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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria per tal d'explicar les accions de govern que
pensa dur a terme (RGE núm. 4000/96)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, recomençarem la sessió de la
Comissió d'Economia que va quedar ajornada el passat dia 25 de
setembre i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

No n'hi ha. Passam, idò, a continuar amb el debat que es
deriva de la compareixença sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria per tal d'explicar les accions de
govern que pensa dur a terme.

Havent fet l'exposició l'Hble. Sr. Conseller, replicat la
representant del Grup Parlamentari Mixt i contrareplicat el
conseller, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, va intervenir la seva representant, contestant-li
l'Hble. Sr. Conseller. En aquest moment es va interrompre, per
part d'aquesta presidència, la sessió; com a conseqüència,
correspon intervenir, en torn de rèplica, el diputat de l'esmentat
grup parlamentari. Vol la paraula, Sra. Diputada?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Molt curt, només dues paraules, perquè realment ha passat
una setmana i ja hi hagut altres esdeveniments, que s'han
produint durant aquesta setmana. Només voldria que avui
concretàs com està la situació del tema Yanko. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Bé, respecte al tema Yanko, sap que avui, crec que a les
12,30, es reuneix la comissió liquidadora perquè hi ha hagut, ho
tenc per aquí, no sé si ho facilitar, l'autodeclaració de fallida. Ja
tenim pràcticament solucionat el problema, gràcies a Déu. En
concret, els sindicats, hi ha hagut un acord entre sindicats i
l'empresa, que en principi es perfila com l'adjudicatària o la
compradora de les marques de Yanko, es recol•locaran els 130
llocs de feina, és a dir, el darrer dia que vàrem parlar, vostè i jo,
dèiem que hi havia una reunió de tots els implicats i, en aquest
moment..., bé, la primera reunió va acabar, més o manco, bé. Es
va donar una primera passa per a l'apropament de totes les
persones o de totes les entitats que estaven interessades en
Yanko, des de l'Agència Tributària, (...), el Govern com a
mediador, els sindicats i els representants del Sr. Camp. Durant
aquesta setmana, s'han seguit les negociacions, s'ha retirat la
impugnació de l'acord de la comissió liquidadora, (...) hi ha una
impugnació pendent que diuen, que és la de Seur, els informes
jurídics que tenc que no pot anar endavant per mor que era una
impugnació (...) a la que han renunciat, per tant, té una viabilitat
jurídica molt difícil, per tant, jo crec que entre avui i els pròxims
dies, ja quedaran definitivament adjudicades les marques de
Yanko, o el patrimoni de Yanko, al Sr. Camp, si no hi ha una
oferta millor. Pens que anirà per aquí, respectant els acords que
es varen prendre originàriament fa una sèrie de mesos, que

estaven provocats per la pressió de tots els medis polítics i
socials de les illes. Crec que el resultat ha estat bastant bo i
ens hem de felicitar. Evidentment, el cost econòmic ha estat
molt elevat, però, crec que si a un costat posam el cost
econòmic i, a l'altre costat, posam el cost social, crec que
prima l'interès social d'aquesta resolució. Entenc que és un
èxit que, després de totes les discussions, malentesos,
pressions, fins i tot, declaracions fora de terme, haguem
arribat a una solució com la que tenim. Però, ja li dic que
avui ens queda..., dic això i estic avançant el resultat de la
comissió liquidadora que s'ha de constituir avui a les 12,30.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila
i Pons.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Permeti'm, Sr. Conseller, que
agraeixi, en primer lloc, la seva presència per segona vegada
davant aquesta comissió, per explicar i debatre el programa
d'actuacions de la seva hectàrea de gestió. Que quedi ben
clar que l'absència dels diputats de la primera, o de la
prevista segona part de la seva primera compareixença, no
va ser fruit d'una actitud de minusvaloració de la seva
conselleria, al contrari, una exigència que una qüestió tan
important com és la política agrària, de comerç i industrial
pugui ser tractada amb el rigor i la profunditat que es
mereix.

Seria difícil debatre la totalitat de les actuacions que té
previstes, per això, des del PSM, ens limitarem a demanar-li
determinades concrecions de la manera més telegràfica
possible. Esperam que el president tengui en compte la
llargària de la seva intervenció a l'hora de respectar el temps
que ens atorga als diputats.
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En primer lloc, li demanarem concrecions que es refereixen
al futur de les empreses públiques que depenen o estan adscrites
a la seva macro conselleria. Quan desapareixerà Seamasa, Sr.
Conseller? Per quin motiu estam com estam, en aquests
moments, a final d'any? Per què encara no l'han dissolta? Per què
encara no han dissolt l'empresa fins aquest moment? (...)
polítiques de foment dels cultius marins, pràcticament
abandonades fins ara, s'abandonarà del tot amb la desaparició de
Seamasa? Pensa que els cultius de peix, per la contra, tenen futur
a les illes? En aquest sentit, pensa prendre mesures per tal de
potenciar-los? Pensa, Sr. Conseller, prendre mesures per tal que
els cultius de marisc, essencialment ubicats al port de Maó, no
desapareguin per la pressió d'altres usos dins d'aquell port, un
port que prest serà responsabilitat de la Comunitat Autònoma?
Per quan, Sr. Conseller, la depuradora de marisc que la
Conselleria es va comprometre a impulsar devers l'any 1987?

L'escàndol, Sr. Conseller, de la gestió de Sefobasa ha posat
d'actualitat les empreses públiques i el seu paper. Fa molt temps
que repetim que Semilla és una empresa que s'hauria de
reconvertir o desaparèixer. Ha servit massa vegades per dur a
terme activitats que s'haurien de fer des del propi sector a través,
per exemple, del moviment cooperatiu. Què pensa fer amb
aquesta empresa? Volem que sàpiga Sr. Conseller, -evidentment,
no és cap amenaça, simplement, explicar el nostre programa
d'actuacions-, que pens fer un seguiment molt estricte, molt
rigorós de totes les qüestions que fan referència a aquesta
empresa. L'Institut de Biologia Animal, Sr. Conseller, vostè ho
deu saber, té un vell contenciós amb els consells insulars. El de
Mallorca, quan estava presidit pel Sr. Verger, va deixar de pagar,
de fer aportacions, mentre el de Menorca aportava 13 milions
anuals, i el d'Eivissa i Formentera uns quatre o cinc. No creu que
és hora que el Govern assumeixi les seves competències i la seva
responsabilitat en matèria de sanitat animal i fer front, a partir
d'ara, a la totalitat de les despeses de l'Institut i de les seves
campanyes, perquè si des de la conselleria només fan front a les
campanyes que s'ubiquen o circumscrites a l'illa de Mallorca, es
discrimina ramaders de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. I si
no ho fa, s'està maltractant als ramaders de l'illa de Mallorca que
tenen dret a rebre tot el tractament necessari per fer front als
possibles problemes de la sanitat animal, competència que és,
exclusivament, seva.

En relació a la seva afirmació de la setmana passada, quan va
parlar d'estrictes controls sanitaris del ramat, una pregunta molt
concreta. Pensa tornar a impulsar que les campanyes de
sanejament ramader abastin la totalitat del ramat oví? Ja sap que,
en aquest moment, es fan de manera parcial. Té previst assumir
campanyes que, fins ara, sols han duit a terme els consells
insulars contra malalties del vaccí, per exemple, un sector
especialment sensible, molt específiques com són la
piroplasmosi, hipodermosi, en llenguatge popular, el mal groc o
els bards, que són malalties endèmiques que afecten al vaccí de
les illes però que tenen molt que veure amb la productivitat de la
ramaderia que les pateix? Pensa, a través de l'Institut de Biologia
Balear, i amb fons de la conselleria, atacar amb força la
presència encara molt important de mamitis subclínica en el
ramat vaccí de les illes que, finalment, també té que veure amb
la qualitat de la llet? Què succeirà, Sr. Conseller, amb la
globalitat d'aquestes empreses públiques quan es transfereixi
agricultura als consells insulars? Quina és la seva visió del tema?

Un repàs ràpid, Sr. Conseller, al sector lleter. El Picab,
el Pla integral concertat de l'agricultura a les Balears, no es
va executar en la seva globalitat, vostè ho sap perfectament.
Pensa que encara té vigència? Nosaltres entenem que tres
problemes afecten al sector lleter, em vull detenir
especialment perquè és un sector, també, especialment
sensible i amb una situació prou perillosa. Entenem que
l'afecten tres problemes de forma global. D'una banda, la
necessitat d'incrementar la productivitat, que no la
producció, a vegades, de les explotacions per la via de
reduir costos de producció, optimitzar els processos de
transformació, és a dir, política industrial, i tenir una
política de comercialització correcta. Crec que podem
coincidir perfectament. Però quines mesures impulsarà la
conselleria per abaratir, per contribuir a l'abaratiment dels
costs de producció del sector lleter? Com pensa impulsar,
Sr. Conseller, les cooperatives de producció? Vostè en va
parlar, la seva política vol dir que s'impulsarà l'explotació en
comú de la terra? Va parlar de polítiques de producció
cooperativiztades, comuns. Pensa impulsar un procés de
concentració parcel•lària a les illes, seria, realment una
novetat. Com impulsarà que les explotacions aprofitin
millor els recursos propis per eliminar (...)? Ha previst, Sr.
Conseller, formules per afrontar compra en comú, pinsos,
adobs, que tenen molt que veure amb el cost final de la
producció per poder abaratir preus? Es té suficient
infraestructura per dur a terme aquesta política? Quin paper
jugaran les cooperatives de segon grau que, vostè ho sap,
han estat creades per l'impuls de la conselleria, de l'anterior
conseller, van ser deixades després de la mà de Déu, és a
dir, deixades morir de finor en posterioritat, hi haurà un
canvi respecte a la política cooperativista de segon grau?

Industrialització, i seguim en el sector lleter, vostè sap,
li he dit més de dues vegades que la gran assignatura
pendent del sector agrari, agroalimentari, a l'Estat espanyol,
és la industrialització. Aquí està el bessó del problema i no
s'ha sabut afrontar amb polítiques encertades, endevinades
ni per part de la Comunitat Autònoma ni del Govern
espanyol ni, moltes vegades, des de la política comunitària
que ha tengut una política dispersa i poc efectivament en
aquesta qüestió. Però, seguim en el sector lleter, referit a la
industrialització. Creu, Sr. Conseller, sincerament, que a
Mallorca, atès el volum decreixement en la producció
lletera, hi pot tenir cabuda més d'una central lletera? No
pensa que el Govern, en el seu moment, hauria d'haver
impulsat una convergència dels sectors productor i
transformador per aconseguir aquesta única central? Encara
som a temps? La notícia d'un acord d'aquest tipus, que ha
sortit aquests darrers dies als mitjans de comunicació per
optar, de forma possible, a la compra d'Agama, com és
valorada per vostè des d'aquesta perspectiva? Una altra
qüestió, també referida a la industrialització del sector lleter,
Sr. Conseller, és el suport absolut per part del Govern a
l'opció El Caserio, a Menorca, pot tenir conseqüències a
partir que es va produir la venda d'aquesta empresa a la
multinacional Kraft. No és bo, i crec que tots estam d'acord,
posar tots els ous dins el mateix paner. Com impulsaran la
diversificació a Menorca quan, ara, el 70% de la producció
lletera és absorbida per El Caserio, per Kraft? Pensa fer res,
Sr. conseller, per potenciar l'acord entre els
comercialitzadors de formatge de Maó avui, excessivament
atomitzats? Sap, Sr. Conseller, té constància que són més
d'una dotzena que, en aquests moments, comercialitzen sols
el 30% de la producció lletera transformada, lletera
formatgera, de l'illa de Menorca? Deu ser conscient que així
no es pot fer màrqueting, no es pot fer publicitat, no es pot
parlar seriosament d'anar a conquerir nous mercats. Què
farà, des de la conselleria, per orientar, per informar, per
ajudar a aquest sector perquè s'organitzi i pugui fer front a
unes exigències que li fan des del mercat?
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Comercialització, encara que sigui un tema ben lligat a
l'anterior. I l'acord intersectorial, Sr. Conseller, què pensa fer
concretament per potenciar-lo? Consum de llet fresca, avui a
l'horabaixa discutirem en el Parlament, a la Comissió
d'Economia, una proposició no de llei del nostre grup, o demà al
matí, no ho record, sobre una campanya que proposam per
potenciar el consum de la llet fresca. Sap que amb aquesta llet,
llet fresca del dia, no hi ha competència possible. Sap que, per
contra, Sr. Conseller, la presència de marques de llet de la
península encara és dominant als mercats de les illes. I en el
sector hoteler, que és un gran consumidor de llet, per cert, veu
alguna possibilitat d'acord? Sap, Sr. Conseller, que un dels
condicionats que té el sector agrari, agroalimentari, per dur a
terme l'acord intersectorial és el problema de com el sector
hoteler fa els pagaments, que és, normalment, en 90 o 120 dies,
i que els agricultors i les seves organitzacions estan incapacitats,
en aquests moments, per fer front a la despesa que representa per
ells, endeutar-se per poder subministrar a aquestes empreses
hoteleres? Té alguna política respecte a aquesta qüestió? Quin
paper jugaran en aquest acord intersectorial, si és que s'ha de
promoure, vostè en va parlar molt de passada, des de la
conselleria, quin paper hi jugaran les cooperatives de segon
grau?

