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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca i del responsable d'AGAMA, en relació al Projecte de
llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1996 (RGE núm. 2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
per tal de tractar sobre la compareixença del conseller
d'Agricultura i Pesca i del responsable de l'empresa pública
AGAMA, per tractar el tema dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996.

Substitucions? Sí, per favor.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, Carme García substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ha pres nota, Sr. Lletrat?

Sr. Conseller, té vostè la paraula per iniciar el torn
d'intervencions.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Sí, Sr. President. Si se'm permet, li pas la paraula al
president executiu d'Agama, Sr. Alexandre Forcades. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sr. Forcades, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Pens que aquí venim a explicar els pressuposts d'Agama
del 96, i voldria enllaçar amb el 95, només breument,
perquè sàpiguen que, tal com vàrem dir l'any passat, aquest
any hem acabat d'empaquetar tota aquella càrrega financera
que tenia Agama; és a dir, Agama tenia una quantitat
importantíssima de préstecs que es trobaven en fase
d'execució o fallits, i aleshores, enguany ja hem firmat amb
l'ICO el darrer préstec, amb la qual cosa hem reconduït un
emprèstit molt important que tenia Agama amb el banc de
Crèdit Agrícola, el fet que ho féssim amb l'ICO és perquè
l'ICO ha absorbit funcions del Crèdit Agrícola, també hem
firmat acords amb la Seguretat Social, de manera que
podem dir que en aquest moment el deute a llarg i curt
termini d'Agama està perfectament regularitzat.

També hem aprofitat per fer importants canvis a
l'estructura (...) d'Agama, hem renovat gran part de la
maquinària, hem substituït màquines obsoletes per una
màquina envasadora de brik de la darrera generació i la més
grossa que hi ha al regne d'Espanya. I hem anat substituint
equips ineficients. Després, hem fet una cosa que els vaig
dir l'any passat que, com a persona nova en aquest sector,
vaig dir que creia que un dels punts dèbils d'Agama era que
no tenia seguretat en el subministrament, i aleshores no
escoltant persones que teòricament en saben, hem fet uns
contractes amb els ramaders. D'aquesta manera tenim ja
pràcticament un 60% del subministrament, avalats amb uns
contractes, a un, dos i tres anys, la qual cosa dóna una
estabilitat de preu i una estabilitat de subministrament, crec
que és un tema important. També intentam millorar el preu,
encara que modestament, és a dir vàrem mantenir el preu
base de 40 pessetes, amb una prima d'una pesseta fixa, no
subjecta a qualitat, i unes determinades primes per quantitat,
per estimular la producció, amb ajudes complementàries,
com és, per exemple, que durant l'any 1995, Agama ha
intentat pels seus propis mitjans, ara, d'aquí a un moment el
conseller té plans molt més concrets i molt més eficients,
per evitar la sortida de quota de Mallorca, de forma que a un
moment determinat, nosaltres, vorejant una mica el legal,
perquè normalment Agama pot tenir quota, compràvem
quota i la veníem als nostres ramaders; aleshores, d'aquesta
manera hem pogut comprar quota amb més bones
condicions i l'hem pogut vendre a través d'aquests
contractes o al comptat, a un preu molt més baix del que es
maneja a la península, o amb facilitats.

I també, tal com havíem previst, des del punt de vista de
l'empresa, hem acabat totes les tasques per a la
reprivatització. És a dir que nosaltres hem arribat, d'acord
amb el conseller, al màxim, hem comunicat formalment a
totes aquelles persones interessades, sabent que hi ha
d'haver un concurs, però que realment quan surti el concurs
no hagin d'anar a un ritme imposat, una informació sobre
l'empresa de forma que tenguin les portes obertes per
conèixer qualsevol informació sobre l'empresa, i que el dia
que surti el concurs no hagin d'anar amb presses, amb ritme
imposat i puguin veure les instal•lacions, les màquines que
van bé, que van malament, etc., etc.
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Dit això, vàrem acabar l'any 94 amb una cosa que jo
consider important, el mèrit no és meu, el mèrit és de l'equip,
que va ser aconseguir per primera vegada en cinc anys,
beneficis d'explotació, amb principis comptables de continuïtat,
de conservadorisme, de forma que Agama només va perdre,
l'any 1994, en concepte de pèrdua solidària el que era la càrrega
financera, és a dir que Agama feia cinc anys que ni tan sols
recuperava les despeses d'explotació, Agama acabava durant
cinc anys, un any amb 84, un any amb 200, un any amb 1.000,
un any 500, en què no recuperava el preu de la llet, les despeses
de personal, les amortitzacions, i crec que ha estat un èxit
important de l'equip d'Agama tenir per primera vegada, durant
cinc anys, beneficis d'explotació, i esper repetir-ho el 95.

Però s'ha demostrat que Agama, si es considera Agama com
a fàbrica i es capitalitza, no té problema, el que passa és que,
com veuran, pels balanços, per les auditories, Agama té una
càrrega financera d'uns 1.400 milions de pessetes i naturalment
ni té producció ni instal•lacions per recuperar aquesta quantitat.
No vol dir que no es pugui recuperar, crec que és una tasca que
no ens toca a nosaltres en aquest breu període, a base
d'augmentar moltíssim la facturació en derivats de llet o en
productes afegits. Jo crec que el potencial d'Agama més
important no només és que es troba ubicada en un centre de
consum molt important dins el regne d'Espanya, tenia un bon
subministrament, amb la llet s'empata o es perd, però amb la
llet es poden acompanyar moltíssimes coses, si vostè
aconsegueix una representació del que sigui, difícilment
l'entrarà dins el mercat, venent mantega o laccao pot vendre
moltíssimes coses aprofitant els mateixos canals.

L'any 96 l'abordam amb molta timidesa, perquè naturalment
estam en un sector, que vostès coneixeran, supòs que coneixen
de sobra els problemes que hi ha a Balears, però realment, al
regne d'Espanya, pràcticament, excepte com a empresa grossa,
la (....) i alguna més petita, totes les altres  hi perden bastant o
viuen de les subvencions d'explotació de les comunitats
autònomes o del Govern central o en el cas de Lactaria, que té
el suport de Tabacalera.

