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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Hi ha substitucions?

(...) per Guillem vidal.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5868/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la recollida
d'olis usats d'embarcacions.

Passam al primer punt de l'ordre del dia, que és una
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a la recollida d'olis usats
d'embarcacions. Té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La recollida d'olis usats s'ha
incrementat els darrers anys a les Illes Balears, de tal manera
que per respostes remeses pel Govern de les Illes a aquest
diputat, es varen recollir l'any 95, 1.564.000 quilos que es van
anar eliminant mitjançant incineració en recuperació d'energia
essencialment a indústries autoritzades i tal vegada de forma
especial a algunes teuleres de l'illa de Mallorca. L'èxit d'aquesta
campanya de recollida ha estat possible, entre altres coses,
perquè s'ha donat un alt nivell de col•laboració interinstitucional
i jo crec que especialment perquè s'ha produït un nivell creixent
d'estat d'opinió entre els ciutadans de les Illes en favor de la
recollida selectiva en tot el que açò implica de respecte al medi
natural. Açò ha fet possible que els ciutadans estiguessin a favor
de participar de manera activa en les actuacions que des de les
administracions es duen a terme per impedir la contaminació i
concretament per fer possible la recollida selectiva de productes
altament contaminants com són els olis.

En aquest sentit, cal destacar que la proliferació de punts de
recollida escampats per tot el territori de les Illes ha contribuït
i no poc a fer possible la retirada d'una quantitat important d'olis
emprats tant de cotxes, de maquinària diversa, de restaurants,
fins i tot. No obstant açò, una resposta parlamentària del Govern
de les Illes Balears reconeixia que resta pendent l'elaboració
d'un pla de la recollida dels olis procedents d'embarcacions, i
tristament es dóna encara la paradoxa que alguns d'aquests olis
s'aboquen a zones prop de la mar o dins la mar mateix amb tot
el que açò representa. La possibilitat de dur a terme una
campanya que incentivi la recollida dels olis usats procedents
d'embarcacions instal•lant punts de recollida als mateixos ports
esportius, a la vegada que es garanteix el seu transport,
contribuiria al manteniment d'un medi no contaminant a
l'ambient, a la mar, al medi marí.

És clar que el fet d'apropar els punts de recollida allà on es
generen els productes contaminants és vital perquè aquesta
recollida selectiva funcioni i, per tant, la instal•lació de depòsits
de recollida d'olis emprats als ports esdevindria sens dubte un
avanç en aquesta qüestió, a tota casta de ports que hi hagi a les
Illes Balears. I és per açò que presentam aquesta proposició no
de llei, instant el Govern de la Comunitat Autònoma a realitzar
dins aquest any 1997, un pla de retirada d'olis usats procedents
d'embarcacions, i d'acord amb els consells insulars instal•larà
punts de recollida d'aquest oli a tots els ports de les Illes
Balears, a la vegada que promourà i col•laborarà en la seva
recollida i eliminació posterior.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup d'Esquerra Unida dóna suport a aquesta
proposició no de llei, ja que coincidim totalment amb la
intervenció amb la intervenció del diputat que m'ha precedit
i, per altra banda, pensam que aquest pla de retirada d'olis
usats a tots els ports, tant esportius com no, de les Illes
Balears, contribuiria a una bona neteja del medi marí i, a la
vegada, a una major consciència per part de tots els usuaris
i tots els que utilitzen barques, per precisament aquesta
recollida en depòsits adients, dels olis usats.

Pensam que no hi ha d'haver cap dificultat per dur a
terme aquest pla i, per tant, suposam que hi haurà bona
receptivitat per part del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta proposició no de llei, està d'acord
amb l'exposició de motius i amb la proposició que se'ns
presenta. Sí que voldríem recordar que proposicions no de
llei com aquesta, es veuen obligats els grups a presentar-la,
perquè no existeix un pla global dels residus de la
Comunitat Autònoma. En aquests moments només està
solucionat i solucionat mitjanament només el tema dels
residus sòlids urbans i, per tant, volem reivindicar la manca
d'un pla de residus global.

