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EL SR. PRESIDENT:

S'obre la sessió. Hi ha substitucions?

Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

Sí, Sr. Orfila.

I.1) Proposicio no de llei RGE núm. 2053/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya
d'informació sobre la malaltia de les "vaques boges"

El primer punt de l'ordre del dia és la proposició no de llei
sobre la campanya (...) malalties de les "vaques boges". Té la
paraula el diputat Sr. Ramon Orfila per un temps de deu minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No els necessitaré.

De tots és conegut el problema que ha causat l'aparició
d'aquesta malaltia que afecta el ramat boví, coneguda com
malalties de les "vaques boges". Les notícies sobre una possible
transmissió a les persones d'aquesta malaltia ha creat una
psicosi entre els consumidors de carn de vaccí, de tal manera
que les vendes d'aquest tipus de carn han disminuït d'una forma
importantíssima, sigui quin sigui el seu origen, i concretament
a la nostra comunitat autònoma, fins al punt que de la carn, que
ja tenia uns preus molt ajustats, el preu ha caigut en picat i han
disminuït també les vendes d'una forma absolutament clara. En
aquest sentit, el perjudici que s'ha causat als ramaders de les
Illes Balears i també a les carnisseries, als comerços que venen
aquest producte, ha estat fàcilment detectable, i açò no ho diem
nosaltres, sinó que ho ha reconegut la pròpia Conselleria
d'Agricultura, l'anterior conseller, el Sr. Socias, en respostes a
preguntes parlamentàries formulades per aquest diputat que els
parla.

Són diferents les comunitats autònomes que, afectades per
aquesta problemàtica han reaccionat de forma ràpida, han sortit
al pas d'aquesta situació i han dut a terme una campanya
informativa dirigida als usuaris, que retornés la tranquil•litat als
possibles consumidors o consumidors habituals de la carn de
vaccí, i és de tots és sabut que aquesta malaltia ha afectat
essencialment un estat membre, el bestiar d'un estat de la Unió
Europea, i no a m-es, simplement hi ha hagut algun cas aïllat a
altres estats, però sempre ha quedat l'Estat espanyol fora dels
efectes d'aquesta malaltia i, per descomptat, la nostra comunitat
autònoma.

Com deia, són diferents les comunitats autònomes que hi
han sortit al pas amb campanyes incisives, ben clares. El
president d'alguna d'aquestes comunitats no ha tengut cap
empats a sortir en els mitjans de comunicació, a la televisió
concretament, per tranquil•litzar d'una banda els ramaders
productors de la carn de vaccí i d'altra banda els consumidors,
en el sentit que podien consumir tranquil•lament aquesta carn
perquè no hi havia cap casta de perill, en el sentit que poguessin
resultar afectats per aquesta malaltia de les "vaques boges". Fins
i tot, hem pogut veure a algun mitjà de comunicació de les Illes
Balears una propaganda, pàgines senceres pagades pel Govern
d'Irlanda, que surt al pas de l'alarma causada per aquesta
malaltia i explica com Irlanda garantia absolutament que el
bestiar que s'hi criava i engreixava, en aquelles terres, era
d'absoluta confiança per als consumidors, recomana, per tant, el
consum e la carn produïda en aquell país. El Govern de la nostra
comunitat autònoma no ha tingut, fins aquest moment, cap
actuació clara en aquest sentit, exceptuant petites iniciatives i
d'una envergadura més aviat tímida.

El conseller, quan compareixia aquest matí en aquesta
mateixa comissió per parlar del seu programa d'actuacions
per a aquesta legislatura, parlava de la necessitat de fer una
campanya, però sense concretar-la tampoc i, en qualsevol
cas, explicava simplement una única actuació, simbòlica, fer
un dia una torrada i menjada de carn de vaccí amb presència
del màxim de personalitats i gent coneguda per part de la
ciutadania, per contribuir a retornar-los aquesta confiança,
la qual cosa ens ha fet un poc l'efecte de la nedada del Sr.
Fraga Iribarne a Palomares, quan la caiguda d'aquella
bomba atòmica, en temps passats, evidentment. Nosaltres
pensam que no s'han de fer actuacions simbòliques només,
sinó que s'ha de tenir una actitud més aviat constant al llarg
del temps, destinada a recuperar aquesta confiança dels
consumidors.

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei,
en la qual es proposa instar el Govern de la Comunitat
Autònoma a iniciar de la forma més immediata possible una
campanya d'informació dirigida als informadors i que
inclogui com a mínim els següents punts, que, d'altra banda,
són certs: Per una banda, que el nivell sanitari del bestiar
vaccí de les Illes Balears és del més elevats d'Europa; hem
de dir que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va
ser una de les primeres de l'Estat que va poder garantir que
no hi havia cap classe d'incidència de tuberculosi, de
brucel•losi, (...)si, malalties que el Govern de l'Estat
espanyol i els de l'Europa comunitària s'havien proposat
eradicar de tota la Unió Europea, que mai no s'ha detectat
un sol cas de la malaltia de les "vaques boges" a la nostra
comunitat i que les autoritats sanitàries de l'Estat i de les
comunitats autònomes asseguren amb els seus controls
l'entrada..., els punts de control (...) aquesta carn de vaccí
procedent de les explotacions ramaderes de les Illes té les
garanties sanitàries i la qualitat necessària com per
recomanar-ne el consum. Una campanya informativa
d'aquest tipus, entenem nosaltres, contribuiria, i no poc, a
recuperar la tranquil•litat. Si a més a més es fes en estreta
col•laboració amb el sector, estam convençuts que aquest hi
col•laboraria de forma incondicional, perquè són els primers
interessats en aquesta qüestió, i ho han reclamant de forma
pública reiterades vegades. Com poden veure,és una
proposta positiva, que cerca simplement retornar la
tranquil•litat als consumidors i, d'altra banda, garantir als
ramaders de les Illes Balears que no es continuaran veient
perjudicats per una psicosi que s'ha creat en un moment
determinat i que res té a veure amb la realitat del nivell de
sanejament de la cabanya de boví a les nostres illes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra.
Diputada Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només intervenc per donar suport a
aquesta proposició no de llei, per part de Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Pensam que és una bona proposició no de llei
i que per part del Grup Popular no hi hauria d'haver cap
problema en acceptar-la, atès que s'ha presentada el mes d'abril
del 96 i es discuteix el 2 d'octubre; pensam que ja hi hem perdut
sis mesos i que allò que hagués estat important hauria estat que
fos una campanya informativa ja (...) que la mateixa conselleria,
i per això pensam que és imprescindible que s'enceti aquesta
campanya i  que pugui tenir efectes cap al sector, perquè
pensam que serà el primer interessat a col•laborar-hi. Recordam
també la intervenció avui al matí del Sr. Conseller
d'Agricultura, Indústria i Comerç, quan ha parlat d'un acte
simbòlic, sense concretar si aquest acte tendrà una continuïtat,
nosaltres no creim en aquests actes simbòlics, pensam
senzillament que és un acte de propaganda, però, en canvi,
pensam que si es vol començar aquesta campanya informativa
a partir d'un acte gros, no hi tendríem cap problema, sempre que
llavors hi hagués tota la campanya amb els termes que es
proposen en aquesta proposició no de llei.