Dins aquest ordre de coses, el pressupost és de contenció,
baixam les despeses de personal com a conseqüència  d'una
millora de la planificació de producció, augmentam les
despeses d'explotació en un 3'5%. Les inversions reals seran
mínimes, ara en aquest moment hem concentrat l'interessant de
la fàbrica que és el brik i les dues torres d'estabilització, per
poder tenir brik, plàstic i vidre, vidre petit, i ens queden de
l'ordre de 40 o 50 milions de pessetes per invertir i aconseguir
l'homologació de cara a la Comunitat Europea.

Els ingressos, es preveu un increment del 10%
d'ingressos, de vendes, com a conseqüència d'una millora
del nivell de vendes, és a dir, cada vegada intentar fer i
potenciar més els laccaos, la mantega, l'orxata, els batuts,
fer productes amb més valor afegit.

I el problema d'Agama de cara al 96 és que ha
d'amortitzar préstecs  per l'ordre de 175 milions de pessetes
i té una càrrega financera de 128 milions de pessetes.

Tot això dins un negoci que té marges molt estrets, amb
un mercat de consum molt complicat i amb una
desconfiança general cap a aquest sector, com a
conseqüència de la història passada.

I res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forcades, president executiu d'Agama. Sr.
Conseller, han acabat la intervenció?

Podem aturar? Cinc minuts? D'acord, a la una i cinc
recomençarà la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Grups que vulguin intervenir?

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Conseller i Sr. President d'Agama. El nostre grup
parlamentari no és favorable a la privatització, i allò que
voldríem que ens concretàs més de la seva exposició inicial,
és si dins les previsions de l'any 96 no ha concretat si dins
el període del 96 realment es farà efectiva la privatització o
no; però, a part d'aquesta concreció, veure si dins els
estudis, dins tot el que ha plantejat, s'ha vist també un estudi
sobre la viabilitat d'Agama,  no només l'única possibilitat,
la privatització, sinó si també tenen estudis comparatius de
la possibilitat de fer-la continuar com a empresa pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Forcades, té vostè la paraula.
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EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Sí, Sra. Margalida, amb tots els respectes, jo vaig entrar a
Agama amb la missió de posar ordre i reprivatitzar, si hagués
depès de mi, jo ho hagués fet ja, el que passa és que, i estic
absolutament d'acord amb el conseller, hem de crear el marc
legal tan estable com sigui possible perquè es pugui fer per
concurs, que es puguin ponderar temes que fent-ho per subhasta
no es podrien ponderar, com és, per exemple, l'efecte sinèrgia,
les garanties, etc.

Jo pens que -i li ho dic amb tota modèstia- que si hagués
estat privat, hagués pogut fer moltíssimes més coses, crec que
un govern no està per tenir una fàbrica de llet; jo diria que fins
i tot de vegades he de fer un poquet d'abstracció de la formació
que tenc, dels 7 modests anys que he passat aquí amb vostès, i
el capell que ara m'han posat d'empresari que, encara que
públic, som dins el mercat. Crec que el mercat lleter, el mercat
de competència perfecta, és complicadíssim, i aleshores els
estudis que hem fet per informar els possibles compradors,
serveixen per si hi hagués un govern que fos partidari de
quedar-se amb Agama, el tema és que s'haurien de fer
successives ampliacions de capital per recuperar la càrrega
financera, i quan dic càrrega financera, usant la terminologia
que vostès usen aquí, el servici del deute, és a dir, els interessos
més la devolució de principal.

Crec que, no sé si amb això li he contestat, i, si no, em
repregunti. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forcades. Sra. Thomàs, si vol ...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

És clar que les ordres eren privatitzar, per tant és clar que
era una política determinada. El que no m'ha concretat és si
tenen ja previst el 96 privatitzar Agama o no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Sra. Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Forcades. Sr. Forcades, li agrairia que esperàs el torn de
paraula per contestar. Té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Jo no hagués entrat a Agama amb unes altres ordres. A
mi em demanaren per favor que agafàs Agama, no m'han
recol•locat a Agama, hi vaig entrar sabent que havia de
posar ordre i vendre, i aleshores jo voldria haver venut l'any
95, el que passa és que hi va haver un canvi de conseller,
amb el Sr. Socías, que a més és un expert amb aquestes
coses, vàrem analitzar profundament la nostra llei de
patrimoni, la del Govern central, i, si bé es podia crear un
marc legal dins un expedient de contractació, a ell li va
parèixer millor, i jo hi estic d'acord, crear unes mesures
d'acompanyament a la llei de pressuposts, perquè la legalitat
del concurs fos més segura. Per tant, nosaltres pensam que
si bé en aquest moment Agama ja té contactes amb
possibles compradors, com a informació, pensam que tot
d'una que s'hagi aprovat la Llei de pressuposts es podrà
privatitzar Agama i desig que així sigui. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Permeti'm, Sr. Forcades, Sr.
Conseller, que en primer lloc faci una consideració política,
perquè el debat és polític, de la situació d'Agama,
l'enfocament que ha de tenir la política respecte d'aquesta
empresa. Nosaltres hem defensat, des del primer moment
que tenia sentit intervenir Agama si això implicava salvar el
sector lleter a l'illa de Mallorca, i la intervenció havia de
durar, a més a més, i vostè se'n recordarà, Sr. Forcades,
perquè ha estat present aquí a diferents debats sobre la
qüestió, el temps necessari per sanejar l'empresa i -i és molt
important el que diré ara- aplicant una política
d'industrialització agrària que la Comunitat Autònoma mai
no ha tingut suficientment desenvolupada, impulsar la
creació a Mallorca d'una central lletera tan àmplia com sigui
possible, no m'atreviria a dir única, perquè és un concepte
..., una central el més gran possible, el més àmplia possible
de tractament de llet amb participació, si es vol, de la
Comunitat Autònoma, la política de totes les comunitats
autònomes, la de l'Estat espanyol i la de tots els estats que
integren la Unió Europea respecte de les polítiques de les
indústries de transformació lletera és de subvencionar-les,
perquè, si no no serien rendibles, perquè tenen un interès
estratègic, i vostè sap perfectament que açò és així, crec que
ho ha dit fa un moment, per tant amb participació, si es
trobava així, de la Comunitat Autònoma, i com a
conseqüència d'una política de convergència de les centrals
existents.
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Com veim el problema en aquest moment? Ni Agama està
demostrant capacitat per atreure el suficient nombre de
ramaders com perquè es puguin optimitzar les seves
instal•lacions i, per tant, fer-les rendibles, i s'haurà fet alguna
passa, ni des del Govern es demostra, i açò ja no va directament
a vostè, sinó al conseller, que crec que és el responsable últim
d'aquesta política, ni des del Govern no es demostra capacitat
per propiciar aquesta convergència de totes les indústries
lleteres de Mallorca. És més, ens fa l'efecte, tal vegada és una
opinió subjectiva, sempre en les nostres opinions, hi pesa una
part subjectiva, ens fa l'efecte que la presència del Govern a
Agama és la cosa que impedeix, impedeix al Govern exercir
aquesta funció de catalitzador, i és una impressió que tenim, de
catalitzador de la unió del sector, per organitzar, muntar aquesta
central única o una central el més àmplia possible. I ben al
contrari ens sembla que fins i tot de vegades, des del Govern es
tenen algunes actituds que crispen una part del sector, la qual
cosa no és positiva. Repetesc, són impressions i volem saber
com es veu des de la conselleria.

