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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, silenci, per favor.

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal d'informar de la
tramitació dels pressuposts generals per a la Comunitat
Autònoma per al 1998 i, en primer lloc, demanaria si hi ha
substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. ORFILA I PONS:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carlos Cañellas.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax substituye a Manuel Jaén.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí per Antoni Marí.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Joan Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Continuam, idò.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1998 (RGE núm. 5644/97)

Passam, per tant, a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, el Sr. Josep Juan i Cardona,
per tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. Per
informar sobre el tema té la paraula, per tant, el Sr. Conseller,
que compareix acompanyat pels següents alts càrrecs: director
general d'Agricultura, Sr. Vicenç Planells Guasch; director
general de Pesca i Cultius marins, Sr. Jaume Darder; gerent de
l'Ibab, Sr. Jaume Pou; director tècnic de l'Ibab, Sr. Jaume
Olascoaga; gerent de Semilla, Sr. Llorenç Rigo; i el secretari
general tècnic de la conselleria, Sr. Carlos Gutiérrez. Benvinguts
i gràcies per ser aquí.

Per tant, Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Vull afegir que també
m'acompanya en aquesta compareixença la gerent del
consorci del 5b, la Sra. Bàrbara Mestre, i que els alts càrrecs
d'aquesta conselleria que es refereixen als departament de
Comerç i Indústria ho faran avui a la tarda o en acabar la
compareixença d'Agricultura i Pesca perquè és així com
havíem quedat.

Bé, comparesc, com dic, davant els membres d'aquesta
comissió -en bona part substituïts- per explicar el pressupost
amb què comptarà per a l'any que ve la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria. El pressupost total
d'aquesta conselleria pujarà l'any que ve a 10.165 milions de
pessetes, amb el qual perseguim un objectiu bàsic i
primordial, com és contribuir perquè els sectors productius
de l'economia illenca refermin posicions a la plataforma
definitiva del seu llançament i ajudar els professionals
d'aquestes àrees d'activitat productiva, és a dir, els pagesos,
els pescadors i els ramaders, pel que fa a agricultura i pesca,
i als comerciants industrials de les illes, a assolir els nostres
reptes de qualitat i competitivitat. Serà, per tant, aquesta
idea bàsica que presidirà totes i cadascuna de les actuacions
que desenvolupi aquesta conselleria durant l'any 1998, i
també la que marcarà l'execució d'uns pressuposts pensats,
com ja dic, per aconseguir una millora considerable en la
rendibilitat i la competitivitat del sector productiu de les
nostres illes i al qual ens devem.

A tal fi, la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
destinarà aquests 10.165 milions de pessetes, com explic, i
representa un increment, respecte del pressupost homologat
de l'any passat, d'un 8,9%. He de recordar que el pressupost
que es va aprovar va ser de 7 mil i busques de pessetes,
7.055 milions de pessetes, que al llarg de l'any s'han anat
incrementant i que estam ara en els 9 mil i pocs més, i que
la diferència entre aquests 9 mil, és a dir, el pressupost final
o la despesa final que hi ha hagut a la conselleria i el que
preveim per l'any que ve suposa un 8,9% d'augment d'un
respecte de l'altre.

El segon comentari que valdria la pena destacar és el
gran esforç inversor que té previst dur a terme aquesta
conselleria, i així podem veure que entre inversions directes
i indirectes, és a dir, entre capítol 6 i 7, respectivament,
significaran un import total de 7.384 milions de pessetes per
a aquesta inversió i, per tant, representa el 72,6% del total
del pressupost de la conselleria. Pel que fa al capítol 1 la
conselleria té previst destinar 1.490 milions de pessetes per
pagar el personal, quantitat que representa un increment,
respecte de l'any passat, d'un 2,19 en relació a enguany.
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Entrant ja dins Agricultura, voldria aclarir que l'anàlisi dels
doblers que es destinaran l'any que ve a la millora del sector
agrícola i ramader de les Illes Balears no es pot circumscriure
només a la quantitat assignada a la Direcció General
d'Agricultura, sinó que, necessàriament, s'han d'incloure
referències a partides que estan consignades a la Secretaria
General Tècnica, maldament estiguin gestionades per la Direcció
General d'Agricultura, ja que la Secretaria General Tècnica té
assignada la gestió del programa europeu de desenvolupament de
les zones rurals en els municipis del 5b. Per tant, i maldament
diguem que el pressupost de la Direcció General d'Agricultura és
de 1.462 milions de pessetes, la conselleria, en realitat, destinarà
al camp balear, en total, uns 5.000 milions de pessetes.

Una vegada feta aquesta puntualització passaré a detallar,
d'una manera més concreta, si és possible, maldament la
intervenció sempre sigui a nivell general, les qüestions. Com bé
sabem, la política agrària del Govern balear s'estructura en cinc
programes d'actuació que són, per una banda, la millora de la
infraestructura rural, el pla integral del sector agrari, les mesures
d'acompanyament de la política agrària comuna, la millora de les
estructures i explotacions agràries i el Pla de desenvolupament
de les zones rurals 5b. Els objectius que es persegueixen amb
aquests programes d'acció són molt variats, però tots ells
s'engloben dins una finalitat primordial com és la de millorar la
rendibilitat i la competitivitat de les nostres explotacions i
avançar en el desenvolupament d'una estratègia de futur dirigida
no només a mantenir el sector primari, sinó també a potenciar-lo.

Quant a programa de millora d'infraestructura agrària, la
conselleria té previst destinar-hi uns 500 milions de pessetes.
Aquesta quantitat servirà per cobrir part de la inversió prevista
per a camins rurals, així com l'execució d'obres d'electrificació
rural i de reguiu. Puc posar exemples: si parlam d'electrificació,
els dos projectes més importants que avui en dia tenim
d'electrificació rural un radica a Menorca que és el Pla Verd, del
qual hem parlat tantes vegades i que va endavant, i l'altre és un
projecte que s'està, també, tancant a Eivissa, a on electrificam -
quasi ho he de dir amb vergonya, però ho he de reconèixer- un
poble pràcticament sencer que encara no té llum, com és Santa
Agnès de Corona, i que la idea és que afecti l'electrificació de
180 cases.

Totes aquestes actuacions es duen a terme amb la finalitat de
mantenir la renda agrària i el manteniment de la població en els
nuclis rurals. Per a l'aplicació del programa de millora i
modernització de les explotacions agràries, la conselleria té
prevista una partida de 285 milions de pessetes; aquest programa
consisteix, bàsicament, en la gestió i tramitació de les ajudes o
incentius amb els quals es pretén, entre altres coses, fomentar
l'associacionisme, impulsar plans de millora de les explotacions,
promoure millores de qualificació professional i propiciar la
incorporació de joves agricultors a l'activitat agrícola i ramadera.
Dins aquest programa d'actuació s'ha de destacar que l'any que
ve la Conselleria d'Agricultura té previst, no dic posar en marxa,
perquè ja hi està, però sí potenciar d'una manera important el
registre d'explotacions prioritàries perquè les explotacions de
Balears puguin gaudir dels beneficis que el Decret de millora
d'estructures agràries els ofereix i, fins i tot, de beneficis fiscals.

Pel que fa a les mesures d'acompanyament de la política
agrària, les previsions de la conselleria són destinar 316
milions de pessetes; els explic el sistema de finançació:
50% correspon a fons europeus, el 25% a la Comunitat
Autònoma i el 25% al Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació. Aquest programa contempla les accions
relacionades amb l'impuls de les pràctiques agràries
compatibles amb el medi ambient, així com la tramitació de
les ajudes previstes per la forestació i per projectes de
conservació de les zones humides i, especialment, les
incloses a la relació de zones d'especial protecció per a les
aus, les conegudes ZEPA.

Altre eix central d'actuació és el relatiu al Pla integral
del sector agrari, pressupostat en 731 milions de pessetes.
Aquest programa contempla totes aquelles actuacions que
duen a terme els diferents serveis que integren la Direcció
General d'Agricultura, entre els quals es podria enumerar,
pel que fa a la ramaderia, posar a disposició dels ramaders
noves tecnologies, afavorir l'associacionisme, potenciar els
nuclis de control lleter i les associacions de defensa
sanitària, els programes de sanejament animal, la millora
genètica i la tramitació de diferents tipus d'ajuda. Pel que
correspon a l'activitat agrícola pròpiament dita, les
actuacions se centren bàsicament en els programes de
sanitat vegetal, la difusió i tramitació de les diferents ajudes
a l'abast dels agricultors, assegurances agràries, difusió i
recerca de nous mètodes de cultiu, etc.