Promoció dels formatges de les illes en el sector turístic, una
qüestió concretíssima, Sr. Conseller, però important, té algun
projecte al respecte? Simplement li vull recordar dues dades,
nombre de visitants a les illes, 10 milions de persones anuals,
nivell de consum de formatge als seus països d'origen, 3,5
vegades més que a Espanya, mitjana, hi ha països que moltes
vegades més, 7 vegades més que a Espanya. Sap, Sr. Conseller,
que la presentació és fonamental en aquest sentit i, per tant, en
aquesta qüestió anam molt endarrerits. Som molt rústics a l'hora
d'oferir una presentació agradosa de la producció de formatge.
Ha vist, Sr. Conseller, les noves presentacions de formatges
europeus, presentats com a regal?, Gouda, Parmiggiano
Reggiano, Bofort, Camembert, no és l'hora d'imitar-los des de la
nostra comunitat autònoma? Què farà la conselleria per potenciar
aquestes idees? Per cert, quina aportació va fer, finalment, Sr.
Conseller, el Govern a Kraft, d'encà que es va comprar El
Caserio? Són més de 300 milions de pessetes? La seva doble
conselleria, o triple conselleria, (...) pel conveni famós que es
signava i que havia de garantir la compra de la totalitat de la
producció, incrementar la compra, i l'altre conveni que..., i l'altra
ajuda que es va donar per millores tecnològiques, que era molt
més important que la primera, sols era de 50 milions, quins
condicionants es van posar a Kraft per rebre aquests ajuts de
l'administració? Va parlar, Sr. Conseller, de nous mercats, quins
plans té per cadascun dels problemes amb denominació d'origen
o amb etiqueta QC, qualitat controlada? Quines quantitats pensa
destinar aquest any? Sap, Sr. Conseller, que la nostra comunitat
és la que menys destina al manteniment dels consells reguladors
de les denominacions d'origen de tot l'estat? Si vol li puc fer
arribar un (...), que em van fer arribar des del Ministeri
d'Agricultura, l'Institut Nacional de Denominació d'Origen,
concretament, que demostra que som la que menys fa per
potenciar el funcionament dels consells reguladors de les
denominacions d'orgine. Sap, Sr. Conseller, que som la
comunitat autònoma que més poc destina a fomentar el consum
de productes agroalimentaris propis? Sap que som l'única
comunitat autònoma que no fa campanyes específiques de
foment del consum de productes agroalimentaris concrets?

Poc a poc se'n va el temps, Sr. Conseller, dues qüestions
concretes: fruites i verdures. Potenciació dels mercats de
venda directa, quins plans té al respecte? Quants mercats
nous de venda directa de fruites i verdures pensa potenciar?
Sap que hi ha mercats que han aconseguit, han fet possible,
que alguns agricultors que estaven a punt d'abandonar,
fruiters i productors de verdura, s'hagin mantingut en
l'activitat agrària, donant sortida a problemes que no són
globals, però si vostè i jo coincidim en una cosa és que una
sortida global al problema agrari a les Illes Balears no
existeix, són múltiples, petites solucions que afectaran i
beneficiaran a petits grups o petits subsectors del sector
agrari, valgui la redundància.

Plans que té respecte al possible acord intersectorial dels
productors de fruita i verdura i el sector hoteler? Com es pot
adequar l'oferta a la demanda? Són qüestions sobre les quals
vostè va parlar molt per sobre, però que són realment
essencials. (...) per poder subministrar en condicions, vostè
sap ue un dels problemes que tenen els hotelers, una de les
exigències dels hotelers, és que per parlar amb els
subministradors de fruites i verdures, l'exigència que fan és
que pugui subministrar tot el que compren, tot el que
consumeixen. Sap que hi ha una excessiva atomització de la
producció hortofrutícula a les illes. Sap que, a més a més, hi
ha molt poques organitzacions que, en aquests moments, es
plantegin la comercialització. Té plans concrets per
promoure, quin paper jugaran les cooperatives de primer i
segon grau?

Participació, vet aquí una altra assignatura que ha sofert
alts i baixos a la nostra comunitat autònoma i per...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, Jo li agrairia que anàs acabant.

EL SR. ORFILA I PONS:

M'ha tret la paraula, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

No.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies. Consell agrari, els seus antecessors, Sr. Conseller, el
van crear, el van ofegar, el van bloquejar, després, fins a
mantenir-lo en una situació d'hivernació que es manté en aquests
moments. El pensa potenciar? Com, amb quines mesures
concretes? Ara tenim les competències en cambres agràries, per
quan les eleccions sindicals agràries a les Illes Balears?

Dues paraules d'indústria, Yanko, ens ha parlat, dues
paraules, de les darreres negociacions, no insistirem, però sembla
que avui, vostè ho ha dit, és el darrer dia de les negociacions,
simplement dos comentaris petits, de qüestions que ens semblen
preocupants, el propi Sr. Villalobos deia avui al matí, a una
emissora de ràdio, que els treballadors seran qui més s'hauran
sacrificat en tot aquest procés. I l'altra qüestió que també ens
preocupa molt, la gran aportació que la Comunitat Autònoma ha
fet. Nosaltres l'instam, Sr. Conseller, i li demanam, en aquest
sentit, que sigui molt estricte en el repartiment de doblers
públics, perquè massa vegades es donen a empreses que no tenen
viabilitat, que no tenen plans que demostrin que són viables pel
futur, i qui ho paga, finalment, són els treballadors.

Foment industrial, -Sr. President, estic acabant-, fins ara ha
centrat les actuacions en fomentar el creixement del sòl
industrial, contradient, fins i tot, el diagnòstic del Llibre Blanc
d'indústria. Quina política pensa dur a terme la seva conselleria
al respecte? Va parlar, un moment, Sr. Conseller, de captació de
noves empreses, i aquest és el gran fracàs del Govern, les
bombetes de Petra, British Caledonian, American Eagle, quina
serà la propera? Com es planteja de forma seriosa, rigorosa, la
captació? L'informe de la Unió Europea sobre el futur de les
petites i de les mitjanes empreses concloïa que un dels principals
problemes de les petites i mitjanes empreses ubicades a la
perifèria d'Europa era la manca de partenaires, socis, de les zones
motors d'Europa que permetin a les nostres petites empreses
integrar-se dins del circuit de xarxes de comercialització, perquè,
evidentment, les nostres empreses totes soles no podrien. El
Govern ha fet molt poc, una festeta l'any passat, que va costar
molt, l'any passat o l'altre, i poca cosa  més. Què es farà per
cercar aquests partenaires, aquests socis per al futur?

Comerç, ha de reconèixer que el primer pla de
comercialització ha estat poc exitòs, així ho pensen els
propis empresaris. L'índex de tancament de comerços
segueix sent molt alt, especialment a la seva terra, a Eivissa
i a Formentera. Com pensa dotar al segon pla? No pensa
que per dissenyar-lo seria bo, positiu, comptar amb la
participació dels grups parlamentaris i, per suposat, del
sector? Manteros, què pensa fer per eliminar aquest
fenomen?

Finalment, transferències als consells insulars, torn
parlar d'agricultura. On està el grop amb el que s'han topat?
Per quin motiu tan d'incompliments de terminis i promeses?
Vostè sap, Sr. Conseller, que la garantia que va donar el
Govern dins la Comissió Tècnica Interinsular i al propi
parlament, va ser que dia 15 de maig d'aquest any hauria
d'entrar a la Comissió Tècnica Interinsular un projecte de
llei d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca. Per quin motiu no
s'ha fet? On és el grop? Quines són les dificultats? Els ajuts
comunitaris també es transferiran als consells, segons la
seva opinió? I les empreses públiques, com li he demanat
abans? Pensa, Sr. Conseller, que comerç i indústria es
podria transferir també en poc temps?

I la darrera, darrera, darrera, Sr. President, relacions amb
el Parlament, actitud oberta o d'enfrontament, Sr. Conseller?
La nostra posició és clara, li he dit a nivell personal més de
dues vegades, és la de convidar-lo a debatre i oferir-nos a
fer-li arribar totes les idees i propostes que siguem capaços
d'elaborar. Ha de reconèixer, Sr. Conseller, que davant
determinades actituds d'algun antecessor seu que es limitava
a contestar amb monosílabs, que es van fer famosos en
aquest parlament, "sí", "no", "cap", "gens", "poc", "mai"...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ja s'ha menjat la contrarèplica. Gràcies, Sr.
Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat (...), si començam
amb aparats que no funcionen, mal assumpte. Bé, li deia, Sr.
Diputat, que he estat absolutament incapaç de recollir totes
i cadascuna de les preguntes que m'ha fet, perquè tota la
seva intervenció ha estat una cadena de preguntes. Li deman
disculpes si no les contest totes, però,..., sí, si em passa una
còpia, jo li assegur que, de la mateixa manera que vaig dir
a la diputada Sra. Thomàs, que el que quedi pendent, sense
contesta, ho remetré per escrit al president de la comissió
perquè ho reparteixi als diputats i puguin tenir el màxim
d'informació. Com que, per ventura, no tendré prou temps
de contestar-ho tot, començaré per la darrera pregunta que
m'ha fet que era les relacions amb el Parlament.
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És obvi que m'interessa i consider que hem de tenir unes
relacions cobertes (...) de debatre tots i cadascun dels problemes
que puguin anar sortint. Quant als monosílabs, només faig
referència a ahir, ahir no vaig poder intervenir al Parlament, em
varen tallar per ser massa llarg. Li record, també, la meva
intervenció del primer dia. És a dir, jo crec que no estaran
precisament per monosílabs, estaran per altres qüestions.

Anam pel comentari, sí, també havia comentat l'absència de
diputats d'aquell dia que no ho prengués..., sap, quan vostès (...),
que no va ser així. Vull dir, jo no tenc cap inconvenient, ni en
sap greu, que es retirassin, ni ho vaig prendre com un fet en
contra de la meva persona ni contra ningú de la conselleria, ni
del Govern, ni molt menys.

Les empreses públiques, Seamasa, la darrera vegada que
vàrem intervenir, vaig parlar-ne, li puc dir que estam començant
o estam treballant (...). El que també saben, ho vaig dir, i
mantenc el que vaig dir fa una setmana, hi havia una empresa...,
que havia sortit a la premsa que hi havia alguna empresa
interessada en dur endavant els temes del Carnatge, el projecte
del Carnatge, llavors, nosaltres consideràvem que el projecte del
Carnatge era un tema interessant i, si la dissolució implicava
posar en perill el carnatge, ja veuríem si en lloc de dissoldre,
com a hipòtesi, es privatitzava, perquè qualsevol qüestió que
implicàs la modificació de la idea de dissolució passaria pel
Parlament, vull dir que es plantejaria aquí i es discutiria. Però
hem de tenir clara una cosa, tant si és per privatització com si és
de dissolució, en principi és liquidació com es va acordar al
Parlament, el tema està que Seamasa desapareixerà. Això és el
que vostès han de tenir clar, o ho hem de tenir clar tots. Les
funcions, per exemple, en cultius marins, les haurà d'assumir la
conselleria, o si hem de fer un (...) tant és, però el que m'interessa
és que aquests treballs, pocs, però importants, hem d'anar a més,
sobre cultius marins, hem de seguir endavant.

Em preguntava sobre el futur dels cultius marins, crec que és
molt important. És molt important, té futur. En aquest moment,
el problema, ja ho explicava l'altre dia, en cultius marins, per
exemple, per facilitar alevins, només tenim a la conselleria, o a
través de Seamasa, tenim (...), això s'ha de potenciar. Hi ha uns
estudis molt interessants sobre cultius marins en explotació..., en
lloc de fer la típica daurada que és el que sempre es treu i el que
en aquests moments pot arribar a perillar la comercialització per
haver massa estoc, s'han fet experiències amb èxit en déntols,
s'està criant déntols en captivitat, i pareix que hi ha bons
resultats. És a dir, si podem treure altres espècies de peix que
també es puguin criar en captivitat crec que hi haurà més
possibilitat d'explotació als diversos comerços.

El cultiu de marisc, miri, jo ara no li puc assegurar, però
crec que està a punt de firma, és a dir, treurem una ordre que
regularà el tema del cultiu de marisqueig (...), fins i tot,
ajudes al marisqueig. No sé si ja ha sortit, no sé si ja l'hem
publicada, o està..., però aquests dies ho estàvem discutint,
en aquests moments, jo, a vegades, temes tan concrets, em
costa una mica assegurar-los. Però, si està pendent, li
lliuraré una nota de quin és el projecte que estam tractant, i
si s'ha publicat, també li lliuraré còpia. Vull dir que ho
tendrà.

Sefobasa, ja sap que no és de la meva competència. El
tema d'Ibabsa, em parla de discriminació. Jo he rebut
algunes notícies i alguns comentaris, fins i tot, a través del
mateix conseller d'agricultura de Menorca, i estic revisant
aquesta qüestió perquè el que no vull, de cap de les
maneres, i crec que és inacceptable, és que hi hagi
discriminació d'una illa respecte a l'altra, o que una política
impliqui millorar sempre una illa i perjudicar a l'altra. Jo el
que tenc entès en principi, i està sotmès a revisió el que dic,
en el sentit que si no és així jo li don la meva paraula, si
d'alguna cosa serveix, que es modificarà, és que hi ha
algunes ajudes a sanejament (...) que es conveniaven amb
tots els consells. Amb el Consell Insular de Mallorca vàrem
deixar de conveniar, i la conselleria els va deixar de fer
perquè no hi havia conveni, mentre que si es mantenen a
Menorca i a Eivissa. A Menorca amb més quantitat perquè
són uns 13 milions de pessetes, (...) i a Eivissa, 5 milions de
pessetes. El Govern ha deixat de fer aquesta campanya a
Mallorca perquè l'assumeix el Consell, supòs. No la fa el
Consell? Llavors, no es fa. El que no pot ser tampoc és que
perquè no hi hagi una aportació d'una institució que sempre
estàvem d'acord en treballar, nosaltres haguem d'assumir la
totalitat de l'import i, en canvi, les altres illes, perquè els
consells són, ho direm així, més responsables o (...) tenguin
més interès en aquell punt concret, ells hagin d'abonar. Aquí
ho paga tothom o no paga ningú. Estic d'acord que s'ha de
fer i és molt important que es facin aquestes campanyes de
sanejament, però el que no pot ser..., tots som responsables
i tots hem de ser responsables d'això. Si només nosaltres ho
hem d'assumir, n'hem de parlar, però, llavors, vostè sap que
normalment els pressupostos són limitats, si hem d'afegir a
un lloc és que llevam de l'altre. Si tots estam d'acord amb
aquestes campanyes de sanejament, entre tots les hem de
fer. Què es vol plantejar? Que ara els consells no
col•laborin? No hi ha cap problema, ho discutirem. Jo no
tenc cap inconvenient en parlar sobre qualsevol dels temes
que es vulguin fer. El que no pot ser és que uns paguin i els
altres no.