Nosaltres hem defensat, el nostre grup, el PSM, sempre, que
la privatització s'havia de produir quan estigués l'empresa
sanejada, però dins aquest marc d'una política global respecte
del sector lleter a Mallorca, i no simplement en desfer-se'n
d'una empresa perquè el Govern té una ideologia liberal
conservadora i no té, en principi, voluntat de mantenir la
presència o de fomentar la creació d'empreses públiques, sinó
perquè la privatització implicava rompre amb una situació que
hi ha en aquest moment que és dolenta, que és perjudicial.

Dit açò, li voldríem fer, Sr. Forcades, unes preguntes molt
concretes on ens sembla que és la clau del futur, l'actuació dins
l'any pressupostari en què entrarem ara, per demostrar, per
comprovar si pot o no ser rendible Agama, i per tant aquesta
capacitat per arribar a una situació de sanejament suficient com
perquè es privatitzi amb garanties. I les preguntes són molt
clares. 

Quina quantitat de litres s'haurien de tractar per fer rendibles
les instal•lacions actuals? Vostè sap que unes instal•lacions
sobredimensionades costen, tenen un cost tant si es tracten pocs
o molts litres, i vostè ho ha dit al principi de la seva intervenció,
es fila molt prim, es juga al cèntim, amb un subsector com és
el lleter on hi ha una competència tan duríssima entre les
diferents opcions, les diferents indústries. Per tant, quin nombre
de litres s'haurien de tractar per fer rendibles les instal•lacions
actuals? Quin nombre de litres es tracten actualment, l'any
1995? I previsions per al futur. Sabent que amb la política del
sector lleter hi ha limitacions imposades no per la voluntat del
Govern de la Comunitat Autònoma ni per la voluntat dels
ramaders ni per la seva capacitat de producció o no, sinó unes
limitacions que vénen donades per una política comunitària que
fixa en quotes de producció aquesta capacitat productiva dels
ramaders. 

Per tant, previsions de futur. Com pensen captar nous
ramaders? Hi ha capacitat per captar nous ramaders?
Darrerament s'ha produït un cert trasbalsament d'una altra
central lletera a l'illa de Mallorca, amb una baixada de preus
que podria afectar aquesta captació de nous ramaders per
part d'Agama, es planteja així?, açò debilita els altres, els
competidors, i en aquest sentit podria acabar de crispar la
situació com per fer impossible aquesta política de
convergència com per crear, per muntar aquesta central el
més forta possible, que es pugui plantejar coses que fins i
tot en aquest moment poden ser un somni? Vostè ha parlat
de transformació, de productes afegits que en aquest
moment ja donen un rendiment més important que el de la
llet, (...) simplement donar sortida a una producció que hi
ha, laccaos, mantega, batuts, orxata, altres possibilitats, s'ha
plantejat la possibilitat de fer formatge, és un plantejament,
fins i tot si s'ha plantejat la possibilitat de fer formatge amb
destinació a una altra empresa de transformació; vostè sap,
Sr. Forcades, que hi ha a les nostres illes una indústria de
transformació de formatge, amb una capacitat de compra
formatgera que supera amb molt tota la producció del sector
lleter de les tres illes i de part de Catalunya, si m'apura, i és
així. S'ha plantejat aquesta possibilitat des d'Agama també
com una possible sortida de virtuals excedents?

I després, una pregunta respecte de les xifres, que també
hi hem de fer referència. Vostès es proposen un augment de
capital de 335.100.000 pessetes que en principi van
destinats a amortitzar deutes que finalitzaven enguany, que
caducaven, i interessos, per tant, la càrrega financera, vostè
ho ha dit, vol dir açò, Sr. Conseller, en la previsió del futur
que cada any s'hauran de fer ampliacions de capital mentre
l'empresa no generi beneficis d'explotació?, simplement per
pagar aquesta quantitat increïble d'interessos, 175 milions,
és la càrrega financera que representa aquesta despesa
enguany, 175 milions.

Vostès es plantegen que una part de l'ampliació de
capital serà assumida per la Comunitat Autònoma, però
d'altra part, els 205 milions restants, crec entendre de la seva
memòria, seran assumits per altres accionistes. Tenen el
convenciment que açò és possible? Tenen ja contactes,
saben, tenen la seguretat que açò serà possible o és un
simple brindis al sol, una simple previsió, un desig que
formulen?

