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

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Comença la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, amb la compareixença del
conseller d'Agricultura i Pesca i el responsable de Semilla, SA,
per tractar els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Abans de començar el torn d'intervencions,
deman si hi ha substitucions.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President. Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme García substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ha agafat nota, Sr. Lletrat?

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sí, Sr. President. Per explicar els pressuposts, té la paraula,
si li sembla bé, el gerent de Semilla.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rigo, gerent de Semilla, SA, té vostè la paraula.

EL SR. GERENT DE SEMILLA, SA (Llorenç Rigo i Rigo):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El pressupost
administratiu de Semilla per a l'any 96 puja a un total de 312
milions de pessetes, i si el comparam amb el de l'any 95, que va
ser de 554 milions, ha tengut una davallada de 242 milions, la
qual cosa representa un 43,74%. La reducció d'aquest
pressupost, la part grossa de la reducció es produeix dins el
pressupost de capital, en el qual la reducció ascendeix a 223
milions de pessetes. Per a l'any 96 són 35.800.000, i per a l'any
95 eren 259 milions. Dit això, sembla que convé veure a quin
apartat és que es produeixen aquestes reduccions. Dins
inversions reals, a construccions, l'any passat hi havia 40
milions de pessetes, i enguany no es pressuposta cap pesseta ni
una perquè això anava destinat a la reforma de l'edifici de Sa
Granja que ja està acabat.

Hi ha dues partides més, dins inversions reals, que són
equips de processos informàtics, on es pressuposten 2
milions de pessetes, la qual cosa representa una reducció de
2.500.000 sobre el que hi va haver l'any anterior, i dins
aplicacions informàtiques, hi ha 15 milions que és
exactament la mateixa quantitat que hi havia l'any passat.
Aquestes dues partides van destinades a la informatització
de les línies d'ajuda del Mercat Comú. Després es
pressuposten 10 milions de pessetes, quantitat també
idèntica a la de l'any passat, per la participació de Semilla
al capital de distintes empreses estratègiques del sector
agrari balear. I la variació important es produeix a la
variació de passius financers, on enguany es pressuposten
8,34 milions, 8,3 milions, i això representa 181 milions
manco de pessetes que l'any passat perquè no hi ha
amortització l'any 96 d'altres préstecs.

Dins el pressupost d'explotació, es pressuposten 276
milions de pessetes, l'any passat n'hi havia 295, la diferencia
són 19 milions manco, la qual cosa representa una reducció
de 6,4%. Mirant-ho per grups de despesa, en les despeses de
personal hi ha 52 milions de pessetes, si miram aquesta
partida fredament sembla que puja, però s'ha de tenir en
compte que durant l'any 95 s'ha incorporat a Semilla
personal de la secció d'Unitat de Gestió Econòmica, que
abans estava a Ibabsa, que en total representa 10 milions de
pessetes, tenint en compte que si no hi hagués hagut aquest
canvi de personal, realment la partida de personal de
Semilla davallaria 1,9 milions de pessetes. 

Dins despeses de compres de béns corrents i serveis, a
l'apartat de serveis, el pressupost són 37 milions de pessetes,
representa una pujada de 6.800.000 sobre el de l'any passat,
i bàsicament es produeix aquesta pujada per l'operació de
reflotament de Coinga que corre a càrrec de Semilla, el
pagament dels experts que fan falta per fer la planificació i
el seguiment d'aquest tema. I dins l'altre apartat de tributs i
d'altres, es pressuposten 49 milions de pessetes, representa
una pujada de 3.600.000 i el seu origen són dues activitats
noves que ha començat Semilla, s'havien fet abans
experimentacions agràries amb la patata primerenca, i hem
començat una experimentació nova amb plantes medicinals.
I això produeix aquesta pujada de 3 milions de pessetes.
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A l'apartat de despeses financeres, es pressuposten 136
milions de pessetes que representen una davallada de 38
milions.

Amb l'encàrreg de la brevetat, crec que he fet l'exposició el
més breu possible, però, per suposat, estic disposat a contestar
les preguntes que vulguin els senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rigo. Jo deman, senyores i senyors
diputats, si volen una suspensió o si podem continuar.