En relació al servei d'indústries i comercialització
agrària, les actuacions prioritàries són la coordinació i
potenciació de les accions dels diferents consells reguladors,
la incorporació de nous productes als distintius de qualitat,
el control de frau agroalimentari i les accions de promoció
per potenciar la presència dels nostres productes a fires i
demostracions de caire cultural o gastronòmic, així com el
foment de les relacions intersectorials.

Totes aquestes actuacions... Bé, he d'afegir també que
dins la Direcció General d'Agricultura però a través
d'Ibabsa, també es gestiona el denominat Pla de xoc del
sector lleter que enguany ja ha significat una despesa de
cara als ramaders, que ja està satisfeta i pagada, de 420
milions de pessetes. 

Totes aquestes actuacions -continuu- es completaran
amb l'anomenat Programa Foner 2 o Pla de
desenvolupament de les zones rurals 5b que inclouen
diferents accions dirigides a mantenir l'estructura rural,
reactivar l'activitat econòmica dels municipis enclavats a la
zona 5b i de gestionar ajudes dirigides a la diversificació de
l'activitat agrària en aquesta zona 5b: interacció en els
cultius, agroturisme, turisme rural, etc. Per a aquest pla hi
ha unes previsions pressupostàries de 641 milions de
pessetes.
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I entram dins la Direcció General de Pesca. El pressupost
amb què comptarà la Direcció General de Pesca durant el 1998
és de 231 milions de pessetes o, si l'arrodonim, 232, són 231.770
milions de pessetes, i es destinaran íntegrament a arbitrar
mesures d'actuacions dirigides a aconseguir el que és el primer
objectiu de la política pesquera del Govern, que és mantenir una
situació d'equilibri entre els recursos marins i l'esforç pesquer.
Per aconseguir aquesta finalitat la Direcció General de Pesca
estructura la seva actuació en base a quatre grans objectius: un,
la protecció dels recursos marins; un altre, la modernització de
la flota i les seves correctes dimensions; el tercer, les millores de
comercialització de les captures; i el quart, el suport a la
investigació marina i a l'aqüicultura. 

Pel que fa a la protecció de recursos marins, la Direcció
General de Pesca té previst, entre altres coses, continuar amb la
campanya de lluita contra l'alga caulerpa taxifolia, programar les
repoblacions marines d'espècies d'alt valor comercial, realitzar
seguiment de pesqueres tradicionals i elaborar els estudis
necessaris per tal d'executar el Pla de reserves marines i procedir
a la seva declaració.

Per altra banda, la modernització de la flota pesquera
comprèn dues línies: l'acció principal, que és l'aprovació d'un pla
específic de pesca per a Balears, del qual existeix ja un primer
esborrany que està pràcticament consensuat amb el sector
pesquer de Balears i que durem a un pròxim consell pesquer per
aprovar-lo definitivament abans d'enviar el text a Madrid per
acabar-lo de completar, i la tramitació de les ajudes de l'IFOP i
les pròpies de la Comunitat Autònoma destinades a afavorir la
modernització de la nostra flota. Per a això la Direcció General
de Pesca comptarà amb un pressupost de 157 milions de
pessetes. Dins aquest objectiu de modernització caldria incloure
també les accions adreçades a millorar el funcionament de les
confraries de pescadors.

Quant al tercer objectiu, la millora de la comercialització dels
productes pesquers, i al marge de les ajudes que per a aquesta
qüestió arbitren la Comunitat Autònoma i l'IFOP, la Direcció
General de Pesca preveu la intensificació de les tasques
d'inspecció i el foment de nous punts de venda directa. 

Per últim, la Direcció General de Pesca es planteja diferents
tasques d'aqüicultura i marisqueig. Sota aquesta línia d'actuació
es duran a terme el control i seguiment dels paràmetres
mediambientals a les zones declarades de producció de marisc,
tasques d'investigació aplicada en matèria d'aqüicultura marina
que siguin fàcilment transferibles al sector i que ajudin a trobar
alternatives a les pràctiques tradicionals. En aquestes accions
s'hauran d'afegir les ajudes que, per a la creació i millora de les
instal•lacions d'aqüicultura, es tramiten a la Direcció General.

I avui, com a precedent, he tardat menys de 20 minuts per
exposar les dues direccions generals, assumint el
compromís a que havia contret amb els diferents portaveus
i esper que, per la banda dels portaveus dels diferents grups,
que també acompleixin amb el seu. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició i,
especialment, per la seva brevetat i per haver complit el
compromís. 

Ara procedeix, reglamentàriament, suspendre la sessió
pel temps que demanin els senyors portaveus. No  hi ha
sol•licitud de suspendre la sessió? Idò continuam i, per tant,
té la paraula, pel torn de formulació de preguntes o
observacions, per part del Grup Mixt no hi ha ningú..., idò
té la paraula, per part del Grup d'Esquerra Unida, per un
temps màxim de 10 minuts, la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats; gràcies, Sr. Conseller per la seva brevetat i també,
com a compromís, intentarem ser molt sintètics i molt
concrets en les preguntes. Respecte a la Direcció General
d'Agricultura hem vist que ja han anunciat, en el Consell de
Govern de 31 d'octubre passat, la millora de camins rurals,
tot el pla d'acció, i suposam que va emmarcat dins els
pressuposts del 98 i consideram que ha estat una mesura
positiva, però ens agradaria que concretàs el calendari
d'aquest pla de millora de camins rurals i la destinació
econòmica en concret.

Per altra banda, dins la memòria de la conselleria hem
vist que es parla de l'electrificació del Pla Verd a Menorca
i de Santa Agnès a Eivissa; voldríem saber si a Mallorca no
hi ha prevista una actuació, en quin aspecte en concret i a
quina part de Mallorca.

I respecte a la millora o potenciació de l'agricultura
ecològica hem vist que hi ha previst un projecte,
Ecomagatzem, a dur a terme amb la cooperativa d'Algaida
de potenciació dels productes ecològics i pensam que és una
bona mesura, però també ens agradaria que concretàs la
partida en concret destinaran al projecte i el calendari en
aquest sentit.
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I dins l'apartat també de programes hem vist que hi ha una
novetat, el Programa Primer de foment de l'agroturisme, que
parla del turisme rural amb la Conselleria de Medi Ambient, amb
la Conselleria d'Educació i Cultura. Ens agradaria que igualment
pogués concretar aquest programa Primer i si hi hauria també
relacions amb la Conselleria de Turisme. Ens preocupa en aquest
sentit el desenvolupament no controlat d'aquest tema.

Per altra banda, sembla que hi ha prevista una reflexió sobre
el futur de l'agricultura a les Balears, es parla d'unes jornades per
tractar el model d'agricultura, com aconseguir-lo, quin futur es
preveu per a aquest sector primari, i allò que voldríem també
seria la concreció d'aquesta idea que figura als pressuposts i,
sobretot, si està prevista la participació del sector i de totes
aquelles persones interessades en el tema.

Respecte a la Direcció General de Pesca, dins els objectius
ambientals hem vist la instal•lació d'esculls artificials i
dissuasius per evitar l'arrossegament a profunditats no
autoritzades, i recordam que en aquest parlament hi ha hagut
propostes de grups parlamentaris sobre el seguiment dels esculls
que ja estan instal•lats. Ens agradaria saber si tenen una
avaluació dels que ja estan instal•lats i en quin sentit pensaven
fer noves instal•lacions per a l'any 98, així com dins els objectius
estructurals es parla del famós Pla de pesca específic per a les
illes, elaborar un pla de pesca específic per a les illes, i ens
agradaria també que ens concretàs aquest objectius estructural,
com el pensen dur a terme, amb quins recursos, etc. i, sobretot,
igualment, amb el seu calendari.

I respecte a la Direcció General de Pesca, malgrat no n'ha
parlat a la seva intervenció inicial, ens agradaria que pogués
concretar una mica el futur de Seamasa. Sembla que està aturat
el tema, no figura com a pressupost l'empresa i ens agradaria que
ens concretàs el futur de Seamasa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Té la paraula, per contestar aquestes
qüestions, el Sr. Conseller per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Molt bé, Sr. President. Bé, començam per agricultura i el
tema de camins rurals. Com vostè sap, en el darrer Consell de
Govern vàrem aprovar una sèrie de camins de rurals; en total la
inversió, entre els camins que aprovàrem el mes de setembre i
ara i quatre municipis que ens queden per acabar de tramitar
l'expedient, anirem a una inversió total d'uns 1.500 milions de
pessetes d'inversió, no d'aportació del Govern. La finançació és
de la següent manera: municipis que estiguin dins l'Objectiu 5b
70% i, per tant, l'entitat local aportarà un 30%; municipis que
estiguin fora de l'Objectiu 5b, 30% i l'entitat local ha d'aportar la
resta. Evidentment aquestes ajudes no són incompatibles amb
qualsevol altra que pugui recaptar l'entitat local i en això no hi
entra. 