El Picab de la llet, efectivament, no s'ha acabat
d'executar. Jo crec que encara segueix vigent, és possible,
vostè i jo mateix hem parlat sobre la necessitat de fer una
revisió del Picab, jo no tenc cap inconvenient, si es planteja
la qüestió, començar a revisar..., però, en primer lloc,
entenc, abans de veure si hem de fer un PICAB nou, és
veure fins quin punt s'ha duit el compliment d'aquest Picab,
revisar com està i, a partir d'aquí, projectar un nou.
Evidentment, jo crec que això s'haurà de fer (...)
parlamentari, això, durant aquesta legislatura, si pogués a
principis d'any, començaríem a parlar d'aquest tema, abans
parlaria amb els grups parlamentaris per veure com
organitzàvem aquesta qüestió.
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Increments de productivitat, evidentment, la productivitat
dels productes agroalimentaris..., de les finques agrícoles,
s'incrementen només per un cap, baixant costos de producció. El
mercat posa el preu, és a dir, nosaltres no ens podem inventar els
preus de venda dels productes, perquè entre altres raons seria
enganyós i ningú ens compraria. El més important és saber i
lluita per baixar costos i, per l'altra banda, buscar solucions,
millores d'explotació, que és el que comentava aquests dies
passats, és a dir, les explotacions en comú són molt importants.
Jo sé que a Balears, parlar d'explotacions en comú és parlar,
quasi quasi, d'utopia per les mateixes característiques de les
finques, per les mateixes condicions del tarannà balear, vull dir,
qualsevol illa de les Balears, no importa parlar de Mallorca, de
Menorca o d'Eivissa-Formentera, és a dir, els pagesos, en aquest
sentit, són iguals. Jo entenc que serà molt difícil introduir aquest
tipus d'explotacions en comú, sigui maquinària, gestió
econòmica, comercialització, qualsevol dels aspectes que
impliqui la comercialització en comú o el treball comú d'una
explotació serà difícil. Però si no començam no acabarem mai.
El futur..., com deia vostè, no hi ha una solució que ens ho
arregli tot, hi ha moltes petites solucions que, entre totes, ajuden
a que l'agricultura sigui un queviure. Aquí crec que tenim una
labor, però no una labor només econòmica d'estar dient: bé, aquí
tendrà ajudes per fer això, sinó de conscienciar, d'educar, i és un
projecte, jo crec, a llarg termini, és a dir, no es pot arreglar ni en
un any, ni en dos, ni en tres. 

Allò que sí podem fer és primar les ajudes; per exemple, si
parlam de maquinària per millorar les explotacions, idò primar
una mica les ajudes a ús de maquinària en comú; si parlam
d'ajudes per centrals de compra, fer-les primar, una central de
compra, a qualsevol altra subvenció, per exemple als pinsos, com
ha diu vostè. Jo record també -que, per cert, no ens hem
pronunciat- que els convidava a visitar la planta deshidratadora
d'alfals perquè vessin uns dels temes, és a dir, crec que és una
qüestió que, fins i tot, estava en el Picab i que crec que és
interessantíssim, no que la vegin, sinó que es faci que funcioni
perquè abaratirà els costos d'explotacions de les explotacions
ramaderes.

Em preguntava, també, pel Caserio. Jo li puc dir, jo ara de
memòria no record exactament com està i les aportacions que
s'han fet, però hi ha dos expedients d'ajudes; el projecte que ha
presentat el Caserio, efectivament, és d'uns 300 milions de
pessetes, però això és l'import total del projecte. Si vostè em diu
que no, idò vostè ho sabrà millor que jo, jo què li he de dir?; jo
he revisat aquest expedient i va per aquí. Que jo sàpiga, com que
això estava inclòs dins les ajudes del 5B, s'estan revisant ara, és
a dir, no hem concedit..., no sé si s'ha concedit quantitat alguna,
em sembla que no i parl d'enguany i li parl en funció de l'acord
o del conveni que firmaren la Conselleria de Comerç i Indústria
i la Conselleria d'Agricultura amb el Caserio. Jo ara no li puc
quantificar exactament, li remetré per escrit, però no crec que hi
hagi una quantitat molt elevada. 

De tota manera és evident que el Caserio és l'empresa, en
aquest moment, més important de Menorca, que absorbeix
el consum de llet; jo no crec que hagi de ser l'única, és a dir,
també tenim Coinga, però tenim un excedent de producció
lletera que, d'alguna manera és recurrent, vull dir que en el
moment que el Caserio..., si sempre treim el Caserio com a
única solució o com a única empresa que consumeixi o que
produeixi tota la producció lletera de Menorca ens passa el
que ha passat ara aquest estiu: que cada poc temps hi ha un
excés d'estoc i aleshores, quan el Caserio es constipa tus tot
Menorca, i això és el que consider que no hem de fer. 

Ara, també consider que el Govern no ha de dur una
política intervencionista, com amb altres sectors (...) ara,
perquè a vegades les conseqüències no són les millors, i el
que sí crec és que hem de potenciar, a través de les ajudes
ordinàries que hi ha per a creació de noves empreses, que
permetin que aquesta llet es pugui, diguem, absorbir. Per jo
una de les solucions, evidentment, és treure la llet de
Menorca, és a dir, que hi hagi una part de llet o una part de
producció lletera que surti de Menorca i poder-la vendre o
bé a Mallorca o bé a la península. El problema és el de
sempre, el problema és el transport; en aquest moment,
traslladar o dur llet a la península surt per unes 10 pessetes
litre; a Mallorca pot arribar a baixar..., ara surt a unes 7 i,
d'algunes comparacions que he tengut, ens podrem col•locar
en unes 5 pessetes. Home, si s'arriba a aconseguir un preu
raonable del transport, podria facilitar-se bastant el tema de
treure llet de Menorca. 

De tota manera, jo crec que s'ha de potenciar el mateix
consum de llet i s'ha de lluitar -no és que tengui res amb les
empreses de la península, ni molt manco- perquè les
empreses menorquines -faig referència a el Caserio- siguin
les produeixin la llet o venguin la llet fresca de Menorca; és
a dir, a mi em té una mica sorprès que avui en dia l'empresa
o la central lletera que més vendes té de llet fresca o de llet
embotellada a Menorca sigui Central Lletera Asturiana i, en
canvi, per exemple, Coinga, maldament embotelli, crec que
embotella uns 3 milions de llet, de litres de llet, no sigui
l'empresa capdavantera. No és una crítica a la gestió
empresarial, sinó que el que jo pens és que hem d'intentar
potenciar el consum d'aquesta llet, i si Coinga, en lloc
d'embotellar 3 milions de litres, n'embotella 5, tot això que
hem aconseguit i que ja llevam una mica el problema de
l'excedent lleter que hi ha. 
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Això enllaça una mica amb el que em deia vostè de potenciar
le consum de llet fresca a les Illes. Miri, nosaltres -això ho
comentava l'altre dia, també- preparam un programa o una
campanya amb la qual intentam potenciar tots els productes de
Balears, i això seria tractar de treure un segell identificatiu de
Balears/qualitat, que equiparàs o que, d'alguna manera avalàs
tots els productes de Balears, i em referesc a tot tipus de
productes, des d'agroalimentaris a indústries, vull dir sabates,
pell, vidre..., i llet, formatge, carn...; però la nostra idea és
començar; hi haurà llavors, dins això, campanyes específiques
per a cada producte i, en principi la idea que tenim és la de
començar, i amb això ja li avanç una mica la resposta de la
Proposició no de llei que tenen presentada o que es debatrà avui
a la tarda. La idea és començar pel consum de carn, per potenciar
o fer una campanya per consum de carn, i continuarem per altres
productes, que un d'ells podria ser la llet, que ve bé; fins i tot
intentarem dictar normativa que potenciï o que exigeixi més
consum de llet fresca.

En aquest tema de promoció, m'atrevesc a convidar-los, a tots
vostès, a un acte -no hi ha data, ja els la comunicaré- crec que
alguns de vostès ja ho saben que hi ha un acte de promoció de
consum de carn de vedella, en el qual es farà un sopar i es
consumirà..., amb una festa celebrarem que a Balears no hem
tengut mai, ni Espanya, evidentment, cap problema
d'encefalopatia espongiforme, vulgarment vacas locas, i tractarem
de demostrar a la població que la nostra carn, a part de ser la
millor, és sana i bona, que no hi ha cap problema de consum.
Aleshores, jo m'atrevesc a convidar-los perquè també se sumin
a aquesta iniciativa, que potser ajudaria a començar la campanya
de promoció de consum de la carn.

I no sé el temps que em queda, Sr. President, però...

EL SR. PRESIDENT:

Temps, no n'hi queda, passa de set minuts.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Pas de set minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Set minuts. Però com que el Sr. Orfila ha passat de vuit, jo
n'hi don un més.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Bé, en el tema de Yanko... Bé, no, miri, em queda
participació agrària del Consell Agrari-Cambres Agràries. En el
tema de les cambres agràries redactam un projecte de llei de les
cambres agràries. Intentarem dur-lo el més prest possible al
Parlament. No m'atrevesc a donar terminis; és imminent, però no
m'atrevesc a donar terminis perquè cada vegada que en don,
basta que doni un termini perquè llavors s'esguerri l'expedient i
ja no el complesc, així que m'estim més dir-li que serà aviat,
abans de Nadal m'agradaria poder-li-ho presentar, i a partir
d'aquest projecte de llei, llavors ja convocar les eleccions a
cambres agràries. Pensin que no són només que tenen pressa; el
mateix Consell de les cambres agràries i el Govern en tenim, de
pressa: fa 17 anys que no s'han renovat les cambres agràries i
això és un tema que s'ha de solucionar d'immediat. Però jo crec
que abans de fer les eleccions -és la meva idea- abans hem de
saber què volem de les cambres agràries i hem de saber com les
hem de regular; per això jo crec que és necessari, primer,
presentar el projecte de llei i, després, celebrar les eleccions a
cambres agràries. El projecte de llei, ja els ho he dit, em
compromet a presentar-lo al Consell de Govern perquè a la
vegada l'aprovi i el dugui al Parlament el més prest possible, i les

eleccions es faran després de l'aprovació d'aquest projecte
de llei.

I respecte al Consell Agrari, he tengut ja algunes
entrevistes amb les organitzacions agràries i estam disposats
a rellançar-lo. Parlàvem que cada quatre mesos, d'una
manera fixa, es fessin les reunions; jo, per una banda, el
problema que hi veig en assenyalar exactament unes
reunions determinades és que, a vegades, hi pot haver..., és
a dir, que és massa rígid, i la meva idea seria que com a
mínim es fessin reunions i s'anassin debatent les qüestions
que afecten l'agricultura cada quatre mesos, però que això
no implica que, potser, cada dos mesos o al cap d'un mes
ens puguem reunir. Jo tenc interès en potenciar-ho o,
almanco, en escoltar el seu parer que per això s'ha creat.

I crec que he consumit el minut. El que em queda
pendent, ja li he dit, el meu compromís és de contestar-li el
més prest possible i per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Orfila per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Esper no utilitzar-los tots. Li
agafam la paraula, Sr. Conseller respecte de les relacions
amb el Parlament i voldria que fossin fluïdes, constants i
que fossin... que es produïssin moltes de les qüestions on es
pugui propiciar el diàleg a petició seva. 
    
     I el convidam, ja per començar, a una compareixença, a
què vostè sol•liciti una compareixença per parlar de conreus
marins i de política pesquera. Però política pesquera
relacionada essencialment amb la qüestió de conreus marins
de peix: la problemàtica de facilitar l'alevinatge, aquell
projecte famós de la revolució del neolític a la mar, no?,
convertir el pescador en ramader i, per tant, fer participar
directament el pescador en els conreus de peix; com està
aquest projecte?, si hi ha alguna possibilitat.
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     Parlar del conreu de marisc. Nosaltres pensam que corre
perill, que es redueix cada vegada més la zona on s'està fent
conreu de marisc; ha desaparegut aquell plantejament de zona
d'interés marisquer que en un moment determinat existia perquè
amb la nova llei de costes és una figura que ha deixat d'existir,
però avancen altres serveis o altres activitats econòmiques que
es fan a llocs del port de Maó, concretament, i poden desplaçar
poc a poc el conreu de marisc que per nosaltres és molt
important. La qüestió de la depuradora creim que és bo que
l'expliqui, que la debatem amb profunditat dins aquesta
compareixença, i lligada a aquesta qüestió tota la problemàtica
referida a la política que pensa impulsar referida als esculls
artificials, al control que s'ha de dur de fins a quin punt estan
resultant rendibles o no. Perquè ens estan arribant dades que són
com a mínim conflictives i interessants, exigeixen un seguiment.

      Sembla que els seguiments dels conreus marins fondejats de
fa molta estona demostren que el creixement de peix a les zones
on es fondegen es manté progressiu durant un temps fins que
s'atura; per tant, ens agradaria saber..., a les Illes, pràcticament,
només han fet el seguiment dos o tres anys i s'ha abandonat
després, nosaltres voldríem que es mantingués aquest seguiment
i per açò ens agradaria saber quina és la seva política respecte
d'això. Ja sé que avui no donarà per a més la compareixença,
però que en demani una específica per a aquesta qüestió i també
puguem parlar de quina política respecte de les reserves marines.
S'ha parlat, per part del Govern, que ara sí, quan ens havien dit
que no des del Grup Popular, com a mínim a tres propostes del
nostre grup parlamentari, crear una xarxa de reserves marines a
les Illes, sembla que ara sí, que es volen promocionar; com es
faran?, amb quins criteris?, amb quina participació del sector?,
els objectius exactes, possibilitat de vedats parcials en zona i
temporals, també, tot el que es refereix a aquest sector.

No ha parlat de Semilla, Sr. Conseller. Tenim un problema
real, i és que nosaltres pensam que està assumint funcions que
són perfectament del sector, concretament del cooperativisme
segon grau, i que s'ha potenciat Semilla des de la Conselleria
d'Agricultura segurament que per anar decantant el paper
important, i nosaltres creim que fonamental, que jugava el
cooperativisme de segon grau a les Illes. Per tant, deim que
farem un seguiment estricte, però és que a més a més li
demanaríem que revisés la política respecte d'aquesta matèria.