Avi mateix, a un diari estatal s'hi parla de la incidència que
ha tengut a nivell dels consumidors i de la manca d'inspecció
que hi ha hagut a molts de països i a moltes comunitats
autònomes i si aquí, a les Illes Balears, no n'hi ha hagut cap cas
ni cap incidència directa, sí hem viscut com hi ha hagut
cremada de productes derivats de carn a Son Reus, i, per tant,
de qualque manera, la població de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears continua sensible per aquest tema, i s'ha notat
en la manca de consum d'aquest tipus de carn.

Per tant, no hi insistesc, només pensam que s'hauria
d'aprovar aquesta proposició no de llei i que de qualque manera
es pogués iniciar la campanya de forma immediata, com s'hi
planteja. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La crisi coneguda com la malaltia de les "vaques
boges" ha produït una degradació ràpida del mercat de carn
de vedella, de carn de vaccí; això es tradueix en un descens
important del consum, la xifra a tot Espanya se situa en un
30%. Els esforços de control en la prohibició d'entrada de
carn o derivats procedents del Regne Unit, ordre de 22 de
març del 96 del Govern espanyol o de 27 del mateix mes
per decisió de la comissió de la Unió Europea, no han estat
suficients per donar confiança al consumidor.

L'anterior conseller, el Sr. Socias, a la Comissió
d'Economia de dia 2 de maig del 96 comentava la necessitat
ja d'un decret d'etiquetatge per a un major control de la carn
trossejada congelada; amb paraules textuals, deia:
"Desgraciadament, de tota la carn que ens arriba trossejada,
morta o congelada no sabem l'origeno procedència".

Aquesta desconfiança del consumidor la veim
contínuament en els diaris. Aquí mateix la Sra. Thomàs
comentava aquests 1.700 quilograms de productes carnis
procedents del Regne Unit que foren destruïts per ordre de
la Conselleria de Sanitat ara el setembre mateix d'enguany.
Altres informacions que contínuament veim: l'Organització
Mundial de la Salut demana que s'apliquin mesures contra
les "vaques boges", això és d'aquest mateix mes de
setembre, o també aquesta altra, com Gran Bretanya va
eludir en secret una norma sobre exportació de ramat, ha
exportat a la resta de la Unió Europea quasi dos milions de
vaques sense passar el control previ, això a final d'agost.
Davant aquestes notícies, és evident que el consumidor es
veu excessivament afectat i entenc que així, amb aquestes
notícies, podríem continuar i comprendre, per tant, el temor
del consumidor, i entendre, per tant, la conseqüent davallada
del consum.

Pèrdues que, en termes econòmics, se situen sobre uns
56.000 milions de pessetes, així, al conjunt de l'Estat
espanyol, si bé entenem que aquest major perjudici es
produeix, sense dubte, no tant per aquesta davallada del
consum i la conseqüent davallada de preus, sinó per la
imatge, per la imatge que produeix aquesta carn de vaccí.
Per tant, atesa la situació actual. Creim que es justifica
aquesta campanya de confiança als consumidors de les Illes,
en el sentit expressat en aquesta proposició no de llei, al
temps que insistiria també en aquesta campanya expressada
pel conseller, en el sentit que ha de ser una campanya que
no just ha de ser un fet simbòlic, sinó que ha de tenir
l'evidentment conseqüent continuïtat.

Jo també insistiria que a nivell del conjunt espanyol es
continuï amb la retirada de carn del FEOGA, autoritzat per
la Unió Europea, davant la davallada de preus, per tal que
aquest estoc existent no incrementi la pressió a la baixa,
amb la conseqüent pèrdua per als productors.
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Té el nostre suport, Sr. Orfila. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En principio, el Grupo
Parlamentario Popular reconoce en cierta medida los perjuicios
que ha ocasionado el síndrome o la sicosis sobre las vacas locas.
Lo que realmente no tiene... Vamos, particularmente, a nivel
Menorca, y no tengo los datos del resto de las Baleares, tengo
que asegurar que la disminución del consumo de carne no es lo
que ha puesto la prensa, yo tengo unas estadísticas de los
mataderos de Menorca, en las cuales el consumo de carne en los
años 94, 95 y 96 ha seguido exactamente la misma evolución
que este año 96, con este síndrome, con esta sicosis de la
enfermedad de las "vacas locas". Creo que ha sido a nivel
particular un aprovechamiento, no quiero pensar mal, pero de
los tratantes de ganado y de los carniceros para conseguir
mayores márgenes económicos, sacar mayor rentabilidad a sus
productos. Está claro que también se ha de conseguir la
confianza de los consumidores. Creo que puede ser perjudicial
haber hablado tanto sobre el tema, porque ha creado una alarma
infundada, porque sabemos que la cabaña ganadera en esta
comunidad tiene un estado excelente a nivel sanitario. Y
también tengo que decir que el conseller, esta mañana y
también la semana pasada en la primera parte de la
comparecencia, ya hablaba de hacer campañas de promoción.
Hay un borrador ya de decreto sobre etiquetado de las carnes en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares;
imagino que estará a punto de salir.

Quería decir que si lo que perseguía esta proposición no de
ley era dar confianza, a través de ruedas de prensa, los servicios
técnicos de las consellerias, tanto de Sanidad como de
Agricultura, han manifestado, a nivel prensa..., tengo aquí un
dosier de prensa en el cual ya se recaba toda la información de
que la cabaña ganadera de las Islas Baleares es óptima. Esto
puede ser una parte complementaria o una posible de los
anuncios, que podría ser, que propone este grupo, el Grupo
Nacionalista-PSM. Yo no puedo instar al Gobierno a hacer una
cosa que realmente ya está haciendo. En principio, nuestro
grupo votaría en contra de esta proposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc el suport que se'ns ha
manifestat per part d'Esquerra Unida i per part del Grup
Socialista. Pel que fa al Grup Popular, és difícil d'entendre la
seva actitud, encara que ens topam amb ella dia rera dia en
aquest parlament. Per una banda reconeix la correcció dels
plantejaments que s'hi fan, però com que el Govern ja ho fa o té
previst fer-ho, amb la tònica general de les seves intervencions,
finalment no hi donaran suport. Aquí he de dir allò de "perquè
hi estam d'acord, no li donarem suport".