És evident que, com han dit els anteriors portaveus, el
nostre territori és reduït i tant pel que fa a la terra com pel
que fa a la mar, necessita mantenir un equilibri en el qual
els olis usats de les embarcacions ataquen de forma
important.

Volia recordar que, a part de la resposta que es va fer al
Sr. Ramon Orfila, que l'any 96 no hi havia previst cap tipus
d'iniciativa en aquest sentit, totes les iniciatives presentades
pel Grup Parlamentari Socialista, que han estat un parell de
propostes als pressuposts de la Comunitat, han estat
rebutjades pel Partit Popular, m'agradaria que ara es
plantegessin i els entrés la bona consciència al Grup Popular
i acceptassin aquesta proposició presentada pel PSM.
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Moltes gràcies, 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. Sense
cap dubte, a Eivissa la Direcció General d'Indústria té firmat
amb una empresa que es diu (...), subvencionar el transport
d'olis mineral d'Eivissa a Mallorca, aquesta empresa retira
periòdicament els olis i lliura un rebut on queda constància de
qui ho lliura, raó social i quantitat d'oli retirat. Els serveis del
Seprona fan una vigilància especial sobre el tema, i el mateix ho
té als ports que a les diferents indústries que hi ha a l'illa.

Quant al port de Palma, també existeix l'empresa Marpoy
que recull els olis oliginosos dels vaixells i al port de Menorca,
tenc entès que també hi ha una empresa que els recull, no sé el
nom, m'han dit que existia. Per tant, segons sembla, a tots els
ports de la Comunitat hi ha punts de recollida d'olis minerals
usats i fins i tot en la pràctica totalitat dels clubs nàutics també
existeixen aquests punts de recollida.

Per tant, ja sé que diran que deim sempre el mateix, que això
ja es fa, que per tant no és necessari que existeixin aquests plans
de recollida quan vertaderament ja s'està fent, però, què hem de
fer?, així és, ja s'està fent, existeixen aquests punts de recollida,
que també, sobretot a l'illa d'Eivissa existeixen punts de
recollida a hotels, a restaurants que l'empresa aquesta, Ecooil,
s'encarega de retirar-los i enviar-los aquí, a Mallorca, on llavors
tenc entès que s'utilitzen a teuleres per aprofitar-los. Per tant,
nosaltres no donarem suport a aquest pla, ja que això ja es du a
la pràctica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si he de començar
dient que a qualcú li cauran les dents o li creixerà el nas,
normalment a la faula que ens explicàvem quan érem al•lots
deia que qui mentia li creixia el nas o li queien les dents, jo
no vull creure que vostè ment de cap manera, o he de
començar dient que ara he entès com és que van destituir el
Sr. Socías: perquè em deia mentides, em deia mentides o
l'han enganat a vostè.

Tenc una resposta del Govern, signada per l'anterior
conseller d'Agricultura, i va dir que no tenia coneixement
que hi hagués cap pla de recollida ni s'hagués fet un pla
d'instal•lació de punts de recollida d'olis usats, utilitzats, als
ports de les Illes Balears. A vostè li han fet arribar algunes
notes o algunes idees, que a Eivissa hi ha un pla, se
subvenciona el transport de cada illa, de les illes menors se
subvenciona el transport de tot l'oli que es recull,
essencialment de tallers mecànics, de restaurants, perquè no
s'elimina a les illes menors, s'elimina aquí, a Mallorca, i, per
tant a les dues illes menors hi ha aquest sistema
subvencionador. Hi ha un sistema de recollida d'olis, però
justament els dels ports, els dels procedents dels vaixells és
el manco elaborat i manco acabat, podríem dir. Per açò és
que la nostra proposta d'instal•lar punts de recollida a tots
els ports de les Illes Balears, siguin o no de la Comunitat
Autònoma, vostè ens ha parlat dels ports de la Comunitat
Autònoma i ha dit que a Mallorca, al de Palma es feia, que
a Eivissa hi havia aquest transport d'oli i que al port de
Menorca, a Menorca, ports de la Comunitat Autònoma n'hi
ha dos, el de Fornells i el de Ciutadella, a Ciutadella no li
podria jurar, però al de Fornells li puc assegurar que no hi
ha cap punt de recollida, perquè és un port que el conec de
prop, i el port de Maó no és de la Comunitat Autònoma, per
tant és un port d'interès estatal, no és de la Comunitat
Autònoma, i segur que tampoc no hi ha cap punt de
recollida.