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que serem breus, en
aquestes hores ja hi ha poques coses per demanar, entre elles
podríem dir quin és el criteri que se segueix a l'hora de fer els
pressuposts d'aquest apartat de Semilla i el per què d'aquesta
política continuïsta, si bé en general els pagesos es queixen de
cada dia més d'aquest apartat i diuen que no se'ls dóna cap tipus
de solució al que és la seva autèntica problemàtica. I també
hem pensat o hem cregut entendre que és a través de Semilla
que es du un tema com és la reflotació de Coinga, per què això
i no a través de la Conselleria d'Agricultura en general, per què
a través d'aquest apartat?, aquestes són algunes de les preguntes
que li faríem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Rigo, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. GERENT DE SEMILLA, SA (Llorenç Rigo i Rigo):

Per ventura l'intent de ser breus, ha fet que no haguem
explicat una mica què és el que fa Semilla i per què ho fa
Semilla. A mi m'agradaria recordar, encara que sigui breument,
que el primer objectiu de Semilla era, davant el repte que
representava la política agrària comuna, d'haver de transformar
uns pagesos acostumats a unes maneres de fer tradicionals,
acostumar-los a funcionar a nivell d'empresa organitzada, i
aquest ha estat el primer punt dels criteris, de l'organització de
Semilla. El primer que nosaltres hem intentat ha estat,
aconseguir l'increment de la renta dels pagesos per dues vies,
una per concentració d'oferta, i l'altra per ajudar-los a participar
dins els marges que es produeixen a la transformació i a la
comercialització de les seves produccions. I això ens ha duit a
tenir part, primer a Mallorca Cítrics, empresa que ja hem
demanat la baixa perquè ells consideren que ja poden caminar
tot sols, a tenir el 25% a Fruita Bona, a tenir el 20% a s'Esplet;
i en aquest moment estam amb negociacions molt avançades a
punt de crear una empresa nova que es dirà Plantes Dissecades
i que serà la que farà el tema de la dessecadora d'alfals del Pla
de Sant Jordi. Aquests pagesos que participen a s'Esplet, que
són 53, o els pagesos, 38 socis que participen a Fruita Bona,
entre els quals hi ha tres cooperatives i, per tant, si sumàssim el
total de pagesos probablement xerraríem de 200, aquests estan
totalment satisfets de la feina que fa Semilla i creuen que
l'actuació de Semilla és l'adequada. També pensen així altres
pagesos que han conegut l'actuació de Semilla dins un altre ram
de les nostres actuacions, que és intentar fer programes d'I+D.
El primer d'ells va ser la patata Marispier, que varen fer una
experiència amb 22 pagesos, amb 22 hectàrees, un programa
integral de producció i exportació de patata i que ara, avui, és
la base de la producció de patata primerenca de dins Sa Pobla.
En aquest moment, aquests pagesos també creuen que Semilla
du una línia d'actuació correcta i va pel camí adient. I en aquest
moment estam amb una experiència similar amb plantes

medicinals; amb 7 pagesos estam en aquests moments amb
cultiu de 15 hectàrees de plantes medicinals, provam 5
plantes medicinals distintes i darrera hi ha una fàbrica, que
es diu Herbestrat que està participada per una empresa
alemanya que es diu Bionórica, i que podria ser una sortida
per fer cultius alternatius al Pla de Mallorca.

Qualque vegada, de Semilla només es recorda que ha
estat l'empresa que li ha tocat fer la feina de les
intervencions que nosaltres diem estratègiques i que tal
vegada és una feina que, per ser més grossa i que ha sortit
més al carrer, és el tema d'Agama i és el tema de la
suspensió de pagaments de la CAP i en aquests moments el
tema de Coinga. Per què Coinga a través de Semilla?
Coinga, en el pla de reflotament de Coinga es contemplava
que ells necessitaven un aval, un aval bancari, un préstec de
campanya de 250 milions, i el Govern va creure que aquest
aval es podia donar des de Semilla. I ja que Semilla era qui
actuava d'avalista, m'encarregaran a mi fer un seguiment de
l'evolució de Coinga; des d'aquell moment, assistesc a les
juntes rectores de Coinga i intentam, amb ajuda dels
auditors, de dissenyar un pla per sortir, i hem dissenyat un
pla per sortir i el Govern ha encarregat a Semilla el
seguiment del compliment d'aquest pla.

