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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta sessió de la Comissió d'Economia. En
primer lloc, hi ha substitucions.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Cristòfol Soler per Joana Aina Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, que no hi hagi comentaris.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4411/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acord intersectorial
que permeti que el sector agropecuari es converteixi en
subministrador del sector hoteler i de restauració.

El primer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
acord intersectorial que permeti que el sector agropecuari es
converteixi en subministrador del sector hoteler i de restauració.
Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Orfila.

Pot començar, té uns minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, intentaré no utilitzar-los.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

L'objectiu de promoure un acord intersectorial que permeti
que el sector agropecuari de les Illes Balears subministri els
aliments al sector hoteler i de restauració de la Comunitat
Autònoma és una qüestió anunciada, promesa, manifestada,
com a propòsit polític, en múltiples ocasions, i jo que som antic
en aquesta casa els puc dir que des del principi de l'existència
del nostre parlament.

Dins el sector agropecuari, el sector lleter passa per uns
moments delicats, emblemàtics. És el sector més intervingut de
la Unió Europea. Malgrat les seves proclames de liberalisme
econòmic, limita la capacitat als ramaders no de produir, però
sí de comercialitzar la seva producció, per la via de la imposició
de les quotes de producció lletera; a aquest fet s'hi afegeix, en
el cas de les Illes, uns problemes derivats d'alts costos de
producció, de la debilitat i excessiva atomització de les
indústries de transformació i d'una competència que resulta
implacable per part de les grans centrals lleteres de l'Estat
espanyol, que cerquen trobar a les Illes un mercat important per
als seus excedents de producció. Així, segons una resposta
facilitada pel propi conseller d'Agricultura d'aquesta comunitat
autònoma, el 63% de la llet consumida a les Illes Balears prové
de centrals lleteres ubicades fora de la nostra comunitat
autònoma, i amb els altres productes lleters passa una qüestió
molt semblant (formatge, iogurts, batuts, etc.) Tots recordaran
(...) hem hagut de fer respecte, concretament, del consum de
formatge elaborat a les Illes Balears com en un moment
determinat utilitzàvem com a exemple aquell fet innegable,
perquè l'hem viscut gairebé tots, d'acudir a algun bar a demanar
un entrepà de formatge i que el que t'hi brindessin fos manxego,
quan saben tots vostès, senyores i senyors diputats, que tenim
a la nostra comunitat autònoma formatge d'alta qualitat i d'una
garantia sanitària absoluta que s'hauria de promoure.

Els (...) sectorials necessiten en un primer moment de
l'actuació de l'Administració. Aquesta ha de mitjançar en
l'acord per fer-lo possible i, fins i tot, assumir la
responsabilitat de promoure millores en l'estructura
comercial del sector productor, que, per la seva debilitat,
moltes vegades no té la capacitat suficient per si mateix, per
afrontar les demandes del sector hoteler. Per exemple,
s'hauran d'eliminar obstacles com poden ser els derivats de
les formes tradicionals de pagament del sector turístic i la
dificultat que a la vegada té el sector lleter per cobrar a llarg
termini els seus lliuraments de productes; igual que amb la
necessitat de comptar amb servei de subministrament i
emmagatzemament adequats, qüestions totes elles en les
quals l'Administració haurà de jugar un paper important a
l'hora de trobar-li solucions; és més, segurament que hi
haurà d'intervenir des del punt de vista de la necessària
orientació al sector i de promoure a través del finançament
de determinades polítiques la concentració de determinades
ofertes, i sobre això em vull referir a fets molt determinats
que també per antics o per reiterats no perden actualitat, els
he dit més de dues vegades, senyores i senyors diputats, que
només a l'illa de Menorca, amb una producció limitada de
formatge, hi existeixen en aquest moment més de tretze
empreses comercialitzadores d'una producció que és petita,
que és limitada, sobretot, tenint en compte que una
d'aquestes empreses comercialitzadores adquireix el 70% de
la totalitat de la producció. Per tant, per al 30% restant hi
han dotze empreses comercialitzadores. És evident que amb
aquesta dispersió, amb aquesta excessiva atomització,
difícilment es pot entrar en una proposta seriosa, d'abast
profund, com és la necessitat de promoure aquest acord
intersectorial, entre altres coses perquè els sectors
consumidors necessiten d'un únic interlocutor a l'hora de
negociar l'adquisició de determinats productes.

