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EL SR. PRESIDENT:

S'obre la sessió. Hi ha substitucions?

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Joan Robert Masdeu substitueix Guillem Vidal i Bibiloni.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4212/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya per
fomentar el consum de llet fresca.

El primer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei
que presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
campanya per fomentar el consum de llet fresca. Sr. Ramon
Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una preocupació mostrada més de
dues vegades pel Parlament de les Illes Balears és la dificultat
per comercialitzar determinats productes del camp de les Illes,
atesa l'existència de determinats excedents o pel fet que siguin
productes especialment sensibles, un dels quals és la llet o els
productes lleters, un producte amb uns greus problemes a nivell
de tota la Comunitat de la Unió Europea, i les xifres demostren
que a les nostres illes també representa un greu problema la
seva comercialització. Del total de llet consumida a les Illes
Balears es calcula, i són dades facilitades per la pròpia
Conselleria d'Agricultura, que sols un 37,5% prové de les
indústries lleteres ubicades a la nostra comunitat, així i tot, les
explotacions ramaderes lliuren cada any, la globalitat de les
Illes Balears, uns 46 milions de litres de llet a les indústries
lleteres, a Mallorca, i a Menorca, uns 61 milions de litres de
llet. És un fet que una part d'aquesta llet lliurada a les indústries
transformadores es converteix en formatge després, però una
altra part, prou important també, s'intenta comercialitzar en
forma de llet, amb les diferents presentacions que aquesta pot
tenir.

Davant la situació d'una greu competència en el sector
productor lleter, les diferents comunitats autònomes de les
zones productores de llet han mantingut campanyes en
col•laboració amb les indústries lleteres per promoure el
consum de llet fresca, i açò per una raó molt senzilla, aquesta,
en tenir un temps molt limitat per ser consumida, no pateix les
conseqüències de la competència de les grans multinacionals
del sector i, per tant, es pot vendre amb una situació d'avantatge
respecte de les altres.

L'objectiu d'aquestes campanyes és promoure el consum
de productes agroalimentaris propis de la comunitat
respectiva, ja que aquesta és la millor garantia per al
manteniment de l'activitat agrària i, de rebot, per al
manteniment del medi natural. Ahir mateix, a la
compareixença del conseller d'Agricultura, se l'hi retreia,
per part d'un altre portaveu, al conseller, la visió
economicista que tenia i que massa poques vegades es
pensava que el manteniment de l'activitat agrària tenia a
veure també amb el manteniment del paisatge, amb el
manteniment d'un medi natural, que ha estat precisament
conformat, entre altres qüestions, per l'activitat agrària que
al llarg de segles li ha donat una forma determinada.

L'escàs percentatge de llet produïda a les Illes Balears
sobre el total consumit a la nostra comunitat fa que hi hagi
un ample camp de promoció del consum d'aquesta llet
fresca, i  és per açò que, en concordança amb el que s'ha fet
a altres comunitats autònomes, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la proposta següent: Que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar, d'acord i en col•laboració
amb les indústries lleteres..., aquí hi ha un lapsus, no hi diu
lleteres, indústries lleteres de les Illes Balears una campanya
per fomentar el consum de llet fresca provinent de les
explotacions ramaderes de les Illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi volen intervenir?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, a causa del retard, no usaré la paraula en
aquest torn.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El sector lleter i la seva problemàtica ha estat un
tema prou conegut i de debat continu en aquest parlament
(el PICAB del sector lleter, indústries lleteres).

Coneixem, per una banda, tal com ha esmentat el Sr.
Orfila, reduir percentatge de llet consumida a les Illes que
prové de les pròpies indústries lleteres de Balears, i, per
altra, coneixem la resposta de la pròpia conselleria, la
promoció que se n'ha pogut fer a través d'actuacions
publicitàries o a través de fires com Alimenta 96.
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Conscients de l'esforç necessari per tal de millorar el sector,
avui es duu aquí en concret aquesta promoció de la llet fresca,
producte que quedaria resguardat de la gran fragilitat de la
introducció de les grans empreses de fora, de les grans
multinacionals del sector,  que significaria recuperar, en certa
forma, una tradició fa anys perduda de la compra diària de la
llet fresca, com  pugui ser el pa o el diari.