Ens diu el Sr. Pax que reconeix els prejudicis, encara que
pensa que la disminució del consum de carn no ha sigut tan
important, segurament a Menorca ho ha estat menys que a
Mallorca, a Mallorca se n'hi ha notat una minva, i tenc
respostes del conseller d'Agricultura on reconeixen que l'han
detectada, i de forma clara, perquè vostè no té en compte, a
més a més, que ha succeït un altre element de perjudici, i és
que n'ha baixat el preu, i de forma considerable; el tant per
cent de baixada del preu ha estat, a un mercat que funciona
amb preus molt ajustats, molt perjudicial, tant que en aquest
moment hi ha qualque criador de ramat boví, de carn
concretament, que es planteja deixar-ho o que s'ha plantejat
deixar-ho ja, abandonar la producció.

Davant una situació com aquesta, no hem de dur a terme
una campanya informativa clara dirigida als consumidors
que pugui fer que recuperin la confiança en els productes
carnis de boví de les Illes Balears, vaja, engreixats a les Illes
Balears, quan les altres comunitats autònomes n'estan fent?,
per quin motiu nosaltres no? I no se'n pot dir que és una
campanya que ja ha començat el Govern, el Govern ha fet
declaracions a mitjans de comunicació on ha manifestat que
aquí no hi havia aquest problema, que no s'hi havia donat
cap cas, però és un fet que als consumidors no ha arribat
amb la força necessària com per fer que aquests recuperin
la confiança, perquè hi ha un element dels que deia el Sr.
Pax, que, per cert, se n'ha parlat molt d'aquest tema, i
evidentment no se n'ha parlat al Parlament, se n'ha parlat a
mitjans de comunicació de difusió estatal, se n'ha parlat a la
televisió i a partir d'aquí s'ha creat una alarma, certa, entre
els consumidors, que és allò que ha ocasionat aquesta
davallada del consum. L'anterior conseller d'Agricultura
n'ho reconeixia a una de les darreres compareixences, abans
de ser foragitat del Govern, que ell mateix havia pogut
comprovar a un sopar que havia muntat un grup de ramaders
com ells mateixos demanaven que els donessin carn de
porc, per a tranquil•litat mateixa del conseller, perquè van
pensar que no li agradaria..., no, no, el conseller devia (...)
altres coses en aquell moment perquè el seu final al davant
de la conselleria ja era pròxim, però, evidentment, no que
l'afectés la malaltia de les "vaques boges" perquè consumim
carn de les Illes Balears, si no havia de sofrir cap problema.
Imaginin-s'ho vostès, el propi sector temia la psicosi o era
conscient d'aqueta psicosi i oferia una altra classe de carn.
L'alarma existeix, la tendència a disminuir el consum
d'aquesta carn existeix, i açò ha redundat en una davallada
de preus. I és cert que el FEOGA ha fet compres de carn per
fer-ne la retirada, per impedir que els preus caiguessin en
picat en un moment determinat, però és que açò no es podrà
fer de manera permanent, perquè hi ha problemes d'estoc, hi
han problemes perquè la Unió Europea avorreix aquest tipus
d'actuació, les avorreix perquè està en contra de la política
de lliure mercat, amb tot el que açò representa, i els països
que no tenen problemes i que han sabut fer campanyes
clares, incisives i convincents entre els ciutadans, quant que
la carn produïda en aquests països no oferia cap problema,
són els que conquereixen els mercats.
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Hem de dir que els grans guanyadors de la crisi de les
"vaques boges" hauran estat els canadencs, els argentins i els
nordamericans, i aquest és un element a tenir en compte,
perquè, creguin-me, senyores i senyors diputats, quan un país
que produeix un determinat producte cedeix aquest mercat a un
altre, difícilment el torna a reconquerir, i som al davant
d'aquesta situació. Per tant, no ens dormim amb la tranquil•litat
que aquí no ha succeït res i que no haurà afectat tant com podria
haver afectat, jo què sé, per exemple, Catalunya o el País Basc,
que són grans productors de carn a nivell de l'Estat espanyol,
perquè aquests estan fent una feina importantíssima de
divulgació de la seva realitat i del nivell de sanejament ramader
que hi tenen.

Per tant, siguem capaços d'actuar, el Govern no ho ha fet.Un
govern que és capaç de gastar 240 milions de pessetes en un any
en publicitat (un milió de pessetes cada dia feiner, ho dèiem ahir
en el debat del Ple del Parlament). La pròpia Conselleria
d'Agricultura, que és capaç de publicar pàgines i pàgines
simplement que el futur és a les seves mans, propagandes
semblants a aquesta, que no tenen cap més objectiu que fer
saber a la població que existeix una cosa a la qual anomenen
Conselleria d'Agricultura, no pot gastar-se una partida de
doblers públics per fer una campanya de divulgació clara,
dirigida a recuperar la confiança en un producte agropequari de
primera qualitat com és el que aquí s'està produint? Nosaltres
lamentam que el Grup Popular, una vegada més, de forma
sistemàtica, es dediqui a torpedinar i a malmetre les iniciatives
positives, que no tenen ni un punt d'element crític respecte
d'allò que fa el Govern de la Comunitat Autònoma, simplement
perquè vénen de l'oposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En vista a cómo ha ido este debate,
yo intentaría aprovechar un poco la proposición no de ley que
presenta el Grupo Nacionalista para ver si llegamos a un
consenso. Se podría instar al Gobierno a hacer una campaña de
promoción dirigida a los consumidores pero aprovechar esta
campaña no sólo para carne de vacuno, sino para todos los
productos... Bueno, sería una cosa así: "A los consumidores de
las Islas a modo de favorecer la carne de vacuno de producción
en Baleares así como los productos tradicionales (queso,
productos lácteos, etc.)", y un poco globalizarlo para que, si les
parece a los...

EL SR. PRESIDENT:

Vol que suspenguem la sessió un parell de minuts?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per cinc minuts.

Té la paraula el diputat Sr. Alejandro Pax, quan pugui
dir com ha quedat...

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Hem arribat a un consens, pel qual la proposició no de
llei quedaria de la següent forma: "El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma a iniciar
de la manera més immediata possible una campanya
d'informació dirigida als consumidors que inclogui els
següents punts, tal com hi quedaven l'A, el B i el C, hi
quedaria ben igual.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila?

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc el suport de tots els grups
a la nostra proposició no de llei, ha sigut acceptada en el seu
conjunt amb unes variacions, petites, que han fet possible
que tots els grups hi poguessin donar suport, i estam
convençuts que açò ha de redundar en benefici del sector
ramader de les nostres illes i també dels consumidors
d'aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. D'aquesta manera, s'ha aprovada
per una unanimitat, no és així? Gràcies. Per assentiment.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2114/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estalvi d'energia
elèctrica en l'enllumenat públic.