Aquest és el contingut de la proposta, respon a aquesta
situació. Pensam que el Govern s'hauria de responsabilitzar
seriosament d'aquest projecte, hauria, immediatament,
d'iniciar les gestions per dur-lo a terme, només amb el
personal qualificat amb què compta i respondre a sortir d'un
fet que el propi conseller d'Agricultura em confessava en
recent respostes parlamentàries a partir de preguntes que li
vaig formular com a diputat. En aquest moment, no s'hi fa
res en aquest sentit, no s'hi ha fet res aquest any passat.
Reconeixen dificultats serioses per dur-la a terme, encara
que una certa voluntat no es nega des del Govern a la
necessitat d'afrontar aquesta política.
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Llegiré de la nostra proposició no de llei el punt d'acord
perquè és molt senzill: "El Parlament insta el Govern a iniciar
de manera immediata les actuacions necessàries per tal de
promoure un pacte intersectorial entre el sector de l'hostaleria
de les Illes Balears i el sector productor de llet i derivats, [...]".

Parèntesi: Poden demanar: i per què no tot el sector
agropecuari? Perquè aquest, segurament, dins la precarietat de
la seva situació, és el més organitzat i és el que més capacitat té
per respondre a aquesta política, és el més sensible i el que més
dificultats pateix en aquest moment i que compta amb més
producció sedentària, i que, per tant, és el que té més
probabilitats que funcioni bé si és que es duu a terme aquest
pacte intersectorial.

Tanc el parèntesi, torn a la proposta, "[...]de tal manera que
en la temporada turística del 97 ja la major part dels
establiments hotelers consumeixen preferentment productes
lleters provinents de les explotacions ramaderes de la Comunitat
Autònoma. Amb aquesta finalitat, el Govern destinarà una
partida pressupostària en els pressuposts generals de la
Comunitat per al 97, per tal de poder-ho dur a terme".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir? Per
part del 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. El nostre grup parlamentari dóna
suport a aquesta proposició no de llei. Pensam que és el mínim
que es pot demanar, una coordinació entre conselleries i una
promoció dels nostres productes dins el sector d'hoteleria, que,
com sabem, és el sector que té en aquests moments major
importància dins l'economia balear.

Fa uns moments, a l'anterior comissió parlamentària, el
conseller de Turisme hi ha anunciat unes accions conjuntes amb
la Conselleria d'Agricultura per presentar a fires de la resta...

EL SR. PRESIDENT:

(...). Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Recordava que a l'anterior comissió parlamentària, el Sr.
Conseller de Turisme hi ha anunciat les accions conjuntes
entre la Conselleria d'Agricultura i la Conselleria de
Turisme per promoure els nostres productes a la resta de
l'Estat espanyol. Per tant, si per una banda hi ha d'ahver
aquesta promoció turística fora de les Illes, és evident que
també hi pot haver aquesta coordinació entre les dues
conselleries per tal de promoure amb la Federació hotelera
aquesta necessària promoció dels nostres productes dins el
sector hoteler. Per tant, res més; donarem suport a aquesta
proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Ho comentàvem fa poques
setmanes en aquesta mateixa comissió, com el sector lleter
i la seva problemàtica ha estat un tema de debat continu en
aquest parlament, que si el PICAB de la llet, que si
promoció de llet fresca, després en realitzarem una sobre el
formatge, també tema d'actualitat ha estat en els mitjans de
comunicació, recordem-lo tan sols, el procés de
reprivatització de l'empresa Agama, en aquest moment
pendent de l'adjudicació a una de les quatre empreses que
s'han presentat al concurs.

Avui parlam en concret de fomentar aquest pacte
intersectorial del sector lleter i el sector hoteler i de
restauració, un repte difícil pels hàbits de compra i
pagament que té aquest sector, però entenem que s'ha
d'intentar, conegudes les dificultats del sector, les quals ens
ha exposat molt bé el Sr. Orfila.

Aquesta proposició no de llei va més enllà d'aquesta
simple política de potenciar el consum de productes
agroalimentaris amb actuacions publicitàries com aquesta
(...) o participació a fires, com ens han contestat per part de
la conselleria. Una major implicació de la política agrària
del Govern de la Comunitat Autònoma és el que necessita,
i que demostri aquest intent real de reviscolar-lo, aquest
intent real d'incentivar la demanda de llet produïda a les
Illes Balears.