I finalment una referència a una notícia que ha sortit avui
a un mitjan de comunicació i que vostè, d'alguna manera ja
ha començat a contestar, aquesta oferta d'un grup inversor
americà que es planteja adquirir Agama abans de final de
mes. Cregui'm, Sr. Conseller, el nostre grup no està tancat
a cap opció, a cap, però el volem instar que vagi amb peus
de ploms i actuï, amb mà de ferro però amb guants de seda
en aquesta qüestió, perquè, Sr. Forcades, la problemàtica del
sector lleter i la tensió que hi ha dins ell, producte de la crisi
que viu, és tal que, si no s'actua d'una forma molt rigorosa
poden saltar espurnes, i s'ha comprovat, com ha succeït en
determinades actuacions del Govern al respecte.
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Nosaltres estam perquè es faci per la via de concurs la
privatització d'Agama, no ve d'una setmana ni d'un mes, s'ha de
fer en el moment que aquesta fruita sigui absolutament madura
i es pugui demostrar que sigui atractiu adquirir Agama, i dins
aquesta altra política, que nosaltres instarem al conseller i li
demanarem una compareixença concreta sobre la problemàtica
del sector lleter a totes les illes, que totes les illes són diferents,
però concretament a l'illa de Mallorca, on aquest problema és
seriós i té unes connotacions diferents de l'illa de Menorca,
Eivissa és tan petit que pràcticament no té problemes a aquest
nivell, per cercar, propiciar aquesta fórmula, com deia a la
meva intervenció, a la primera part de la meva intervenció, de
cercar aquest consens, aquesta convergència per tal que la
sortida definitiva per part del sector lleter sigui que s'afronti la
transformació d'aquest producte de la llet de la forma més
competitiva possible, és a dir, englobant el màxim possible de
nombre de productors i de la producció de l'illa de Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement, Sr. Orfila, en
contestació al que demana, li puc assegurar que des del Govern
el que s'intenta fer és llevar tota la crispació que hi ha al sector.
Per part de la Conselleria hi ha hagut una sèrie de reunions amb
el sector formatger i amb el sector lleter, i acabarem la setmana
que ve aquestes reunions. Jo m'estim més no parlar de noms ni
de persones, ens veim amb distintes persones per intentar veure
quina és la seva opinió sobre Agama, com podem posar-nos
d'acord, lluitam tots en el mateix, i per tant intentam que hi hagi
el màxim de convergència i de consens entre tots. Cregui'm que
ho intentam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Forcades, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Si hi ha hagut crispació, segurament ha estat culpa meva. Jo
vull que sàpiguen que el Govern en l'època en què jo he estat
president, no crec que hagi fet res, que jo sàpiga, a través meu,
perquè jo em faig culpable de les crispacions que s'hagin pogut
produir al sector lleter, de manera que si qualque cosa ha anat
malament segurament és culpa meva.

Aleshores, vostès mateixos varen aprovar el Picab, al Picab
queda ben definit quin ha de ser el futur d'Agama. 

La capacitat de producció d'Agama anual és de 60
milions de litres, actualment no arribam a 24, i la xifra de 30
seria, parlant de llet, l'equilibri.

He intentat dins un context molt complicat, vostès
pensin que vàrem entrar a Agama el novembre del 93, amb
el seu suport, i vàrem estar tres o quatre mesos tot sols
lluitant amb il•lusió per fer el que havíem de fer, nous
productes, regulació d'ocupació, però, de sobte, com a fruit
de la complicació del sector, que jo comprenc, que realment
al principi m'ho faig agafar com una cosa personal, però al
cap i a la fi, som una persona que som un moment dins la
història d'Agama, les mateixes persones que havien estat
dins el consell d'administració d'Agama, segurament creient
que Agama no tenia solució, una vegada que vàrem iniciar
la nova caminada, amb tot preparat, vàrem sortir creant un
nou grup o central lletera sense encara central, diguem,
contra Agama; a la premsa sortia contínuament que s'anava
a desproveir Agama del seu subministrament. Jo crec que
un primer èxit d'Agama en aquell moment va ser quedar-se
amb un grup de ramaders molt fidels, possiblement els de
manco capacitat econòmica, sense esperar cap agraïment,
perquè si vostè va pel carrer demanant a veure si li han
d'augmentar el sou o li han d'augmentar el preu de la llet,
tothom dirà que sí, i d'entrada vàrem aconseguir, dins
aquesta labor d'integració que només se n'anassin uns 6
milions de litres, i no tots, quan realment estava previst que
fossin 15.

Per altra part vàrem intentar millorar les relacions amb
altres centrals lleteres, aleshores jo vull que consti que, si bé
no hi ha, amb Coinga, per exemple, cap document que
oficialitzi una reunió, tant amb l'anterior gerent com amb
Margalida Tudurí, hem estat fent feina conjuntament amb
moltes coses, gràcies a ells Agama va poder recuperar part
dels litres perduts; hem tengut convenis importants, jo crec
que si Agama fos privada, ràpidament faria a mitges, amb
Coinga, un petit centre de producció de brik a Menorca, i li
vull dir que entre Coinga i Agama podríem absorbir tots els
litres de llet que puguin quedar lliures a Balears com a
conseqüència d'un canvi d'ubicació de qualque empresa o
d'una crisi en el sector.