Ibabsa. Vull deixar clar, Sr. Conseller, que el Consell Insular
de Mallorca va decidir deixar de pagar, deixar d'aportar al
conveni, deixar de signar el conveni quan governava el PP en
aquesta institució, crec que des del 91; no és atribuïble, de cap
manera al Pacte de Progrés; no ho ha dit vostè, tampoc, vull
deixar-ho clar jo, no ho ha dit vostè, Sr. Conseller, no li retrec,
simplement vull deixar-ho clar. El que no pot ser, Sr. Conseller,
és que els consells insulars hagin de pagar perquè es duguin a
terme actuacions que corresponen al Govern, o sigui, qui té
competència exclusiva en matèria de ramaderia i dins aquesta
competència exclusiva en matèria de sanejament ramader i
també, per què no dir-ho, de foment de les millores genètiques,
que són els dos elements que se'n duen el gruix del pressupost de
l'Institut de Biologia animal, és la Conselleria d'Agricultura. Els
consells insulars podrien col•laborar, però, en qualsevol cas,
simplement per ampliar una mica les actuacions. 

Allò que s'ha de plantejar és si el Govern de la Comunitat
Autònoma està disposat o no a fer front a unes despeses que
són importants, emperò que tenen molt a veure amb la
rendibilitat i amb la imatge final del producte, i açò lliga un
poc amb aquesta qüestió del consum de la carn. Nosaltres,
és evident que no n'hi ha prou, en fer un soparet que tindrà
tota la bona -no, Sr. Conseller- que tindrà tota la bona
voluntat del món i serà un objectiu encomiable, perquè
tendrà la simbologia que els representants de
l'Administració consumeixen sense por una carn que
després insistirem als ciutadans perquè la consumeixin
també sense por, però s'han de dur a terme campanyes molt
més continuades, i que l'element convincent d'aquestes
campanyes per fomentar el consum de la carn de vaccí de
les Illes és explicar als consumidors que a les Illes tenim el
ramat totalment sanejat des de fa any, que no hi ha
tuberculosi, que no hi ha brucelosi, per suposat que no hi ha
la malaltia de les "vaques boges", perquè aquestes malalties
s'han anat suprimint a través de la permanència d'unes
campanyes de sanejament que es duen a terme des de fa 15
anys o des de fa 12 anys, a les Illes Balears. Aquest és
l'element vital. Per tant, que sigui estricte, rigorós i s'abasti
la totalitat del ramat quan es duen a terme aquestes
campanyes és l'element vital per després explicar aquesta
situació als consumidors, i així ho han fet països, estats, de
la Unió Europea; Irlanda fins i tot a pagat anuncis, crec que
algun a qualque diari de les Illes i tot, sobre la carn
irlandesa i la garantia del seu consum, i ho han fet també
comunitats autònomes molt determinades que estan apostant
fort a favor del consum dels productes autòctons. Per tant,
el cridam perquè faci això.

Picab de la llet. Només vull recordar-li una qüestió: la
conselleria té..., no, la conselleria és l'element vital per dur
a terme la revisió del Picab de la llet. Hem de saber què s'ha
duit a terme, què no s'ha duit, en què en trobat dificultat,
quins elements estadístics, fins i tot, han canviat de quan es
va elaborar fins a aquest moment. 

La baixada dels costs com a política principalíssima a
impulsar. La producció en comú tindrà moltes dificultats,
producció en comú tindrà moltes dificultats i hi haurà greus
problemes; per exemple, la problemàtica de la utilització de
maquinària en comú ha estat sempre gravíssima, a les Illes,
i és que la maquinària que es pot utilitzar en comú, per
exemple els tractors, tenim un índex de tractors per habitant
agrari, o vaja, per treballador agrari molt alt, a la nostra
comunitat autònoma; es produeix, simplement, perquè les
extensions no són molt grans, però en el moment en què
plou, per la pluviometria de les nostres illes, el pagès
necessita llaurar immediatament i no pot esperar tres dies
perquè li toqui, o cinc dies o deu dies perquè li toqui, a ell.
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Per tant, respecte a la utilització de maquinària en comú (...)
problemes, però jo li vull donar una idea perquè la treballi,
perquè crec que pot ser la bretxa, pot ser la falca que li permeti
obrir una bretxa que demostri després la viabilitat de dur a terme
explotacions o plantejaments de producció en comú, que són les
formatgeries; seria només abastar una part de la producció en
comú, la part de transformació; hi ha greus dificultats per fer la
transformació artesanal del formatge, greus dificultats; açò
implica que el pagès que el fa, el ramader, no té dissabtes ni dies
feiners, ni diumenges, ni Nadals, ni caps d'any, ni Pasqües, fa
feina tot l'any, no té un moment lliure i està sempre depenent del
bestiar i no pot plantejar-se tenir vacances, perquè el bestiar no
en fa, a l'hora de produir llet. Per tant, la transformació en comú
del formatge seria perfectament possible, cinc finques juntes, per
exemple, que després subministrassin aquesta producció a
determinades empreses transformadores o comercialitzadores o
empreses que fonen després formatge; vet aquí una possibilitat,
el Caserio. Les meves dades, Sr. Conseller, és que el conveni va
ser de 50 milions, però després, per innovació tecnològica, es va
arribar a uns 300 milions de pessetes de finançament...

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Demanaven els 300 milions de pessetes, però una cosa és que
ho demanin i l'altra cosa és que se'ls donin.

EL SR. ORFILA I PONS:

Per tant, estam molt interessats, Sr. Conseller, en saber què
se'ls va donar i quins condicionants se'ls van posar, perquè aquí
està el bessó de la qüestió i, Sr. Conseller, aquest diputat que els
parla és dels més convençuts de la necessitat que el Caserio es
mantengui a Menorca i ha defensat, fins i tot, que el Caserio
pogués emprar, tenir determinats privilegis com és emprar un
nom protegit per una denominació d'origen com és Maó en els
seus productes, i ho he defensat davant el Ministeri d'Agricultura
quan determinats diputats d'altres grups polítics més afins al
Govern no ho veien de cap manera, perquè és vital que l'empresa
que consumeix un 70% de la producció lletera de Menorca es
mantengui en aquella illa. Però nosaltres som dels que pensam
que fa por que es pugui mantenir, i després li feim preguntes
concretes, respecte d'aquesta qüestió; la sortida per minimitzar
la dependència del sector lleter de Menorca del Caserio pot ser
cercar una altra multinacional que la substitueixi, en part, però
arrufa el nas i aquí coincidim amb l'arrufada, és evident que no
és una sortida perquè seria posar-nos en mans d'una empresa que
no té un criteri de dir: perquè m'interessa, des del punt de vista
fins i tot sentimental, m'interessa el manteniment d'aquesta
activitat, em mantindré a l'illa, perquè hi tenc lligams familiars,
socials, de la casta que sigui; les multinacionals no tenen
entranyes i és així de clar, simplement es regeixen pels nombres,
per tant, simplement pel balanç d'explotació, és rendible o no és
rendible, i nosaltres som dels que pensam que una empresa que
importa vuit milions i mig de quilos de matèries primeres cada
any i n'exporta dotze, quasi, té un problema greu de transport i,
per tant, açò és un handicap difícil de superar.

Per tant, diversificació, com ho feim? Sap, Sr. Conseller,
que les empreses transformadores...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ha emprat deu minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

No pot ser, Sr. President. Estic acabant.

EL SR. PRESIDENT:

Té 30 segons, si no li tallaré la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

30 segons. Les empreses comercialitzadores de formatge
de l'illa de Menorca estan perdent quotes de mercat a
Mallorca i a Catalunya, i no es poden plantejar, en aquest
moment, arribar a altres mercats; què farem, d'açò, Sr.
Conseller?, quines activitats pensa dur a terme? Per a
nosaltres és una qüestió vital. Treure llet de Menorca, Sr.
Conseller, serà molt complicat, pel preu del transport. Hem
de treure formatge, perquè vuit quilos de llet és un quilo de
formatge, i aquest és l'element vital; aquí disminuïm volum
i disminuïm pes; per tant, aquest és l'element a treure. 

Alerta amb el logotip de qualitat. Pensi que a Menorca
mateix hem tengut problemes quan hem hagut de
comercialitzar el formatge, que té un nom molt concret
d'origen, Maó, d'una ciutat, i no Menorca, i ens hem
plantejat, o s'ha plantejat algú, introduir aquest nom,
Menorca, perquè quan el consumidor coneix un producte
pel seu origen i se li introdueix un altre nom o un altre
element que distorsiona el coneixement d'aquest producte
baixa immediatament el consum; per tant, que no per
millorar una cosa l'espenyem del tot.

I..., i res, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu. Respecte a la
política pesquera que em deia vostè, no tenc inconvenient en
sol•licitar aquesta compareixença. Parlarem dels cultius marins
que ja li he dit que és un tema important i és un tema que pot ser
una ajuda al món pesquer. (...) com tot, és a dir, no hi ha una
solució única, com parlàvem abans, i la idea revolucionària que
deia de convertir els nostres pescadors en ramaders de pesca, idò
és una idea meravellosa, el que passa és que ells s'hauran de
convèncer primer; aleshores han d'entrar-hi poc a poc i jo crec
que val molt més entrar com es fa ara, és a dir, una política lenta
però que no té retrocés, és a dir, d'anar-se introduint i d'anar
introduint aquesta idea de cultius marins, nosaltres ja li deia que
aportam tot el tema d'alevins, aportam, a més, aquestes noves
experiències amb noves castes de peix; jo crec que és un tema
important que acredita que sí que hi ha voluntat per part de la
conselleria de dur això endavant. Qüestió diferent és que els
resultats fossin els que tots desitjam; jo crec que aquí no hi ha
ningú que no desitjàs que tots els sectors econòmics -pesca,
agricultura, comerç, indústria, turisme- els sobràs tot i els anàs
tot perfecte i funcionàs, perquè aniria molt bé. Nosaltres no
tendríem gaire feina però almanco els ciutadans estarien molt
millor que no estan ara, però el fet és que les coses s'han de
prendre així com ens vénen i amb les limitacions que tenim
cadascú, i amb les limitacions que tenim les administracions i
que té el mateix sector. 

Nosaltres no podem dissenyar un gran pla que pot ser
perfecte, que pot ser revolucionari, si el sector no està disposat
a seguir-lo, i això és aplicable a la pesca i a qualsevol altre
sector. El primer que s'ha de fer és ells estiguin convençuts i que
hi puguin intervenir perquè, si no és així, l'única cosa que
aconseguirem serà emprar molt de temps en fer un projecte
boníssim que llavors no tendrà cap utilitat, com molts de
projectes que al llarg de la vida s'han anat fent i que llavors al
final no tenen una repercussió efectiva.

Bé, política de reserves marines; ja ho vaig comentar l'altra
vegada, la idea que tenim és, també d'una manera prudent i amb
tranquil•litat, és treballar en un pla de reserves marines i al
principi seran simplement tècnics, i la política deixar-la a part,
si és possible; hi intervendrà el sector, efectivament; jo crec que
en tots aquests temes hi han d'intervenir sectors com en el Pla de
comerç, que ja no li he dit, idò en el Pla de comerç també hi ha
d'intervenir el sector per això que acab de dir, és a dir, el que no
podem és promoure una planificació que afecti tot un sector i que
resulta que ell no s'hagi pronunciat i que llavors presentis una
idea que damunt el paper és boníssima, però el paper ho aguanta
tot, i llavors a l'hora de ser aplicada ningú no tengui interès en
dur-la endavant. El Govern, com un ajuntament, com un consell,
com el que sigui, l'Administració el que no pot fer és pretendre
imposar les seves idees sense comptar amb aquells que al final
les han de complir o les han de seguir o, si puc dir-ho, fins i tot
patir-les.

Revisarem la política de Semilla i si la que du ara és bona es
durà endavant, i si la que du ara no és bona no durà endavant.  La
meva idea d'empresa pública no és la de competir amb el sector
privat ni perjudicar el sector privat, és donar serveis que potser
no es poden donar de l'Administració per falta d'agilitat de la
mateixa administració, poder-los dar però no, de cap de les
maneres, competir ni perjudicar el sector privat.

El tema d'Ibapsa. Jo, Sr. Orfila, no he dit mai, no he
parlat mai que sigui culpa ni del Pacte de Progrés ni del PP
ni de ningú que en el Consell Insular de Mallorca no es faci
o no hi hagi aquest conveni, i vull que quedi molt clar; jo el
que he fet ha estat una referència de dir: si una institució vol
deixar-ho de fer, està bé, és legítim, però llavors el que no
pot ser és que uns paguin i els altres no. I em diu vostè que
és competència exclusiva del Govern, el tema de
sanejament animal, sí, però per exemple els camins rurals
no és competència del Govern i hi estam invertint, vull dir,
aquí el que no pot ser -miri, a Eivissa solem dir que el que
vol les molles també es quedi els ossos- el que no pot ser és
voler que el Govern col•labori quan convé i quan no convé
només voler que cadascú compleixi les seves competències;
no és just, no és just, li he posat un exemple però n'hi ha
molts d'altres que són competència exclusiva o que són
competències que es poden atribuir als ajuntaments o que es
poden atribuir als consells i que el Govern és plenament
conscient, i crec que en som tots, que les mateixes
limitacions pressupostàries, econòmiques o de política, no
permeten dur-ho a terme en les degudes condicions i el
Govern col•labora, però si vostè pretén que el Govern
només faci les coses que són de la seva competència i que
cada institució faci les que són de la seva, miri que el servei
no anirà gaire bé, jo crec que hem de pensar, quan deim
això, en una globalitat, no en si volem salvar o estalviar 13
milions de pessetes al Consell Insular de Menorca; no es
tracta d'això. 

Crec que fa falta, vull dir, la campanya de sanejament
animal és qüestió del Govern, efectivament, l'hem
d'assumir, per això duim la major part i ens gastam els sous
que ens hi gastam, però creim que també s'han d'involucrar
els consells insulars. Si un consell insular, el que sigui, no
ho vol fer, no està obligat, però llavors que no invoqui
l'argument de dir: bé, és que això és competència vostra,
faceu-ho vosaltres i nosaltres no en volem saber res, i en
canvi llavors sí demani ajudes en altres temes. No, no, aquí
seriosos i aquí les coses clares, o tot o res, és a dir, o
col•laboram tots en tot o en el que és possible o no.