S'han d'estudiar qüestions concretes, s'ha de potenciar en
concret la llet del dia per tal d'evitar la competència i reduir
costs de producció. S'ha pensat en la possibilitat d'envasos
de major capacitat, que vagin més bé al sector hoteler,
envasos de cinc o sis litres. S'ha pensat en aquests hotels o
restaurants de més categoria. S'ha pensat també, i són temes
que s'han d'estudiar sense dubte, demanam al Govern que
s'ho pensi, en un distintiu de consum de productes autòctons
que es puguin promoure en aquests establiments i, sense
dubtes, un poquet també en la garantia de qualitat, quant al
consumidors, amb les correctes inspeccions. Implicacions
que, sense dubtes, precisen d'esforços pressupostaris, en el
sentit expressat per tal que, en definitiva, s'afavoreixin unes
millors rendes per als ramaders; entenem que aquest és
l'objectiu prioritari de la política agrària aquí, a les Illes
Balears.
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El nostre suport al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Cristòfol Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, he de anunciar d'una manera clara i concisa el
nostre suport, el nostre vot afirmatiu, a aquesta proposició no de
llei, tot i que plantejam, i la passaré per escrit, en tot cas al Sr.
Orfila, o planteja el Govern, que ens ha fet arribar en aquest
sentit una transacció per tal d'incloure-hi ja una mica mesures
concretes, en primer lloc, que sigui una actuació conjunta per
part de la conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i la de
Turisme, és a dir, que tenguin l'oportú contacte amb ambdós
sectors i també restablir un ordre de prioritats de les actuacions
ha seguir. Això seria una mica la transacció que voldríem que
pogués ser recollida en aquesta proposició no de llei, tot i que
quedi clar que, en cas que la proposta de transacció no sigui
acceptada pel grup proposant d'aquesta proposició no de llei, el
nostre vot no variarà, és a dir, que serà afirmatiu en qualsevol
cas.

Li diré que en aquest aspecte el nostre vot és afirmatiu amb
dosis a parts iguals de passió i d'escepticisme, o de certa passió
i e cert escepticisme. En primer lloc, creim que és bo tot el que
sigui incrementar el consum de productes de la nostra terra tant
a sectors, en aquest cas l'hoteler, com en general, dirigit al
públic consumidor; és a dir, creim que és una bona mesura, no
tan sols per a increment de les rendes agràries dels pagesos sinó,
en definitiva, perquè és una manera molt concreta, i tal volta
hauria de ser la més senzilla, de promoure els productes
elaborats directament en aquesta terra. En aquest sentit, veim
que és molt bona aquesta proposició no de llei. Per altra part,
també hi ha una certa dosi d'escepticisme, tots sabem què han
estat en el passat els pactes intersectorials, som conscients que
en aquest moment no estam davant el combinat de Novo(...),
allà on es pugui determinar el consum de perns que s'han de fer
i on es puguin adquirir, és a dir, hem de ser realistes en aquest
aspecte. En definitiva, creim que quan una cadena hotelera pren
la determinació d'adqusició dels seus productes, ho fa
bàsicament amb criteris de preu i qualitat, és a dir, que a
vegades aquest amor que s'hauria de posar en les coses, en les
qüestions econòmiques hi sol ser poques vegades.

En definitiva, així i tot, creim que la iniciativa és bona,
creim que no únicament a un sector en concret, sinó que per
al públic consumidor en general, és a dir, creim que les
mesures han de ser dirigides o adreçades sempre al públic
consumidor en general; no obstant açò, en aquest cas
concret, plantejat per a un tipus de producció concreta i a un
sector concret, a la vegada amb molta força, com és el
sector hoteler de les nostres illes, creim que val la pena
intentar-ho, val la pena intentar-ho tot i que mantenguem,
amb la mateixa rotunditat amb què mantenen el sí, un cert
escepticisme sobre el que puguin sr els resultats d'aquesta
gestió.