Increment de preus. Bé, el primer que vàrem fer va ser
estabilitzar els preus, els hem incrementat modestament, i
la gent només diu dues coses, que a la península la llet es
ven o es compra a 50 pessetes, quan realment vostè sap tan
bé com jo, que hi ha molta gent a la península que ven la
llet a 38 pessetes, perquè hi ha grups de pressió que
s'ajunten i que subhasten la llet amb un risc financer molt
important, és a dir, un mes s'aturen i se'n van al millor
postor, i la venen a 50, i el mes següent, aquestes són les
factures que ens mostren, i també ens mostren les factures
de qualque ramader, que la llet es ven en condicions de
penalització,  i li pagam a 38 pessetes, però no es mostra la
llet que pagam a 40, 41, 43 i 45 pessetes, aleshores, la
intenció d'Agama és anar augmentant el preu de la llet.
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Vostè ha fet una pregunta de quin seria l'increment de
capital perquè Agama pogués situar-se en una postura de no
tenir problemes de (...) la càrrega financera. Si un empresari es
volgués arriscar i ves el compte d'explotació durant 10 anys, jo
crec que posant quatre o cinc socis, 100 milions damunt la
taula, tendria temps suficient, parlam d'Agama, i sense que es
modificassin massa les condicions, és a dir ja no vaig a una
solució optimista que vengués molta més llet, etc., la qual cosa
seria ben rebuda, crec que amb aquesta seguretat que donaria
poder fer front a aquests dos o tres primers anys en cas que fos
negatiu, podria anar augmentant la xifra de vendes, fins i tot, i
li diré amb tota modèstia i si vostè creu que m'he equivocat, la
intenció és bona, podria arribar a convertir-se en un distribuïdor
de llet de la península, amb la qual cosa evitaria, ajudaria a
evitar aquests problemes que tenim com a cul de sac de mercat.
És a dir, si aquesta gent que ve aquí i de sobte situa a Palma
stoks a molt baix preu, Agama com una central lletera de
prestigi pogués tenir una representació de centrals lleteres,
aleshores seria Agama o una empresa que faria de catalitzador
per evitar aquestes ofertes que realment es produeixen a un
mercat com Mallorca, i que no es fa a Barcelona, perquè avui
en dia (...), si determinada marca col•loca a un supermercat, a
una gran superfície de Catalunya, a un preu de saldo, li
contamina realment tot el mercat, si ve aquí, qualsevol,
Lactaria, Atho, Asturiana, la que sigui, i col•loca una partida
important, aleshores col•lapsa les grans superfícies, evita en
aquests moments que pugui entrar la nostra llet a un preu
normal. Si Agama o qui fos, a més de vendre amb caràcter
prioritari al preu més alt possible, que és el que feim nosaltres,
la llet, podríem fer aquesta labor que seria de defensa del
producte mallorquí, no seria de substitució del producte
mallorquí.

Si he deixat qualque pregunta, Sr. President, deman perdó,
i ja contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Forcades. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. M'interessa molt, Sr. Conseller, la
referència que ha fet vostè a les converses que tenen vostès amb
les empreses del sector formatger de l'illa de Mallorca, supòs
que les ha tingudes amb tot el sector formatger de les Illes, és
cert que hi ha una problemàtica molt real i molt concretada a
l'illa de Mallorca per fets múltiples. Menorca té una
estructuració, el sector transformador de la producció lletera
molt especial, que segur que només existeix a aquella illa,
m'atreviria a dir a quasi tota Europa, el tipus de formatge i el
tipus de transformació que es donen, açò no existeix a l'illa de
Mallorca, i es té també un instrument, una figura de protecció
dels productors formatgers, dels transformadors de formatge
que no tenen els productors de l'illa de Mallorca i que s'hauria
de plantejar des de la conselleria la possibilitat d'enfocar com
es dóna aquesta sortida. I em vull referir a la possibilitat, perquè
vostès saben perfectament que determinades figures de
protecció d'una producció agrària, impliquen subvencions molt
més importants, molt més qualificades que les altres, em
voldria referir concretament a la possibilitat que a Mallorca
s'aconsegueixi una denominació d'origen per al formatge
elaborat aquí o una denominació específica, sembla que el
moment de les denominacions d'origen està passant i que la
tendència, en aquest moment va cap a les denominacions
específiques o els labels de qualitat que d'alguna manera
formen part de la moda que hi ha en aquest moment, una
fórmula de protecció que doni sortida als problemes específics
que es tenen.

Sr. Forcades, no es tracta de cercar culpables, jo crec que
no és aquesta la qüestió. El tema és com donam aquesta
sortida al sector lleter de l'illa de Mallorca, del sector lleter
a totes les Illes, perquè cregui'm, el problema és real a totes
malgrat sigui de formes diferents. Ja dic que en parlarem de
forma més global a una compareixença que demanarem al
conseller.

I d'alguna forma el Sr. Forcades donava raó a les
preguntes que jo havia fetes, oportunitat de les preguntes.
Capacitat productiva d'Agama, 60 milions de litres, en
aquest moment no arribam als 24, els 30 donarien l'equilibri,
que és la diferència amb els 6 milions de litres que se'n van
anar en el moment de la crisi, en el moment que va esclatar
el problema, a un dels moments. Per tant, el repte, el
desafiament és si som o no som capaços de, des de
l'administració, per poder ofertar una Agama sanejada i per
tant atractiva per a qui es vulgui arriscar, i tant de bo fos el
sector, ho repetesc, és la meva obsessió, és l'obsessió del
nostre grup, tant de bo fos el sector en bloc qui es volgués
arriscar, i només ho farà, qui es vulgui arriscar, si el compte
d'explotació és positiu, i el compte d'explotació és positiu si
es transformen els litres necessaris com perquè s'optimitzin
les instal•lacions i es pugui fer front a les despeses,
d'amortitzacions, despeses financeres i les del cost mateix
de producció. Per tant, aquest és el plantejament.