Celebram aquesta iniciativa per tal de millorar el consum de
productes propis i, en concret, en aquest cas, de la llet fresca;
promoció que, sense dubtes, ha d'anar acompanyada de la més
estricta vigilància per assegurar la millor qualitat i així retenir
aquest consumidor potencial. És per això que donarem suport
a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Joan Robert Masdeu.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
considera acceptable la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM destinada a fomentar el consum de llet
fresca, si bé la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ja
està preparant una campanya de promoció dels productes
agroalimentaris de Balears, la qual s'iniciarà amb la promoció
de carn bovina i continuarà amb altres productes com la llet,
formatge i altres.

Pel que fa a la llet fresca, es demanarà la col•laboració de les
indústries lleters de Balears per tal de determinar els
consegüents factors que limiten la condició en el consum de llet
fresca a les Illes Balears, estimació objectiva del potencial de
consum de llet fresca en comparació amb el consum actual, un
pla d'actuació que s'hauria d'emprendre per aconseguir
augmentar-ne el consum, una valoració econòmica del cost
d'aquest programa i participació dels sectors afectats en el cost
del programa. Per tant, tenint en compte que aquesta campanya
s'inicia i la importància pel que fa a promoure els productes del
nostre camp, el nostre grup donarà suport a aquesta proposició
no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agraesc el suport,
supòs que unànime, de tots els grups a la nostra proposició no
de llei, i celebram el doble canvi d'actitud per part del Grup
Popular, que dóna suport al Govern de les Illes Balears, d'una
banda perquè la nostra insistència a l'hora de presentar
propostes en el mateix sentit que avui aquesta proposició no de
llei, quant a reclamar al Govern de la Comunitat Autònoma una
actitud més ferma, més insistent, a l'hora de dur a terme
campanyes de promoció del consum de productes
agroalimentaris de les Illes Balears i, en concret, aquesta
campanya en favor del consum de la llet fresca; fins aquest
moment hi havíem trobat una actitud tancada, per part del
Govern de les Illes Balears, qui no es plantejava de forma
seriosa aquesta possibilitat. Per tant, pensam que s'ha fet un
avanç a l'hora que es produeixi un canvi d'actitud per part del
Govern, ho hem de celebrar, ho hem de reconèixer així. I un
segon canvi positiu que ens sembla també positiu, fins ara cada
vegada que els grups de l'oposició presentàvem una proposta
que coincidia amb algun objectiu que el Govern tenia plantejat,
la resposta del grup que donava suport al Govern era dir "com
que ja ho tenim previst i hi estam d'acord, no li donarem
suport", i avui s'ha canviat d'estil; per tant, celebram aquest

canvi d'estil, i reclamarem que es mantengui al llarg de tota
la legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Escoltada la intervenció de tots els grups, crec que
podem donar per aprovada aqueixa proposició no de llei per
assentiment.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4350/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a impuls al
funcionament del Consell Agrari de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a impuls al funcionament del
Consell Agrari de les Balears. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies Sr. President. Entendre que democràcia és
participació i que la participació no es pot veure reduïda al
procés d'atorgament del vot, de participació en les
campanyes electorals, és un element clau per entendre que
la democràcia és un element viu i que no es pot veure reduït
a aquesta simple actuació de participar en les eleccions. Per
tant, aconseguir l'objectiu d'aconseguir la participació dels
ciutadans en la vida pública, hauria d'estar en el lloc de
comandament de totes les polítiques de les administracions
públiques que pretenguin actuar de manera transparent. En
aquest sentit, són moltes les institucions que han creat
òrgans de participació. El Govern de la Comunitat
Autònoma i, concretament, la Conselleria d'Agricultura, va
crear en el seu moment el Consell Agrari de les Illes
Balears, pensat com un òrgan de participació, de debat, de
consulta, i va regular per la via del decret la participació en
aquest de les diferents organitzacions agràries. No obstant
açò, en els darrers anys, a partir concretament de la
celebració d'un tumultuós consell agrari celebrat al meu
poble, al Mercadal, a l'illa de Menorca, i l'aparició en
aquesta reunió de diferències notables de plantejaments
entre les organitzacions agràries i la Conselleria
d'Agricultura, sobre les polítiques impulsades pel Govern en
matèria agrària i ramadera, les convocatòries d'aquest òrgan
de participació s'han fet cada vegada més espaiades en el
temps, fins al punt de deixar de consultar el sector en la
majoria de les polítiques que el Govern impulsa pel que fa
al sector primari.