El segon punt de l'ordre del dia és la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per a estalvi d'energia elèctrica en l'enllumenat públic.  Pel
grup proposant, té la paraula el diputat Pere Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest dies està d'actualitat en els
mitjans de comunicació, i encara més després que el conseller
de Medi Ambient, responsable de la tramitació del Pla
energètic, va anunciar la retirada de les directrius del Pla
energètic, hi està un poc de moda, el debat sobre el futur
energètic a les Illes Balears. Per desgràcia, però, el debat s'ha
centrar únicament sobre la ubicació de la futura central o si
l'alternativa seria la connexió per cable entre les Illes Balears i
la península, i recentment es pensa en una altra alternativa, que
seria un gasoducte, i per tant, la construcció d'una nova central
alimentada per gas natural.

Per desgràcia, com deia, únicament es parla de la producció
d'energia, quan avui en dia dins el debat energètic s'hi han
introduït uns nous factors, que són el de l'estalvi d'energia i el
de promoure sistemes d'eficiència energètica, naturalment
complementats amb el foment de producció d'energies
anomenades alternatives, que completarien la producció amb les
energies convencionals.

Al Pla energètic que vàrem tenir ocasió d'estudia els
diputats, ja que hi havia entrat oficialment, en el Parlament, de
fet, no sabem si ja s'ha tramitat la sol•licitud de retirada oficial,
s'hi feien unes referències als sistemes d'eficiència energètica i
d'estalvi energètic, però no d'una manera molt decidida.
Aquestes setmanes, a la vegada, l'associació Greenpeace ha
plantejat una alternativa a aquest pla energètic, en la qual es fa
esment..., és a dir, el gruix de les seves propostes va encaminat
a la reducció del consum d'energia a partir de la promoció de
sistemes d'eficiència energètica.

En aquesta línia va un poc la proposició no de llei que
presentam. La presentam davant comissió perquè planteja unes
qüestions molt modestes, amb l'esperança que tal vegada es
puguin aprovar. Això només seria una petita actuació simbòlica
respecte de la gran quantitat d'iniciatives que es podrien prendre
en el camp de l'estalvi d'energia. En aquest sentit, l'únic que
hem fet ha estat copiar allò que ja fan altres administracions;
per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que després d'un
estudi, ha arribat a la conclusió que seria rendible
econòmicament i mediambientalment la substitució als fanals
grossos de l'enllumenat públic les bombetes per unes altres d'un
consum energètic inferior, és a dir, que l'Ajuntament de
Barcelona promou la substitució de les bombetes de
l'enllumenat públic per fanals grossos de vapor de mercuri, que
originen una despesa el 60% inferior a les de sodi de baixa
pressió. En aquest sentit va aquesta proposició no de llei; per
una part, es tracta d'instar el Govern a promoure entre els
ajuntaments mesures d'estalvi energètic en l'enllumenat públic,
de tal manera que se'ls incentivàs a la substitució progressiva
dels tipus de fanals i làmpades que actualment estan instal•lats
i procurant la utilització de làmpades que impliquin un menor
consum; naturalment hi hauria d'haver una línia d'ajuts
econòmics i tècnics per als ajuntaments interessats.

A la vegada, a la Comunitat Autònoma de les Illes
Canàries s'hi fan també moltes iniciatives semblants. De fet,
dins el règim econòmic i fiscal diferenciat que té les Illes
Canàries, amb la modificació que s'hi va produir l'any
passat, també hi ha un pla d'utilització d'energies
alternatives. Això va servir de base per a una esmena que el
Grup Nacionalista-PSM va fer a la Proposició de llei de
règim econòmic i fiscal diferenciat de les Illes Balears que
es va aprovar, per tant, hi està introduïda. Concretament,
però, la proposta que fem avui aquí és més modesta, instam
el Govern balear a recaptar informació sobre les actuacions
que s'han promogut en aquest sentit a l'illa de La Palma, a
la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries, perquè tenim
notícia que ha posat en funcionament un pla d'estavli
energètic que podria ser aprofitable per les Illes Balears,
atès que hi tenim una problemàtica molt pareguda i unes
condicions climàtiques també semblants.

Aquestes són les dues propostes de què consta aquesta
proposició no de llei que sotmetem a la consideració dels
altres grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Diputada
Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El tema de l'estalvi, creim que és
una de les eines de què podem disposar per controlar de
cada vegada més la creixent demanda d'energia a la nostra
comunitat, tema que preocupa ja a tots els ciutadans. Un
dels grans punts de fuga d'energia elèctrica és senzillament
l'enllumenat públic, i hem de reconèixer que en molts de
casos aquest està totalment mal aprofitat i totalment obsolet.
Les dades que se'ns ofereixen en l'exposició de motius,
creim que són prou clares i que posen en evidència la
importància de l'estalvi energètic i que és possible que
aquest es produeixi si hi ha unes instal•lacions més
adequades. Aquesta problemàtica, que afecta molts
d'ajuntaments, és precisament i molt especialment important
en tots aquells ajuntaments petits, en aquells ajuntaments on
no disposam de grans pressupostos i on tenim problemes
d'infraestructura, que en aquest moment són molt prioritaris.

Per tot això, consideram que seria molt important que,
com es diu al primer punt de la proposició, el Govern
habiliti tant per als ajuntaments com per a les altres
institucions que hi puguin estar interessades, un sistema tant
d'ajuts econòmics com, i molt especialment, d'ajuts tècnics.
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Quant al segon punt de la proposició no de llei, pensam que
el Govern, a més de recaptar tota la informació possible sobre
les actuacions que s'han dut a terme sobre aquest tema a altes
indrets, seria interessant que, després ens la facilitàs als
diferents ajuntaments perquè en poguéssim fer bon ús.

Per tot això, diré que el Grup Mixt donarà suport a aquesta
proposició no de llei, si bé Unió Mallorquina no està totalment
d'acord amb el que es diu o s'intueix a l'exposició de motius,
perquè nosaltres no creim que sigui negatiu que hi hagi hagut un
creixement constant en aquests darrers anys del que és consum
energètic; això significa, i n'és indicador, un benestar econòmic,
ser els primers en renda per càpita, tenir-hi una certa riquesa, si
bé creim que s'ha de corregir amb campanyes de mentalització
i d'estalvi energètic. Es podria traduir del suport sense més que
nosaltres estam d'acord que hi hagi un creixement de consum
energètic zero, cosa que no és així, sinó que creim que és
important que hi hagi aquest creixement per tot el que implica
econòmicament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra. Diputada
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Nosaltres també donam suport a aquesta proposició no de llei
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Coincidim totalment
amb l'exposició de motius i amb la presentació que ha fet el
diputat Sr. Sampol, a la vegada que record el tema que una
associació ecologista com és Greenpeace ha fet una presentació
d'una alternativa al Pla energètic que s'havia presentat en aquest
parlament, aquesta alternativa s'ha presentat a la vegada a cada
grup parlamentari d'aquesta cambra i el nostre grup hi ha donat
total suport. Pensam que la gestió de la demanda, l'estalvi i
l'eficiència energètica són els camins més adients per
aconseguir realment un estalvi de l'energia que no
necessàriament hagi de dur a un plantejament de creixement
zero, sinó a un altre model de desenvolupament, que per a
nosaltres és un desenvolupament autosostenible i no d'un
creixement desmesurat en una societat de l'abundància, fins i tot
més que abundància respecte d'altres països.