Pas, idò, la proposta de transacció al Sr. Orfila, i en
aquest sentit, el que es faci, estarà ben fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, li agrada? Li donaré un
minut.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sí que acceptaríem la transacció;
en realitat el que fa, ho ha dit el portaveu del Grup Popular,
és intentar entrar ja en alguna concreció, no modifica en
absolut cap proposta, sinó que ja proposa que es convocarà
immediatament una reunió conjunta dels dos sectors
implicats per part de la Conselleria d'Agricultura i per part
de la Conselleria de Turisme i que s'establirà un ordre de
prioritats de les accions a desenvolupar, els costs que pugin
implicar i els objectius a aconseguir, establir la normativa
que hi sigui necessària, i amb açò estam d'acord també
perquè els ajuts hauran d'estar limitats per les exigències del
Tractat de Roma, concretament per l'article 92, és un fet que
no es pot obviar de cap manera, però acceptam el contingut,
que només fa que entrar a concretar la nostra proposta.
Agraïm a tots els grups el suport que hi han manifestat.

EL SR. PRESIDENT:

Ens la passaran.

Tots els grups hi estan d'acord? La podem donar
aprovada per assentiment? Gràcies.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4412/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció i
foment del consum del formatge produït a 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 amb el títol promoció i foment del
consum del formatge produït a les Illes Balears. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser encara més breu, atès
l'èxit de la primera.

En aquest moment, des de la perspectiva d'una producció per
part del sector ramader de les Illes Balears, d'una especialització
productiva d'aquest sector ramader, en aquest moment a l'illa de
Mallorca es transforma en formatge el 36,9% de la llet produïda
i a Menorca fins un 91,9%, és a dir, pràcticament tota la
producció es transforma en formatge, encara que s'ha de dir que
açò ha estat en els darrers anys, a partir de determinats fracassos
de la política de comercialització de llet, encara que nosaltres
pensam que es podria reconduir i corregir-se de forma
convenient, però és una altra qüestió.

No parlaré dels excedents de productes lactis de la Unió
Europea, perquè ja n'havíem parlat, però sí que l'excessiva
concentració del mercat consumidor del formatge de les Illes
Balears fa que el preu final del producte sigui cada dia més baix
i que en aquest moment hi hagin excedents..., o sigui, un volum
prou important dels excedents com per provocar problemes
seriosos als comercialitzadors d'aquest formatge. Saben vostès,
senyores i senyors diputats, que el principal mercat consumidor
de formatge de Maó, amb denominació d'origen, és l'illa de
Mallorca, amb menor quantitat o volum, Catalunya, que el
formatge produït a Mallorca e ven essencialment també dins
l'illa de Mallorca, però, no obstant açò, el fet que el formatge
amb denominació d'origen o amb etiqueta de qualitat controlada
sigui cada vegada més acceptat a tot l'Estat es demostra en el fet
que Catalunya i el país valencià són ja consumidors, s'ha de dir
que Catalunya ho ha estat sempre, grans consumidors, de
formatge de Maó. Així i tot, les campanyes de promoció
d'aquest formatge han estat sempre fluixes, les del formatge de
Maó i les dels elaborats o produïts a Mallorca, i ha estat així per
la petitesa de les empreses transformadores i comercialitzadors
de què parlava abans, amb aquestes 13 empreses
comercialitzadores de formatge de Maó, es fa difícil dur a terme
campanyes de màrqueting, de publicitat seriosa, amb contingut
també important, i per part de l'Administració tampoc no se
n'han dut a terme campanyes amb la força suficient, és més, no
s'han destinat mai partides econòmiques importants i concretes
a dur a terme aquestes campanyes, i així consta a diferents
respostes que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet
arribar a aquest diputat a partir de les preguntes que li hem
formulat. De fet, la nostra comunitat autònoma és la que menys
en dedica, en comparació amb les altres, al foment de consum
d'aliments de qualitat, és la que menys n'aporta per consolidar
els consells reguladors o per contribuir al funcionament dels
consells reguladors dels aliments que compten amb
denominació d'origen.

Finalment, un element a tenir en consideració, els problemes
derivats de les mesures adoptades per Kraft, l'empresa
multinacional que va adquirir El Caserío, respecte de les
adquisicions de formatge fet a Menorca, han contribuït a
agreujar la situació i a fer que aquestes passin per un moment
especialment precari, especialment pel que fa al sector lleter-
formatger de l'illa de Menorca, que en aquest moment pateix
una situació que jo crec que podem qualificar d'engoixant,
aquella inseguretat sobre què succeirà en el futur. I és clar que
una forta baixada en el nivell de compra de formatge produït a
Menorca per part de Kraft posaria en perill no sols els llocs de
feina d'una empresa, la totalitat del sector agrari de l'illa,
perquè, com saben vostès, a l'illa de Menorca està fortament
especialitzat, el sector agrari sencer de l'illa de Menorca és
farratger, ramader, lleter i formatger, i és així, i és difícil
reconduir-lo pel que fa a l'orientació productiva. Per tant,
davant aquest perill, l'Administració pública no pot restar
impassible.