272 ECONOMIA / Núm. 16 / 3 d'octubre del 1996

D'aquesta manera, senyores i senyors diputats, l'any 1994, el
Consell Agrari només es va reunir dia 15 i 22 de febrer en una
mateixa reunió, que es va celebrar en dues vegades, com la
compareixença del conseller d'Agricultura de l'altre dia, sense
reunir-se més en tot l'any, van ser aquestes reunions conflictives
a què em referia.

L'any 1995, la convocatòria del Consell Agrari no es va fer
fins el 22 de novembre, es va reunir, per tant, també una sola
vegada.

L'any 1996 s'ha convocat també una única reunió, crec
recordar que no es va arribar a celebrar, hi van haver també
problemes greus, dia primer d'abril.

El torbament en anys, per tant, en la convocatòria d'aquest
òrgan de participació vital, des del qual les organitzacions
agràries feien arribar al Govern les seves preocupacions, les
seves inquietuds, i opinar sobre els elements més importants de
la política agrària, ens sembla preocupant.

D'altra banda, el fet que en un moment determinat el Govern
de la Comunitat Autònoma va insinuar que el Consell Agrari
perdria en poc temps el seu pes específic, pel fet que s'estava en
vespres de transferir les competències en matèria d'agricultura
i ramaderia als consells insulars, que no hagi tingut lloc aquesta
transferència i s'hagi ajornada sine die, com ens deia el propi
conseller en la seva compareixença ahir, fa que no sigui aquesta
una excusa vàlida per part del Govern a l'hora de justificar el
retard en la convocatòria d'aquest òrgan tan important de
participació.

Nosaltres entenem que per al sector agrari el funcionament
del consell és vital, que la pròpia conselleria hauria de ser qui
més interès hauria de tenir a potenciar el funcionament d'òrgans
de consulta, com el Consell Agrari, com el Consell Pesquer,
com el Consell de Caça i com d'altres, i és per açò que
presentam aquesta proposició no de llei, on demanam instar el
Govern a potenciar el funcionament del Consell Agrari de les
Illes Balears, a omplir de contingut les reunions d'aquest consell
agrari, per tant, açò es fa, evidentment, d'una forma,  portant a
una informació exhaustiva sobre la política agrària de la
Comunitat Autònoma als membres del consell, informar-los
igualment de les polítiques que es debaten a les conferències
sectorials, on es coordina la política agrària a nivell de tot
l'Estat espanyol i, d'alguna forma, on es produeix el reflex de les
directives i de les directrius que en política agrària s'elaboren a
la Unió Europea, i consultant el Consell Agrari des del Govern
davant les qüestions importants de la política agropecuària que
duu a terme el Govern. A partir d'aquí mantenir, com a mínim,
també una convocatòria de reunió trimestral d'aquest òrgan, tal
com es preveia en el moment en què es va constituir.

Entenem que aquesta hauria de ser també una proposta
que hauria de ser aprovada per unanimitat, no hauria
d'entendre's com un intent fàcil de crítica, és constatar una
realitat, no s'han convocat les reunions del Consell Agrari i
el propi sector ha demanat aclariment respecte de la política
referida a la participació, i si el problema de la Comunitat
Autònoma, explicava el Govern de la Comunitat Autònoma,
resideix en la necessitat o en la dificultat per aclarir quin és
el nivell de representativitat de cada una de les
organitzacions agràries, la sortida és ben clara: Hi tenim ara
competència en matèria de ambres agràries i, per tant, el
Govern de la Comunitat Autònoma, quan ho vulgui, té la
capacitat, la potestat, de convocar eleccions sindicals, una
cosa que nosaltres també venim reclamant de fa temps, i ja
veuran vostès com en poc temps debatrem també en aquesta
comissió una proposició no de llei en el sentit d'isntar el
Govern que es convoquin de la manera més immediata
possible aquestes eleccions sindicals agràries.