I segurament que una part de ..., en el moment que es
parli d'aquesta situació sanejada i d'una privatització per
cercar la construcció d'aquesta central forta a Mallorca, de
ver es podrà produir l'acord, l'aliança amb alguna altra
central, com pugui ser la de Coinga a l'illa de Menorca, que
donaria, les corbes de producció de Mallorca i Menorca no
coincideixen, Sr. Conseller, i açò és molt important, perquè
podria representar un equilibri, la convergència d'una amb
l'altra, i açò és positiu per a les dues centrals. Vostè sap que
a l'illa de Menorca, Coinga, durant dos mesos, està
pràcticament tancada perquè no hi ha producció lletera, i, en
canvi, açò es podria corregir amb certes aportacions de l'illa
de Mallorca. Sap que a Menorca la fabricació de llet per
part de Coinga tampoc no és rendible, com més litres de llet
fabriquen, més hi perden i, en canvi, com més quilos de
formatge fan, més hi guanyen, per tant el plantejament va
un poc per aquí.
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De totes maneres m'ha preocupat una de les seves
afirmacions, perquè crec que no acabava de ser prou justa o
prou correcta. Ha dit que les dues centrals juntes podrien
absorbir tota la producció de les Illes, ja és més complicat, ha
de saber, Sr. Conseller, que sols Kraft adquireix en aquest
moment formatge amb llet transformada, amb un volum de 45
milions de litres, a les Illes, 45 milions de litres, una única
empresa, s'atraquen als 50 milions, o sigui, a la màxima
capacitat productiva d'Agama en aquest moment. De tota
manera, hem de tenir una qüestió molt clara des d'un
plantejament global de la problemàtica del sector lleter a les
Illes, i és que dependre d'una única empresa, en el cas de Kraft,
com a bulló, i perdoni'm, que absorbeixi tots els excedents que
vessen de les altres centrals, és molt perillós, és perillosíssim.
I aquí, l'existència d'una central lletera potent, a l'illa de
Mallorca, capaç de comercialitzar llet a uns preus competitius,
competitius precisament amb aquestes grans empreses que
arriben aquí a les Illes, com un cul de sac, amb els excedents
que ja no poden vendre a altres llocs, els aboquen aquí, sense
problemes de preus i estan disposats a vendre-les a un preu més
baix, fins i tot, del seu cost, pràcticament, en unes condicions
amb les quals mai no podrem competir si no tenim un volum
important de producció, i som capaços de donar millors
condicions, també, a l'hora de vendre el producte, pagaments i
ofertes especials. Però és que, a més a més, açò ens permetria
fer front...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President, ens permetria fer front a aquesta
tendència, augmentar, incrementar la producció d'aquests
productes alternatius dels quals vostè parlava, on hi ha la clau
de la rendibilitat de qualsevol central lletera, els productes
transformats, és allà on hi ha més valor afegit, on hi ha més
facilitats per poder comercialitzar, després, aquests productes,
molt més que amb la llet on la rendibilitat s'ha de calcular en
cèntims. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Molt breument, Sr. President, simplement dir que,
precisament, el que vol la Conselleria és apostar per un signes
distintius de qualitat i perquè (..), distintiu de qualitat a tots els
productes, i un d'ells, evidentment, seria el formatge de
Mallorca. Formatge de Mallorca que, per cert, té una
extraordinària qualitat, i que, a més, s'està adaptant,
precisament, a la demanda que vol la gent, d'un formatge més
suau, i això ho estan fent els formatgers de Mallorca, cosa que
crec que és important, cal reconèixer-los aquest mèrit, i que, per
tant, (...) important implantació. La qüestió és que la nostra
intervenció, que nosaltres la farem, només pot arribar fins a un
cert punt, han d'esser ells mateixos que es vulguin unir i crear
un signe distintiu de qualitat, de qualsevol dels tipus que hi
hagi, evidentment, tendran suport econòmic de la Conselleria,
si ho volen fer.

Segon, molt breument, dir-los que la informació que sortia
a premsa, és veritat que hi ha hagut una entrevista a la
Conselleria entre representants d'una empresa americana
amb la directora general de Producció i Indústries Agràries,
i han fet un oferiment. El que passa és que nosaltres és ver
que no valem excloure cap possibilitat, però sempre que
parlem de legalitat de les operacions. El que no ens sembla
en principi assumible és que se'ns digui que hem de
contestar en deu dies, si volem fer o no la venta, i una venta
directa, venta directa que està prohibida per la llei, perquè
actualment ha de ser per subhasta.

I, en segon lloc, no se'ns dóna el nom de l'empresa, no
sabem el nom de l'empresa. És una empresa americana, han
vengut dos intermediaris que diuen que tenen 1.000 o 1.500
milions per invertir a Mallorca, per comprar una central
lletera. Escolti, a mi això no em sembla una cosa molt
seriosa. És a dir, hem de saber quina empresa és i han de
saber que nosaltres ho farem amb la màxima publicitat i, per
tant, sortirà a la llum pública perquè hi hagi distintes
persones que puguin ofertar-hi. I a més, amb quines
condicions?, perquè també la qüestió és saber què passa
amb la càrrega financera que ha destacat el Sr. Forcades o
amb els treballadors que hi ha. No sé si m'explic. I tot això
no es fixa, l'únic que diuen és que en deu dies contestem.
Miri, no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Forcades, té la paraula per tres
minuts.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA
(Alexandre Forcades i Juan):

Donam confiança, per primera vegada a la històrica,
essent jo president, els ramaders han cobrat abans que el
personal, han cobrat sempre puntualment, sempre dia 30,
dia 1 o dia 2, el persona cobra de vegades dia 15, no havia
passat mai. Després, arrel d'aquest fenomen que vostè ha
explicat de disgregació, ja torna gent, és a dir que en aquest
moment nosaltres hem fet córrer la veu a través dels
recollidors, que qui tengui problemes per lliurar la llet,
estam oberts, no importa que venguin a veure'm a mi, basta
anar al recollidor, i en poc temps, ja, directament o
indirectament ja han vengut quatre o cinc ramaders a
Agama una altra vegada.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller i Sr. Forcades. Sí, Sr. Quetglas, vostè
abans m'havia fet una petició, jo he fet la gestió i em diuen que
les compareixences d'ahir, el Diari de Sessions estarà
confeccionat demà, i les d'avui estaran confeccionades dimarts
o dimecres.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Li prec que en nom del meu grup
trameti la meva felicitació i l'agraïment als serveis de la
Cambra per aquesta celeritat.

Sr. Conseller, Sr. Forcades, gràcies per la seva
compareixença. Jo els volia demanar cinc coses en concret,
encara que alguna no és precisament molt concreta, perquè es
tracta d'una qüestió una mica genèrica. Comencem per la
primera, la càrrega financera, la renegociació del deute, el Sr.
Forcades ens ha dit que a través de l'Institut de Crèdit Oficial
s'havia produït al llarg del 1994, no sé si el 95 també, una
renegociació de l'estructura del deute que tenia Agama, a mi
m'agradaria que a grans trets, tampoc no es tracta de detalls,
però a grans trets, ens digués com havia quedat el deute en
comparació a l'anterior, en relació als tipus mig, als períodes
d'amortització, la càrrega anual que això representa i quines són
les previsions de finançament d'aquesta càrrega anual, perquè
ja veim que, de moment continua havent una dependència
excessiva dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de cara
a donar una viabilitat a l'empresa en relació a la seva estructura
financera, en relació al deute i a la càrrega que té assumida en
relació a aquest deute. A grans trets, com ha quedat el deute,
tipus, període d'amortització i la càrrega anual que això
representa.