He dir que aquest sistema de finançació no és nou, ve de
fa uns anys enrere i és conegut per tots i cadascun dels
ajuntaments de les Illes Balears perquè ja se n'havien
beneficiat fa uns anys; el que potser no havia passat és que
el sistema d'ajudes fos tan gros. I com hem arribat aquí?, idò
per un sistema molt senzill: aquesta conselleria a principi
d'any va enviar una carta, malgrat que crec que tothom ha
de llegir el Bocaib, i més les entitats de l'Administració, a
pesar d'això vàrem enviar una carta a tots i cadascun dels
ajuntaments de Balears que presentassin o diguessin per a
quins camins els interessava rebre subvenció. S'han aprovat
tots els camins que es presentaren, tots, però que complien,
evidentment, amb la normativa del Decret que regula aquest
sistema de finançació, que regula aquest tipus d'ajudes. Ens
hem trobat amb alguns ajuntaments que havien sol•licitat
ajudes per rebre subvencions a camins que donaven accés a
sòl urbà o sòl urbanitzable i, fins i tot, alguna urbanització,
i evidentment no tenguérem més remei que no incloure'ls en
aquest pla. Això és una cosa evident i la Comissió ho té
assumit clarament.

A partir d'aquí, les condicions que posam perquè aquest
pla no s'eternitzi és que ara tenim l'autorització del conveni
per firmar; vol dir que pròximament es firmaran els
convenis, els mateixos ajuntaments duran a terme la
contractació, i llavors els ajuntaments hauran d'executar
aquests camins dins l'any 98, és a dir, abans de 31 de
desembre del 1998 aquestes obres han d'estar acabades. I
aquest és el sistema que es du; clar, com que és un import
tan gran el sistema que hem seguit és molt semblant al Pla
10 que va seguir el Govern per a la dotació dels
establiments sanitaris que hi ha a la xarxa rural, el que passa
és que ho hem fet adaptat al sistema rural i aleshores hem
deixat triar als ajuntaments si aquest pla de finançació en
lloc de ser a 10 anys, com era el Pla 10, les obres de camins
que importaven un pressupost inferior a 5 milions de
pessetes els subvencionam ja directament enguany i l'any
que ve, i les altres tendran un pagament plurianual en funció
de les necessitats de l'ajuntament que serà a tres, cinc o deu
anys.

Continuam amb l'electrificació. Home!, jo quan li he
parlat del Pla Verd o li he parlat de Santa Agnès, em referia
als dos projectes més importants quant a volum de
pressupost, no li deia que només es farà inversió a Menorca
o només es farà inversió a Eivissa i que Mallorca queda
exclosa, perquè tampoc no he parlat de Formentera. No es
tracta d'això; el que nosaltres feim en electrificació és
subvencionar les inversions en electrificació rural; hi ha dos
sistemes: un d'ells és subvencionar directament el 30% de
la inversió i ens trobam que a Menorca, per exemple, que
n'hem parlat moltes vegades, l'electrificació està
pràcticament coberta; ens faltava una àrea important que era
el Pla Verd; hi ha alguna zona molt més petita que és Cala'n
Porter i llavors trobam algunes casetes aïllades, però avui en
dia Menorca és l'illa que més bé està quant a infraestructura
d'electrificació i, si acabam aquesta obra que deim més
important del Pla Verd, idò cobrim molt millor les
necessitats. A això em referia.
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A Eivissa, idò tres quarts del mateix. Potser Eivissa i
Formentera són les dues illes que tenen una infraestructura
d'electrificació més baixa però, tot i això, quan jo li parl de Santa
Agnès no exclou que hi hagi altres línies que demanin ajuda i
que no se'ls pugui donar. I a Mallorca tres quarts del mateix, el
que passa és que a Mallorca no tenim cap àrea que necessitem
electrificar 180 cases, per això no n'he fet menció, però jo ara de
memòria tenc una proposta per a l'Ajuntament de Petra que puja
a 40 o 50 milions de pessetes, el projecte; hi ha altres àrees i
tractam, en la mesura de les nostres possibilitats, cobrir aquestes
necessitats. Vull dir que pel que fa a aquest voldria deixar
tranquil tothom que no es tracta exclusivament d'una illa o de
l'altra, sinó que és una inversió per a totes, i que hi té dret qui la
demana. Aquest tipus d'ajuda no està territorialitzada, sinó que
va en funció de les sol•licituds.

Potenciació de l'agricultura ecològica, què importa a
l'Ecomagatzem? La importància econòmica és molt més baixa
que la importància real; nosaltres aportam, econòmicament, crec
que són uns 10..., ah!, perdó, aportam el 25% de l'import del
projecte i el 50 l'aporta Brussel•les, i si em perdona...; sí, sí,
l'import total coincideix amb els percentatges, per qui no ho hagi
sentit bé, 50 milions els aporta Brussel•les, 25 el Govern balear
i 25 els interessats. La importància que té com a magatzem jo
estic segur que la veurem l'any que ve quan s'inauguri, nosaltres
preveim poder-lo inaugurar o, millor dit, preveim que la
cooperativa d'Algaida el pugui inaugurar el maig o l'abril, i
consta de diferents serveis. A més d'això, és a dir, a més de tenir
un punt de venda de productes exclusivament ecològics, produïts
a l'illa, també comptarà amb una delegació, amb unes oficines
del (...), del Consell Regulador de l'Agricultura ecològica, que
serà allà i que hi prestarà els seus serveis, és a dir, aquí ens
trobam amb dos tipus d'ajuda, una purament econòmica, aportam
25 milions de pessetes, una altra, la de serveis, que posam gent
a la seva disposició, que a més està subvencionada, nosaltres
subvencionam el (...), i que permet també un benefici que tal
vegada no es pot quantificar econòmicament d'una manera
ràpida, però que té molta importància.

El programa, primer, és un petit esbós en el qual treballam,
però jo crec que una cosa importantíssima és que l'agroturisme
i el turisme rural els puguem, potenciar dins el món rural, per
què?, perquè evidentment no és el mateix agricultura que món
rural, el que sí, l'agricultura es desenvolupa tota dins el món
rural, però crec que hem de contribuir i sempre estam parlant de
buscar alternatives i activitats econòmiques alternatives en el
món rural, i què té aquest programa?, doncs intentar, i aquí no
hem anomenat la Conselleria de Turisme i deu pensar que té una
importància essencial, no es tracta de fer una revolució i canviar
tota la normativa, no, es tracta de, mantenint els criteris que posa
la Conselleria de Turisme, que són encertadíssims, com és que
es tracti d'un nivell de qualitat dels més alts d'Europa, i que pugui
mantenir uns preus importants i que, per tant, quedin en el món
rural unes rendes importants, es tracta també que entre tots i crec
que per això hi ha d'intervenir Medi Ambient i també Cultura,
més que res per donar la seva opinió i, si fa falta, que ens posin
algun duret sempre va bé, però es tracta de buscar totes aquelles
activitats que poden contribuir a l'agroturisme, poder-les ressaltar
per poder fer una oferta més homogènia, pens en productes
artesanals, productes de gastronomia, producció agrària, és a dir,
tractar que a través de l'agroturisme puguem nosaltres ressaltar
la producció del món rural i crear alternatives malgrat siguin
petitetes, a cada àrea o a cada zona, malgrat siguin petites, crec
que són importants per treure endavant aquests tipus d'activitats.

Finalment, em preguntava vostè sobre les reflexions que
proposàvem, sobre quin és el model d'agricultura o quin és
el model d'agricultura que hem de tenir de cara al segle
XXI. Evidentment no ho pensa fer la Conselleria tota sola
perquè no aniríem enlloc, qui crec que ho ha de fer, en cas
que duguem endavant aquestes jornades, doncs miri,
empresaris agraris, empresaris que no siguin agraris, no es
tracta d'una qüestió tancada, tècnics que tenguin relació amb
l'agricultura, tant de col•legis com d'associacions,
economistes, organitzacions professionals agràries,
Universitat, administració a tots els nivells, des d'Europa,
passant per Madrid, la Comunitat Autònoma i els municipis,
és molt prompte per dir-ho exactament, però la idea no és
que sigui una cosa exclusiva i un món completament tancat
com moltes vegades hem pretès que sigui l'agricultura, sinó
que sigui una qüestió oberta perquè tots, a una activitat
econòmica hi intervé molta gent o molts sectors, i això al
final és una activitat econòmica.