Per tant, hi duim aquesta proposició no de llei i
demanam que el Parlament insti el Govern per tal que, amb
caràcter urgent i d'acord amb les indústries transformadores,
consultades, a més a més, les entitats representatives del
sector, dugui a terme una intensa campanya de promoció de
foment de consum de formatge produït a les Illes Balears,
tenint en compte les peculiaritats de cada formatge, no es
pot fer una campanya genèrica de consum de formatge
produït a les illes, que resultaria perjudicial, a més a més;
vostès saben que hi han imatges i noms consolidats en el
mercat i que no es poden obviar, nosaltres desconfiam
moltíssim d'aquesta imatge, d'aquell logotip de qualitat que
vol dur a terme el Govern de les Illes Balears, d'orientar-lo
essencialment a les produccions, a les comercialitzacions,
de productes agroalimentaris, quan parla de "produït a les
Illes Balears" o "producte de les Illes Balears", perquè la
gent, els consumidors, coneixen productes molt concrets i
els identifiquen amb zones també molt concretes, en aquest
cas insulars, de producció; rompre açò equivaldria a iniciar
de nou campanyes de foment de consum d'aquests aliments
i açò podria resultar negatiu. Per tant, tenint en compte les
peculiaritats de cada formatge, el de Maó amb denominació
d'origen, també dels elaborats a Mallorca algun té una
etiqueta de qualitat controlada, amb l'objectiu de diversificar
el mercat consumidor, consolidar l'existent i facilitar  així la
comercialització d'aquest producte.

Els he de dir, senyores i senyors diputats, que en un
moment determinat algun diputat d'aquest parlament, no sé
si present en aquesta comissió, em va arribar la preocupació
que podria ocasionar als formatgers de l'illa de Mallorca el
fet que el Govern dugués a terme, a Catalunya, per exemple,
campanya de foment de consum de formatge de Maó. La
resposta va ser molt clara: Tot el formatge de Maó que es
vengui a Catalunya deixarà d'incidir en el mercat de
Mallorca, que és on es destina en aquest moment, provocant
(...) del consum de formatge de Mallorca també. Per tant, en
el moment en què fem campanyes de promoció de consum
de formatge de Maó a Catalunya, en fem indirectament a
Mallorca de consum de formatge de Mallorca i fem que
augmenti el preu el formatge que elaboren els ramaders
mallorquins. Per tant, són mesures amb un doble tall, actuen
en doble sentit, i, per tant, hem de jugar... Des del punt de
vista de la precarietat de mitjans que podem destinar a
determinades actuacions, hem de jugar amb intel•ligència i
fer que les que duem a terme siguin el més efectives
possible, i la que proposam creim que té en aquest sentit
tota la viabilitat del món. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Diré al Grup del PSM que per part del
Grup Mixt donarem suport a aquesta proposició no de llei, que
va en la línia de l'anterior de promoure els nostres productes.
Creim que qualsevol campanya de promoció dels productes
mallorquins en general és positiva, pel que fa al tema lleter i als
formatges, encara més, atesa la situació greu de les indústries
transformadores i també del sector lleter. Per tant, compti amb
el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. També el nostre grup parlamentari
dóna suport a aquesta proposició no de llei. Pensam que els
termes de l'exposició de motius ja donen realment tots els
arguments que es poden donar per a aquest suport, i només vull
insistir en aquell apartat de la proposició no de llei que diu
"d'acord amb les indústries transformadores i consultades les
entitats representatives del sector", pensam que és necessària
aquesta consulta, que és necessari aquest acord previ i,
evidentment, donar suport a aquesta possible campanya.