Respecte a la promoció de carn, quan jo els convidava a
aquest acte era plenament conscient, i esperava que vostès
també, que no és la campanya de promoció de consum de
carn que fa o que farà el Govern; això és un acte -jo em
pensava que vostès en tenien coneixement- que promouen
uns particulars, l'Associació de Boví, que ens ha convidat,
al Govern, i que em varen dir que fes el possible perquè hi
assistís la màxima quantitat de persones amb responsabilitat
política, i jo he traslladat a aquesta comissió aquesta
invitació. Com vostè comprendrà, això no és més que un
acte, com diu vostè, simbòlic que no té res a veure amb la
promoció de consum de carn o amb la futura promoció. No
es pensi vostè que per promocionar el consum de llet fresca
ens asseguem enmig de la Plaça de Cort amb un parell de
poals de llet i a repartir llet per allà; vostè entén que això no
és així, veritat? Les promocions per consumir productes de
la terra, de Balears, es faran el més seriosament possible i
procurant que siguin el més competitius possible;
evidentment, si parlam de carn, idò hem de ressaltar com
ressalten altres campanyes que es fan ara i que estam
cansats de veure per la televisió, és a dir, ressaltar la
garantia sanitària de la carn de Balears, garantir la qualitat
de la carn de Balears i aquí no hem tengut, és a dir, que
tenim una cabanya, com diu vostè, sanejada, que no tenim
problemes no de "vaques boges", sinó que no tenim
problemes sanitaris greus, i estic content que vostè mateix
ho hagi dit, perquè vol dir que els esforços dels ramaders i
de l'Administració han anat junts i hem tengut un resultat,
i des de fa anys, és a dir, no és del darrer any, fa molts
d'anys que es treballa en això, i abans eren altres
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institucions i ara són altres institucions les que treballen en
aquesta qüestió.

El Picab de la llet. Es revisarà, ja li havia dit i es treballarà i
si s'ha de fer una revisió important idò es durà aquí, la (...) i la
discutirem i buscarem la millor solució perquè continuï
endavant.

La producció en comú, efectivament és molt, molt, molt
difícil, i si m'apura és una il•lusió, però jo l'únic que li deman és
que m'en deixin tenir, d'i•lusió, és a dir, crec que no és la solució
definitiva pel problema de l'agricultura, però sí que és un
problema important, és una solució important, i que hi hem de
treballar; el que no podem és forçar la gent perquè hi vagi. Jo
som plenament conscient que, per exemple, en comprar tractors,
jo a vegades l'única cosa que faig és utilitzar un tema  com
exemple, i els tractors sí que és difícil; jo estic d'acord que la
terra s'ha de llaurar quan ha plogut i quan la terra té saó, sí, i si
la terra té saó és durant una quantitat de dies, té vostè tota la raó,
però també vostè em dirà que és absurd que si tenim una mitja de
cinc hectàrees per explotació agrària i hem de tenir un tractor
amb les arades, amb el motocultor, amb els ganxos, amb la
sulfatadora..., és a dir, si tots hem de tenir la mateixa explotació,
és absolutament impossible que un pagès pugui fer rendible la
seva finca, perquè un tractor de 40 cavalls deu costar uns 3
milions de pessetes, és a dir, és molt més car que un cotxe, i són
molts de sous per a un pagès, és a dir, no podem obligar-lo a
això. 

Per tant, el que hem d'intentar és fer-los entendre que això és
millor, i l'única manera és que a punts concrets es vagin fent
exemples, és a dir, es creïn aquestes associacions que no tenen
per què ser cooperatives, necessàriament, poden ser una (...),
poden ser qualsevol tipus d'agrupació que, de manera pràctica,
exemplifiquin que aquest sistema funciona. Jo li puc dir que a
Eivissa hi ha alguns exemples d'això i per aquí també, i
funcionen; n'hi ha algunes que fracassen, com és molt natural;
vostè em parlava de les formatgeries i, miri, jo li diré una cosa:
em sorprèn que a Menorca hi hagi finques que siguin
confrontants i del mateix amo i que a cada finca i hagi una
formatgeria, costant la fortuna que costa instal•lar una
formatgeria. Això és absurd. El que passa és que és difícil, que
haurem de començar a dir: idò miri, si vostè vol una ajuda per a
una formatgeria tendrà més ajuda si s'ajunten dues finques que
si no n'hi ha cap, i si aconseguim, un dia, que tres o quatre
finques s'ajuntin i facin una formatgeria tota sola, haurem
començat a dar la primera passa i serà important i, a més, tendrà
un altre avantatge: avui en dia el formatge de Menorca té un
problema, i és que cada formatgeria fa el formatge..., segueix la
mateixa recepta, segueix el mateix sistema, però llavors no té
exactament el mateix nivell de qualitat. Si unificàssim això,
també tendríem una millora per a la mateixa comercialització.

I acab; no sé, Sr. President, vull ser molt respectuós amb
el temps.

EL SR. PRESIDENT:

Ha doblat el temps.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Idò li acabaré de contestar per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President; Sr. Conseller, senyores diputades,
senyors diputats vull agrair... -podem continuar, no?- vull
agrair aquesta segona part de la compareixença en un clima
de major tranquil•litat, si bé aquest descans setmanal pot
alterar el que és la compareixença normal dins una
comissió. Hem hagut d'anar repassant tots els temes, els
molts de temes que havíem tractat. 

La meva intervenció, no serà tan extensa, se centrarà en
els aspectes relacionats amb l'agricultura, per tant, amb el
sector primari. Per tant compartirem el temps entre allò que
són els temes de sector primari i indústria i comerç. 

Perquè, Sr. Conseller, de l'exposició de l'altre dia ens
preocupa quan parla de legislatura, sobretot després del
canvis produïts. La política aplicada a les Illes Balears, si bé
la consideració que vostè va fer menció de la política
agrària comunitària, fent menció al marge de maniobra que
li queda, no ha permès aquest canvi de tendència, donada la
problemàtica que tots coneixem del sector, la greu situació
en què es troba fora-vila, en què es troba el camp, a
cadascuna de les illes. En tot cas, i tot i ser conscients del
desànim del món rural, estam avui aquí en positiu, amb la
voluntat d'aportar solucions, solucions reals al sector amb
aquest diàleg que portarem, Sr. Conseller, d'oposició en
positiu.
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I parlant del món rural, hem de fer referència també a la
reestructuració de la seva conselleria, que implica no tan sols
compartir la pràctica totalitat dels sectors econòmics si
exceptuam el turisme, sinó, a més, una qüestió important que
costa en moltes ocasions d'entendre donada la situació de les
illes: separar la part productiva de la mediambiental, d'allò que
és el món rural, en definitiva. Potenciació del món rural que
recull la mateixa Llei de Modernització de les explotacions
agràries, Llei 19/95, que diu en l'exposició de motius:
"l'agricultura no tan sols haurà de complir la seva tradicional
funció productiva d'aliments i matèries primeres sinó que haurà
de diversificar, per tal de donar satisfacció a noves demandes
socials lligades a la conservació del medi ambient, a l'economia
del lleure i del medi natural". L'exposició de l'altre dia, Sr.
Conseller -i entenc, perquè és la seva àrea, que li ha correspost-
és totalment productivista. 

Aquesta mateixa llei de modernització que hem esmentat
preveu tota una sèrie d'actuacions que precisen de la
col•laboració de la Comunitat Autònoma i, en concret, hi ha una
sèrie de preguntes que tenc pendents: s'ha duit a terme ja el
registre d'explotacions prioritàries?, quins han estat els criteris de
qualificació?, s'han definit ja les unitats mínimes de conreu? Són
qüestions ja que depenen de cada comunitat autònoma, com li
deia. S'han regulat les línies d'ajut a aquestes explotacions
prioritàries? I, com seria, també, aquesta cofinançació amb
ministeri, Comunitat Autònoma i Unió Europea? Entenem que
és important l'aplicació, una bona aplicació d'aquesta llei.
Entenem des del Grup Parlamentari Socialista que promocionar
aquesta llei pot permetre promocionar també un dels objectius
importants: l'objectiu d'introduir nous pagesos amb els incentius
que es poden donar a aquestes explotacions prioritàries.

Un altre tema important que hem d'insistir i que se n'ha parlat,
perquè pocs temes ens queden ja per parlar després de la
intervenció del Sr. Orfila, és una mancança en gran part heretada
per vostè, per la seva conselleria: és la necessitat d'un diàleg
permanent. N'hem parlat, i jo vull insistir pel que fa a aquest
diàleg permanent amb el sector per tal d'elaborar estratègies
conjuntes que permetin donar aquestes solucions tan necessàries
pel sector. Per tant, també hem d'insistir amb una altra de les
qüestions, que també hem parlat amb el conseller agrari; s'ha
reunit poc, tots ho sabem, però és importantíssim a l'hora de
consensuar aquestes polítiques del sector i elaborar els mateixos
pressuposts o avantprojecte de pressuposts.

El suport al món agrari passa necessàriament per les
organitzacions de productors, i així ho reconeix la mateixa
reforma de la organització comú de mercat de fruites i hortalisses
per tal de potenciar aquestes organitzacions de productors. Se
n'ha parlat de cooperatives, jo vull insistir aquí, se n'ha parlat, de
cooperatives, sobretot de segon grau. Jo vull insistir aquí amb el
suport a aquestes importants organitzadors de productors, el
suport a les cooperatives, no tan sols amb aquest diàleg
permanent sinó també amb l'assignació pressupostària
corresponent. 

  

Vostè és un propagandista, Sr. Conseller, -i record, fent
recordança de fa una setmana- del règim econòmic i fiscal,
i això, Sr. Conseller, pel sector primari de les illes és quasi
una sentència de mort, perquè aquesta baixada del cost es
produiria també als productes que vendrien aquí i, per tant,
la insularitat ara encara és una protecció per aquests
productes frescs que comentàvem, com és la llet.

Hem parlat també de les cambres agràries. Accelerarem
finalment aquest projecte de llei de les cambres agràries?
Fins quan hem d'esperar, Sr. Conseller?

I sobre el sector de la llet també se n'ha parlat. És un
tema que estam ara de nou amb la incògnita de què passarà
amb la principal central industrial Agama; què passarà amb
la reprivatització quan es produeix realment en un moment
-i n'hem parlat quan ens referíem al Picab, que ha dit que se
revisarà i que serà bo, serà bo també que se constitueixi la
comissió per tal de revisar el Picab anterior- aquesta
reprivatització d'Agama se produeix sense aquesta
necessària reestructuració del sector.

Més temes. També hem parlat de les transferències. Jo
també m'he de referir a les transferències en matèria
d'agricultura i pesca als consells insulars. És un tema que
des de fa anys, l'anterior conseller ara ja fa un any ens deia
"el més aviat possible". Vostè s'ha referit a aquesta
legislatura. Veig que continuam donant llargues al
compliment de l'Estatut.

I ja per acabar, volem referir-nos al sector pesquer. Des
de fa temps, Sr. Josep Juan Cardona, també es ve parlant de
la problemàtica de la pesca: si xarxes de deriva, entrada de
pesquers procedents de la península, conflicte potència-
vaixell, sobreexplotació, i diferents solucions puntuals:
ampliació d'aigües interiors, contingentació, reserves,
regulació de pesca esportiva, períodes de veda... Vostè ha
parlat també del compromís de dissolució de Seamasa; és
l'obligació, Sr. Conseller, estava a la Llei de Pressuposts,
per tant s'ha de complir, queden tres mesos. En tot cas
celebram el Pla de pesca. Creim que és importantíssim i, per
tant, serà bona aquesta compareixença de què vostè ha
parlat per parlar del Pla de pesca. És importantíssim parlar
també -i vostè, emocionat, li va agradar molt fa una setmana
explicar aquest calador propi balear- serà bo parlar-ne.
Falta, en tot cas, per tant, aquesta concreció, aquest
calendari, que quedi reflectit al pressupost i que segurament
en podrem parlar en aquesta compareixença.

Farem, Sr. Conseller, un seguiment rigorós d'aquestes
actuacions previstes que dugui a terme. L'objectiu ha de ser,
sens dubte, rectificar aquesta tendència negativa del sector.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la diputada Sra. Carme
Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Volia començar per dir-li, Sr.
Conseller, que, tot i que no entraré a donar gràcies, que els hi ha
donat tothom, i que jo també puc donar a vostè i el seu equip, per
dir-li que vostè gestionarà  pràcticament el 14% del pressupost,
amb aquesta idea de juntar el que abans eren dues conselleries de
sectors importantíssims de les illes, i una part important de
sectors que tenen una part important de població activa a les Illes
Balears. A més, sectors que requereixen de supervivència
absoluta, quasi bé. Però també vull advertir i demanar per favor
a tots els portaveus d'aquesta comissió i la Mesa que, pel que
sembla, a tots els agrada més l'agricultura que el comerç i la
indústria. Per tant, com que jo només parlaré de comerç i
indústria, ja farem un incís en el tema. Tots hem parlat més
d'agricultura que d'indústria: vostè va fer una intervenció molt
extensa en quan a comerç i indústria, i jo la intentaré repassar tal
com vostè la va fer i intentaré ser breu.

Li vull dir una cosa com a resum: no va donar ni una data, ni
un sol número. Aquest número ja és motiu d'una pregunta per
part d'aquesta diputada al Ple de la Cambra i, per tant, no hi
entraré. Però, és significatiu: vostè no va donar ni una data, ni un
sol número.

Em va sonar a justificacions les vegades que va fer servir les
directrius de la Unió Europea, els costos de la insularitat i el
règim fiscal i els problemes de comercialització. I aquests tres
temes varen sortir contínuament a tots els sectors que vostè va
tractar.

I, per últim, li vull fer una advertència: -i qui avisa diuen que
no és traïdor- no li acceptem que ens digui que sigui nou. Li dic
perquè jo estic bastant desil•lusionada, primer perquè ja ens
havíem acostumat a un conseller -i això sempre té un període
d'adaptació important-, i després perquè jo avui venia disposada
a exigir-li al conseller que totes les indeterminacions que ens va
fer a l'anterior compareixença de presentació com a nou
conseller, exigir-li que avui ens digués i ens concretés dates i
números. I això ho faré, perquè m'és igual que hagi canviat el
conseller, perquè el Govern és el mateix i si continuen en aquest
sentit mai podríem exigir res perquè els canvis de conseller són
continus.