Allò que nosaltres pensam que és positiu d'aquesta
proposició no de llei és sobretot el fet de les institucions
públiques i, d'aquestes, els ajuntaments, que són l'Adminstració
més propera als ciutadans i ciutadanes, els quals, en fer un canvi
en l'enllumenat públic, donen un bon exemple a tots els seus
ciutadans i donarien un bon exemple també a les altres
institucions, per allò de demostrar que realment l'estalvi
energètic és possible, dóna igual qualitat o més i, per altra
banda, es podrien iniciar amb aquesta mesura altres tipus de
campanyes d'estalvi energètic. així com el Sr. Sampol ha parlat
que això seria una actitud simbòlica, i a l'anterior proposició no
de llei hi parlàvem que les actituds simbòliques exclusives no
serveixen, aquí jo pens que més aviat és començar un camí, que
a través de l'estalvi energètic en l'enllumenat públic els
ajuntaments donarien exemple, això podria ser una primera
passa per a altres tipus d'estalvi a les administracions i
campanyes informatives per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Per tant, res més, només dir que el nostre grup
parlamentari dóna suport a aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà
suport a la proposició no de llei que presenta el PSM, i hi
donarà suport perquè nosaltres també hem presentat altres
vegades iniciatives que no han tingut la mateixa sort, vull
recordar que a l'anterior període de sessions hi vam
presentar una proposició no de llei d'estalvi energètic en el
sector serveis que va ser rebutjada pel Partit Popular. No
vull introduir una polèmica, m'agradaria molt que el Partit
Popular hi votés a favor, i m'agradaria perquè tots els grups
han insistit en la necessitat que té la nostra societat, molt
especialment les Illes Balears, d'iniciar un camí que fins ara
no s'ha iniciat, que és el de gestionar la demanda energètica
i procurar que l'enegia que es gasti, es gasti el més
eficientment possible.

A més, cal recordar que la Comunitat Autònoma té un
impost sobre instal•lacions que incideixen sobre el medi
ambient. Per tant, una comunitat autònoma que té un impost
d'aquest tipus, hauria de donar exemple també a l'hora de
procurar mesures que anassin encaminades cap a l'estalvi de
l'energia.

Tot açò independentment del que passi amb el Pla
energètic de les Illes Balears, perquè una cosa no implica
l'altra. Podem començar per allà on vulguem, hi han tantes
coses a fer que qualsevol d'elles sempre anirà en benefici de
tots. Per tant, independentment del tràmit que segueixi
finalment, el Sr. Matas anunciava la retirada del Pla
energètic de les Illes Balears, en qualsevol cas, qualsevol
d'aquestes proposicions no de llei aprovades i posades en
marxa aniria en benefici de tots.

Jo diria que a la proposició no de llei hi falta, Sr.
Sampol, una precisió. Vostès hi rallen que es promoguin
davant els ajuntaments mesures d'estalvi energètic en
l'enllumenat públic, de tal manera que se substitueixin de
manera progressiva els tipus de fanals i de làmpades
instal•lades actualment, i jo diria "i que d'ara endavant es
procurin també instal•lar làmpades i sistemes elèctrics que
estalviïn energia", perquè és molt més senzill posar
làmpades que s'han de posar ja noves, que ja ho tenguin
previst, que tenen la mateixa eficiència o més i, en canvi,
consumeixen menys energia, que substituir el que hi ha
posat. Per tant, jo diria que hi podríem afegir que allò que
s'instal•li a partir d'ara, s'instal•li adequadament. De fet, la
Comunitat Autònoma dóna subvencions i participa, tant dins
la Comunitat Autònoma com amb els consells insulars, a
través de plans d'obres i serveis, Pla de comerç i de molts
plans que té la Comunitat Autònoma, en el finançament
d'obres públiques on, entre d'altres, hi ha inclosos els
enllumenats públics; seria molt senzill que en redactar la
normativa de petició de subvencions s'hi tinguessin en
compte totes aquelles peticions d'ajuntaments que tenen
també més en compte, quant a enllumenat públic, l'estalvi
energètic, per tant, tot el sentit aquest de gestió de la
demanda.
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Per tant, vull insistir en aquest tema, que s'han de modificar
les actituds amb vista al futur del que s'instal•li nou i  a poca
poc revisar tot allò que hi tenim instal•lat i que pot canviar. No
sé si és una cosa simbòlica, jo crec que és bastant important, ho
suposo, que dins el consum energètic total sigui una part
important tot el tema de l'enllumenat públic. Però el que he dit,
i ho ha dit la Sra. Thomàs també, és que per qualque banda hi
hem de començar, i m'agradaria que pogués ser per la
proposició no de llei que ha presentat avui el PSM.

Per tant, voldria acabar per dir que hi hauríem de començar
i que aquesta és una bona oportunitat per començar ja, i que
també és una bona oportunitat perquè la Comunitat Autònoma
i les administracions públiques doni exemple del que s'ha de fer
i com s'ha d'actuar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Diré que
valoram positivament aquesta iniciativa sobre l'estalvi d'energia
elèctrica, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
valoram també positivament l'exposició de motius, amb algunes
excepcions, que coincidim amb Unió Mallorquina sobre el
creixement de la producció energètica, amb açò no estaríem
d'acord, però en conjunt sí que és evident que l'enllumenat
públic constitueix un aspecte a tenir en compte a l'hora de
considerar les possibilitats d'estalvi i d'energia elèctrica dins el
conjunt dels serveis municipals.

Un dels temes a considerar és, evidentment, la inadequació
dels equipaments utilitzats, molts vegades antics i de poca
eficiència, però també consideram que serà el Pla energètic, en
fase d'actualització, qui considerarà dins els seus capítols de
gestió de la demanda les actuacions sobre els diversos punts de
l'estructura energètica municipal i no tan sols sobre l'enllumenat
públic, sinó que serà molt més extensiu.

També els hem de comentar que el que sí és
qüestionable tal vegada, des de la proposició que presenten,
és el possible ajut econòmic als ajuntaments per dur a terme
aquestes mesures d'estalvi en l'enllumenat públic, no així
l'ajut tècnic, perquè entenem que l'ajut tècnic incentiva l'ajut
econòmic en si mateix, ja que des de l'adopció de mesures
d'estalvi energètic es derivarà un estalvi, en tot cas,
econòmic, que faria la mesura rendible si mateixa.