Per tant, esperam el suport de tots els grups, no hi tenc
res més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida dóna
suport a aquesta proposició no de llei precisament amb els
mateixos arguments que donava ara el proposant, el Sr.
Ramon Orfila, atès que nosaltres pensam que realment la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes en qualsevol
aspecte que pugui millorar i donar transparència a la gestió,
o que pugui opinar en aquesta gestió, consideram que és un
dels elements fonamentals que hauria de promoure la
mateixa administració.

El fet que el Consell Agrari tengui aquesta petita història
de no reunions o de reunions fallides, com explicava el Sr.
Orfila, més promou la necessitat que aquesta proposició no
de llei, de qualque manera, pugui ser aprovada per
assentiment, com l'anterior, però, sobretot, allò que
nosaltres pensam que hi hauria d'haver, si no arribàs a
aquest assentiment o a aquesta unanimitat, és la voluntat
que el Consell Agrari, si no pot ser trimestralment, almanco
semestralment, almanco amb un compromís per part de la
Conselleria d'Agricultura, que dues vegades en l'any, cada
vegada que sigui necessari, de qualque manera quedi fixada
la participació i les reunions d'aquest consell agrari.
Evidentment, allò que desitjam és que pugui ser aprovada
per assentiment i que, de qualque manera, tot el sector
agrari pugui participar a través d'aquest òrgan en la
discussió i en la millora de la gestió de la conselleria.
Moltes gràcies.



ECONOMIA /  Núm. 16 / 3 d'octubre del 1996 273

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 i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Socialista, s'ha insistit contínuament en
aquesta necessitat d'auewt diàleg de les institucions i el sector.
Ahir mateix ho vàrem comentar en la compareixença, en
aquesta segona part de la compareixença del conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Comptar amb el Consell
Agrari ha de significar complir amb l'objectiu per al qual s'ha
creat, potenciar la comunicació entre l'Administració i el sector,
bàsicament en temes referits a pressupost, en temes bàsics dins
el que és el sector primari, pressupost i política agrària
pesquera. Reunir, com deia el Sr. Orfila i com deia també la
representant d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs, però sobretot
escoltar el sector, reunir i escoltar el sector. Per tant, suport del
Grup Parlamentari Socialista a la potenciació del funcionament
d'aquest consell agrari. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
SR. Orfila, molt agraït per la seva sensibilitat a tots aquests
temes que fan relació al sector agropecuari, més quan per a
moltes persones, fins i tot institucions, pareix com si aquest
sector nostre fos una cosa residual, una cosa sense importància.
Per tant, jo crec que totes aquelles iniciatives que puguin
redundar en un benefici cap a aquest sector, que des de molt
antic té una empremta molt forta dins la societat de les nostres
illes, és molt important.

Per tant, potenciar el Consell Agrari em sembla
importantíssim, em sembla importantíssim i, sobretot, com en
la seva exposició ha dit, que es reuneixi sovint, perquè així hi
ha una coneixença, d'aquesta coneixença pot sortir una
confiança, i només des de la confiança és d'on es poden
rellançar iniciatives que no siguin per decret, sinó que siguin
amb l'aprovació, sobretot d'aquells que la tenen que dur
endavant.

Vostè, a la seva exposició de motius, hi diu que pel Decret
33/1993 es va crear el consell i que la Conselleria d'Agricultura
el va crear com a òrgan de participació, debat i consulta. Bé, en
aquest decret, només se n'hi diu assessorament i consulta.

Escoti'm, jo li diré per què dic això.

Jo vaig assistir precisament a una reunió del Consell
Agrari. Participació, molta; assessorament, cap; consulta,
cap. El president va haver de separar tota aquella gent que
vertaderament no havia estat citada i que no tenia dret a ser-
hi, i bé, allò va ser posar el conseller contra les cordes. Per
tant, jo crec que això no és bo.

Si hi ha aquesta periodicitat, aquestes reunions i
vertaderament es crea un clima de confiança, crec que anirà
bé, que pot anar bé, que ha d'anar bé.

El conseller, en l'exposició, en la seva compareixença, hi
va dir que el seu tarannà era de diàleg, era de tractar amb
tots els òrgans adscrits a la seva conselleria.

Dit això, sembla que hauríem de dir que com que tot
això ja està fet, que no importa dur endavant aquesta
proposició no de llei. Ara, jo crec que és bo això, que és
estupend, però nosaltres volem tot això i de quilos més. Per
tant, darem el seu port a la seva proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, supòs que no voldrà la
paraula?