I parlem de la pesca. Vegem, en esculls artificials
continuam amb la idea, dels estudis que hem tengut, la
conclusió a què arriben els tècnics de la Direcció General,
més que esculls de repoblació, interessen més els esculls de
protecció o dissuasoris per prevenir les infraccions dels
vaixells d'arrossegament, i per aquí és on més incidim. Hi
ha dos projectes importants, un que financia el Ministeri
d'Agricultura, que significarà col•locar a la zona de Llevant
de Mallorca, crec que són 98 esculls, no record la xifra
exacta, i el Ministeri està fent el projecte, però estam
intentant per mor que allí, clar, el problema que tenim
sempre amb la mar, és que la Comunitat Autònoma té
competència exclusiva en les aigües interiors, i el Ministeri
té les aigües de jurisdicció nacional, què passa aquí?, que
les aigües interior a la zona de Llevant, i a la zona de
Tramuntana de Mallorca ens passa el mateix, només són les
aigües entre puntes i, per tant no tenim espai, i quasi totes
les coses que s'han de fer en aquesta qüestió, les ha de fer el
Ministeri. Ho demanàrem, vàrem demanar al Ministeri
aquest tipus d'inversió, no només varen ser receptius sinó
que s'han compromès a continuar endavant, tenim el
projecte fet, hi ha hagut ja una sèrie de biòlegs treballant en
aquesta zona, i jo esper que durant l'any que ve es puguin
començar a instal•lar aquests esculls.

Una altra zona que també s'està treballant per tancar el
projecte ja d'una manera definitiva pels esculls, és a
l'entrada de Ciutadella, allí hem tengut un petit problema,
amb el projecte que s'havia presentat, alguns esculls, segons
un informe de la Capitania Marítima, deien que podrien ser
perjudicials o podrien dificultar la navegació i la seguretat
a l'entrada del port de Ciutadella, això va significar haver de
modificar el projecte, i una vegada rectificat, crec que no hi
ha cap inconvenient perquè es pugui dur endavant.
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Em parlava també del Pla de pesca. Miri, el Pla de pesca, ens
trobam amb el que li deia fa quinze segons, el problema d'aigües
jurisdiccionals de Madrid o de l'Estat, i aigües jurisdiccionals de
la Comunitat Autònoma. Nosaltres podrem aprovar un pla de
pesca per a les nostres aigües, però és que no sortiríem enlloc,
podríem anar de Palma a Cabrera, perquè en línia recta estaríem
dins les nostres aigües, i res més, la badia d'Alcúdia, la badia de
Palma, i zero; el canal que hi ha entre ..., molt poca cosa més, a
part de línies rectes, el canal ..., no, no, fa la unió, el tram molt
estret entre Andratx i Cabrera, i res més, res més; al nord, puntes.
Quan ets a Cap d'Estrutx i vas a buscar l'altre extrem de
Mallorca, agafes la badia d'Alcúdia, la badia de Pollença, i pel
sud la badia de Palma, això pel que fa a l'illa de Mallorca. A l'illa
de Menorca, el polígon tanca entre les puntes més prominents i
res més. I a Eivissa i Formentera ens inclou el canal d'aigua entre
Eivissa i Formentera i ens surt fins a les illes Bledes, enfront de
Sant Antoni, que és la distància màxima que tenim. Aleshores
això fa que un pla de pesca només referit a aquestes aigües,
deixaria fora bona part de l'activitat pesquera dels nostres
pescadors, i regularíem una part i l'altra ens quedaria a fora.
D'aquí ve la necessitat imperiosa que aquest pla de pesca que el
Govern balear vol dur endavant, també se li afegeixi i se'n faci
un tot sol, conjunt, al que aprovi el Ministeri d'Agricultura.

Com estan, ara? Jo li ho diré. Hi ha un esborrany fet, el tenim
consensuant perquè jo crec que el sector pesquer ha d'intervenir
activament en aquest pla, el tenim pràcticament tancat, i una
vegada que tenguem aquest document tancat, l'enviam a Madrid
perquè assumeixin el que sol•licita. Les perspectives són bones,
jo crec que durant l'any que ve, és a dir enguany el tendrem
aprovat a Balears, si em deixa dir-ho, el durem al Consell
pesquer per emetre ja el dictamen corresponent dins no massa
temps, i automàticament ho enviam a Madrid, el termini ja
llavors estarà en mans de Madrid, però crec que també serà ràpid
i podrem tancar el pla pesquer.

Quant al futur de Seamasa, és molt senzill. Hi ha una decisió
del Parlament de dissolució de Seamasa, i hi ha una alternativa
que dèiem, recordaran que hi va haver fins i tot una
compareixença explícita, dedicada al futur de Seamasa a la
Comissió d'Economia, i hi havia l'alternativa de vendre Seamasa
per poder fer el projecte d'Es Carnatge, saben que es va treure a
concurs, es va declarar desert, i ara revisàvem les bases d'aquest
concurs per poder tornar, d'una manera legal, a ajustar el tema,
perquè passa per l'aprovació del Pla general d'ordenació urbana
de l'ajuntament de Palma, aleshores es tracta d'ajustar-ho així i
pensam que és interessant tornar a treure-ho a concurs. Si hi ha
una empresa que pugui complir la normativa que es llegeix, i s'ho
adjudiqui, endavant, Seamasa es vendrà i no hi ha problema. En
cas que això es torni a declarar desert es liquida i no se'n parla
més, no hi ha cap problema en aquest sentit, i a més d'això, les
funcions que està complint ara Seamasa, el laboratori de
Seamasa, i això, ho assumirà la Conselleria, en concret la
Direcció General de Pesca.

Jo crec que amb això, malgrat m'hagi estès una mica
més, ha quedat complida la resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Thomàs, no vol replicar.

Així, té la paraula el portaveu del Grup Nacionalista, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraïm la brevetat de la primera
intervenció del conseller, la segona ja ha estat ...

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

La segona va en funció de les preguntes, eh?

EL SR. ORFILA I PONS:

En funció de les respostes, Sr. Conseller. Així i tot,
agraïm la brevetat i crec que el compromís de tots és que
hem d'intentar ser concisos, per tant, preguntes concises serà
allò que intentaré formular-li.

Una concreta: quina diferència hi ha, entén vostè, entre
els pressuposts referits a agricultura, ramaderia i pesca per
a l'any 98 respecte dels del 97, quant a prioritats? O sigui,
què destacaria vostè com a prioritat que s'ha incorporat en
aquests pressuposts? Per tant, la diferència d'aquests
pressuposts respecte dels anteriors és?

No ha fet cap esment a l'atribució de competències en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca als consells insulars,
quan vostè sap que aquest és un compromís del Govern de
la Comunitat Autònoma, expressat per diferents discursos
d'investidura i de l'estat de l'autonomia, per a quan?, l'any
que ve, encara no comptarem amb la llei, amb la proposta
de llei concreta?

Més qüestions concretes, quin increment del pressupost
es produirà per potenciar el consum de productes
agroalimentaris de qualitat?, s'incrementaran de l'any passat
a enguany?, o sigui, el 97 s'han incrementat, de forma
notable, visible, s'incrementaran l'any que ve?, per fer
quines coses concretes? Si és possible ens agradaria tenir-ho
de forma desglossada.
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S'incrementarà la dotació als consells reguladors de les
denominacions d'origen per potenciar el seu funcionament?,
dotació per a funcionament, vull dir, i també per a propostes
concretes, per a actuacions concretes de promoció.

Té alguna mesura concreta per incentivar la ruptura de
l'excessiva atomització de les empreses comercialitzadores de
productes agroalimentaris que, com sabem, és un dels handicaps
amb què compta el sector per poder fer front a la
comercialització i competir amb els que formen blocs homogenis
i tenen la potència suficient com per fer màrqueting i plantejar-se
conquerir mercats?

Ha parlat vostè de la necessitat d'adoptar mesures per
potenciar la reducció de costs de producció, me'n pot concretar
algunes? Eliminar de costs o minimització de costs de producció,
ens pot esmentar alguna proposta concreta, pensa dur a terme el
Govern alguna actuació per eliminar o minimitzar el cost de la
insularitat que afecta, com vostè sap, la compra de productes
primers?, tots sabem que és un dels elements més importants a
l'hora de computar el cost de la producció.

Què es destinarà, és a dir, què es farà per potenciar
l'associacionisme productiu?, un dels objectius de què vostè va
parlar ara fa un any i respecte del qual el que s'ha aconseguit és
poca cosa, què es farà concretament? I per dur a terme compres
en comú? I per potenciar el cooperativisme de segon grau, que
sabem que també és un element ...?