I pel que fa al segon punt de la proposició no de llei,
quant a instar el Govern a recaptar informació sobre l'illa de
La Palma a la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries,
ens sembla una iniciativa positiva.

Per tant, a aquest segon punt hi donaríem suport i no al
primer, perquè creim que és el Pla energètic qui  hi ha de
fer. Per tant, a l'hora de votació, Sr. President, el Grup
Popular demanaria una votació separada dels punts. Queda
clar que donam suport al segon punt de la proposició. Com
poden veure, el Grup Popular, que dóna suport al Govern,
no de forma sistemàtica torpedina les iniciatives de
l'oposició, sinó que, quan són positives, els dóna suport.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc totalment el suport als
grups Mixt, d'Esquerra Unida i Socialista, i no totalment,
però "meitadament" al Grup Popular, encara que no sé si pel
contingut del punt que ens aproven, només hauria de ser un
10% de gràcies, però vaja, ho deixarem en un 50%, perquè
realment la quantia econòmica del segon punt quasi quasi
només serà la del segell i el paper d'una carta amb sobre.

Bromes a part, jo crec que el tema és bastant més
profund. No es tracta de promoure creixements zero ni
delimitacions d'enrgia, sinó d'aprofitar els recursos
energètics que hi ha actualment. Avui, totes les tendències
mundials que promouen el desenvolupament sostenible
parlen d'un creixement en funció de la limitació de recursos
naturals; naturalment, pel fet d'estar a unes illes, aquests
condicionaments encara són molt més elevats. Per tant, jo
crec que això hauria de ser una obsessió de les
administracions públiques, intentar limitar l'augment del
consum, que no té per què ser a base de perdre la comoditat
que dóna l'actual tecnologia, sinó que precisament les
tecnologies actuals permeten uns rendiments energètics
molt superiors. És a dir, del que es tracta és de promoure
sistemes amb més eficiència energètica, que amb una
qualitat d'energia major signifiquin un consum d'energia en
molts de casos inferiors al 50%, és a dir, que hi ha un estalvi
d'energia superior al 50%. Ens trobam en el mercat
làmpades que fan més llum gastant menys de la meitat, i
d'això és del que es tracta.
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És important el tema dels ajuntaments. Jo tenia aquestes
dades, ara no les tenc a mà, però s'ha quantificat què significa
l'enllumenat elèctric. Jo deia que, així i tot, era una qüestió
simbòlica perquè el que s'hi pot fer és infinitament més que el
que es proposa aquí. De fet, allò que hauria de promoure el
Govern balear és una mesura que no hem plantejat en aquesta
proposició perquè ja ha estat derrotada altres vegades, que seria
fer auditories energètiques, les quals fan un diagnòstic complet
de tot el sistema energètic que haurien de tenir els municipis i
les propostes per reduir radicalment el consum, i insistesc que
reduir el consum no significa disminuir la qualitat de l'energia
de què es disposa, sinó al contrari, augmentar-la. No és l'objecte
d'aquesta proposició no de llei. Ara sí que entenem que, com a
mínim, s'hauria d'oferir l'ajuda tècnica als ajuntaments, crec que
aquí, per part de la Conselleria d'Indústria, seria molt
interessant, i de fet aquesta proposició no de llei ho podria
recollir així si el Grup Popular ho volgués, oferir una línia
d'ajuda tècnica als ajuntaments per començar a diagnosticar els
sistemes de reducció d'energia, i en funció del balanç entre la
reducció possible i el cost econòmic, una segona fase seria
promoure una línia d'ajuts; de manera que, si fos el cas, també
es podrien estendre, aquests ajuts, al que serien les subvencions
econòmiques.

Pens que s'ho hauria de repensar, el Grup Popular, ja que
avui pareix que han dinat bé, han arribat a un acord sobre
l'anterior proposició no de llei, que pensin com a mínim en
ajudar tècnicament els ajuntaments perquè, això sí, els
ajuntaments no disposen d'ujns enginyers per poder fer aquests
estudis, ara, possiblement, la Conselleria d'Indústria sí, o si fos
el cas, també es podria promoure un contracte amb una empresa
que fes aquestes auditories energètiques a distints ajuntaments,
no es tracta de començar-ho tot de cop, però sí progressivament
en els que hi estiguin més interessats, i segon, prendre's amb un
poc d'interès el que fan a les Illes Canàries, perquè també allò
que ja està inventat, no ho hem de reinventar, és a dir, copiar
allò que fan bé els altres, crec que és una qüestió positiva.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Diputat Andreu
Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Intervenc per puntualitzar
alguns aspectes a què acaba de fer referència el Sr. Sampol.

Diré quant al primer punt, com vostè ha vist, que en
compartim el contingut, d'aquest punt que vostès demanen, allò
que no compartim és la fórmula de la metodologia de treball.
Nosaltres entenem que tot açò es farà a través del Pla energètic,
en fase de reutilització. Per tant, totes aquestes aportacions que
fa vostè ens semblen positives i el Pla energètic les tendrà en
consideració, és a dir, no és que no els donem suport, sinó que
la metodologia de treball és diferent. No obstant açò, perquè
vegi la nostra bona voluntat i perquè creim que és positiva, he
de dir que primerament farem aquesta recaptació d'informació
des de les Illes Canàries, jo no sé si és un 10, un 20 o un 5%,
però és una primera passa important i l'aprovarem, encara que
sigui a risc que el propi redactor de la proposta, el Sr. Orfila,
quedi enlluernat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació. Votarem els dos punts per separat
-es veu que només han menjat mig bé.

Vots a favor del primer punt.

Vots en contra

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el primer punt de la proposició no de llei.

Vots a favor del segon punt.

Queda aprovat per una unanimitat.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4187/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a elaboració del
cens agrari de les Illes Balears.

El tercer punt de l'ordre del dia és una proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a elaboració del cens agrari de les Illes Balears.
Imagin que té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Començam l'exposició de motius
d'aquesta proposició no de llei parlant que el coneixement
de la realitat és un element bàsic per a qualsevol governant
que hi vulgui incidir per tal de canviar-la. Aquest és un dels
objectius de la tasca política, precisament, i, per tant, de la
feina que, com que aquí ens presentam a les eleccions,
assumim com a pròpia pel temps que els ciutadans ens
donen el seu suport per defensar els seus interessos. És per
açò que l'estadística, que serveix de base de coneixement
d'aquesta realitat, té una importància extrema, en tant que
facilita aquest coneixement als governants, a partir del qual
es pot dissenyar o determinar la creació de les polítiques a
seguir.