EL SR. ORFILA I PONS:

...en cara que sigui per agrair...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

...l'escàndol que ha suscitat el suport unànime que
darrerament reben les propostes que presentam.

Dic que realment s'ha vist que hi havia una actitud
unànime davant el plantejament.

És clar que sense el convenciment del sector que les
polítiques que s'estan elaborant són ls correctes, des del punt
que ell hagi participat en l'elaboració d'aqueixes polítiques
fent arribar les preocupacions, les inquietuds i possibilitats
al Govern de la Comunitat Autònoma, del color que sigui,
que conegui de la forma més estreta i directa possible la
realitat d'un sector que és molt sensible i que pateix greus
dificultats, només així se'n pot estar segur que els canvis, les
polítiques que s'impulsen, poden arribar a bon terme.
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Nosaltres pensam que aquesta proposició no de llei servirà
perquè el propi sector agrari tengui..., les organitzacions
agràries que són partícips en aquest consell agrari tenguin més
ànsies, més ganes que mai de participar-hi perquè veuran que la
unanimitat dels representants dels ciutadans que so aquí dins
estam convençuts del pes i de la importància que té aquest
òrgan en què ells participen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vista les intervencions, la podem
donada per assentiment, no? Queda aprovada per assentiment.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4351/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a impuls a les
assegurances agràries a les Illes Balears.

Passam al tercer i darrer punt de l'ordre del dia,que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a impuls a l'assegurança agrària a
les Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No és la primera ni la segona ni la
tercera vegada que en aquesta comissió parlam de la
importància de les assegurances agràries, tant a compareixences
que han hagut de fer els diferents consellers, jo crec que tots els
consellers d'Agricultura d'aquesta comunitat d'ençà jo som
diputat han dut aquest tema d'una manera o d'una altra a debat
en el Parlament, perquè hi ha hagut una actitud no sempre...,
que no sempre s'ha mantingut de la mateixa manera del Govern
respecte de la necessitat d'impulsar les assegurances agràries.

No hi ha cap dubte que en l'agricultura moderna i davant una
política agrària que ja no preveu que es puguin subvencionar
determinades catàstrofes, determinats sinistres que es
produeixen dins el món agrari, si aquestes catàstrofes o sinistres
eren assegurables, era més necessari que mai des de
l'Administració una campanya sistemàtica per potenciar que les
assegurances agràries tenguin cada dia més pes específic a cada
un dels subsectors que conformen la totalitat del sector agrari.

A les Illes Balears hi continuen tenint molt poca incidència
les assegurances agràries, una prova n'és que, segons una
resposta de la pròpia Conselleria d'Agricultura, l'any 1993 sols
es varen subscriure 169 assegurances en el conjunt de Balears,
i el 94 molt poques més, unes quantes més, però molt poques
més.

La Conselleria d'Agricultura ha mantingut una actitud poc
rigorosa a aquest respecte. En un moment determinat, en el
temps en què encara era conseller d'Agricultura el Sr. Morey, es
va passar d'una actitud de promoure les assegurances, fins al
punt que tot el persona afecte a la Conselleria d'Agricultura
intentava convèncer els agricultors de la necessitat que se
subscrivissin aquestes assegurances, i de subvencionar-ne el
cost es va passar a rompre del tot amb aquesta política i a
suprimir els ajuts per promoure les assegurances agràries,. amb
la qual cosa es va aconseguir un efecte perniciós, que era
desconcertar el sector agrícola i el sector ramader.

Aquesta és una de les causes que hagi baixat una mica
l'efecte o la consistència de les assegurances agràries, però
també una causa n'és, i ho reconeix la pròpia Conselleria
d'Agricultura, que els cultius amb més implantació a les
Illes Balears i els que tenen més risc, per exemple a causa
d'inclemències del temps, etc., no es poden veure coberts
perquè no es contemplen dins les assegurances agràries que
hi ha a nivell de l'Estat, per exemple l'ametller, el garrofer
i la patata no estan coberts per les assegurances agràries; els
cítrics, per als quals el vent és un dels incidents o dels casos
de risc més important, tampoc no és assegurable, i s'ha de
declarar zona catastròfica, si es volen rebre ajuts quan s'ha
produït una ventada important, i açò també és vàlid per a
determinades malalties del boví de les Illes Balears, les
quals no són assegurables en aquest moment, per una raó
molt senzilla, que aquí elabora o que determina quines són
els casos de risc, els sinistres que són assegurables, és una
entitat a nivell de tot l'Estat i, evidentment, té a vegades poc
en compte problemes que són només propis de les Illes i que
afecten a vegades malalties endèmiques de les Illes Balears,
que són en aquest cas no assegurables. Ho ha reconegut el
propi conseller, qui em reconeixia que s'havien -l'anterior
conseller- tingut en un moment determinat contactes amb
ENESA per demanar-li que veiessin aquestes noves
assegurances, que es poguessin cobrir els altres riscs, els
riscs més corrents en els cultius i també els sinistres més
corrents en el sector ramader.