Reduesc preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Conseller. Perdó, no entrem en diàleg, perquè si hi
entram, llavors els Serveis de Publicacions tenen problemes per
transcriure la cinta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Associacionisme productiu. Mesures
concretes, si en té i quantitats. Cooperativisme de segon grau que
és un element cabdal per poder tenir la potència suficient el
sector per, per exemple, dur a terme l'acord interprofessional,
amb tot el que açò implica. 

Política de foment d'assegurances agràries, si té quantitat
concreta, també. Incorporació de joves a l'agricultura. Són
elements dels que vostè ha parlat i li deman una mica de
concreció, només una mica. Per exemple, política d'adquisició de
terres, incentivació d'aquesta política, diversificació de les rendes
agràries, nous cultius, quins que no s'hagin introduït enguany.

Ha parlat indistintament, sense marcar diferències, de
potenciació del turisme rural i agroturisme, en prioritats,
agroturisme, ho hem de recordar, implica la persistència de
l'explotació agrària i turisme rural, no, es potenciaran de forma
diferent des de la Conselleria? Altres actuacions per a
diversificació de la renda agrària, si és que en té alguna.

Lligam d'agricultura i medi ambient. Mesures de foment
d'estalvi d'aigua, té previst actuacions concretes per
potenciar-ho? Quin increment significarà la despesa en
sanitat animal, perquè vostè ens ha anunciat a altres àmbits
la necessitat d'enguany dur a terme un cent per cent dels
controls de la cabanya de boví, com a mínim, atesa
l'aparició d'algun problema, no?, a l'illa de Mallorca?

Quan parla dels 1.500 milions -són preguntes molt
concretes, com veu- en tema de millora dels camins rurals,
inclou la quantitat que hauran d'aportar els ajuntaments? No
pensa que hi ha una desproporció flagrant entre els
ajuntaments que estan o les zones que estan dins les zones
5b i les que no hi estan, es podria fer algun esforç des del
Govern de la Comunitat Autònoma per dotar millor els que
no hi estan? (...), és brutal, és clar.

Foment de l'associacionisme, Consell Agrari, es pensa
potenciar? Serà aquest any el de la convocatòria d'eleccions
sindicals agràries? És un tema que està, d'alguna forma
relacionat amb el pressupost, però especialment amb la
política agrària que es vol impulsar.

I una enhorabona, l'organització de les jornades de
reflexió, és evident que la política agrària a Europa es mou
de manera constant, i encara no s'havia parlat de la PAC i ja
es va produir la reforma de la PAC, i en aquests moments es
parla de la reforma de la reforma i algú prepara la
contrareforma, per ser anecdòtic, però és un fet, és un tema
important i crec que val la pena potenciar la participació.

Electrificació. El tema de les energies alternatives com
a element també importantíssim per donar sortida als
problemes puntuals que existeixen, estic d'acord amb vostè
que s'hauran acabat les grans zones per electrificar, però
almanco hi falten aquestes, potenciació d'energies
alternatives i fins i tot, pensam nosaltres, experimentació en
aquest nivell que després es mostri als agricultors. Vostè té
alguna experiència concreta, crec, a més, a Eivissa, a
potenciar.

Cultius marins. Esculls artificials, només a Ciutadella i
al Llevant de Mallorca, algun més? He d'estar d'acord que
es primin els esculls de protecció, crec que atesa la situació
de Balears és obvi i és correcte, però a algun lloc més? Pla
de reserves marines per a quan?, quantes?, implicarà dotar
suficientment de personal per al control que hi haurà d'haver
perquè de ver s'hi actuï com en zones protegides? Cultius
marins, a més de marisqueig, hi ha projectes concrets? Creu
el conseller que encara és rendible dur a terme cultius de
peix?, quin?, amb participació del sector? 
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La depuradora de marisc, per a ja?, o continuarà sent una
assignatura pendent? Control del frau, en aquest nivell, també,
s'incrementaran les tasques d'inspecció, això voldrà dir dotació
de més personal per a la inspecció de pesca en terra?

I res més. Com a mínim, conseller, he intentat ser concís,
esper que les seves respostes també ho siguin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sr. President, intentaré ser concís, però vull fer constar que el
Sr. Orfila, de les que he estat capaç de recollir, m'ha fet trenta
preguntes, però bé, intentarem ..., la veritat és que intentaré
contestar-li les que pugui, totes.

Quant a la prioritat d'uns pressuposts respecte dels altres,
home, nosaltres seguim uns objectius i vénen a ser els mateixos,
per exemple l'esforç que fèiem en estructura agrària, l'any passat,
en el projecte de l'any passat, no estava tan reforçat; l'aportació
també augmenta econòmicament en el que és estructures
agràries, millora d'estructures agràries -li parl de memòria-;
també en el que significa promoció, perquè jo crec que la
promoció dels productes autòctons no es tracta només de sous,
no es tracta només de dir que posarem 300 milions, o 100, o
manco, es tracta de la feina que institucionalment es pugui fer,
perquè jo, encara que sigui sortir una miqueta del tema, de
vegades la subvenció no és només una aportació directa de sous,
sinó que també pot ser, a través de prestar uns serveis, pots
implicar o pots aconseguir que també hi hagi un benefici
econòmic important, i tal vegada molt més important que a
través de la subvenció directa. I aquí, en el tema de promoció,
totes les promocions que es puguin fer a l'exterior, i no em
referesc només internacional, sinó a les diferents comunitats
autònomes de l'Estat, poden implicar una partida econòmica
petita, però unes conseqüències econòmiques, de cara als
productors, importants.

El tema de les transferències també està explicat, crec que
suficientment, en la memòria dels pressuposts. El projecte de llei
de transferències, possiblement el durem a Consell de Govern
durant l'any 98 i es comenci a debatre, no li dic que durant el 98
al Parlament, però possiblement sí.

Les mesures concretes respecte de l'excessiva
atomització de les empreses agroalimentàries, jo no puc
obligar per decret que les empreses agroalimentàries
s'ajuntin, el que sí podem fer, és a dir, una de les coses, que
llavors de vegades hi ha alguna crítica, malgrat es deman,i
en què consisteix, doncs primar, discriminar positivament
les empreses que actuïn d'una manera conjunta respecte
d'aquelles que volen actuar aïlladament. Evidentment,
cadascú és lliure d'actuar com li sembli, però si sabem tots
que diverses empreses petites no tenen necessitat de fer
promoció a l'exterior o d'assistir a una fira a l'exterior, i si
s'ajunten sí que ho poden fer i, per tant, poden promocionar
i poden exportar molt millor, això ha d'implicar, nosaltres
no els podem obligar, però sí els poden induir a través de
primar les ajudes que es donin, és a dir, si vostè hi va com
a particular rep un 10% i si hi va conjuntament, per
exemple, un 15. A més de tot això, tal vegada avui a la tarda
en parlarem una mica, hi ha un programa que es diu Pipe,
que l'hem de signar amb l'INstitut de Comerç i les Cambres,
que tracta d'ajudar i d'ensenyar a exportar les petites
empreses, empreses molt petites. Evidentment, això no és
exclusiu de les petites empreses industrials o comercials,
també tenen dret a aquest programa les empreses
agroalimentàries o d'indústries agràries que, bé, tal vegada
és un dels avantatges d'unir les dues antigues conselleries,
i és que en molts de temes, moltes qüestions de promoció
exterior i d'ajudes d'indústries, també es tramiten a través de
la Direcció General de Promoció Industrial.

Eliminació de costs de producció. Home, miri, li podria
fer un discurs preciós, n'estic molt temptat, de parlar del
règim especial de Balears, però com que tots ja sabem que
justament aquest projecte de llei que tendrà llavors la
denominació que li surti i que tendrà les característiques que
al final surtin del consens de les diferents forces que són al
Parlament de Madrid, que supòs que hi aniran induïdes per
les forces polítiques de Balears, independentment d'això,
que el que procura precisament és que, entre d'altres
qüestions, i ara que parlam de temes d'agricultura, els costs
agraris siguin més baixos, miri, d'aquí a pocs dies
inaugurarem la fàbrica d'assecat d'alfals, i en aquest moment
venem l'alfals als ramaders al mateix preu que a la
península, per tant, abaratim costs. Els he d'avançar també
que treballam, per exemple, en un petit estudi si bé bastant
important que ens permeti aprofitar el producte d'aquí, que
es produeixi a les Illes, i un tan típic com és el de la garrova,
que pugui tenir un rendiment més important que el que té
per a l'alimentació, de manera que puguem fer alguna
formulació de pinsos que siguin de manteniment, no hem de
tirar les campanes al vol, no ens hem d'equivocar, però que
siguin pinsos de manteniment que surtin quasi la meitat més
barats que els que s'hagin d'importar de fora, és a dir, això
no és tancat, hi ha un primer esborrany, aquest esborrany es
contrasta amb tècnics especialistes en alimentació animal,
i el més bo seria poder-ho usar amb tot tipus d'animal, tal
vegada ens trobarem que només podrà ser animal d'engreix
o només serà ..., però és un intent entre molts d'altres. 
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La lluita que hem dut, amb el suport del Parlament, per
abaratir el cost del gasoil, crec que també es pot incloure dins
aquests esforços per abaratir el cost de les explotacions, la
modernització de les explotacions agràries, què busquen,
sempre? Precisament, abaratir costs, la millora informàtica, la
millora de tecnologies busquen sempre abaratir els costos d'una
explotació agrària.