Segona qüestió, vostè ha al•ludit, Sr. Forcades, que els 40
milions de pessetes d'inversions reals que té pressupostats
Agama per al 1996 van destinats, si no he entès malament, la
pràctica totalitat a l'homologació de l'estructura de l'empresa a
la normativa de la Unió Europea. Li agrairia un petit detall per
grans conceptes de quins són aquests requeriments que encara
falten fer d'inversions dins Agama per aconseguir
l'homologació.

Tercera qüestió, una mica més genèrica. A vostè
efectivament li varen encarregar, deixem de costat si va ser una
petició de favor o un nomenament més o manco d'agrair els
serveis prestats, això no té importància, simplement a vostè li
varen encarregar el reflotament d'Agama, en aquests moments,
vostè diu, bé, ja ho tenim tot a punt, hem arribat al sostre,
Agama es pot reprivatitzar, jo, de totes maneres, li demanaria,
en termes d'avaluació d'objectius, quins eren, a la vista dels
objectius plantejats a la intervenció del Govern a Agama, quins
eren els objectius que es plantejaven i en quina mesura, en
aquests moments, vostè pot dir que aquests objectius són
coberts? Una avaluació, en definitiva, dels objectius.

Quarta pregunta. Hi ha hagut una polèmica, Sr.
Forcades, vostè ho sap perfectament, segurament, sobre el
tema de la requalificació urbanística del solar d'Agama, que
passaria, si el Pla General d'Ordenació Urbana de Palma
finalment queda aprovat segons les (...) de l'ajuntament, d'un
valor que alguns han qualificat de 12 a 300 milions de
pessetes. Bé, independentment de si hi ha hagut pressions o
intervenció del Govern de la Comunitat Autònoma, que
això, en qualsevol cas seria un tema que a vostè se li
escaparia, la pregunta en concret és, com incideix aquesta
revalorització de l'actiu d'Agama, del solar, dins els plans de
reprivatització, dins el que pot ser la millora d'actius com
atractius per atreure nous inversors? Si vostè considera que
això és un element que està posat damunt la taula, que vostè
posa damunt la taula, que l'empresa posa damunt la taula de
cara a un futur procés de privatització.

I, per últim, i cinquena qüestió, ja ho ha dit el Sr. Orfila,
sobre el tema de les tensions existents entre l'empresa
Agama i els sectors ramaders i les presumptes culpabilitats,
estic d'acord amb el Sr. Orfila, no es tracta de culpabilitats,
vostè no és culpable. El problema fonamental és que entre
un sector ramader i una central lletera existeix una relació
de tensió, per definició, aquí i arreu del món, perquè els
interessos són contraposats. D'aquí que a nosaltres ens
plantegi seriosos dubtes el tema que el reflotament d'Agama
no es faci precisament a costa del sector ramader, perquè,
efectivament, vostè té un encàrrec: reflotar Agama, el seu
encàrrec no és fer una política ramadera, no és fer una
política de cara al sector lleter que regeneri aquest sector, la
seva política és reflotar Agama, i la seva política de vegades
entra en contradicció o ha d'entrar forçosament en
contradicció amb la política de la Conselleria. I hi ha un
tema que a mi em preocupa especialment, que és al que
vostè s'ha referit quant a la compravenda de quota lletera. Jo
personalment, bé, em sembla que dins cap lògica no hi cap
que la política de crear un mercat, una borsa de quota lletera
sigui una política que s'hagi de fer des de l'òptica d'Agama,
perquè això donarà com a resultat sempre una política que
perjudica al sector lleter. Això és una política que s'ha de fer
des de la Conselleria, i és des de la Conselleria que s'hauria
de fer, no a partir d'ara, sinó ja des del passat, però de
manera indeclinable a partir d'ara i cap al futur. I, per tant,
jo inst i deman a la Conselleria i al responsable d'Agama
quines són les intencions per, amb la màxima urgència i
celeritat possible, passar la política de mercat de quota
lletera a la Conselleria, perquè aleshores, des d'allà es podrà
fer una política que no vagi en perjudici del sector lleter o,
com a mínim, que vagi en el seu benefici i no tengui en
compte, perquè no li pot tenir, els interessos empresarials
del reflotament d'Agama. A mi em sembla que aquesta és
una qüestió molt important, i em dóna la sensació que amb
la política d'intervenció d'Agama, els interessos del Govern
de la Comunitat Autònoma han tengut molt més en compte
el reflotament empresarial en si que la reconversió, el
reflotament de la totalitat del sector lleter que, insistesc,
vostè des d'Agama evidentment no podia fer.
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Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Forcades, té vostè la paraula per
replicar.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

No, per contestar, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar, perdoni.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Càrrega financera, a grans trets, 500 milions de pessetes
amb la Caixa de Pensions, dos anys, amb dos de mancança,
tipus d'interès variable Mibor, més 0,5 punts. Ico, 297 milions
de pessetes, deu anys, amb dos de mancança, Mibor, més
0,75%. Banc de Crèdit Agrícola, 45 milions de pessetes, Mibor,
més 0,4, deu anys, no, sí, aquesta venç el 2003, és a dir que
pràcticament deu anys, també. Deute d'Agama amb la Seguretat
Social, 235 milions de pessetes, fins al 99, tenim fixades les
quotes (...). Després, amb el Fons de Garantia Salarial, 70
milions de pessetes i es van pagant 200.000 pessetes cada mes.
Després hi ha un lising del qual queden dues quotes, de (...)
milions de pessetes que vencen l'any que ve. I després hi ha
(...), una pòlissa amb la Banca March de 125 milions de
pessetes al 12%, a un any; una pòlissa de 100 milions de
pessetes amb el Banc Exterior d'Espanya, al Mibor més 0,5. I
després hi ha dues pòlisses de 30 milions de pessetes i una de
25, amb l'Hispano i el Central, amb l'Hispano i el Sabadell, a
sis mesos. Per si m'he equivocat, en total, això ha de sumar uns
1.500 milions de pessetes, quasi, juntant el curt amb el llarg.