Per tant, no n'hi ha prou que el Seprona faci vigilància
que no es vessin, no s'aboquin aquests olis per impedir
possibles contaminacions, però hem de donar sortides, i
hem de donar sortides en la línia que s'incrementi la
recollida selectiva. I jo he començat reconeixent que s'havia
fet una feina positiva i no hem tengut cap problema per
reconèixer-ho públicament una i una altra vegada a l'hora de
recollir els olis procedents dels tallers mecànics, dels cotxes
concretament i de la maquinària pesada i els de restaurants,
que no està acabada, és una tasca començada. Però hi ha un
dèficit, i un dèficit que no ens inventam nosaltres, que surt
a partir de la resposta o que detectam a partir de les
respostes que ens dóna el Govern a preguntes que li hem
formulat, i se suposa que el Govern no deu mentir o no
hauria de mentir.
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Per tant, agrair el suport que els dos grups que s'han
manifestat han deixat clar que donaran a la proposició no de
llei, i lamentar que el Grup Popular, una vegada més, surti amb
la tesi, amb la cançoneta que, com que ja no fan o ja ho tenen
previst, no val la pena donar suport a les iniciatives que
l'oposició presenta encara que en un cas com aquest estigui
perfectament justificada perquè hi ha una inexistència, no
existeix un pla acabat de recollida d'olis usats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I BONET:

Bé, jo no sé si m'han enganyat, jo el que li don és el nom de
l'empresa que ho fa, quant al Seprona no vigila que no es tirin
a la mar, sinó que vigila que periòdicament, més o manco, ells
tenen constància del que hi cap a cada dipòsit i el que vigilen és
que l'empresa ho hagi retirat. Això quant als ports i les
indústries que hi ha a Eivissa. Quant a restaurants i hotels, sé
que encara no està completament fet, però quant als ports, i no
solament als ports, sinó als ports esportius que hi ha a Eivissa,
es fa, i es fa bé. Ara. quant a Menorca, ja li he dit que no ho
sabia, jo no ho he vist, sí, ja m'ho han dit, es fa, no sé l'empresa
que ho retira, supòs que és com a Eivissa, hi deu haver una
empresa subvencionada per traslladar-los aquí, a Palma.

I quant que no s'ha fet el pla, bé, el pla tal vegada no s'ha fet,
però la feina sí que es fa, per tant, primer interessa que es faci
la feina i llavors el pla ja vendrà, supòs que es farà el pla.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més intervenció,
passarem a la votació.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 6; en contra, 9;
abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta proposició no de llei

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5981/96, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
increment de les actuacions tendents a la conservació i al
foment de les races autòctones.

I passarem a la segona proposició no de llei, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
l'increment de les actuacions tendents a la conservació i
foment de les races autòctones. Té la paraula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons.

EL SR. ORFILA I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de
llei, segurament que cercava més provocar un debat que
plantejar una sortida acabada o amb pla alternatiu de
recuperació de les races autòctones, i crec que les senyores
i els senyors diputats que l'hagin llegida detingudament
hauran vist que és incompleta, que està cenyida
exclusivament a l'illa de Menorca, parla de tot un programa
alternatiu de tasques, d'actuacions que entenem que hauria
de dur l'administració per potenciar el manteniment i el
desenvolupament de les races autòctones.