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. Continuam amb el sector lleter (...).
Insistesc una vegada més en aquesta necessitat d'esforç per tal
de millorar el sector, en concret amb la promoció i foment del
consum de formatge produït a les Illes Balears, producte que
creim que ha de tenir, i la pot tenir, aquesta imatge pròpia del
producte i, per tant, que s'ha de "posicionar" dins tota aquesta
gran gamma de formatges a nivell internacional i no tan sols
dins aquesta reduïda àrea d'influència que té ara a les Illes
Balears i una mica a Catalunya i a València, perquè, en realitat,
del que es tracta, i per això hi donarem suport, Sr. Orfila, és
d'evitar anar en aquesta línia sedentària de producció lletera de
la Unió Europea. En declaracions, el mateix conseller
reconeixia l'excessiva dependència del sector respecte de El
Caserío, ja ho comentava i com ha dit també el representant del
PSM. El conseller ha manifestat la voluntat del Govern de
col•laborar en un estudi d'alternatives, per la consideració
també, i amb això es referia a Menorca, de cada una de les illes,
per la diferent situació en què es troba la producció de formatge,
també important. Menorca compta amb una denominació
d'origen i,  per tant, amb una imatge pròpia de qualitat i
d'especificitat, així tenim l'exemple del premi que va aconseguir
Coinga a Estats Units, Coinga representa sobre el 60% de
formatge amb denominació d'origen Maó. En canvi, entenc que
Mallorca encara s'hi ha de fer molt d'esforç en aquest foment de
qualitat i d'unificació de criteris de producte.

Per tot això, pensam que s'ha de fer una promoció seriosa
dels formatges que es produeixen a les Illes Balears.
Entenem que, els esforços que s'han començat a fer, han
donat resultat positiu; aquí tenim aquest augment del 10%,
que també queda recollit en les exportacions de Coinga, en
els suports que s'hi varen donar per part del Consorci de
Formatges Tradicionals, als quals pertany Coinga, i també
a l'Institut de Comerç Exterior. Pensam que aquest suport a
reforçar els formatges i la introducció dels formatges en
nous mercats internacionals, dins les grans cadenes de
comercialització, ha d'anar acompanyat, sense dubte, de la
més estricta vigilància i ha d'assegurar la qualitat als
potencials consumidors d'aquest producte. El nostre suport.
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. Señoras y señores diputados. En
principio, quiero decir que con esta proposición no de ley,
en el fondo, el Grupo Parlamentario Popular está totalmente
de acuerdo, que hay que promocionar los productos de las
Islas Baleares,sobre todo los derivados de los productos
lácteos, pero la forma, creo sinceramente, que puede ser un
error, aunque lo ha querido matizar un poco el Sr. Orfila, así
como está puesta esta proposición no de ley, en dónde se
engloban los quesos con denominación de origen con los
que no la tienen. Creo que el esfuerzo que están realizando
las denominaciones de origen, sean de queso, sean de vino,
sean de otros productos agroalimentarios, es digna de alabar
y posiblemente de distinguir; no cabe duda que sus
esfuerzos realizan los consejos reguladores de
denominaciones de origen. Por eso, a mi me cabe..., o sea,
en el fondo, hemos dicho que estamos totalmente de
acuerdo, la forma, un poquito ambigua, por lo que acabo de
decir.

Nuestro grupo apoyará esta proposición no de ley,
aunque piensa que es delicado, respecto a estos gremios o
a estas asociaciones, mezclarlos todos en la misma bolsa.
Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, només he de recordar, Sr. President, que deixa clar, el
contingut de la proposició: "tenint en compte les peculiaritats de
cada formatge" (...) denominació d'origen i també els elaborats
a Mallorca, perquè, i ho he explicat a la primera intervenció,
seria perjudicial dur a terme una campanya conjunta perquè el
que faria seria desconcertar el consumidor que ja coneix
marques, marques no, que ja coneix orígens de determinats
productes. Per tant, en aquest sentit no ha de tenir cap prevenció
el representant del Grup Popular.

Agraesc, en qualsevol cas, a tots els grups el seu suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. No cabe duda de que él lo ha
explicado en su intervención, però en lo que es la proposición
no de ley, yo sigo incidiendo en que ese matíz hay que darlo,
además porque así como podemos promocionar el queso Maó
sin favorecer a ninguan marca, en el queso de Mallorca, no es
que tenga nada que ver en contra del queso fabircado en
Mallorca, como no hay una aosicación, entonces veo una
ambigüedad. De todas formas, apoyaremos esta proposición no
de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Podem donar per aprovada per
assentiment aquesta proposició no de llei? Queda aprovada per
assentiment.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4413/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment dels ajuts
existents per facilitar l'accés dels joves agricultors a la
propietat de la terra.