Segona pregunta, l'homologació. De l'homologació només
ens resta separar les zones d'accés de públic amb les zones de
fabricació del que són les torres d'esterilització, pràcticament,
i qualque cosa més, però fonamentalment és l'aïllament
d'aquestes, la part del brik ja la tenim separada. Només ens
queda això.

La tercera pregunta. Jo no entenc la meva lletra, Sr.
President ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, pot formular la tercera pregunta.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Avaluació d'objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Pot continuar, Sr. Forcades.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA
(Alexandre Forcades i Juan):

Sí, és a dir, he estat molt simple quan he dit que era per
posar ordre i reprivatitzar, aleshores, diguem, explicant més,
reducció de cost de producció amb les tres vessants,
fabricació, despeses d'administració i despeses comercials;
negociació de la càrrega financera, que la majoria estava
vençuda; lògicament no crec que es pugui fer política
d'Agama sense fer política de sector, i aleshores li vull dir
que estic absolutament d'acord amb el Sr. Conseller que el
tema de quotes és un tema que ja ho té en compte, és un
tema seu, però bé, jo del que em temia era que venien els
ramaders i em deien "ara se'n van, d'aquest que s'ha retirat,
tants de litres a la península, a 45 pessetes", i aleshores el
que vaig fer, davant la incapacitat del ramader per negociar,
em vaig enfrontar amb el marchante, li vaig dir que jo
coneixia una legislació, que per sortir quotes de Balears
s'havia de complir, per desgràcia el text que definitivament
va aprovar el Parlament no és tan restrictiu, és a dir que
realment jo pensava que tenia tantejos de tracte, i la veritat
és que al final s'han de complir determinades informacions,
i bé, vaig aconseguir una sèrie de més de 100 litres de quota
que després vaig revendre en el mateix moment, és a dir que
jo quan comprava quota la comprava al portador i ja la
passava ràpidament al ramader. És un tema que ha de fer
efectivament la Conselleria, i la Conselleria ho té en
compte, però després també, per exemple, he fet una
política de compra massiva, d'alfals, amb la qual cosa això
ha reportat tal vegada 2 pessetes per litre als ramaders que
s'hi han apuntat, i també feim una labor importantíssima per
ajudar-los que també homologuin les seves instal•lacions,
perquè aquí hi ha dos problemes de cara al futur, que són
l'homologació d'Agama, que no hi veig problema, i
l'homologació de les instal•lacions de ramaderia, que
passaran per dues etapes, una etapa de penalització i una
etapa d'impossibilitat que central lletera li compri aquesta
llet.
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Requalificació urbanística. Nosaltres als senyors que vénen
a veure l'empresa els mostram un paper que diu en quina
situació exactament estan els terrenys, fets per un arquitecte,
això està així, hi ha una aprovació inicial, etc., això actualment
crec que és rústic protegit, i aleshores Agama té 44.000 metres
dins un polígon, Son Morro, de 360.000 metres, no tenim ni tan
sols el 60%, no?, bé, si això es consuma, pensi que Agama
podria quedar-se només amb 15.000 metres, nosaltres hem fet
un (...) de concentració de l'empresa i pràcticament, (...) excepte
que el que compri vulgui fer un gran centre de distribució, tal
vegada el que compri és un senyor distribuïdor o un (...) i vol
muntar allà un gran centre de distribució de mercaderies, el que
és Agama amb la seva distribució i qualque cosa més, amb
15.000 metres pot passar. Això ho hem avaluat i fa que en
aquest moment el net patrimonial d'Agama sigui positiu amb
100 o 200 milions de pessetes. Però realment, la informació,
que si bé això és important, que li interessa al comprador, és el
(...), és a dir que el que miren és la projecció, així actuen
almanco, no? Perquè tengui en compte que és millor tenir el
que tenim que no tenir un rústic qualificat, tenir una informació
inicial, però pensi que si això s'aprova i es realitza és un tema
a quatre o cinc anys, de manera que ...

Tensions. Bé, efectivament, la llet és una (...), quasi quasi
canviam doblers per doblers i les centrals lleteres estan entre
el distribuïdor i el que fabrica, i aleshores, naturalment, sempre
hi pot haver tensions. El que passa és que nosaltres hem pensat
que Agama no pot subsistir sense els ramaders de Balears, i ens
hem intercanviat comptabilitats, hi ha hagut reunions, hem
intentat, diguem aixecar-los, tenim signat un contracte amb Son
Sunyer, que realment va ser a petició d'ells, va intervenir fins
i tot ..., és gent antigament o actualment experta, i pensam que
amb això, amb aquest sistema, procuram reduir les tensions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forcades. Sr. Quetglas, torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo li agraesc la contesta detallada a
les preguntes, i en torn de contrarèplica només insistiria en
aquest darrer punt, li vull demanar, si el Sr. President m'ho
permet, una opinió personal: vostè creu que la revalorització
dels terrenys d'Agama és o pot ser un fet decisiu a l'hora de
procedir en termes convenients a la seva reprivatització o no?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Forcades, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT EXECUTIU D'AGAMA (Alexandre
Forcades i Juan):

Jo crec que no és decisiu, però que ajudaria a la
reprivatització.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Forcades. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Només per manifestar el nostre
suport a la política que es du des de la Conselleria, tendent
a la privatització d'Agama, i també especialment fer una
valoració molt positiva de la tasca que ha dut a terme el Sr.
Forcades pel que fa al sanejament de l'empresa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socías i Morell):

Sí, simplement, Sr. Juaneda, donar-li les gràcies pel
reconeixement cap a la política de sanejament que fa el Sr.
Forcades a l'empresa, en nom del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Agraïm la compareixença i les explicacions del
conseller, també del Sr. Alexandre Forcades, president
executiu d'Agama, i la presència de la Sra. Assumpció
Moscardó, secretària general tècnica d'Agricultura i de la
Sra. Bàrbara Mestre, directora general de Producció i
Indústries Agràries.

S'aixeca la sessió i es comunica a les senyores i als
senyors diputats que a les dues i cinc començarà l'altra
compareixença prevista. Moltes gràcies.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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