Començaré per comerç. Miri, vostè descriu el sector del
comerç exactament igual que el Sr. Guillem Camps va començar
la seva compareixença també de presentació. Pot ser una
coincidència, no dic que no. Senzillament era una constatació del
sector, però és curiós que coincideixin exactament amb les
mateixes paraules i començant també per la descripció de la
població activa que ocupa. Li volia fer un comentari que no li
deman, només li coment: vostè va fer una afirmació molt
taxativa, va dir: "han disminuït els establiments i s'ha augmentat
la superfície i això és gràcies al pla de modernització del comerç,
que ha tengut molt a veure". Jo li dic: potser sí, però també deu
tenir alguna cosa a veure l'increment de les grans superfícies, que
han augmentat les superfícies i han reduït el petit comerç i,
precisament, els efectes no provenen dels mateixos llocs.

Pla Director d'equipaments comercials, Pla especial de
zones comercials. Jo fa un any que soc diputada i n'he sentit
a parlar moltes vegades. Nosaltres volem saber en quina
tramitació està. Sabem que es va passar als ajuntaments
perquè fessin al•legacions pertinents, els ajuntaments han
complit i han presentat al•legacions. En quina tramitació
està?, quina data es presentarà?, i quina previsió tenen?

Va fer una referència a difondre el contingut pel que fa
a la Llei de Comerç nacional. Jo li vaig dir ahir, i justament
a plenari en la intervenció de la meva pregunta que,
efectivament, difondre la Llei de Comerç és important pel
sector i pels consumidors, perquè es legislen moltes coses
que abans no hi estaven i, per tant, jo en aquest sentit hi
estaria d'acord: gastin un poc de la publicitat que gasten en
difondre allò que són, des del punt de vista del consumidor
i des del punt de vista de l'empresari -del petit empresari en
aquest cas o en la majoria del casos- allò que significa la
Llei de Comerç i apliquin-la, i diguin quants d'inspectors
posarà a aplicar aquesta llei. Quan va dir que regularien, que
es posarien tot seguit o tot d'una -no ho vaig agafar bé- a fer
la regulació de les vendes especials i ja tenien fet els horaris
i les rebaixes, quan ho faran?, quan ho duran al Parlament?,
si és que tenen intenció de dur-ho al Parlament o tenen
intenció de fer decret.

Ens va anunciar que hi havia coses que estaven aturades
perquè des del Govern central tenien intenció de canviar la
legislació del pla de comerç, o vaig entendre alguna cosa
així. Jo voldria saber en quin sentit. Modificació de la
normativa, un pla de comerç nou -vaig entendre i vaig
agafar- i jo voldria saber i que ens explicàs en quin sentit a
Madrid volen canviar aquesta normativa. 

Va dir alguna cosa de la finestra única, en un moment en
que tots ja sortíem i entràvem i no sabíem si anàvem a la
Comissió de Turisme o anàvem a no sé on i per tant no ho
vaig poder agafar i, per tant, m'agradaria saber quina és la
seva opinió de la finestreta única. Vostè va dir que les
delegacions d'agricultura serien delegacions de tota la
conselleria i, per tant, podrien ser un centre perfecte que
funcionàs com a finestra única per als empresaris i pels
agricultors, en aquest cas empresaris, per jo. 
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Artesania. El dia que el Sr. Guillem Camps va comparèixer
en aquesta cambra -en una compareixença igual que la seva,
idèntica, dia 4 del 10 del 95, és a dir, que quasi bé, quasi bé, fa
un any- va dir: "immediatament es transferirà artesania als
consells insulars". No em digui immediatament un altre cop,
perquè l'immediatament ha passat un any, eh?

Promoció industrial. Miri, vostè va fer alguns comentaris; jo
li vull dir una cosa: del pla de reindustrialització de les Illes
Balears tenc presentades diverses preguntes per escrit que no han
estat contestades. No li recrimín, vostè acaba d'arribar a la
conselleria. Tampoc no li demano que m'ho expliqui perquè he
demanat una pregunta en aquesta comissió que es reunirà no sé
si la setmana que ve o quan sigui, relativa a això i, per tant, no
cal que m'ho expliqui. Ara, li dic una cosa: tots aquests plans,
l'únic que jo no he detectat -i que hauria que ser principal- és allò
que sempre he reclamat, que és la transparència, la transparència
i la facilitat d'accedir i la informació als empresaris, i per això és
imprescindible la finestra única. Consti -l'avís pel que em pugui
dir- que jo vaig presentar una proposta de finestra única semblant
amb els fons europeus a Menorca i el Consell Insular de
Menorca me la va rebutjar, que com vostè bé sap està governat
per majoria absoluta pel seu partit. Transparència pel que fa a la
normativa, transparència pel que fa a l'accés a la informació i
transparència, també, via parlamentària. El que no pot ser és que
els diputats haguem d'anar a la caza y captura de los fondos
perdidos i que haguem de fer trenta mil preguntes i que tot i així
no aclarim ni on són els fons, ni qui els ha demanat, ni per què
s'han donat, i que costi moltíssim aclarir en què s'han aplicat els
fons. Per tant, vostè diu que acaba, doncs passi'ns comptes del
Pla de reindustrialització de les Illes Balears.

Promoció industrial. Miri, jo ja li vaig dir a Guillem Camps.
Quan llegeixi la història que vaig haver de llegir per posar-me al
dia quan vaig començar, quan llegeixi la història de la promoció
industrial d'aquest govern..., jo no sé si és una pel•lícula de por
o de riure, eh?, perquè algunes coses eren de pel•lícula de riure
i altres, quan es parla de doblers perduts, fan por. Però en
qualsevol cas jo li volia dir una cosa en concret, li hem demanat:
Yanko. Idò vostè diu: "avui arranjarem Yanko i declararem la
fallida, i aquesta trobam que és la solució de Yanko". Idò, abans
de les eleccions, el Grup Socialista li va dir això mateix i vostès
varen posar el crit al cel i varen dir que ni parlar-ne, que aquesta
no era la solució. 

Diu moltes paraules d'impulsar, potenciar i no sé què. Entre
altres, ajudes institucionals pel que fa a indústria. Bé, digui'ns
quines, quines ajudes institucionals. 

S'ha compromès a potenciar també els polígons industrials.
El Sr. Ramon Orfila li ha dit abans. També en Guillem Camps es
va comprometre. Jo ho tenc apuntat aquí, perquè tenc la
compareixença al davant, però va dir que immediatament, eh?,
fa un any, immediatament, hi hauria promoció de sòl industrial
als polígons de Sant Lluís i Mercadal, vendes de sòl a Consell,
Llucmajor, Ciutadella i Ferreries, i més pobles, i a més els va
esmentar concretament; què hi ha, de tot això?

I per acabar li volia demanar què pensa fer de Foment
Industrial, una meravellosa empresa que ja fa estona que
sabem que està..., si fos privada ja hauria fet fallida com
Yanko, però que el Tribunal de Comptes li ha dit diverses
vegades i que ara li diuen els auditors a la darrera auditoria.
Què en pensa fer, de Foment Industrial? Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, primer començaré contestant
a la Sra. Amer i després passaré a la Sra. Garcia. Procuraré
ser breu. Respecte a la Llei... -Sr. President, si (...) m'avisi,
i així..., perquè és que, si no, jo m'amoll i llavors ja no sé
aturar.

EL SR. PRESIDENT:

L'avisaré, no es preocupi.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Respecte a la Llei de Modernització d'explotacions
agràries, bé, li diré que no s'ha constituït, encara, o no s'ha
fet, el registre d'explotacions agràries perquè està pendent
de publicació, vull dir, això sortirà per decret; jo calcul que
tardarem un mes, un mes i mig en treure-ho; dos decrets; el
primer -bé, l'ordre..., per mi van lligats- un decret és el que
estableix els requisits per tenir la qualificació d'explotació
prioritària i l'altre decret és el de modernització, és a dir, el
decret propi de la Comunitat Autònoma de modernització
de les explotacions agràries, allà on vendran determinades
totes les línies d'ajuda i això.

Bé, per mi és importantíssim treure aquesta normativa,
i és, en aquest moment, potser la prioritat que tenim dins la
Direcció General d'Agricultura per treure-ho el més prest
possible, perquè fa temps que hauria d'haver sortit i li puc
dir que, en aquest moment, ja es redacten, vaja, els darrers
projectes definitius; els vull remetre a les (...) perquè també
es pronunciïn i després ja a aprovació del Consell de
Govern. En principi, per mi té molta d'importància tant un
decret com l'altre; el decret definitori de les explotacions
prioritàries per mi té una sèrie d'avantatges que incideixen
en l'adquisició o la millora de l'accés dels joves a la terra,
com és el tema impositiu; la veritat és que no podem
aplicar, avui en dia, o hi ha algunes oficines liquidadores
que es neguen a aplicar, avui en dia, les rebaixes o les
bonificacions que dóna la llei o que permet la llei amb
impostos d'associacions, per exemple, que pot arribar al
100% quan és de la vídua o d'un 90% quan és d'un hereu,
d'un descendent, un fill, vaja, que hereti. Hi ha molts
d'agents liquidadors que no ho accepten, per mor que no hi
ha la qualificació o no hi ha el decret que reguli la
qualificació d'explotacions prioritàries i això, com vostè
comprendrà, és un tema que ens urgeix. 
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A part d'això, dins aquest decret d'explotacions prioritàries,
a través d'una disposició transitòria, fixarem la unitat mínima de
conreu. Ho dic així perquè jo crec que el tema de la unitat
mínima de conreu, maldament sigui un tema exclusivament
agrari, jo crec que no ens hem d'enganar i que té altres
implicacions i, aleshores, necessitaria una regulació més
determinada; però el que no podem, des d'un punt de vista pot ser
equivocat, però que és el que tenc jo, el que no podem és estar
més temps sense definir la unitat mínima de conreu. En aquest
moment, únicament fixarem la unitat mínima, la superfície que
ha de tenir, i ens remetrem a la normativa general que fixa la Llei
19/95, de Modernització d'explotacions agràries, sobre la
segregació i règim de propietat d'aquestes unitats, però sense
renúncia i, si m'apuren, amb el compromís de, durant aquesta
legislatura, treure una normativa, sigui a través de decret, sigui
a través de llei, jo encara no tenc molt clar per on la treurem, una
normativa clara en tema d'unitat mínima de conreu.

Deia que hi havia falta de diàleg amb el sector. Bé, supòs que
ha sentit les referències que he fet al Sr. Orfila i que havia fet
abans; jo procuraré, és a dir, jo no sé..., perquè clar, perquè hi
hagi diàleg fa falta que dos, com a mínim, vulguin parlar. També
és una qüestió que el que no pot ser és que, amb l'excusa que un
senyor, quan vol parlar amb un, exigeixi que sigui en aquell
moment, digui que no hi ha diàleg, i jo crec que és, una miqueta,
l'expressió "falta de diàleg" o la voluntat de diàleg, és una cosa
que és superior a això, i jo li assegur que la meva voluntat és
aquesta; és aquesta perquè a més m'interessa, és a dir, si ho vol
des del meu punt de vista li puc dir: jo com puc dictar o puc
treure normativa que afecti el sector si no he parlat amb ell
abans?, pel que parlava quan parlàvem de comerç o quan
parlàvem de pesca; crec que és importantíssim que hi hagi un
diàleg fluid i, evidentment, no només amb el sector, un diàleg
fluid aquí, en el Parlament, i tractar de solucionar, primer discutir
tots els problemes que puguem tenir amb el to que ho feim ara,
que sempre ajuda al fet que, sense crispació, un pugui posar els
temes sobre la taula i tractar d'aportar les seves idees, les
solucions i, fins i tot, rebre propostes com parlàvem de la
compareixença, que em compromet a demanar-la, per tractar el
tema de la pesca.

Em parlava, també, de potenciar el suport a les cooperatives
i a les organitzacions de productors. Bé, per a mi les
organitzacions de productors no només han de ser les
cooperatives, és a dir, qualsevol..., quan parlàvem, ho recorda?,
del tema de les explotacions en comú, que s'ajuntàs la gent; jo
crec que hem de treballar en això. Que les cooperatives
necessiten més suport econòmic? Efectivament. El Conseller
d'Agricultura també en necessita més, de suport econòmic. Les
ajudes que pugui donar aniran en funció de les dotacions
pressupostàries que tendrem i això sí que, si puc utilitzar una
expressió col•loquial, són faves comptades, és a dir, gastarem el
que ens ingressin; no parl de la conselleria, sinó que parl a nivell
de Govern; el que no podem fer és un gran pressupost amb unes
grans previsions i que llavors resulti que no hi hagi una dotació
efectiva, que no hi hagi bitllets que puguem tocar i llavors resulti
que en el pressupost tenim unes grans partides que, al final, no
siguin de veritat. Jo m'estim més, potser, rebre alguna critica
perquè tenc poca dotació, però aquesta poca o molta que sigui
real i sigui efectiva i que la puguem emprar, que no presentar-
los, a vostès, una meravella de pressuposts que llavors no
serveixin per a res. 

I, de tota manera, evidentment, la transparència, en els
temes d'agricultura, ha de ser total com ho serà -i llavors ja
contestaré a la Sra. Garcia- en qualsevol sentit. Per a mi no
hi ha cap inconvenient en el fet que accedeixin a qualsevol
document.

Cambres agràries. Ah! REF. Home, Sra. Garcia, REF. Jo
som un propagandista del REF, sí, perquè n'estic convençut,
li assegur i, en la meva anterior fase política, quan jo era
senador...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

...algunes coses he defensat al Senat en aquest sentit, i
crec que és bo, jo crec que és bo. Potser vostè no pensa el
mateix, perquè em deia que seria la sentència de mort per a
l'agricultura. Vostè creu que la separació que tenim..., vostè
creu que pagar, per exemple, 7 pessetes per quilo d'alfals
que paguen ara més els agricultors o els ramaders, és
defensar l'agricultura? Jo crec que no. Jo estic d'acord en el
fet que si baixen els preus del transport també podran entrar
més, però nosaltres també podrem sortir, és a dir, jo estic
convençut que, miri, aquí es demostrarà si realment els
nostres pagesos produeixen qualitat o no, i jo, com que estic
ben tranquil en aquest sentit, jo crec que tenim uns
productes de qualitat que poden defensar-se davant
qualsevol. 