No sé si he contestat totes les preguntes, em pareix que
sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rigo. Torn de rèplica, Sra. Munar té
la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Més que de rèplica, d'agraiment per les explicacions
donades. De totes maneres coincidirà segurament amb mi
que realment els números que ha donat de les persones
pageses que es dediquen o que tenen coneixement i que han
gaudit d'alguna manera del tema de Semilla, que vostè
mateix ha dit els noms, 7 persones amb plantes medicinals,
38, 53, realment dins el conjunt dels agricultors en general
és un coneixement o diguem que gaudeixen d'aquests
avantatges molt pocs agricultors o, almanco, això és el que
crec, tal vegada vostè té un altre criteri. Pel que fa al tema
de Coinga i el per què han intervengut, també estarà d'acord
en què ens estranyi que sigui a través d'aquesta empresa;
vull dir, l'argument pot ser vàlid, sobretot si té un final feliç,
però significa això que qualsevol empresa de determinat
sector agrícola tengui problemes i necessiti un pla de
reflotament i crèdits d'aquests quanties, poden acudir a
Semilla i se'ls atendrà, perquè crec que no deuen ser els de
Coinga els únics i podria ser això un pou sense fons?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Rigo, té vostè la paraula.

EL SR. GERENT DE SEMILLA, SA (Llorenç Rigo i Rigo):

Sr. President. Jo m'he limitat a dir i a numerar una sèrie
d'usuaris, per dir-ho de qualque manera, usuaris entre cometes,
del servei que dóna Semilla. No he volgut entrar a què amb el
tema d'ajudes a superfícies que està donant servei enguany a
3.800 persones, que amb el repartiment de productes
fitosanitaris, que també són projectes de la conselleria que es
fan a través de Semilla, no ho tenc ara en aquest moment, però
probablement 4 o 5.000 usuaris més; que en el tema d'Agama
es va atendre a 360 ramaders, i en el tema de Blahi a 100; que
en el tema de la CAP hi havia enganxats a la suspensió de
pagaments 1.000; que a Coinga estam xerrant d'unes 150 o 200
persones i si hi incloem amitgers serien el doble. Bé, no només
és, he xerrat de les coses més importants des del punt de vista
com a empresa, encara que després feim altres feines que ens
toca fer. El tema de l'aval a Coinga donat per Semilla. Miri, la
decisió de donar-lo a través de Semilla no va ser, per suposat,
d'aquest gerent; es varen demanar una sèrie de contragaranties
i se'm va encarregar un seguiment i això li puc assegurar que ho
faig amb la màxima estima i cura, però no li puc dir res més.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rigo. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo també, donada l'hora i
el caràcter de la compareixença, només demanar que se'm
concretàs en els temes d'investigació més desenvolupament.
Quines partides hi hauria dins tota aquesta reducció, si s'ha vist
afectada de qualque manera la reducció del pressupost en
aspectes de formació, formació cap als agricultors? I quan parla
d'experiències com la de Sa Pobla, a veure si la reducció de
pressupost també pot afectar a què hi hagi reducció d'altres
experiències pilot? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Rigo, té la paraula.

EL SR. GERENT DE SEMILLA, SA (Llorenç Rigo i
Rigo):

Semilla, dins els seus pressuposts, no té partides
dedicades a ensenyament. Les partides d'ensenyament estan
dins el programa 5B, com a partida global, i la conselleria
l'executa així com creu oportú. Hi ha hagut moments que
uns certs cursos s'ha encarregat la seva execució a Semilla,
però és una cosa que serà en el futur, quan la conselleria
redacti el projecte o decideixi com ho ha de fer, després
seran fons que, via encàrrec d'un projecte o una assistència
tècnica, passaran a Semilla.