La vàrem redactar també a partir d'un treball exhaustiu
de control de les actuacions del Govern, on no l'etapa de
l'anteior conseller, el Sr. Socías, sinó també l'etapa final del
Sr. Morey, havien representat un vertader desert en
actuacions referides a aquesta conservació i a aquest foment
de les races autòctones. I nosaltres agafàvem cada una de les
races autòctones existents a l'illa de Menorca i en fèiem un
repàs complet, què s'hauria de fer i què no s'ha fet, així
parlam a la proposició dels cavalls de raça menorquina, dels
bous vermells de Menorca, la gallina negra de Menorca,
l'ovella menorquina, intentant donar sortides a cada un
d'ells, conscients que es tractava d'una proposta coixa,
perquè hauria de ser una proposta a quatre potes i en aquest
cas estava clar que només en tenia una, que era la referida
a l'illa de Menorca. I era així per incapacitat, manca de
possibilitat d'elaborar un cens o un estudi de la situació de
cadascuna de les races i de les actuacions o de la manca
d'actuació que havia tingut el Govern respecte d'elles.

Per tant, jo ja els vull avançar que el nostre grup està ben
disposat que, si hi hagués voluntat d'aprovar una proposta
que instés el Govern a dur a terme actuacions de foment i
manteniment de les races autòctones i a consensuar la seva
redacció, nosaltres estaríem ben disposat a fer-ho, donar un
descans i donar un temps perquè els diferents grups, si hi ha
unanimitat, estiguessin disposats a fer una redacció
alternatiu, retirar el contingut d'aquesta per arribar a un
acord, retirar la redacció o consensuar la redacció final;
perquè entenem que hi ha una contradicció en la política del
Govern, el Govern una i una altra vegada, en manifestacions
que han fet els diferents consellers i fins i tot a les memòries
que acompanyen els pressuposts anuals que presenta la
Conselleria d'Agricultura, es desfà l'administració en
promeses, en declaracions de bona voluntat respecte de la
necessitat de dur a terme campanyes de conservació i
foment de les races autòctones que després es tradueixen de
forma mínima. Ja sé que des del Grup Popular se'm dirà que
el Govern té una línia d'ajut per al manteniment de les races,
no n'hi ha prou amb açò, hi ha més coses a fer, hi ha molta
feina a fer. 
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Entre d'altres coses, hi hauria la feina de delimitar novament
perquè els estudis, i se'n parla una mica a la darrera proposta al
punt 2, promoure, bé diu convecció, es confecció com es pot
suposar, és una errada mecanogràfica, i addició d'una publicació
sobre les races autòctones que es conserven a cadascuna de les
Illes, la situació en què es troba, que servís a més a més per
donar-les a conèixer a les escoles essencialment i remetre-ho
també a totes les biblioteques, aquesta és una tasca pendent, els
estudis que s'han fet tenen anys i, per tant, no són d'actualitat.
I després dur a terme actuacions que de vegades van més enllà
de l'establiment d'ajuts, és més, de vegades les línies d'ajuts que
l'administració estableix no tenen en compte realitats molt
complexes que es produeixen a les Illes respecte de la
conservació i el manteniment de les races autòctones, per
exemple, el manteniment dels bous vermells, a l'illa de
Menorca, és una raça única, reconeguda internacionalment, jo
he tingut el plaer, anant a viatge a Anglaterra, per exemple, de
veure una exposició de carrer sobre races autòctones d'Europa,
i veure-hi fotografiats els bous vermells i la gallina negra de
Menorca, la qual cosa, evidentment, em va omplir d'orgull que
algun estat, algun país estranger fos capaç de reconèixer i de
reclamar recollint signatures, me'n record, reclamar actuacions
a nivell mundial per al manteniment de les races autòctones, per
a la riquesa que implica el seu manteniment.

El bou vermell, com els deia, sols l'ha mantingut una
família, una única família de propietaris que per gust, per plaer,
per un grau de consciència també elevat, han mantingut aquesta
raça autòctona viva amb dificultats econòmiques, perquè és
manco productora de llet, simplement per contribuir al
manteniment de la raça sense rebre cap ajut de la Comunitat
Autònoma ni del Govern de l'Erstat en el seu moment, l'única
actuació que s'ha fet per al manteniment d'aquesta raça va ser
l'extracció d'unes dosis seminals que es mantenen congelades a
un censira, no sé quin concretament. I així podríem anar
repassant cadascuna de les races.