262 ECONOMIA / Núm. 15 / 2 d'octubre del 1996

Tots vostès recordaran el començament de la primera
compareixença que el Sr. Socias, l'anterior conseller
d'Agricultura, va fer en aquesta cambra, en aquesta comissió,
precisament per explicar el programa d'actuació; hi venia
acompanyat d'una dotzena d'alts càrrecs de la seva conselleria
per dir "jo no sé quants d'agricultors tenim a les Illes, no sé
quants de ramaders hi tenim ni quants n'hi ha a cada una de les
Illes", frase que ens va deixar astorats. La veritat és que a partir
d'aquell moment em vaig proposar -ens vàrem proposar com a
grup- mantenir un control constant dels esforços que feia el
Govern per arribar a tenir el coneixement d'aquesta realitat per
tal de poder prendre decisions fonamentades a partir d'aquest
coneixement. La primera resposta a preguntes que se li van
formular, amb la seva loquacitat característica..., quan li vaig
demanar. "N'ha millorat el coneixement?", em va dir: "No".
Coneixien vostès els problemes de comunicació que vam tenir
amb el Sr. Socias, fins que al final, al cap de bastant de temps,
vaig rebre una contestació, ja dins l'any 1996, del Sr. Socias on
em deia quin era el coneixement en aquell moment de la realitat
del sector agrari, basat en la darrera estadística oficial realitzada
per l'Institut Nacional d'Estadística l'any 93, perquè vegin quina
poca fiabilitat, les dades són clares.

Quantitat global d'agricultors a les Illes: 19.973;
evidentment, quan es faci (...), si és que es fa, hi veuran que no
és així; a Mallorca: 15.074 agricultors; a Menorca: 1.917
agricultors -el Sr. Pax se'n riu, perquè sap que això és un
disbarat-, i a Eivissa: 2.975 agricultors. Evidentment, tots
coincidirem que és un vertader disbarat, no té res a veure amb
la realitat, i no només aquells que tenen relació amb el sector
agrari, sinó qualsevol diputat que té una idea sobre com es
reparteixen els sectors productius a les Illes Balears. I el mateix
succeeix amb les explotacions agràries existents a les Illes,
encara que aquí hi ha més matisacions a fer, perquè tots saben
que el fet que no s'hagi delimitat aquesta unitat mínima de
conreu i que es consideri explotació agrària qualsevol petita
parcel•lació, pot induir a error; idò, precisament és una tasca de
la Conselleria d'Agricultura ser capaç de discernir una cosa de
l'altra i establir amb fiabilitat quina és la situació real.

Diu que a Mallorca hi han 14.370 explotacions, hi han 2.000
i tants agricultors més; a Menorca, 728 explotacions, per tant,
hi haurien 1.200 agricultors més que explotacions, i a Eivissa,
4.092 explotacions, cosa que, evidentment, no és així. És clar
que s'hauria de distingir què són explotacions en explotació, i hi
valgui la redundància, de simples finques agrícoles. La realitat,
la qüestió, és que en aquest moment la Conselleria d'Agricultura
i, per tant, el Govern de la Comunitat Autònoma, que ha de
prendre mesures i ha de dissenyar la política agrària que ha
d'incidir en aquest sector a les Illes Balears, desconeix quina
n'és la realitat, i qui té capacitat per elaborar, per recollir i per
diagnosticar la situació és el Govern de les Illes Balears, i
entenem nosaltres que el Parlament de les Illes Balears l'ha
d'instar perquè en poc temps, en un temps reduït, puguem tenir
aquest coneixement estadístic, que ens ha de servir, al Govern,
a nosaltres i al propi sector, per prendre les determinacions
polítiques que es cregui oportú dissenyar en cada moment. Vull
aclarir, en aquest sentit, que quan deim que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autònoma de
manera immediata a realitzar l'elaboració del cens agrari, aquí
hi ha hagut alguna aportació amable per part d'algun portaveu,
perquè el Grup Socialista, en els passadissos, abans d'entrar a
aquesta reunió..., en el sentit que era necessari aclarir que no era
un cens agrari destinat a realitzar les primeres eleccions
sindicals agràries a les Illes Balears de l'etapa democràtica, no
s'ha d'induir a error ningú, es tracta d'elaborar les dades
estadístiques que ens remetin tenir un coneixement exacte,
fiable i rigorós, de quina és la realitat, i que açò no ha de
representar una despesa important. El Sr. Pax se'n pot guardar
(...) el Consell Insular de Menorca ho va fer amb doblers propis
i no s'hi va passar massa; simplement va fer una enquesta de
població activa agrària que va permetre saber quina era la

situació de cada una de les explotacions (quants ramaderes
hi havia, com estaven especialitzades cada una d'elles, quins
dèficits tenien d'instal•lacions cada una d'elles, a nivell
d'accessos a les finques, dotació de maquinària, a tots els
nivells, fins i tot al nivell de qualitat dels habitatges rurals
destinats a habitatge de l'agricultor), vet aquí un nou
element per poder prendre decisions amb fonament. i és així
que volem que ho faci el Govern de la Comunitat
Autònoma, i que es basi en coses que ja existeixen i en el
personal que té, segurament no serà necessari encarregar
grans estudis a ningú perquè té personal més que suficient
per poder dur a terme aquesta tasca; tampoc li he de dir com
l'ha de fer.

Per tant, la proposta és molt senzilla, però creim que té
aquesta base per poder prendre després..., per poder
presentar després altres propostes, per poder elaborar
després altres polítiques. Hem d'instar el Govern perquè de
forma immediata elabori aquest cens agrari, aquesta
informació estadística de les Illes Balears, amb dades
desglossades per cada una de les Illes; tampoc no és gratuïta
aquesta petició. Avui al matí hem parlat de forma massa
lleugera, no hi hem aprofundit, dels problemes que tindrem
quan ens transfereixin les competències en matèria
d'agricultura als consells insulars, i és bo que tenguin les
dades aquestes, els consells insulars, per, en el seu moment,
iniciar les seves tasques; per tant, desglossat per cada una de
les illes, i ho deim clar, com un element imprescindible per
conèixer la realitat agrària i poder prendre, a partir d'aquí,
les resolucions pertinents.

Entenem que és una proposició no de llei sense un
contingut ideològic i polític clar o partidista com perquè
ningú no pensi que açò significa imposar res al Govern. Està
basada en el sentit comú, en la lògica més aclaparadora, més
natural del món. Per tant, entenem, en aquest sentit, que ha
de tenir el suport unànime de tota la cambra. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. President. També donarem suport a
aquesta proposició no de llei per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

La primera asseveració de l'exposició de motius, creim que
és un element bàsic per a l'acció de Govern; el coneixement de
la realitat és bàsic per a qualsevol governant. I allò que
detectam a molts plans sectorials que es preparen, excepte a un,
és que el Govern, allò que no fa prèviament, és una enquesta,
una diagnosi, per conèixer la realitat, i en base a aquesta, poder
actuar o establir unes prioritats d'actuació.