Tema d'experimentació. Nosaltres li diem
experimentació, no es pot entendre el que feim com fer una
prova a veure si un tema va bé, nosaltres ens posam a agafar
una tècnica i intentam mostrar la seva aplicació amb unes
condicions de desenvolupament real. He xerrat quan
xerràvem de l'experiència de la patata Marispier, que vàrem
fer 22 hectàrees de patata primerenca, vàrem intentar
avançar un mes la data de la collita i la nostra experiència
va acabar quan la vàrem haver duit a Londres, la vàrem
haver venuda i la vàrem cobrar, fins i tot vàrem obrir canals
de comercialització nous. Això ho vàrem fer durant dos
anys, hem estat durant una sèrie de mesos cercant una altra
experiència que pogués ser nou i hem arribat a un punt que,
per una part, hi havia una empresa que estava disposada a
instal•lar-se a Mallorca per fer extractes de plantes
medicinals i deia que tenia preparada una tecnologia per
produir aquestes plantes, però els pagesos no acabaven de
veure clar que això fos possible. Nosaltres ens hem posat al
costat d'aquests pagesos, a 15 hectàrees ens hem posats a
produir les cinc plantes medicinals que vol aquesta fàbrica
d'extractes, amb l'ànim que d'aquí a dos anys i mig, tres,
poder dir quines van bé, quines no van bé, quina rendibilitat
es pot treure i quins són els problemes que es trobaran, per
a una altra vegada transferir aquesta tecnologia al camp i
començar una cosa nova. En concret, aquesta partida té el
pressupost inicial, que l'experiència de plantes medicinals
amb doblers és menys costosa que la de patata d'exportació,
vàrem dissenyar, vàrem veure què era el que havíem de fer
i que aquesta partida no ha tengut retallada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rigo. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup cada any presenta una
esmena de supressió d'aquesta empresa, perquè nosaltres
pensam, Sr. Conseller, i és a vostè a qui em dirigesc
essencialment, que l'excessiva intervenció de l'Administració
tampoc no és positiva. I que, si bé s'han de promoure actuacions
que en una societat més vertebrada duria a terme de forma
normal la societat civil, Semilla està assumint funcions que
nosaltres entenem que haurien de dur a terme altres
organitzacions que neixen del sector, per exemple la Unió de
cooperatives agràries de les Illes Balears i no l'Administració
directament, encara que sigui de forma indirecta a través d'una
empresa. I vull que quedi clar que pens que determinades
tasques d'assessorament o d'inducció o de facilitació
d'informació per, d'alguna manera, orientar el sector o els
subsectors o produir uns determinats tipus d'aliments, amb una
fórmula concreta per adaptar-se a la demanda del mercat, són
funcions que ha d'assumir l'Administració, encara que pens que
no importa fer-ho a través d'una empresa pública, sinó que
podria fer-ho perfectament l'Administració, fins i tot amb les
mateixes persones que en aquest moment compleixen aquesta
funció des de Semilla, però des de la pròpia conselleria, des
d'una direcció general i no des d'una empresa pública.

En aquest sentit nosaltres pensam que a un moment
determinat l'anterior conseller va deixar de creure en les
cooperatives, i en el seu camí de Damasc va caure del cavall o
de l'ase, em perdonin, va caure del cavall, i va escoltar aquell
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?; i va deixar de creure en les
cooperatives i es va inventar una figura nova, li deien Semilla
S.A.; que el nom que es va triar era calculat per donar una
imatge determinada, sembraven una llavor molt concreta que
quan germinàs havia de propiciar que elements, sectors,
segments del sector agrari reaccionassin i fossin capaços
d'afrontar determinades actuacions per si mateixos. I açò, quan
els qui hem conegut i duim molts anys aquí, massa segurament
i tot açò, hem conegut l'evolució ideològica i política de
l'anterior conseller, sabem que era una tasca que ell entenia i
nosaltres propiciàvem que fos així amb les instàncies que li
dirigíem, que es fes a través de la Unió de cooperatives agràries
perquè quan el sector està suficientment organitzat com per
donar respostes, l'Administració el que ha de fer és promoure
que es donin aquestes respostes, subvencionar-ho si és precís;
afegir-hi elements, brindar-li assessorament, però deixar que
sigui aquesta organització que es faci.

