donava com
per...; i, fins i tot a partir d'aquestes experiències, als ramaders
d'oví els costa donar la passa d'assegurar; hi ha una
desconfiança, hi ha dificultats de comunicació, manca
d'informació, i crec que l'Administració s'ha de fer ressò
d'aquestes qüestions, primer, perquè no podem perdre un
apartat, o un subapartat, de la ramaderia a les illes, l'oví; jo som
dels que pensen que té futur, pot tenir futur a les Illes Balears i,
per tant, les dificultats amb què es troben les explotacions han
de ser aplanades, en tot el que sigui possible, des de la mateixa
administració, i aquí entra la feina d'orientació, de formació,
d'informació, d'assessorament a la pagesia i també, a vegades,
aquesta de subvencionar determinats tipus d'assegurança agrària
a partir de finançar, de subvencionar les primes perquè siguin
més acceptables.

Per tant, que no m'aprovassin el punt tercer ho hauria pogut
entendre, però que no m'aprovin els altres em sap greu, perquè
entenc que vostès tenen unes consignes determinades o una
política a seguir, però la nostra actitud -em pot creure, Sr. Pax-
era constructiva, era positiva, era una proposta que fèiem en el
sentit d'aportar, de forma positiva; el Parlament dóna suport a
unes actuacions que el Govern ja té previst iniciar o que està
disposat a iniciar, idò millor que millor per a ell, no li feim cap
mal, al contrari, li donam suport; per tant, creim que, fins i tot,
el Govern hauria de demanar el suport del Parlament per a
moltes de les actuacions que vol dur a terme. En aquest cas,
vostès creuen que n'hi ha suficient, amb el que es té previst, i no
hi ha massa coses més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, seguro que es tan
conocedor como yo de la Llei 1/92 sobre la protecció dels
animals, i una de les coses que diu la llei és que els responsables
són els municipis i, en cas que els municipis no se'n facin
càrrec, la Conselleria d'Agricultura intervendria, sempre cobrant
la part que li correspon, vostè ho sap. 

No li puc admetre, ja li he dit, allò de les assegurances,
perquè és una cosa...; nosaltres no podem agafar un pagès i dir-
li que asseguri, perquè és una cosa voluntària; el pagès té
coneixement de les 6 pessetes per ovella i vostè també, Sr.
Orfila, sap que si una cosa no val res, no costa res i els pagesos
no fan cas de les coses gratuïtes, els han de costar una mica. És
una qüestió de la qual em faré càrrec a Menorca, que és la meva
competència, que estiguin ben informats d'aquesta línia (...).

Després, jo no puc instar el Govern a fer una cosa que ja fa,
i no es preocupi, Sr. Orfila, que jo m'encarregaré de traslladar
al Govern el suport que el Parlament li dóna per aquestes
actuacions que es van fent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pax. Por consiguiente debo entender del
debate que se pueden votar los tres puntos de la Proposición
no de ley simultáneamente, si no hay ningún inconveniente.

¿Señoras y señores diputados que votan a favor de la
Proposición no de ley?

¿Señoras y señores diputados que votan en contra?

¿Abstenciones?

Por consiguiente, creo que hay 6 votos a favor por 9 en
contra y ninguna abstención. Queda, pues, rechazada la
Proposición no de ley.

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