Pobra, el tema de l'ovella menorquina, parl essencialment de
Menorca, com veuen, perquè és la realitat que conec millor, li
manca definició, els trets definitoris de l'ovella menorquina amb
puresa no estan definits del tot, però són qüestions amb les
quals s'ha de fer feina, s'ha de fer una feina que va més enllà de
l'establiment d'aquestes línies d'ajut sinó que exigeix actuacions
concretes per al manteniment de cadascuna. 

Per tant, la nostra petició és que tots els grups donin suport
a aquesta proposta, i la nostra oferta és de consensuar la
seva redacció perquè pugui ser acceptable per a tots i dugui
com a resultat que de ver, per una vegada, el Govern iniciï
aquesta tasca en la qual, poden estar segurs, trobaríem la
col•laboració de molts particulars que estan interessats en el
seu manteniment.

Dir, simplement fer un reconeixement públic: moltes
races autòctones s'han mantingut perquè persones a nivell
particular han fet aquesta tasca, i també alguns col•lectius,
cal reconèixer la feinada que alguns col•lectius de manera
desinteressada han dut a terme per definir i després
mantenir, conservar aquesta riquesa enorme que tenim i que
no es pot deixar perdre de cap manera.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup d'Unió Mallorquina
estam convençuts que la riquesa d'un país no sols es pot
mesurar amb indicadors econòmics, com poden ser la renda
per càpita o el producte interior brut, per conèixer la riquesa
d'un país o de cadascuna de les Illes en aquest cas, en el cas
de les Illes Balears, també s'han de tenir en compte altres
factors com són els socials i els culturals. 

Amb l'arribada del turisme de masses a les Illes, a partir
de la meitat d'aquest segle, la nostra forma de vida
tradicional va patir una forta transformació, i els valors que
fins a aquells moments tenien una gran vàlua, vàrem caure
en una profunda crisi, les races autòctones a cadascuna de
les Illes que fins a aquells moments havien estat adaptades
al seu medi natural, a través del temps, no han estat una
excepció i quan progressivament el sector primari ha passat
d'ocupar un lloc important a ocupar-ne un de quasi simbòlic,
amb la creació de riqueses, el que ha passat és que les races
autòctones han caigut en l'oblit i en molts de casos varen ser
substituïdes per d'altres que venien de la importació i que
semblaven més rendibles.

Des de fa uns anys els sectors implicats i les institucions
autonòmiques han intentat i volen recuperar una riquesa
genètica quasi perduda en molts de casos i ens consta que es
fan esforços per aconseguir-ho, però creim també que s'han
d'incrementar les actuacions i no deixar perdre aquestes
races perquè formen part del nostre patrimoni natural.
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Des d'Unió Mallorquina mai no hem deixat de donar suport
a aquesta recuperació de les races autòctones, ho hem fet al
llarg dels anys dins de les mesures de les nostres possibilitats,
i fins i tot hem de dir que en el tema en concret del porc negre
mallorquí ho hem fet de manera molt especial, fotografies
incloses. Així, que sàpiguen que tendran 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. Senyores diputades, senyors diputats.
Esquerra Unida també dóna suport a aquesta proposició no de
llei, precisament en el punt 1 es parla d'instar el Govern a
incrementar les actuacions tendents a la conservació i foment de
les races autòctones, per tant si el Govern ja està duent una línia
d'actuació, suposam que el fet d'incrementar aquestes
actuacions no pot ser mai negatiu, i pensam que amb els
exemples que es posen respecte de l'illa de Menorca, no hi
hauria cap problema per donar-li suport.