Semilla ha complert funcions i no li vull negar la
importància de determinades actuacions que s'han fet, tema de
patates, no ho vull negar; però s'haurien pogut dur des d'una
altra banda, pensam que s'haurien pogut dur des d'una altra
banda. I no volem negar de cap manera la feina feta per les
persones que l'han feta, a les quals reconeixem una capacitat
demostrada, però estan ubicats a un lloc on no toca. I com que
és una qüestió de plantejament polític, nosaltres seguirem
plantejant que Semilla desaparegui i que la conselleria reorienti
aquest esforç, que segueix sent interessant, des d'una altra
perspectiva i, concretament, potenciant les unions de
cooperatives; cooperativisme de segon grau, del que, a més a
més, estic convençut que una persona com el Sr. Rigo, almanco
a un temps determinat, en va ser un partidari absolut i un
defensor acèrrim. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Rigo, per contestar té la paraula.
El conseller, Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Simplement comentar-li, Sr.
diputat, que la intenció del Govern, manifestada a la llei, al
projecte de llei de pressuposts, és mantenir Semilla per a
l'any 1996. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Sr. Rigo, ha parlat
de la participació pública dins aquestes empreses
estratègiques, jo li demanaria quina és la projecció dins la
participació dins el capital d'aquestes empreses
estratègiques, jo li demanaria quina és la projecció de futur
de cara a aquesta participació? Que ha comentat que
Mallorca Cítrics ja acabaria, però jo li demanaria també
amb les altres a veure quina és aquesta projecció de futur,
sobretot quant a participació.

També li demanaria quins són els criteris de participació
en aquestes i no a altres, que es podrien considerar
estratègiques, no?

Ha parlat de què tenen previst incloure altres empreses
estratègiques, com aquesta de plantes dissecades, jo li
demanaria quins són els criteris per a la selecció d'aquesta
i no d'altres?

Pot indicar aquests serveis a, talment, Associació per al
Foment dels Aliments de les Illes Balears, sembla que amb
zero pessetes.

Tenen previst altres projectes d'experimentació agrària
que no siguin d'herbes medicinals, aquestes 15 hectàrees
que ha parlat?

I ja, dins el tema de personal, quins motius varen produir
aquest trasvassament de personal que vostè ha parlat
d'Ibabsa i gestió econòmica a Semilla? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socías i Morell):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, dir-li que el criteri
que té Semilla per a la intervenció a una empresa o a una altra
és un criteri d'oportunitat, evidentment; és un criteri, a un
moment s'estima oportú una intervenció i a un altre moment
s'estima pertinent una altra intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rigo, vol vostè fer ús de la
paraula? La té.

EL SR. GERENT DE SEMILLA, SA (Llorenç Rigo i Rigo):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la primera empresa en la
qual va prendre part Semilla va ser Mallorca Cítrics. El capital
de Mallorca Cítrics eren 10, 12 milions de pessetes i Semilla hi
tenia 2 milions i busques, o sigui hi teníem entre un 20 i un
25%. Mallorca Cítrics no és una empresa pròpiament pensada,
té, la forma jurídica és una SAT, una societat agrària de
transformació, i no és una empresa pensada per comercialitzar,
sinó que és un fòrum de discussió de tots els productors del
sector, va arribar a agrupar envers el 75% de la superfície de
cítrics de Mallorca. I per fer un seguiment dels preus a la
península, en els mercats exteriors i del que s'estava pagant
aquí, per tal de tenir els pagesos informats i que no fessin el
boig, per dir-ho de qualque manera, que els estaven prenent el
pel. Quan això va començar a finals de l'any 91, principi del 92,
s'estava pagant als pagesos la taronja entre 9 i 10 pessetes, i ara,
en aquest moment, l'estan cobrant entre 30 i 40; o sigui, el
mercat de Mallorca estava molt disbaratat i s'ha aconseguit
posar ordre. Aleshores, ells, a un moment determinat, quan ja
feia tres o quatre anys que s'havia creat, varen creure que
havien tengut una ajuda per part de l'Administració, però que
serien més lliures, tendrien més capacitat reivindicativa, si no
tenien a Semilla allà dins com un soci més, i ens varen demanar
que demanàssim la baixa. Hem demanat la baixa i la'ns han
acceptada, encara no ens han liquidat la nostra aportació de
capital; però diríem que la història de Mallorca Cítrics,
Mallorca Cítrics segueix existint, però la història de Mallorca
Cítrics per a Semilla ha acabat.