No tendrem els problemes que diu vostè, que ens puguin
ofegar; no els tendrem si, paral•lelament, tenim, a part de la
qualitat dels productes que ja li dic que estic convençut que
hi és, tenim uns bons canals de comercialització i entre tots
duim una política que ens permeti defensar-los, però el que
no podem dir, amb tot el respecte, crec que no podem
justificar en la por que ens vengui més material de fora per
mor que baixen el transport, diguem que  no baixem el
transport, mantinguem-nos aïllats, i llavors que a l'hora
d'importar adobs o productes fitosanitaris o farratges, com
passa ara, resulti que els nostres pagesos... Miri, ahir, a la
conferència sectorial que es va tractar a Madrid, donaven els
preus de canal; en aquest moment feien una comparança, i
es venia 10 duros per quilo més car -pràcticament, parl de
memòria- a la península que aquí, però el que és bo,
comparat amb les dades que jo tenia que no sé si són
exactes, és que deia el director general de (...): "home, en
aquest moment sembla que hi ha un repunt, sembla que les
coses van més bé perquè els ramaders equiparen, ja, es
distancia el cost del canal del que vénen; per tant, va bé"; i
jo vaig pensar que, bé, a la península va bé, però aquí li hem
d'afegir les 7 pessetes que ens costa el pinso, el que ens
costa de més la medicina... Jo crec que al final val la pena
arriscar i combatre d'igual a igual, eh?, encara que nosaltres
siguem més petits; tendrem, jo crec, més oportunitats de
supervivència que ara. 
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No podem continuar com estam, que haguem de
subvencionar contínuament, donar el taló i lliurar la subvenció
perquè tenguis el pinso més barat o perquè tenguis el producte
més barat. Crec que no ha de ser això. Jo crec que acostumar-nos
a aquest sistema, el que feim al final és ofegar l'agricultura i
qualsevol altra sector.

Agama, reprivatització. Sap que el dia 4, és a dir, divendres,
tenim l'obertura de pliques d'Agama. Jo crec, i esper que
coincideixin, que ja és hora que puguem reprivatitzar Agama i
que la tengui un grup, una empresa, qui sigui, que converteixi o
mantengui aquesta empresa en una empresa rendible i que
defensi el sector, i jo li vull dir una cosa: el Govern no és
empresari ni ho ha estat mai; si s'ha ficat a Agama, com a altres
històries, ha estat perquè en un moment concret aquesta empresa,
que és com una espècie de Caserio però a Mallorca, és a dir, una
empresa, potser l'empresa primordial que hi ha a Mallorca, que
absorbeix bona part de la producció lletera de Mallorca, estava
en perill, i estava en un perill seriós. Què hagués passat si Agama
hagués desaparegut? És que el sector ramader se'n va en orris,
desapareix, pràcticament; aleshores a nosaltres ens interessa
reprivatitzar-la i, evidentment, que se la quedi un grup -no sé si
dir-li grup- una empresa, una persona que sigui solvent i que
representi una garantia per al Govern i per la sector. 

Seria bo, com apuntava el Sr. Orfila, que se la quedàs un grup
que implicàs el sector comercial..., i a mi m'agradaria; fins i tot
li diré més: quan es parla de si ha de quedar en mans d'una
empresa mallorquina o no, idò miri, jo si pogués firmar, idò sí,
m'encantaria que se la quedàs una empresa mallorquina, però,
què hem de primar, les idees que parlam ara o que se la quedi
una empresa solvent i que no tornaran parlar mai més d'Agama
com no sigui per dir que ara funciona?, i estant en mans privades,
evidentment, no ho dic ara perquè el Govern se'n beneficiï, no,
no, jo crec que allò que primer ens interessa és que hi hagi una
oferta rendible, una oferta que, encara que sigui cara i costi sous
al Govern, una oferta que ens garanteixi que Agama queda aquí,
que els noms queden aquí, que el producte queda aquí, que els
ramaders tenen la garantia de venda i de comercialització dels
seus productes i que sigui una empresa solvent i no sigui un bluf;
una vegada que tenim això en condicions iguals, idò què polit
seria que fos un grup, una espècie d'interprofessional, que es
quedàs aquesta empresa!, i que, a més, fos d'aquí, clar, però jo
crec que tots estarem d'acord que el primer que ens interessa a
tots és la solvència.

Transferències d'agricultura i pesca. Jo no li vull dar
noves ni vull evitar..., és a dir, (...) els vaig dir que per a mi
era un compromís de legislatura, precisament perquè es
varen dar uns terminis que no s'han complit; em disculparan
si els dic que no sé per què no s'han complit, hi ha hagut
dificultats, debatem o s'estudia el tema de les ajudes
europees qui se les queda; els informes jurídics que tenim
ens diuen que han de quedar al Govern per mor que tenim
el problema, és un problema bastant difícil i és un problema
primordialment jurídic i hem de buscar una solució a això,
però si no hi ha solució haurà de ser aquesta que els apunt,
que les ajudes quedin al Govern; mentre, estam apurant
aquesta situació. 

No oblidin de l'explicació, és a dir, un exemple que
tenim és que ara hem hagut de constituir l'oficina pagadora,
o l'organisme pagador i que, com a precedent, és
l'encarregat de tramitar totes les ajudes que vénen
d'agricultura de la Comunitat Europea i finançar-les, pagar-
les; idò fins ara només s'acceptava una per estat. A
iniciativa del Govern espanyol, idò fa..., crec que la batalla
va durar tres o quatre anys, a iniciativa del Govern espanyol
es va presentar la idea que les regions, i quan parlaven
d'Espanya es referien a les comunitats autònomes,
poguessin tenir una oficina pagadora que localitzàs les
ajudes i tramitàs les ajudes a cada zona i pagàs, i va costar
cinc anys que la Unió Europea ho acceptàs, i ara hi ha una
-o hi pot haver- una oficina pagadora per a cada comunitat
autònoma, però no accepten menys, no accepten baixar de
nivell, i el darrer nivell administratiu que accepta la Unió
Europea és la comunitat autònoma; per tant, em resulta molt
difícil que les ajudes passin als consells. A mi m'agradaria,
però una cosa és el que a mi m'agrada i l'altra cosa és el
problema que podem tenir, i el principal grop, com deia el
Sr. Orfila, el principal problema que tenim en el tema de
transferències és aquest i jo voldria que així com tenguem
això solucionat, traspassar-ho el més prest possible i evitar,
ja, aquest conflicte que existeix entre consells i Govern, que
sembla que el Govern no vol cedir i no és així, i voldria
recordar que els conflictes són entre institucions que estan
governades pel mateix partit; és a dir, no és que no hi hagi
voluntat, crec que a Menorca està claríssima la voluntat del
Consell Insular d'assumir les competències d'agricultura i
pesca, crec que està claríssima; a Eivissa jo els assegur que
també està ben clara i a Mallorca crec que també, vull dir,
no és que no hi hagi un enfrontament de caire polític entre
-o jo ho veig així- forces o partits de diferent tendència, sinó
que, en aquest moment, nosaltres ens trobam amb un
problema que hem d'intentar solucionar com és el tema dels
fons europeus.
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En tema de pesca, les xarxes de deriva ja sap, Sra. Amer, que
jo he tengut intervencions al Senat, he defensat d'ençà que som
aquí l'erradicació total d'aquestes xarxes, per complet, però vostè
sap tan bé com jo que no tenim competències, que la Comunitat
Autònoma no té competències en aigües internacionals i tampoc
l'Estat espanyol; el que sí podem fer és continuar per aquest
camí. Jo estic satisfet o estic content que, almanco en aquest
tema, hi hagi una coordinació perfecta amb totes les forces
polítiques, que tothom estigui d'acord en el fet que això ens ho
hem de treure de damunt i que ho hem de llevar, i li reiter el que
vaig dir en el seu moment: molt bé, anuncien des de Brussel•les
que l'any 98, a 31 de desembre del 98, hauran de desaparèixer;
ens queda un any d'aguantar les xarxes de deriva; bé, llavors ja
veurem les implicacions perquè, mirin, em permetran que sigui
una miqueta escèptic, la Unió Europea les privarà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, ha consumit...

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

He consumit. Idò acab només dient això i la resta per escrit.
Em queda allò altre. Bé, simplement li dic que el que hem de
defensar ara, en aquest tema, és que durant l'any que hi ha o
durant tot el temps que es compleixi la llei: si són dos
quilòmetres i mig -que és una animalada- dos quilòmetres i mig,
però no dos quilòmetres i mig i cent metres; això no ho podem
acceptar. Li reiter que totes les qüestions que m'ha plantejat en
pesca les tractarem en la compareixença que només per aquest
tema sol•licitaré i, havent consumit el temps, demanaré disculpes
a la Sra. Garcia...

EL SR. PRESIDENT:

No, jo li don tres minuts més per contestar. Serem
benevolents.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Tres minuts. Bé, efectivament no vaig dar cap dada ni cap
número perquè em semblava que si havia d'explicar la idea del
que havia de ser el programa, en aquest cas concret, de la
Direcció General de Comerç, idò valia més dar les normes
generals i després, al llarg de les compareixences que hagués de
fer en aquesta comissió o en el Parlament, anar facilitant dada
per dada i, a més, tendrem ocasió de debatre-ho perfectament en
els dies que ens toqui, perquè pens que seran dies, que no serà
només un dia, el projecte de Llei de Pressuposts.

Miri, quan parl del REF i quan parl dels problemes que
tenim de transport, no és una justificació, és constatar un
fet; el règim fiscal és una cosa absolutament necessària, i és
absolutament necessària perquè es contemplen una sèrie de
mesures que ens permeten i ens milloren les condicions de
competència, és a dir, jo l'única cosa que m'agradaria és que
poguéssim traslladar Balears aferrades a la península i
tenguéssim les mateixes condicions que tenen la resta de
comunitats autònomes o els ciutadans de la península, no
deman més.

La renda per càpita, bé, això va en funció de l'esforç.
Escolti, Canàries, és que jo em sorprenc, jo crec que parlar
ara que no es pot atribuir un règim especial per mor que
tenim la millor renda per càpita és voler matar la gallina;
escolti'm, hem de continuar mantenint-la o no, la renda per
càpita elevada?, aquesta és la pregunta. Si volem continuar
amb ella no tenim altra alternativa. El que li explicava o li
comentava a la Sra. Amer respecte dels pagesos, de la seva
possibilitat de competir, li explic de qualsevol comerciant
o de qualsevol industrial; podem parlar, per exemple, de la
pell. Aquí és que jo crec que hauríem de fer-los un
monument, als nostres industrial. Miri, els que fan confecció
de pell o sabates, posem per exemple, primer de tot han
d'importar el material: ja paguen, ja tenen un cost que no
tenen a València, posem per cas; després de fer el
tractament, després de manufacturar, exporten, dues
vegades paguen el cost del transport. Aquesta gent, sobre el
preu de cost dels seus productes tenen una quantitat
elevadíssima que és els costos de transport, ens agradi o no,
amb més renda o amb menys. Imaginin vostès si nosaltres
no tenguéssim els problemes de transport o els problemes
d'insularitat, i aquí l'única solució que hem tengut és, per
una banda, lluitar en favor que s'abarateixin aquests costos
i, per l'altra, la qualitat, és a dir, jo avui en dia, si res pot
servir d'orgull ser Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria és que els productes que tenim a Balears tenen un
nom de qualitat i tenen un prestigi a fora, i això ha estat
l'esforç que han hagut de fer aquests empresaris o aquests
industrial, i moltes vegades un petit empresari és igual que
un treballador. Per això és pel que hem de lluitar i el que
hem de fer és facilitar-los. 

A part -que ja no em puc estendre més- del Pla de
reindustrialització, que en parlarem i que li daré compte de
tot el que s'ha fet i del projecte del nou pla
d'industrialització i de tot el que s'ha fet de comerç i del
projecte de comerç, l'única solució que tenim amb ells és,
primer, qualitat, millora de competitivitat de l'empresa,
millora de sistemes de producció, i avui en dia pot visitar...,
jo fins i tot he visitat algunes fàbriques i si vostès tenen
interès jo crec que podríem organitzar algunes visites i
vostès podrien comprovar com avui en dia, tant en fàbriques
de confecció de pell com en fàbriques de sabates, tenim
unes empreses que en molts de llocs que se suposen
industrialitzats i en primera línia, estan a molts anys lluny
de la seva competència tècnica i dels seus mitjans de
producció, i és amb això amb l'única que s'han pogut
defensar, aquesta gent, i crec que nosaltres tenim
l'obligació, a més, de defensar-los perquè el preu que ells
produeixen sigui realment competitiu respecte a les altres
zones i, en aquest cas concret, no només de la península
sinó de tota Europa.
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Jo deman disculpes, primer al President, per haver-me
excedit, i vostè per no acabar-li de contestar, però..., i avui és el
dia de les disculpes perquè a cada intervenció crec que n'he hagut
de demanar, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, tenen cinc minuts més; després aprofiti per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Ah, té raó! Ja no hi pensava; llavors en parlarem. De tota
manera, si queda res pendent, el mateix que he dit als altres
diputats, li contestaré per escrit i vigilaré que les preguntes que
vostè sol•licita per escrit se li contestin d'immediat; no sabia que
en tengués pendents.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la diputada Sra. Catalina
Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. Conseller, recollim la seva explicació, recollim
la seva declaració de bones intencions i, sobretot, amb aquest
diàleg permanent que sap que hi posarem molt gustosament tot
el nostre interès. Seguirem, diguem, aquest compromís en la Llei
de Modernització, ja fa falta, s'ha produït a moltes comunitats;
important, per tant, el diàleg amb el sector, li donarem suport en
aquestes iniciatives; és important que es mantengui no tan sols
amb les paraules i, sobretot, aquesta aportació en el tema de les
cooperatives.

Quant a allò que comentàvem del règim econòmic i fiscal,
vostè sap que si... vostè diu que podríem començar pels altres
sectors; aquí la nostra balança agrària (...) és totalment
deficitària, entren més que surten. El consum dels productes
d'aquí representa poc, dels nostres productes.

I bé, quant a les transferències, esperam poder veure-ho
complit, jo crec que és important la participació dels consells
insulars i així s'ha demanat en moltes ocasions a la comissió
reguladora. És important, de qualque manera, fer-nos sentir dins
els fons europeus i poder participar, de qualque manera, en la
gestió, sens dubtes, i en la decisió, encara que coneixem les
limitacions; jo crec que és important aquesta participació i que
s'ha d'aprofitar.