Per altra banda, promoure la confecció i addició d'una
publicació sobre les races autòctones que tengui una àmplia
distribució gratuïta a escoles i biblioteques, pensam que és una
tasca que s'ha e dur a terme, que de qualque manera un bon
futur per a les races autòctones és el coneixement i la bona
informació de tots els al•lots, de tots els infants del futur a
través de les escoles. Per tant, suposam que en aquest sentit,
aquesta publicació podria veure's a curt termini i seria
convenient que es pogués aprovar aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Molts de temes puntuals hem anat comentant en aquesta
comissió, referits tots ells al sector primari; si bé aquest caràcter
concret, no podem oblidar que a la defensa de tots ells ens uneix
el manteniment i la millora del sector agrari productiu, raons
socials, culturals i de conservació del medi natural. Tot i tenir
present les fortes pressions productivistes dels diferents sectors
i subsectors que conformen la nostra economia, assumir el
compromís de conservació i adequació de l'entorn, el
manteniment de determinades senyes d'identitat és entès també
per tots els països que conformen la Unió Europea. Així
coneixem el Reglament 20/78 del 1992 del Consell de 30 de
juny del 1992, sobre mètodes de producció agrària compatibles
amb les exigències de protecció del medi ambient i la
conservació de l'espais natural. També el seu desenvolupament
a Espanya amb el Decret de 20 de gener del 95.

A Balear el Decret 56/1995 de 18 de maig estableix una
línia d'ajudes per fomentar la cria de bestiar de races
autòctones en perill d'extinció, centra el tema objecte, per
tant, d'aquesta proposició no de llei. Si existeix una
regulació és aquí, a aquest parlament, que demanam el seu
degut compliment amb l'objectiu que determinades espècies
ben adaptades al medi es puguin mantenir, si bé aquestes
baixes productivitats que ja hem esmentat hi són sobretot
aquelles espècies denominades ja en perill d'extinció.

Hem de tenir present que alguna, sempre fora del sector
pròpiament productiu, com és el cas del cavall, han trobat
una via per a la seva conservació, així a Menorca el cavall
menorquí és el primer protagonista de les festes patronals de
l'illa, a Mallorca, de forma semblant, també fora del sector
productiu, en les carreres del trot enganxat, si en aquest cas
i tot pensam que el compliment i desenvolupament d'aquest
decret esmentat, amb les ajudes pertinents s'ha de produir,
amb més insistència, amb espècie que precisen molt més
encara de la seva aplicació en aquestes altres anomenades
en perill d'extinció.

Així, la proposta d'acord d'aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
l'esmenaríem en el sentit, i ja ho ha comentat el Sr. Orfila,
que es referia a les races autòctones de totes les Illes. Ell ja
ha esmentat aquesta voluntat de consens, però jo pregaria,
si m'ho permet el Sr. President, dur la proposta d'acord, i
aquí duc un text d'acord que el podríem passar a tots els
grups parlamentaris per tal d'estendre aquesta proposta
d'acord que fa el Grup Nacionalista-PSM a totes les races en
perill d'extinció de totes les Illes. I perquè quedi constància,
si m'ho permet, ho llegiria, faríem una lectura d'aquesta
proposta que diu: 

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar les actuacions tendents a la conservació i
foment de les races autòctones a cadascuna de les Illes, i en
aquest sentit es promourà:

a) La participació dels cavalls de raça menorquina i
mallorquina en els certàmens i concursos d'àmbit estatal que
es considerin d'interès per a la seva possible
comercialització fora de les Illes.

b) La creació d'una línia específica d'ajuts per a les
explotacions ramaderes que criïn i mantenguin en puresa la
raça dels bous vermells de Menorca i dels mallorquins, en
compensació per les tasques de manteniment d'aquestes
races.

c) L'establiment d'ajuts concrets per fer possible el
manteniment d'explotacions ramaderes d'oví dedicades a la
cria, manteniment i comercialització en puresa de la raça
d'ovella menorquina, roja mallorquina i eivissenca.
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d) L'assessorament veterinari en condicions de gratuïtat a les
explotacions ramaderes d'oví que sota el més estricte control es
comprometin al manteniment en puresa de la raça d'ovella
menorquina, roja mallorquina i eivissenca.

e) La subscripció d'un acord amb alguna de les finques que
mantenen la raça de la gallina negra de Menorca per tal de
poder oferir a totes les finques interessades alguns exemplars de
pollets d'aquesta raça, de tal manera que es permeti el seu
manteniment i expansió."