Després, la següent empresa en la que vàrem participar va
ser Fruita Bona. Fruita Bona és una empresa netament
comercialitzadora, té cinc llocs de majorista dins Mercapalma;
té una central a Hortofrutícola dins Mercapalma i enguany
facturarà de l'ordre de 1.000 milions de pessetes. El capital de
Fruita Bona són 62 milions i busques; fins al moment que varen
ser 60, bé, nosaltres n'hi tenim 15 i teníem el 25%, darrerament
s'han fet una sèrie d'ampliacions de capital petites per donar
entrada a nous socis i la nostra participació ha anat davallant.
S'Esplet. Fruita Bona també té figura de societat agrària de
transformació; s'Esplet també té figura de societat agrària de
transformació; s'Esplet té un capital de 100 milions de pessetes,
Semilla n'hi té 20; i s'Esplet és la que ha agafat, diríem,
l'experiència, la tecnologia que vàrem posar a punt amb la
patata Marispier, que enguany ja n'han exportades 2.500 tones.
A més, ells, seguin la nostra idea, l'any primer de funcionament
de s'Esplet, ells ja varen fer una altra experiència amb la patata
Xarlot, i de Xarlot n'han exportades 1.000 tones. O sigui,
s'estan cercant ... de mercat que estan disposats a pagar el preu
de la patata molt car. I està recollint, s'Esplet està recollint
socis, està recollint pagesos, la majoria joves, és gent jove, que
no té un origen ni a la Cooperativa Agrícola Ramadera de Sa
Pobla ni a la CAP, hi ha gent de per tot, intenta ser en aquests
moments una societat integradora de la pagesia de Sa Pobla.
Dins l'exportació ha exportat el 33% del total d'exportació de la
campanya d'enguany. Això són dades que expliquen un poc on
està ficada Semilla. Fins ara la participació de Semilla sempre
és amb el criteri de capital risc. O sigui, nosaltres entram i les

nostres accions estan a la disposició de qui les vulgui
comprar que estigui allà dins. O sigui, nosaltres no entram
amb un afany de continuïtat, sinó d'arrancar una cosa i quan
ells considerin que estigui arrancada, anar-nos-en. L'única
empresa que ha hagut de fer ampliació de capital després de
la seva creació ha estat Fruita Bona i ens varen demanar que
hi acudíssim mantenint la nostra participació.

Quins són els criteris que cercam? Normalment ens
vénen a cercar ells a nosaltres. En aquest moment tenim
aparcada una idea, vàrem intentar posar en marxa un tema
de flor tallada i planta ornamental amb el mateix criteri que
allò de Fruita Bona, o sigui per comercialitzar directament
i assolir els volums més alts de comercialització possible i
concentrar al màxim possible la comercialització de flor
tallada i la planta ornamental dins Mallorca. Hi va haver un
moment en què es va produir una discussió i, diríem, això
està aparcat, ara fa dos mesos que el tema de la flor tallada
està aparcat, però és una idea de gent que va venir a cercar-
nos, sabien com havia funcionat Fruita Bona, per veure si
podien tirar això per endavant. I la darrera que estam a punt
de constituir, aquesta tendrà, la forma jurídica serà una S.A.,
serà per posar en marxa la idea de muntar una fàbrica
dessecadora de farratges al pla de Palma, per tal de produir
farratges amb aigües depurades, utilitzant al màxim les
aigües depurades de les depuradores de Palma. I després
utilitzar aquests farratges pels ramaders i la idea és que les
accions d'aquesta S.A. passin a ser dels ramaders. O sigui
que els ramaders que tenguin accions d'aquesta S.A. tenguin
preferència en la compra de farratges dissecats en aquesta
central. Esperam produir els farratges dissecats amb el
mateix cost que està a la sortida de les fàbriques de la
península i, per tant, esperam abaratir tot el que és el cost
des de Lleida o de Osca a aquí dels farratges dissecats, que
és el que duen ara. La figura que s'emprarà serà la de S.A.
i en aquesta Semilla hi tendrà més part, hi tendrà un 45%;
i els altres socis són el fabricant de la maquinària i el
constructor de la nau, amb un compromís de vendre a preu
nominal, les accions, als ramaders que hi vulguin entrar. No
sé si he explicat el tema de les plantes dissecades.
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Qui és l'associació per al foment dels productes de les Illes
Balears o els aliments de les Illes Balears? És una associació
que es va crear, a la qual hi ha professors d'universitat, mestres
d'escola, inspectors d'ensenyança, que es va crear fa dos anys,
no voldria equivocar-me, em pareix que fa dos anys, per
desenvolupar un tema d'ensenyança de qualitat dels aliments i
de degustació d'aliments dins les escoles. I aquesta gent tenia
un problema i era que creant l'associació, que era la manera
més fàcil de poder fer aquesta feina, qui ens du els papers, qui
ens fa tal? Aleshores, nosaltres vàrem dir: nosaltres vos farem
aquesta feina. I per què no hi ha pressupost? Bé, perquè la
secretària de Semilla els fa de secretària a ells, no fa falta un
pressupost específic per a això. Ara tenim, de projectes d'I+D
tenim en marxa, és a dir, executant-se, el tema de les plantes
medicinals, i en aquest moment tenim, diríem, les antenes
mollades a veure si trobam qualque altra cosa que sigui
interessant i estam oberts a rebre suggerències. I bé, el tema del
personal, el d'Ibabsa que ha passat a Semilla. El personal, tot el
tema de comptabilitat, laboral, tot el tema, diríem, d'assessoria
fiscal de les empreses de la Conselleria d'Agricultura es duia
des d'un departament que li dèiem Oga i que estava, tot el
personal depenia de o estava dins la plantilla d'Ibabsa. A un
moment determinat, durant l'any 95, es va creure oportú xapar
aquesta Oga i que passàs el personal que hi havia a les distintes
empreses per tal que cadascú tengués el seu personal
administratiu. I això ha estat el motiu pel qual ha passat
personal que estava a Ibabsa a Semilla i que du de dins Semilla
la gestió econòmica, tot el tema de comptabilitat, pressuposts,
tots aquests temes.