Costs d'insularitat, bé, crec que es contenta una amb l'altra.

Potenciar l'associacionisme productiu i potenciar les
cooperatives de segon grau, etc. No podem obligar el pagès que
s'associï, i ja sabem les resistències que té i el que costa, el que
sí podem és vèncer-lo, primer, a través del convenciment,
d'exemples que puguin ells comprovar i tocar i que puguin veure
que funciona, i sobretot, també tocant-li la butxaca, "si vostè es
junta, qualsevol ajuda que demani per fer una pràctica en comú,
sigui de maquinària, sigui de gestió, sigui del que sigui, vostè
tendrà més benefici, tendrà més ajuda que si no ho fa", hi ha
precedents, tenim la qüestió, per exemple, ara em ve al cap, el
repartiment de la quota lletera que ens ve de la reserva nacional,
una de les prioritats quan estan puntuant és precisament que es
doni a membres d'associacions o de cooperatives. És a dir, això
va per aquí, advertir al producte, i continuarem, ja que avui hem
parlat del PICAB, advertir el productor en el sentit de "miri, si en
lloc de vendre vostè 10.000 litres, en ven 50.000, cobrarà més
preu per la llet, mantenint idèntic nivell de qualitat", i això és
així perquè les fàbriques ho fan, per tant "vostè el que ha de fer
és juntar-se amb tres o quatre ramaders, i maldament cadascun
sigui a casa seva, han de saber operar en conjunt i presentar una
factura única a la central lletera, i aquesta central lletera li pot
pujar el preu una o dues pessetes, per aquest simple fet". I això
és molt important.

Incorporació de joves. Entre les mesures que hi ha, el decret,
crec que és el núm. 224, de millora d'estructures agràries, té una
línia específica per això, també té avantatges fiscals, i és el que
pretén, se'n recordarà que jo li parlava de les explotacions
prioritàries, les explotacions prioritàries, precisament, la
classificació té com avantatge que avui per avui una transmissió
d'una explotació prioritària pot tenir un benefici fiscal d'un 90%.
I crec que també això és un incentiu. Però no ens hem
d'enganyar, el problema del jove agricultor, tot i sent un
problema greu que es renovin les explotacions agràries o els
titulars de les explotacions agràries, que hi hagi més joves, el
més important de tot perquè això passi, ja no són només les
ajudes, és aconseguir que l'agricultura o la ramaderia sigui una
activitat atractiva per als joves, i aquesta activitat possiblement
serà atractiva quan deixi de ser la germaneta pobra de l'economia
i es considera com una cosa estranya, i fins i tot quan vulguin dir
que un és una mica curt diguin que ets pagès, quan això passi,
quan ens convencem que és una activitat econòmica tan digna
com una altra i quan, a més hi pugui haver certes expectatives
que demostrin que té futur i que val la pena, això pot funcionar.
I jo li puc dir una cosa i la hi dic amb molta satisfacció, que entre
els cursos de formació que tenim ara, per a accés dels joves
agricultors, en aquest moment crec que a Inca hi pot haver 120
al•lots inscrits, i això no és una mala notícia, no li estic dient que
s'ha recuperat la il•lusió que l'agricultura sigui ja una activitat
absolutament rendible, però sí que s'està recuperant, jo crec, la
il•lusió dins el camp, i crec que ens n'hem d'alegrar tots.

Nous cultius. Miri, treballam jo crec que a Balears, tota
Balears és apta i (...) en cultius tipus subtropicals, vull dir en
aquest moment a Eivissa, ho he dit moltes vegades,
funciona molt bé un cultiu de plàtans en hivernacle que va
molt bé, hi ha advocats, és a dir es treballa en aquest tema;
el tema de les herbes medicinals funciona amb bastant
força, enguany firmarem convenis amb algunes finques més
perquè es posin en funcionament aquest tipus de cultius, que
això significa que hi hagi manco competències dins
l'hortalissa i dins altre tipus de producció i que per tant és
una millora.

Turisme rural, agroturisme. Miri, efectivament, turisme
rural significa un hotelet en el camp, sí, però és que en
aquest moment el 90% dels establiments de turisme rural a
Mallorca són antigues possessions i moltes d'aquestes
necessiten tenir els voltants cuidats. Jo he anat a algunes
possessions d'aquest tipus, i fa goig, no només veure
l'edifici, veure com està el camp de cuidat i com li treuen
rendiment, per què?, perquè si estàs a la Serra de
Tramuntana entre les ovelles que hi amolles i els cultius que
pots mantenir, l'empresa agrària en total que té l'explotació
hotelera i que té l'explotació ramadera o agrària és rendible.
I jo crec que és bo que es mantengui. És clar que quan
nosaltres donam ajudes, si les donam a agroturisme les
estam donant a un senyor que és pagès i, per tant, s'ha de
prioritzar, això és molt clar, però vull dir-li que crec que és
interessant no menysprear cap de les possibilitats que
puguem tenir de mantenir un món rural en condicions, que
respecti el medi ambient i que, a més pugui ajudar que sigui
rendible als nostres pagesos, perquè jo no dic que hi hagi un
senyor que té una altra activitat que és la pagesia, sinó que
dic que hi ha un pagès que té una altra activitat. Hem de
començar per aquí.

Sanitat animal, fins ara, fins l'any passat, els plans
mantenien una divisió per terceres parts de cada illa, i es
feia terciaritzada, no?, bé, a partir d'enguany s'intervé el cent
per cent de cada illa, i això significa que passam d'uns 50
milions de pessetes de costs, parl d'una manera un poc (...),
a 186 només en el tema de vacum de llet. L'esforç és
importantíssim, i li diré, crec que val la pena i crec que ha
de quedar ben clar que al Govern i supòs que a tots els que
som aquí no ens ve d'un duro ni és qüestió econòmica el
tema de la sanitat animal, pel que implica de salut pública
i, també, pel que implica -que és el tema del qual ara
parlam- de millora de productivitat i competitivitat dels
establiments ramaders.

Em preguntava si la inversió de la qual he parlat dels
sous, dels 1.500 milions de pessetes en camins rurals, eren
els que aportava la Comunitat. No, ja ho he dit al principi,
ho he dit sempre: implica una inversió total de 1.500
milions de pessetes. Sí li puc dir que fora del pla 5B pot
estar entre 1.000 en el 5B i 500 en el no 5B, més  o manco.
Estic parlant d'inversió total. Ara estic parlant que d'un lloc
hi posam el 70% i de l'altre el 30%.
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No és que tenguem... Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en diàleg. No és que aquesta presidència pretengui
que deixi de contestar les preguntes, però li inform que ha
consumit tres minuts més del temps que tenia pensat. Per tant,
concreti.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

No és que hi hagi un interès en discriminar uns municipis o
uns altres, és que hi ha una zona que està qualificada com a zona
deprimida del món rural i l'altre no i, per tant, no ho podem fer.
Aportam el mateix de fons propis, duim el mateix a cada
municipi. Serà una mica més en el 5B perquè seria el 35% i en
els altres seria el 30%. La resta entre el 35% fins a 70 ve amb
fons europeus. Per tant, vostè veurà que no hi ha cap ànim de
discriminar cap municipi de Balears.

Insistesc en una qüestió: a tots els que han demanat, se'ls ha
aprovat el projecte per l'import que ells han decidit i com ells han
decidit, i el Govern no ha rebutjat cap projecte. Tots, abans de
presentar-lo, sabien perfectament el finançament que tenien,
comptaven amb el finançament que havien de tenir, i si algú s'ha
equivocat o ha hagut de tornar enrera inversió ha estat per falta
de recursos propis, perquè no va ser capaç de calcular les
conseqüències del que presentava, però no perquè el Govern li
baixàs una subvenció que sabia perfectament que tenia.