Ara s'afegeix un punt.

"f) La creació d'una línia específica d'ajuts per a la cria,
manteniment i comercialització de l'ase mallorquí".

El punt 2 queda igual.

"2.- Promoure la confecció i edició d'una publicació sobre
les races autòctones que es conserven a cadascuna de les Illes
per tal de donar a conèixer aquesta realitat i procurar la seva
distribució gratuïta a les escoles i biblioteques de les Illes
Balears."

Entenem que això es pot acceptar perfectament pel grup
proposant, i el nostre suport a aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de millora de les races
autòctones. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Farem un descans de cinc
minuts. Si vostè ho accepta.

Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no tindria cap
inconvenient a acceptar l'esmena, que allò que fa és afegir a
cadascun dels punts, que es mantenen exactament en la seva
redacció, afegir-hi les altres races autòctones, de manera que
s'equilibri aquest caràcter de coix de la proposta que nosaltres
presentàvem, en el sentit que només abastava una de les illes, i
així cobriria la totalitat. Per tant, acceptaríem l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el ... Un momentet.

EL SR. LLETRAT:

Les proposicions no de llei, com vostès saben, vénen
regulades a l'article 164 del Reglament de la Cambra, i
concretament a l'apartat 2 diu que publicada la proposició no de
llei s'hi podran presentar esmenes per part dels grups
parlamentaris fins al dia anterior al començament de la sessió
en què s'hagin de debatre. Aquestes esmenes es remetran
immediatament als grups parlamentaris.

Aquest lletrat entén que com que no s'ha presentat aquesta
esmena 24 hores abans, llavors els altres grups, en certa
manera, els grups que es poguessin oposar a aquesta
esmena, no han tengut temps per estudiar-la, per tant,
entendríem que no es pot admetre encara que el grup
proposant de la proposició l'accepti, no seria
reglamentàriament correcte admetre-la en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per una qüestió d'ordre. Hi ha un
precedent en aquesta cambra i en aquesta comissió, s'han
presentat esmenes in vocce i si tots els portaveus dels grups
mostraven l'acord que es tramitessin, s'ha acceptat. Per tant,
seria demanar al president si tots els grups estan d'acord que
es tramiti l'esmena, i el nostre ja vol avançar que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, vist el resultat d'aquesta discussió, farem un descans
de cinc minuts.

Demanaria als portaveus si s'han posat d'acord respecte
d'aquesta esmena que ens ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista. La Mesa també s'hauria de posar d'acord per
saber si l'accepta o no.

Sí, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. En aquest recés,
els diferents grups parlamentaris ens hem reunit o els
portaveus i hem arribat a una proposta consensuada.
S'acceptaria amb una modificació el punt 1, sense entrar,
eliminant els apartats a), b), c), d) i e), quedaria així el punt
1 ...

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta és la seva proposta que ens diu ...

EL SR. ORFILA I PONS:

No, aquesta seria la proposta amb la qual tots els grups
estaríem d'¡acord, i així es podria aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Diria així: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
a incrementar en la mesura del possible les actuacions tendents
a la conservació i foment de les races autòctones a cadascuna de
les Illes".

Punt i final. I després, un punt 2 que quedaria exactament
igual com està a la proposta inicial: "Promoure la confecció i
edició d'una publicació sobre les races autòctones que es
conserven a cadascuna de les Illes per tal de donar a conèixer
aquesta realitat, procurant la seva distribució gratuïta a escoles
i biblioteques de les Illes Balears".

Amb aquesta redacció dels dos punts s'acceptaria per part de
tots els grups, sembla.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ho passaran per escrit al Sr. Lletrat?

Volen intervenir els diversos grups o podem aprovar-la per
assentiment?

S'aprova per assentiment. I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca
la sessió. Bon dia.
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