Em pareix que he contestat totes les preguntes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rigo. Sra. Diputada, Catalina Mercè Amer, té
la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, i ja breument. Ha explicat aquests
objectius de la intervenció, sobretot a Fruita Bona i Esplet,
s'entén que mantendria, li he demanat de cara al futur, s'entén
que mantendria la seva participació sense augmentar, perquè
qualcun baixava, continuaria.

I després, respecte d'aquest projecte de flor i planta
ornamental, es refereix a aquests projectes que es va parlar com
a alternatius a la zona de Sa Pobla?

Bé, respecte dels farratges dissecats, sembla que estan
contents els ramaders del Pla de Sant Jordi, si es refereix a
això. Sembla en tot cas, a veure si el tema de l'aigua i la
qualitat de l'aigua que de vegades havien plantejat, aquesta
depuració, el problema de subministrament i qualitat de
l'aigua, a veure si ho pensen tenir en compte. I bé, i respecte
a aquesta associació de foment d'aliments, si es fa aquest
servei, en principi bo. I després, quant al projecte que
demanava d'I+D seria bo si aquesta herba medicinal
funciona i saber de projectes més nous que puguin anar bé
de cara a què la conselleria els dugui a terme. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Per contestar les seves preguntes,
em comunica el conseller, de donar la paraula a la
Secretària General Tècnica d'Agricultura, Sra. Assumpció
Moscardó.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA
(Assumpció Moscardó i Covo):

Respecte del tema del pla de Sant Jordi li puc dir que fa
cosa de quinze dies vàrem tenir una reunió amb l'associació
de regants, es queixaven de la qualitat de l'aigua de la
depuradora i li puc que després ja vàrem tenir una reunió
amb EMAYA i la qualitat ha millorat un 50/60%. L'altra dia
ens vàrem trobar una altra vegada amb l'associació de
regants i estan ben contents del projecte que anam a muntar
i de què la qualitat ha pujat molt. A més li puc dir que estam
en negociacions amb EMAYA, si no nosaltres no podem fer
la inversió, és un projecte a diverses bandes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Només per donar les gràcies al Sr. Rigo
per la seva assistència i per reiterar una vegada més el
suport del nostre grup als pressuposts que ha presentat la
Conselleria d'Agricultura i les seves empreses públiques.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Arribats a aquest punt, tan sols em
queda agrair la presència i les explicacions del conseller, del
Sr. Rigo, responsable d'Agama, i la presència i explicacions
també de la Sra. Moscardó, Secretària General Tècnica
d'Agricultura, i la Sra. Bàrbara Mestre, Directora de
Producció i Indústries Agràries. Acabat l'Ordre del Dia,
s'aixeca la sessió; i don les gràcies també a la paciència i a
la col•laboració de tots els senyors diputats. Moltes gràcies.
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