i arribam al tercer punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, amb el títol increment dels ajuts existents
per facilitar l'accés dels joves agricultors a la propietat de la
terra. per defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Seré brevíssim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

L'envelliment de la població agrària és un fet
inqüestionable, n'hem parlat moltes vegades en el
Parlament. La mitjana d'edat per illes és preocupant, 54
anys de mitjana a Mallorca; 55, a Menorca, i a Eivissa, 47.
La incorporació dels joves a l'agricultura a Balears és
baixíssima, segons les dades de la conselleria, a més,
tendeix a decréixer, i molt especialment a Menorca, on els
dos darrers anys les xifres són realment increïbles. L'any 94,
a Mallorca va créixer en 19; a Menorca, en 24, i a Eivissa,
en 5. L'any 95, a Mallorca, en 21; a Menorca, en 7, i a
Eivissa, en 2. És un fet que una de les qüestions que més
desincentiven els joves a la incorporació a l'agricultura és la
dificultat per accedir a la propietat de la terra, i vostès saben
que els ajuts de l'Administració per facilitar l'adquisició per
part dels agricultors joves de les terres que han de cultivar
són limitats, i en el cas de les Illes, aquestes limitacions no
tenen en compte el preu caríssim de sòl agrari. El Govern en
altres moments ha aixecat expectatives entre els joves
agricultors, tots recordaran que en algun moment el Govern
ha parlat de la creació d'un banc de terra, el Govern hi
intervendria adquirint terres que posaria en lloguer o en
faria fàcil l'adquisició després per part dels agricultors; en
algun moment s'ha parlat d'incrementar els préstecs als
agricultors perquè poguessin comprar aquestes terres també
de forma directa i incrementar de forma colateral o
paral•lela o complementària les aportacions que ja fa, els
préstecs que ja fa, el Govern de l'Estat espanyol, el
ministeri, i la Unió Europea.

És clar que si els joves trobessin més facilitats per
comprar la terra i, a la vegada, per millorar els hàbitats, és
a dir, les cases on viuen i, per tant, equiparar la qualitat de
vida que tenen a la dels ciutadans que viuen en els pobles,
s'incentivaria la incorporació dels joves al sector agrari, i,
per tant, açò contribuiria també al manteniment del sector
agrari de les Illes Balears. Vostès saben que avui en dia els
ajuts per a millora de l'hàbitat rural estan incorporats dins
programes estructurals molt més amples i que hi ha
dificultats per accedir-hi, i les coses..., en aquest sentit, la
complexitat s'hauria de facilitar cercant que la Comunitat
Autònoma incrementés els ajuts per als agricultors en aquest
sentit.
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La proposta és molt senzilla, s'insta el Govern a destinar una
partida del pressupost del 97 a incrementar els ajuts per a
facilitar l'accés dels joves a la propietat de la terra, no hi deim
de quina forma, nosaltres creim que és el Govern qui l'ha de
desenvolupar després, i igualment també hi proposam instar el
Govern a destinar una partida pressupostària a ajudar els
agricultors que vulguin dur a terme millores de l'hàbitat rural,
no s'hi diu d'una partida concreta, tots vostès recorden que
existia un ajut concret, era a un institut, nosaltres vam contribuir
al seu desmuntatge, perquè estava dotat amb cinc milions de
pessetes, quan el gerent en cobrava sis per gestionar aquests
cinc milions, això ens semblava absolutament impresentable, i
és evident que no proposam que es torni a aquesta situació,
emperò, de fons de la Conselleria d'Agricultura, destinar una
partida concreta per millorar l'habitatge rural, pensam que sí que
seria positiu i que contribuiria a fer més habitables les
explotacions agràries, els habitatges destinats als agricultors i,
per tant, incentivar que els agricultors hi visquin de nou i que
tornin a l'agricultura. Gràcies.

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:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari també
donarà suport a aquesta tercera proposició no de llei del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Volem aprofitar per recordar que ahir en el debat en plenari
d'aquet parlament s'hi va explicitar per part de la portaveu del
Grup Popular, la diputada Sra. Ferrando, precisament la
voluntat expressada de molts joves d'accedir a propietats abans
que en lloguer. En aquest sentit, aquelles dades que especificava
dins el debat pensam que donen la raó a aquesta proposició no
de llei.