En el tema d'agricultura, pensam que és sagnant que es
treballi sobre dades de l'any 93, amb aquestes contradiccions, i,
per tant, allò en què només hem d'insistir és en la necessitat
del'elaboració d'aquets cens, i tal com ha dit el parlamentari
proposant, el Sr. Orfila, que de qualque manera es pot fer amb
el mateix personal de la Conselleria d'Agricultura, no és
necessari encarregar-lo a una empresa, amb una gran despesa
econòmica, sinó, senzillament s'ha d'elaborar i actualitzar aquest
cens. A la vegada, després s'han de poder tenir uns mecanismes
d'actualització, perquè sempre, any rera any, tant sigui per la
discussió sobre les actuacions a dur a terme com pel repartiment
de les subvencions o qualsevol altra dada que dugui endavant
aquesta conselleria, moltes  puguin tenir aquests elements
bàsics del coneixement de la realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Ens correspon aquí insistir en la importància de comptar amb
una bona informació estadística referida a aquestes variables
que s'han esmentat aquí en aquesta proposició no de llei, pel que
fa a la població (...) dels pagesos i al nombre d'explotacions.

És cert que aquí no parlam exactament del que coneixem per
centre agrari, entès com a investigació estadística sobre
explotacions agràries, perquè aquest queda recollit i fixat per
imperatius legals, pel Reglament 171/88, del Consell de la Unió
Europea, per tal d'homogeneitzar no just les variables, sinó
també el període en què es fa, però sí que és important, per una
banda, millorar allò que es diu el director d'explotacions,
depurar aquest directori, com es deduïa ja del darrer cens del
89, i, per una altra, també seria important insistir en la
participació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
aquest proper cens que s'ha de realitzar l'any 99. Consideram
que serà bo, per aquest motiu, el coneixement de les
explotacions i dels pagesos, informació que també
complementaria la col•laboració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears respecte de l'esmentada Llei d'explotacions
agràries, de què parlàvem avui al matí, amb la importància del
registre i del cens d'explotacions prioritàries.

Per tot això, el nostre suport a la millora en la informació
estadística agrària de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Maurici Rovira.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Efectivamente, nuestro grupo reconoce que es
muy importante tener un conocimiento amplio y lo más
exacto posible de la realidad, precisamente porque esto
permite gestionar de una manera mejor los recursos.

En el tema del censo agrario, la conselleria tiene la
intención de llegar a unos acuerdos con el Instituto Nacional
de Estadística para la realización del citado censo. El
Instituto Nacional de Estadística, por lo visto, tenía previsto
realizar este censo, lo que pasa es que no tenía una excesiva
prisa. La conselleria intentará, por lo que nos han
comentado, agilizar al máximo es te tema, de manera que se
pueda coordinar la actuación del Govern balear y la
Conselleria de Agricultura en concreto con los medios y la
forma de actuar del Instituto Nacional de Estadística para
poder, de alguna manera, agilizar y para poder permitir que
este censo salga con la mayor exactitud posible y sea, por
tanto, mucho más útil. Este acuerdo, yo creo que es muy
positivo, debido a que aunque puede ser que los medios
económicos a utilizar no sean enormes, siempre es mejor
poder consensuar este tema entre varias administraciones y
que las cosas se hagan mejor y de una forma más
económica. 

Desde nuestro grupo, en principio, no vamos a apoyar
esta propuesta, precisamente porque creemos que las prisas
y urgencias no son buenas consejeras y, además, hay un
compromiso desde esta conselleria para sacar este tema
adelante; desde luego, nos han pedido que les dejemos un
margen que les dejemos que ellos marquen las pautas, que
les dejemos que ellos marquen su propia agenda y que
hagan este trabajo, que no sea de manera inmediata, con
prisas y de cualquier manera. Por lo tanto, nuestro grupo no
apoyará esta proposición no de ley. Muchas gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, vol la paraula?

EL SR.ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la intervenció del
representant del Grup Popular parteix de l'equívoc, quan parla
del cens agrari, parla d'aquest cens agrari del qual la portaveu
del Grup Socialista ha deixat clar que  representava una
diferència respecte del coneixement estadístic de quina és la
realitat o camp de les Illes Balears. Per tant, la proposta nostra,
l'haurem de mantenir forçosament. Allò seu s'haurà de fer,
s'haurà de fer a la força...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, (...).

EL SR. ORFILA I PONS:

La nostra proposta implica la necessitat que la Conselleria
d'Agricultura es posi a fer feina amb els seus mitjans
simplement per elaborar aquestes dades estadístiques, per tal de
prendre les decisions pertinents, les decisions corresponents a
cada una de les actuacions en matèria d'agricultura; això es pot
fer i s'hauria de fer en molt poc temps. Per tant, nosaltres els
demanàvem que de manera immediata s'iniciïn els treballs per
dur a terme aquesta actuació, i els n'he posat un exemple, al
Consell Insular de Menorca es va fer, i es va fer en un temps
molt breu i amb un cost mínim, partint de recursos aquesta
vegada contractats, emperò que van tenir un cost molt petit, en
canvi, va dotar el consell insular del coneixement necessari per
tal que les decisions que prenia estiguessin fonamentades en el
coneixement de la realitat.

Esperar que es faci la regulació del cens agrari oficial
implica..., segurament implicarà esperar molt de temps i,
mentre, la Conselleria d'Agricultura continuarà fent, jo crec, el
trist paper de comparèixer cada vegada davant aquesta cambra
per reconèixer que no sap quina és la realitat que presenta el
problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Maurici Rovira.

EL SR. ROVIRA DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quiero pedir
disculpas al Sr. Orfila por darle la espalda, no es que pretenda
esconderme, ¿no? Simplemente quiero comunicarle que el
hecho de que nosotros estemos de acuerdo con que se tengan los
datos reales y el hecho de que la Conselleria y el propio
Gobierno estén de acuerdo que es mejor tener un conocimiento
más exacto de la realidad, no implica que no nos parezca
correcta esta proposición no de ley, porque de alguna manera
ellos tienen previsto hacerlo de otra forma, tienen previstos
unos márgenes de tiempo, tienen previstas unas negociaciones
y tienen previsto estudiarlo de otra manera. Entonces, nuestro
grupo, lamentándolo mucho, y no es por un tema precisamente
político, porque, como comprenderá, éste no es un tema
político, no vamos a apoyar esta proposición no de ley,
precisamente para dar un margen de confianza a la Conselleria
de Agricultura e Industria para que lo pueda realizar con su
agenda y con sus propias pautas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor.

Vots en contra.

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aqueixa proposició no de llei.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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