Aquest és l'objectiu de la nostra proposició no de llei,
instar el Govern, a la vegada que donar-li suport en aquest
sentit, perquè quan vaig a negociar amb l'empresa nacional
d'assegurances agràries tengui un suport més clar de la
totalitat de les forces polítiques; impulsi d'una banda les
assegurances agràries, el Govern de les Illes Balears, oferint
als agricultors el màxim possible d'informació sobre la seva
conveniència, mantenint una constància en el suport a l'hora
de finançar, d'ajudar a finançar les primes que paguen els
agricultors i, a la vegada, negociar la creació de noves
assegurances que puguin cobrir els riscs més corrents que
afecten...i amb més implantació a les Illes Balears, referits
a cultius, i a la vegada els sinistres més corrents també en el
sector ramader.

Pensam que aquesta és també una proposta que podria
ser aprovada per unanimitat, així ho demanam a tots els
grups, i entenem que des del Parlament hauríem de fer un
seguiment estricte d'aquesta qüestió, per un motiu evident,
si s'ha desconcertat els agricultors i els ramaders amb
aquesta manca de constància en la política que duu a terme
el Govern respecte de les assegurances agràries, és bo que
en aquest moment, si hi ha un canvi d'actitud per part del
Govern, que sembla que hi és, segons les darreres respostes
que ens ha donat el nou conseller, que aquest canvi d'actitud
es concreti en un acord parlamentari on totes les forces
polítiques, en aquest cas totes les forces presents en aquesta
cambra, reforcin la política de protecció al sector
agroalimentari de les Illes Balears, que té prou problemes
per rebre aquest ajut i molt més.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Crec que és una altra proposició no de llei que no tendrà cap
dificultat, com les anteriors, en l'aprovació per assentiment, atès
que allò que senzillament s'hi demana és oferir suficient
informació als agricultors i ramaders per part de la conselleria,
per part del Govern balear, i a la vegada aquesta actitud
constant de suport a aquestes mateixes organitzacions
d'agricultors i ramaders i impulsar la creació de noves
assegurances que donin cobertura a les necessitats pròpies de
les Illes. Suposam que realment hi haurà unanimitat, i en aquest
sentit, evidentment, Esquerra Unida hi dóna el seu suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Continuarem amb aquesta unanimitat.

Jo llegia aquest fullet: "Para que nuestro campo viva más
seguro",. Efectivament aquest n'ha de ser l'objectiu, assegurar
unes rendes més dignes per als pagesos. És necessari, per això,
per a la realització d'estudis de risc específic a les Illes, com ja
comentava, en col•laboració amb la mateixa empresa nacional
d'assegurances (ENESA). Un altre punt important també en
aquest aspecte és el compromís d'una major subvenció a
aquestes assegurances agràries, d'aquestes primes a les
assegurances agràries per part de la Comunitat Autònoma i
donar continuïtat a aquests incentius,i animar, sense dubtes, els
pagesos per tal d'acollir-se a aquestes noves línies d'ajuts. Per
a aquest futur més segur, el nostre suport a aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Nacionalista-PSM. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula...

Sra. Munar...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ja han passat tots els torns.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, hi té raó, però és per dir que donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

NO li he donat la paraula, Sra. Munar, esperi que la hi
doni, perquè si no, després no queda enregistrat.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

El nostre grup creu que el diàleg és fonamental per al
bon funcionament de les institucions i per dissenyar les
polítiques que s'han de dur a terme. És per això que el sector
agrari és especialment important a Mallorca i a Menorca; a
través de les seves organitzacions agràries ha de poder
expressar en un òrgan de participació, debat i consulta com
és el Consell Agrari de les Illes Balears els seus criteris.