És necessari que hi hagi ajuts perquè els joves mantenguin
la seva dedicació al camp, i la proposició no de llei ni tan sols
fixa la quantitat que s'hi hauria de dedicar, sinó la voluntat que
hi hagi aquests ajuts. Per tant, donam suport a aquesta
proposició no de llei.

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. Tornam a insistir, ja s'ha esmentat
aquí, en un dels problemes importants del món rural referit a la
població i a la problemàtica de l'envelliment. Aquesta acusada,
cada vegada més, piràmide invertida de la població agrària, dels
pagesos. Les solucions per tal de dinamitzar el sector han de
venir, evidentment, d'una manera important per aquesta
incorporació de joves, per a això, hi manquen tota una sèrie
d'incentius per fer-ho més atractiu, com són unes rendes dignes,
uns bons accessos per a la millora dels camins rurals, un suport
al moviment cooperatiu i sindical, facilitar els accessos a
serveis col•lectius (escoles, centres sanitaris, centres de salut,
centres escolars) i millores també en l'habitatge, perquè tot això
ha de representar l'atractiu de qualitat de vida.

Però hi ha una altra qüestió a tenir en compte, i en això
ja insistíem en la compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, és la necessitat de
desenvolupar a la Comunitat Autònoma aquest decret per
adaptar-se a la Llei de modernització de les explotacions
agràries, aquest Decret 19/1995.

Hi destacaria especialment la flexibilització en el
tractament fiscal de les transmissions de finques rústiques
o explotacions agràries quan es destinin a formació o a
manteniment d'explotacions prioritàries. Una altra qüestió,
que aquesta adaptació..., han de definir la Comunitat
Autònoma. Aquest tractament fiscal en favor dels
adquirents afavoreix especialment la transmissió
d'explotacions en la seva totalitat, especialment les
destinades a joves agricultors, que estaran exemptes
d'imposts quan es destinin a la primera instal•lació. 

Per tant, s'ha de destacar..., voldria dir, donar, expressar
el nostre suport a aquesta proposició no de llei que presenta
el Grup Parlamentari PSM i insistesc en aquesta adaptació
a la Llei de modernització i també a aquest programa de
millores d'estructures agràries. Moltes 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, analizada la
exposición de motivos de esta proposición no de ley, quería
recalcar unas cuantas, aunque el Sr. Orfila después dirá que
son datos de la Conselleria de Agricultura, la edad media de
los payeses agricultores en Menorca es de 44 años, después
de un estudio elaborado por el Consell Insular de Menorca
en 1993, 44 años, no 55, o sea, que no quiere decir que sea
tan..., posiblemente es una edad mucho más, la media de
edad, baja que a todo el resto del Estado español. Después,
en otra parte de esta proposición no de ley, en la exposición
de motivos, cuando dice que (...) mejorar las condiciones de
vida de los agricultores es otro elemento que podría influir
en la (...) agricultura. Lo ha calcado de nuestro programa
electoral, nosotros estamos posibilitando una mejora de las
condiciones de vivienda de los agricultores, en este caso
estamos incorporando nuevas líneas telefónicas en el agro;
la luz, estamos (...) con sociedades agrarias de
transformación; agua, explotaciones que no tenían; accesos;
caminos rurales; etc. Estamos dando todo lo posible.
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Tengo que decir también que el Real Decreto 1887 del año
91, que ahora se sustituye por el 204, que está a punto de ser
aprobado por el Consejo de Gobierno, ya marca precisamente
lo que la proposición no de ley solicita, que es incrementar las
medidas existentes para facilitar el acceso a jóvenes
agricultores. En el Real Decreto 204, que será traspuesto en
breve plazo, ya figura eso, igual que figuraba en el Real Decreto
1887. Y lo mismo en la mejora de la vivienda rural; he de
recordar al Sr. Orfila que la Conselleria de Obras Pública, la
Dirección General de Vivienda, tenía una línea específica con
la cual se ayudaba hasta con un 25% de las inversiones en
mejora de vivienda rural. Muchas gracias, Sr. Presidente.

A nuestro parecer, será que votaremos en contra de esta
proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies. Simplement vull donar les gràcies, Sr. President.

Calcat del seu programa electoral, i hi votaran en contra.
Açò els defineix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila.

Passarem a la votació d'aqueixa proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada, aqueixa proposició no de llei.

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