Ens queda el tema de l'electrificació, quant a energies
alternatives. Efectivament, però les ajudes a energia alternativa
venen directament a través de la Conselleria de Medi Ambient,
i nosaltres hi podem col•laborar quan hi hagi una casa..., quan
parlàvem de les mesures de millora de l'habitatge rural, si hi ha
un projecte d'un habitatge rural que pugui millorar les seves
condicions. En lloc de dur l'electrificació a través de GESA que
sigui per energia solar. Sap -i li comentava quan parlàvem del
PICAB- que hi ha algunes experiències interessants, que a
Eivissa es fan algunes coses molt interessants, i veurem si
realment funciona o no, i si va endavant, serem partidaris de
defensar-ho.

Quant al pla de reserves marines, jo esper que abans de final
d'any pugui presentar o donar a conèixer quins serien els indrets,
a judici dels tècnics de la Conselleria, més adequats per poder fer
aquestes reserves. Però pensin, i recordin, que el decret que
sustenta aquesta possibilitat, parla de zones de parcs de reserves
marines, parla de zones de veda, i crec que també hauríem de
parlar d'aquest tema, perquè és molt més flexible, i permet una
protecció del litoral d'una manera molt adequada. Jo vull insistir:
els criteris han de ser purament biològics, i s'han de negociar
amb el sector. Per tant, una qüestió és que puguem saber quins
serien els indrets adequats, i l'altra és que, abans de final
d'enguany, es declari, una reserva en concret, perquè encara no
s'ha consensuat ni se n'ha parlat amb el sector pesquer.

Ens queden algunes coses pendents, però el temps és
implacable. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Orfila? No?
Doncs té la paraula, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de deu minuts, la seva portaveu,
Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
També intentaré, dins aquest compromís de brevetat,
concretar i exposar una sèrie de preguntes. És un pressupost
que, fent una lectura de la memòria, veim que és una mica
repetitiu, no hi ha novetats importants respecte del de l'any
passat.

La primera qüestió que volia plantejar, Sr. Conseller, és
que vostè ha parlat d'un esforç important, en inversió, dins
aquesta secció 20. Jo, dins aquestes inversions directes, he
mirat cadascun dels projectes que afecten el sector primari,
i veig que en aquestes inversions directes del capítol 6 es
produeix, en tots els programes, una reducció, una baixada
d'inversions directes si exceptuam, dins el programa del pla
integral, el programa 7121, aquestes inversions de caràcter
immaterial. Però, em preocupa que, en conjunt, en cadascun
d'aquests programes, l'evolució 97-98 suposi una reducció
de les inversions directes. Ja he dit que hem d'exceptuar el
pla integral -ja li comentaré després que, dins aquest pla
integral, m'especifiqui quines són les inversions de caràcter
immaterial.

Entrant en el torn de preguntes, i intentant ser breu, li
demanaria, quant els programes concrets, per exemple, dins
el 5311, millora d'infraestructura agrària, veim que hi ha una
forta baixada, com ja he esmentat. Quasi es redueixen a la
meitat aquestes inversions en infraestructures. M'agradaria
que ens explicàs per quins conceptes, què és el que
experimenta aquesta forta baixada i, en canvi, augmenten
exageradament les inversions de caràcter immaterial.
M'agradaria que m'explicàs aquests 65 milions de pessetes
d'inversions amb caràcter immaterial.

També els trobam que els programes de
desenvolupament de zones rurals experimenten una forta
davallada, quasi baixen a la meitat, hi trobam 100 milions
de pessetes, i m'agradaria que ens explicàs aquestes
inversions de caràcter immaterial, a què es dedicaran
aquests 67 milions. En concret, voldria que ens explicàs -hi
han fet referència els companys diputada i diputat que m'han
precedit- el fort endeutament que això suposarà en el tema
de camins rurals. És conscient la Conselleria d'aquestes
inversions, de les quals vostè parla, de 1.500 milions de
pessetes, i si després el pagament s'ha d'executar dins l'any
1998, com els ajuntaments s'endeutaran per aquests anys.
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Aquest programa de desenvolupament de zones rurals, aquest
programa Foner 2, baixa en el seu conjunt, i en aquesta baixa ja
acumula la que es donava des de l'any passat -i parlam en
pessetes corrents, en pessetes de cada any. M'agradaria que ens
explicàs aquesta baixada.

Dins la direcció de serveis generals i ajuts estructurals del
pressupost de la Conselleria, insistiria en aquests 100 milions de
pessetes d'inversions immaterials. Què farem amb tants de cents
de milions de pessetes d'inversions en immaterial?

Dins el tema de personal, aquí es fa esment, i això es
reflecteix en el pressupost, que el personal augmenta segons
l'índex de preu al consum. M'agradaria, Sr. Conseller, saber si la
reestructuració que es pugui produir en el tema de personal,
afectarà allò que demana tant el sector, allò que és necessari per
al sector: el treball de camp, l'assessorament, la informació que
necessita el pagès, el contacte més directe amb el sector i que
hem comentat. Continuant amb aquest tema, saber si aquesta
informació fluïda, ràpida i constant també es produirà. Parlàvem
d'un butlletí d'avisos, saber si ja ho té previst per a l'any que ve.

Com cada any, a la seva primera compareixença seva, Sr.
Conseller, ja ens parlava de les transferències d'agricultura als
Consells Insulars. M'agradaria que ens donàs una mica més de
detalls de les transferències, que vostè ja comentava a la seva
primera compareixença que va tenir lloc a la Comissió
d'Economia el setembre de l'any passat.

Passam al tema del pla integral del sector agrari, el programa
7121. Tornam amb unes inversions de caràcter immaterial -era
aquest, com deia, és l'únic programa que augmenta el capítol 6,
i tot ho fa amb inversions de caràcter immaterial, amb 250
milions. A què els dedicarem?

Ha parlat de l'agricultura ecològica, hem vist que sempre ha
estat una necessitar fomentar-la. Evidentment, al final, no ens
havien admès les esmenes del pressupost dels anys anteriors,
però ara veig que hi ha un augment. M'agradaria que ens ho
detallàs. Ha especificat que, d'aquests, 316 milions de les
transferències van a empreses. M'agradaria que ens explicàs,
aquests 100 milions de l'ecomagatzem, com aniran destinats la
resta d'aquests 316 milions.

Diu que les associacions agràries no poden obligar la gent. Jo
dic que el foment de l'associacionisme -manté aquesta partida de
35 milions de l'any passat-, creu que és suficient? Apart de la
discriminació positiva amb altres programes, no els podem
obligar, però en una cosa en la qual hem insistit tant, són
suficients aquests 35 milions?

Finalment, s'ha parlat de la millora de la productivitat i
explotació dels recursos marins. S'ha parlat, i s'ha insistit, en
un tema del qual vostè, ja des de la primera compareixença
va parlar: el tema del pla de pesca. M'agradaria que
especificàs quin és el compromís. Si vostè ja ha dit quin és
el del Govern, segurament tendrà més informació sobre quin
és el compromís per part del Ministeri, que és el que fa
falta.

En concret -vostè m'ho podrà explicar- si a l'any 97 les
inversions de caràcter immaterial eren de 26 milions, jo
pensava que, en gran part, aquestes es podrien dedicar al pla
de pesca. M'agradaria que ens explicàs que, si a l'any 97
eren 26 milions d'inversions de caràcter immaterial, i per a
l'any que ve estan pressupostats 29 milions. M'agradaria que
especificàs si és aquest pla de pesca, què fa falta, o com està
el pla de reserves marines, que és un altre dels temes
importants.

Per acabar, el tema de Seamasa. És un tema repetitiu. No
entenc massa bé que, si en els pressuposts de l'any passat va
anunciar la seva dissolució, ara torni a plantejar un altre
concurs, després d'haver justificat, en certa manera, la seva
dissolució, perquè hi havia empreses que volien optar a
aquest projecte. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies. Començava la intervenció la Sra.
Diputada dient que no hi havia novetats en els pressuposts.
Això és bona senyal, perquè vol dir que, si anam bé, per què
hem de canviar? Però bé... Parla que, en general, hi ha un
augment d'inversions immaterials, i que baixa la inversió
directe. Clar, si parlam,  em referesc a la baixada
d'inversions directes, se n'adoni que tot el que hauria de ser
estructura agrària, i que seria inversió directe, seria l'ajuda
de camins, , en canvi, la duim per capítol 7, és a dir, no és
ajuda directe, i sí que significarà... Miri, només que siguin
1.000 milions de pessetes dins el 5B d'inversió total, són
700 milions de pessetes d'inversió que ens tocaria a
nosaltres. És una aportació que, en els darrers anys, no
s'havia fet. Si parlam d'electrificació rural, també és
estructura agrària, i resulta que, en lloc de fer nosaltres la
construcció, com s'havia fet en alguns casos, i llavors
finançar aquesta obra i cobrar del beneficiat, ara
subvencionam. Per tant, canviam alguns conceptes.
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Hi ha molta inversió immaterial, efectivament, i per exemple
es refereix a sanejament del ramader, en el qual sap que hi ha un
increment bastant elevat. Fa un moment ho he explicat: passam
de 50 milions a 180. La millora genètica també es duu per
inversions immaterials; els serveis de la secretaria general
tècnica i els serveis de gestió tècnica de les ramaderies, l'estudi
del farratge -del qual he parlat-, el tema de promoció dels
productes de qualitat de Balears, anàlisis agraris, el control
d'entrada -un dels temes que ja s'ha començat a posar en marxa,
i que és important-, l'augment que farem en la lluita contra el
frau, el control de ports -que dèiem-, el control d'entrada de
productes de bestiar de fora, que compleixin la normativa
corresponent, i que això impedeixi que puguin entrar productes
que no estiguin en condicions o que facin una competència
deslleial als d'aquí etc. Tot això va a través d'aquestes partides de
caràcter immaterial.