Pensam que des de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria s'hauria de potenciar el paper del Consell Agrari
de les Illes Balears per poder informar les diferents
conferències sectorials sobre la política agrària que
s'impulsa des de la conselleria i consultar els consells sobre
totes aquelles qüestions importants per al sector.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, em pareix que vostè està parlant de la
proposició no de llei que ja hem votat.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, és que trob que han fet una "viada"..
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, però és que jo no hi puc fer res, es veu que són els
portaveus qui frisen molt.

S'ha aprovada per assentiment, així que nosaltres podem fer
constar en acta que vostè (...) ha dit que sí, i ja està. Aprovada
per assentiment, la segona.

Si vol parlar sobre la tercera, sobre les assegurances agràries
a les Illes Balears...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Donam suport a les dues, a la primera pel que...

EL SR. PRESIDENT:

També ha estat aprovada per assentiment, així que... Som a
la tercera.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...d'assegurances agràries, diré primerament que el Grup
Mixt hi votarà a favor, i que les assegurances agràries ofereixen
unes cobertures limitades quant als cultius i determinades
malalties del ramat, això pot fer que molts d'agricultors i
ramaders no s'animin a contractar precisament aquestes
assegurances, pel fet que aquestes no cobreixen un risc que en
moltes ocasions és més que comú.

Com qualsevol empresa, les asseguradores volen guanyar
doblers i no volen, per tant, arriscar-se a donar major cobertura
als cultius i al ramat, i per altra part, hem de pensar que els
agricultors i els ramaders no compten generalment més que amb
els ingressos que els proporcionen precisament l'explotació de
les seves terres, i en cas de veure's afectats per aquestes
inclemències del temps o per les malalties del ramat, poden
veure considerablement minvats els seus ingressos, que ja són
per si molt reduïts.

Pensam que seria molt positiu que el Govern impulsàs les
assegurances agràries, donar informació sobre la seva
conveniència i que també s'impulsés la creació de noves
assegurances que donassin cobertura a uns riscs que són més
corrents, però, per poder aconseguir tot això, creim que el
Govern hauria d'obrir una línia de diàleg entre agricultors i
ramaders i, sobretot amb els asseguradors, per cercar noves vies
de solució a les problemàtiques que fins ara s'han creat.

Donam l'enhorabona a tots els grups polítics per aqueixa
unanimitat. Crec que a partir d'ara hauríem de fer quasi
sempre...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada, el Grup Popular encara no s'ha
manifestat sobre aquesta proposició no de llei.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

(...) Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
com que ja han dat el meu veredicte, ja està... L'única cosa
que volia dir és que, efectivament, fa falta, crec, dar una
informació als implicats pel que fa a aquestos productes que
no estan coberts, com és l'ametlla, com és la garrofa, com és
la patata, com són els cítrics, per tant, s'ha de fer el possible
perquè estiguin coberts.

En la seva proposició no de llei. hi diu "instar ENESA".
Sembla que no és ENESA qui té la prerrogativa de posar
noves assegurances, sinó que és el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació qui ha d'impusar que es creïn aquestes
noves assegurances. Per tant, nosaltres darem suport a la
proposició no de llei però que s'hi canviï que en comptes de
dirigir-se a ENESA, es dirigeixi al Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, la qual cosa em consta que el Govern
ja ha fet, però, segurament per motius tècnics, encara no se
n'ha rebut la resposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, accepta aqueixa
transacció?

EL SR. ORFILA I PONS:

(...) aquesta esmena, perquè és cert que finalment és el
MAPA, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, qui
pren la decisió, conscient com n'és, de córrer amb el risc
realment, que després l'assumeix ENESA, però ho fa prèvia
consulta a ENESA; és per açò que nosaltres hi havíem posat
l'Empresa nacional d'assegurances agràries. De tota manera,
acceptam canviar-ho i que quedi que "el Govern de la
Comunitat Autònoma impulsi davant el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació".

EL SR. PRESIDENT:

Els portaveus dels restants grups hi estan d'acord? Jo
crec que davant aquesta intervenció, la podem donar
aprovada per assentiment.

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