I bé, en el tema de la pesca, sens dubte és important esperar
aquesta compareixença, poder parlar; jo crec que serà important
aquesta decisió que ja s'ha pres a nivell d'Itàlia de suprimir les
xarxes de deriva, ens afectarà sens dubte; en tot cas, hi ha aquest
seguiment que sap que nosaltres ja hem fet debat en aquest
parlament i que continuarem insistint en aquesta necessitat. 

Jo, de tota manera, em correspon ja tancar aquest torn
d'intervencions. Queda, sens dubte, Sr. Conseller, el suport
del seu grup que segurament, no dubtam que ho farà, com
creim -i jo començava la meva intervenció- en la necessitat
de compensar aquesta agricultura productiva amb aquesta
del medi natural del món rural i, per tant, també acabaré
pensant i insistint en aquesta manca de definició d'aquest
món rural que volem per a les illes i, per tant, que això ens
hauria d'ajudar a establir aquestes futures iniciatives Leader,
aquests futurs programes Foner. Fa falta definir i
complementar aquesta agricultura productiva amb la de
medi natural, tan necessària per a les illes que li deia al
començament. I com ja li remarcava, dins la política de la
conselleria, complementi, Sr. Conseller, aquesta agricultura
productivista que vostè ens ha parlat amb aquest
complement que crec que és del tot important, sobretot quan
parlam aquí de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo ja li he dit
d'entrada, que era una compareixença general, i li he dit
més, idèntica, pràcticament idèntica en el seu contingut i en
la seva exposició a la que vàrem tenir fa un any amb el Sr.
Guillem Camps, però ha de comprendre que no és culpa
dels diputats, molt manco de l'oposició, supòs, que el
Govern de la Comunitat Autònoma canviï cada dos per tres,
no només de consellers, sinó que canviï les conselleries i
canviï tots els directors generals, vull dir, no serà culpa dels
diputats de l'oposició; per tant, nosaltres tenim l'obligació
d'exigir al Govern, que és del mateix partit, que vagi
concretant alguna cosa, més quan passen els anys, no?
Arribarem a final de legislatura i encara ens diran que
immediatament farem les coses. Per tant, nosaltres tenim
l'obligació de denunciar això, encara que els consellers
canviïn.

I la compareixença general ens hauria de servir, a
nosaltres, per concretar algunes coses que després haurem
d'insistir en la de pressupostos, però no la pot substituir, ens
hauria de servir.

Pel que fa al REF, que vostè diu, jo no volia entrar en
discussió, en aquest tema; jo només constatava que vostè ho
havia fet servir molt i que l'únic que li volia dir era que no
m'ho fes servir d'excusa, que aquesta és una discussió apart,
que l'haurem de fer i l'haurem de perseguir, però que el
sector té uns problemes que haurem d'afrontar de totes
maneres. 
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Estic d'acord amb la descripció que ha dit i que nosaltres el
que hem de vigilar és la qualitat dels productes i que amb els
productes industrials Balears té una gran qualitat, i que s'han
dedicat, per totes les administracions, grans esforços perquè
aquesta qualitat s'anàs incrementant, sobretot perquè sabem que
per ser una illa, un dels nostres valor és, precisament, la marca,
el valor, la qualitat del producte i, per tant, que tenguin major
valor afegit, però també li he de recordar que la Conselleria de
Comerç i Indústria ha perdut molts de doblers, molts, en
promocions industrials que no han estat promocions industrials
sinó tot el contrari, i sembla gairebé una ironia que vostè em
digui que el Govern no és empresari, perquè escolti'm, govern de
dretes, com tenim en aquesta comunitat, més empresari que
aquest no sé si el trobarem, i jo el que diria és que vostè el que
ha d'afirmar és que el Govern no és un bon empresari, perquè ha
demostrat que sap perdre doblers amb una facilitat absoluta, i
tenim cada dia mostres en aquest parlament.

I acabat açò, li volia reiterar per veure si em contesta alguna
de les coses que li he dit, i li faré incís en tot el que no tenim,
després, més jornades parlamentàries: Tota la regulació que
prové de la Llei de Comerç minorista, quina regulació posarà en
marxa i quan?, com aplicarà les inspeccions del comerç?;
transferència d'artesania; finestra única pel que fa a les
tramitacions i els fons europeus; claredat pels empresaris;
Foment Industrial, què en pensa fer, de l'empresa Foment
Industrial? 

I una cosa que se m'ha passat abans: vostè va fer un
comentari que vaig apuntar textualment, va dir "Direcció General
d'Indústria, que no és el mateix que Direcció General de
Promoció Industrial"; diu que la Direcció General d'Indústria fa
una feina callada i discreta, i jo li diria que tan callada i tan
discreta que les illes menors no estan ni tan sols els expedients
per poder-los consultar. Per tant, li faig un prec: per favor, quan
es posin a exposició pública, que les oficines d'Indústria de
Menorca i d'Eivissa hi hagi els expedients, no només perquè els
diputats els puguem anar a consultar, sinó perquè els interessats
els puguin anar a veure, i açò és experiència pròpia, per tant, no
li dic que sigui una imaginació, és a dir, experiència pròpia; a
vegades tan callats i tan discrets que els expedients a les illes
menors ni tan sols hi són; un prec. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Amer, el tema de les
transferències és el que li havia explicat, estam pendents d'això,
és a dir, a tots ens agradaria que els consells es poguessin sentir
partícips d'Europa, però la normativa és la que hi ha i nosaltres
no la redactam ni la feim, li dic ben clar.

Jo estic content de tractar el tema de les xarxes de deriva
encara que sigui un tema en el qual nosaltres molt poca cosa
hi podem fer de manera efectiva, és a dir, pressió política sí,
però nosaltres tenim molt poca cosa a fer i quan dic
nosaltres em referesc a la Comunitat Autònoma, no tenim
competències; el que hem de fer és continuar pel camí que
treballam ara, que és pressionar perquè es privin.

Compensar l'agricultura productiva amb la conservació
del medi natural. Efectivament, les competències estan
dividides entre la Conselleria de Medi Ambient i la
Conselleria d'Agricultura, té raó, però jo crec que és lògic
que quan hi ha una conselleria de Medi Ambient intenti
localitzar tots els temes de medi ambient dins la mateixa
responsabilitat administrativa. Això no vol dir que aquesta
conselleria no treballi..., en conjunt, evidentment, formam
part del mateix govern, dir el contrari seria absurd, que  no
treballem coordinats, fins i tot que hi hagi preocupació per
aquesta conservació del medi ambient, i li vull posar un
exemple: aquest dia es va celebrar la conferència sectorial,
que això, si no deman compareixença al Parlament els
enviaré la documentació que ens varen dar i jo vaig defensar
una postura absolutament contrària a la que defensaven tots
els altres consellers de les comunitats autònomes d'Espanya
en el tema, per exemple, de l'oli d'oliva, (...) oli d'oliva; per
què?, perquè les ajudes que es volien dar o que dóna en
aquest moment Europa són ajudes a la producció quan a
Balears, per motius primordialment mediambientals ens
interessa ajuda a l'arbre; hi ha aquesta sensibilitat. Qüestió
distinta, potser, és que es publiqui o que se'n faci molta
jactància, però que hi és sí, i nosaltres vàrem quedar, i tenim
el compromís de la conferència sectorial que, molt bé, no es
pot rompre la política general d'un estat perquè hi hagi un
sector que no li ve bé, però almanco, si la política general
perjudica aquest sector, compensar-lo, i saber que hi és en
el cas de l'oli d'oliva, és que defensar juntament amb els
altres països productors ajudes a la producció i al consum,
etc., és a dir, com deia ara l'OCM, però que les zones de
cultiu marginal com és a Mallorca o com és a Granada, que
es delimitin perfectament aquestes zones i que puguin rebre
algun tipus d'ajuda -com es diu?- complementària.
 

La meva pretensió és que no siguin les ajudes
complementàries de la PAC perquè d'alguna manera ja les
tenim oferides; m'agradaria tenir alguna cosa més, i ja
veurem en què acaba, això, però que quedi constància,
almanco, que sí que hi ha preocupació per aquest tema.

Sra. Garcia, sempre li toca la darrera i no sé si hi seré a
temps, però anirem ràpids als temes que hem plantejat. 
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Vejam. Pla Director d'equipaments comercials, com està? El
Pla Director d'equipaments comercials estic segur que fa un any
que en sent a parlar; fa tres o quatre anys que està començat, és
a dir, fa temps, no?, i per això tenc un interès especial en acabar-
lo i m'agradaria que abans de final d'any tengués l'aprovació
definitiva, si és possible fer-ho el novembre millor que si és el
desembre. En aquest moment, el Pla Director d'equipaments
comercials està en la fase ja d'informació de la Comissió
Interterritorial, de la Comissió de Coordinació Territorial,
perdoni, que estudia les al•legacions i, una vegada fet això, ja
passarà a l'aprovació definitiva pel Consell de Govern, és a dir,
que a mi m'agradaria que en poc temps poguéssim tenim aquest
pla d'equipaments; la data que em demanava ja li orient, vull dir
que és sobre aquests mesos, esper no tardar més per mor que ja
tenim prou retard. 

De tota manera, per la meva banda he intentat revisar una
qüestió que és tema de superfícies, és a dir, que sap que per a la
qualificació de grans superfícies feien falta..., es qualificava en
funció d'un mínim de metres quadrats de sòl de venda, és a dir,
superfície destinada a venda, que eren, a les ciutats de menys de
50.000 habitants, 2.500 metres, i a les de més de 50.000 habitants
se n'anava ja a 5.000. Jo entenc que això, aquesta superfície,
s'hauria d'adaptar a la realitat de les illes, i 2.500 metres a
Formentera vostè em creurà que no em cabrà l'edifici a l'illa i
potser a qualsevol poble de Menorca 2.500 metres és una
aberració. Hi ha una al•legació d'un ajuntament de Mallorca que
permetrà entrar per aquí i reduir, d'alguna manera, aquesta
superfície. Per això, potser, s'ha retardat una miqueta, però vaja,
s'aprovarà d'immediat; si de cas aquesta modificació implica
nova publicació i, per tant, retard del pla, no es presentaria i ja
faríem la modificació més endavant, i si no implica retard del
pla, idò la introduirem i l'aprovarem ja.

La Llei de Comerç. Bé, comptam, en aquest moment, amb
dos inspectors, però abans de contractar-ne altres tractam
d'arribar a un acord, d'alguna manera, amb les altres conselleries
que tenen inspectors que realitzen funcions semblants, per tractar
de juntar esforços i optimitzar el rendiment dels nostres
inspectors i no augmentar el nombre de funcionaris perquè sí. Jo
pens que això ens podrà dur a una labor molt més efectiva que la
que tenim ara i que acabarem amb el tema d'inspeccions.

Regulació de les vendes comercials. Es refereix vostè a la
venda ambulant. Hi treballam, igual que tenim ja el primer
esborrany que ha de regular el decret de segona llicència, per
ampliar les llicències de les grans superfícies o dar-ne de noves,
que, a més, ha de tenir la llicència de la Comunitat Autònoma; hi
ha un primer esborrany, és a dir, s'estudia, i la regulació de la
venda ambulant en aquest moment també estam en tràmit, si bé
li he de confessar que no sé si es farà per projecte de llei o per
decret; la veritat és que depèn del que diguin els estudis tècnics
i dependrà també del que fan les altres comunitats, és a dir, si es
pot regular per decret, sinó ho farem per projecte de llei; jo crec
que la forma em preocupa menys que el contingut, m'interessa
que la Llei de Venda ambulant surti aviat i tancaríem, amb això,
i hauríem tret bastant normativa que desenvolupa la Llei de
Comerç, pensi que els horaris comercials estan regulats,
traguérem un decret, no fa gaire, deu fer poc temps, un mes; el
tema de règim sancionador també el tenim ja remès al sistema
general de la Comunitat Autònoma, vol dir que també està
regulat i que això ens permet que les denúncies dels inspectors
es duguin a terme; no record ara de memòria tota la normativa
que s'ha tret, però crec que avui per avui la normativa que ha tret
la Comunitat Autònoma per desenvolupar la Llei de Comerç és
de les més completes i amb la qual hem treballat més.

No crec que em quedi res més pendent. Ah, sí, perdoni!

EL SR. PRESIDENT:

Temps, no n'hi queda, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No em queda temps? Just un minut. Idò telegràficament,
què farem amb Foment?, és projecte d'aquesta conselleria
dissoldre l'empresa Foment Industrial, com ja els va avançar
el Conseller d'Economia i Hisenda, el que passa és que això
implica una sèrie d'operacions que no són senzilles. Hem de
sanejar l'empresa abans de dissoldre, com és evident, s'ha de
garantir la solvència i per això tardarem algun temps, però
la idea és que Foment Industrial es dissolgui, i no crec que
els vengui molt de nou per mor que a principi d'estiu i poc
temps després de prendre possessió ja varen sortir les
primeres notícies que era intenció del Govern dur a terme
una liquidació d'aquesta empresa. Comprendran vostès que
fins que tenguéssim tancat tot el tema de Yanko i tot el tema
de promoció no podíem començar-hi i, a partir d'ara, en la
mesura de les possibilitats i fins a tenir l'empresa reflotada,
a partir d'aquí llavors es començarà a dissoldre, i esper que
es faci abans d'acabar aquesta legislatura. Moltes gràcies,
Sr. President, i  reiter les meves disculpes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mi intervención será
muy breve porque también ya no hay mucha audiencia. En
primer lugar  quería agradecer al conseller esta doble
comparecencia voluntaria, igual que a todo su equipo
directivo. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos
que es un acierto la unificación en esta única conselleria de
las áreas productivas, agricultura, pesca e industria, así
como el sector comercial que puede dar una salida digna a
los productos propios y, para acabar, el Grupo
Parlamentario Popular quiere dar toda su confianza al plan
de trabajo y a la gestión que llevará a cabo el conseller y a
su equipo. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller? Bé, conclòs el debat
d'aquesta compareixença, només queda agrair la presència del Sr.
Conseller que en el dia d'avui ha vengut acompanyat dels alts
càrrecs, els Secretari General Tècnic, Sr. Carles Gutiérrez, el
Director General de Comerç, Sr. Joan Manuel Lafuente, i la
Directora General de Promoció industrial, Rosa Grijalba. 

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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