Vostè comenta si em preocupa el fort endeutament pel tema
dels camins rural. Miri, jo no som qui per donar lliçons als
ajuntaments. Cada ajuntament, sabent perfectament com se faria
-perquè fixi's que el pla no ha estat rígid, vostè què vol: pla 3, pla
5, pla 10? Cadascú ha pogut triar, per tant és responsabilitat -crec
que conscient, no crec que hi hagi cap batle, avui en dia que, com
diuen en castellà, se tire la manta a la cabeza, se tire al ruedo, i
faci alguna barbaritat. Crec que els ajuntaments,
responsablement, han decidit quines obres podien fer, quines no,
i, en funció de les seves possibilitats econòmiques, han acudit
demanant una inversió determinada per als seus camins. Vostè
veurà que hi ha ajuntaments que han presentat un camí o dos i
n'hi ha que han presentat 8 o 9 camins. Supòs que això va en
funció de les possibilitats econòmiques de l'ajuntament, i jo no
els he obligat a demanar més o menys. El que li dic és que he
tractat d'assumir tot el que ells han demanat, que és molt diferent,
i que és al revés de com ho plantejava.

Quant a personal, el tema de personal és una qüestió que crec
que correspon a una conselleria, que és la de Funció Públic, però
crec que l'increment és el mínim que ens toca, i que, a més, això
no significa que no puguem augmentar un servei o l'altre,
prioritzant un tipus d'activitat o un altre. Recordi que moltes de
vegades hem parlat de servei de gestió tècnica, que parlam de
fraus... Això no significa que no es pugui destinar gent que ara
està fent una altra activitat que sigui menys prioritària que
aquesta, i que es pugui dur bé sense haver de contractar més
personal.

Transferències? És el que he comentat abans. El compromís
del Govern en el tema de transferències -recordaran que en el
mes de setembre de l'any 96, en el meva compareixença, ho vaig
dir així-, per la meva part, per la part del Govern, el compromís
és que, en el 99, estigui aprovada la llei. Estic convençut que hi
estarà, per una raó: tenim un avanç d'esborrany. El problema que
tenim és que quan es va redactar l'Estatut no hi havia la
normativa europea que intervé moltes qüestions, com és, per
exemple, la de com solucionam el tema de l'organisme pagador.
Hem de donar una resposta viable i àgil.

Quant a l'agricultura ecològica, miri, ja sap quin és el
projecte de l'ecomagatzem. A què es destinen els altres
doblers? A intentar ajudar les explotacions agràries que es
vulguin integrar dins l'agricultura ecològica. No és una fase
fàcil, no és un pas molt còmode, perquè han d'estar tres anys
fent cultiu ecològic sense tenir la qualificació de finca
ecològica o de producte ecològic. Això significa que, moltes
vegades, se'ls hagi de donar algunes ajudes i, fins i tot, hem
d'adaptar les seves explotacions a això, i per aquí anam amb
aquestes ajudes.

Foment de l'associacionisme: efectivament, no podem
obligar a l'associacionisme. Pensi que l'associacionisme no
són només les associacions agràries tipus sindicats agraris.
Jo crec que hem de parlar d'altres tipus d'associacions, com
poden ser les cooperatives, que fan que el productor s'ajunti
per donar un millor producte o ser més competitiu. Com ho
feim? Miri, primant les ajudes cap a aquest tipus d'activitat,
en detriment, com és lògic, del que actua particularment.

Pel que fa al pla de pesca, el compromís del Ministeri,
com no pot ser altre, és que faran el possible per assumir les
propostes d'aquí. N'hem parlat, evidentment -l'alegria del Sr.
President és palesa, i crec que la de tots els membres de la
comissió, que puguem coincidir el Ministeri i nosaltres, ja
saben vostès que sí-, però el fet és que s'ha de presentar un
document escrit i l'hem d'aprovar. No tenc previsió que hi
hagi molts problemes. Crec que aquest document podrà ser
assumit pel Ministeri, i esper que aviat puguem comptar
amb aquest pla de pesca.

En el pla de reserves marines, li dic el que he comentat
a l'anterior portaveu, al Sr. Orfila: en el pla de reserves
marines -l'hem anomenat així, però no hi ha un document
que digui pla de reserves marines-,  estam realitzant un
estudi, illa per illa,  per saber quines zones serien més
idònies. M'agradaria, d'aquí a final d'any, poder presentar
els llocs més idonis per fer aquestes reserves, i m'agradaria
que, almanco, n'hi hagués un per illa. Pens que estam en
condicions de fer-ho: pens que, d'aquí a final d'any, els ho
podrem oferir, si fa falta a través d'una compareixença, o ho
farem públic, facilitarem la documentació als grups
parlamentaris. Tendran la informació que demanen.
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Finalment, Seamasa: miri, jo no he de justificar que no
s'acompleixi la dissolució. Quan parlàvem de vendre Seamasa,
era perquè hi havia un projecte que -crec recordar- tots
consideràvem important, i valia la pena dur endavant, com era el
de Es Carnatge. No és que intentem evitar una dissolució: que
quedi clar que hi havia un projecte, en el qual tots, més o menys,
hi estàvem d'acord, i valia la pena que es dugués a terme. Com
que el Govern no havia d'assumir ni la construcció ni la gestió
d'aquest projecte, sinó que ho havia de fer una entitat privada, ho
vàrem treure a concurs. Jo li contaré per què tenc interès en
tornar-ho a treure a concurs. Crec que varen ser 6 les entitats que
varen retirar el quadern de venda, però hi havia, error nostre -
crec que tots vostès tenen les bases de licitació, i, per tant, ho
poden comprovar-, que nosaltres donàvem el termini per
presentar l'aval que exigíem per poder endavant l'adjudicatari les
inversions, si mal no record donàvem un termini de dos o tres o
quatre mesos, però a partir de l'adjudicació, és a dir, a partir de
la resolució de la mesa de licitació. Així quedava al aire
l'aprovació del pla general de Palma. Per tant, clar, moltes
d'aquestes empreses, llavors, ens varen fer arribar que ells no
podien assumir les despeses que significa tenir un aval subscrit
fins que l'ajuntament resolgui el pla, que seria el moment a partir
del qual, efectivament, podrien fer la inversió. I crec que és
raonable, que és cert, i pens que mantenint tota la resta del pla i
les condicions que es varen aprovar en el seu moment, això
s'hauria d'adaptar, i establir que el termini per presentar aquest
aval, hagi de ser a partir del moment que estigui aprovat el pla
general. Jo crec que aquesta va ser la causa primordial per la qual
les companyies -moltes protestaren perquè digueren que l'aval
era excessiu, però això a buen pagador no le duelen prendas. Crec
que és bo donar una altra oportunitat al sector privat perquè
pugui dur endavant aquest projecte. Ja li he dit que si no surt la
segona vegada, Seamasa es liquida. Si veim que hi ha d'haver
passa problemes per treure aquest concurs, Seamasa es liquida,
assumint, com li deia abans, les funcions que du actualment
Seamasa per la direcció general de pesca.

Crec que, per una vegada, he complit amb el temps que se
m'establia, i agraesc, Sr. President, la seva generositat.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, l'agraïment és mutu. Gràcies, Sr. Conseller.
Vol replicar, Sra. Amer? Té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Només una qüestió. Li havia demanat
concreció quant a aquestes importants inversions immaterials.
Vostè m'ha nomenat tota una llista: jo li faré arribar per escrit
aquesta pregunta, i crec que serà la millor manera. En tot cas,
vull fer constància d'aquesta preocupació, perquè no tenim el
detall d'aquestes importants inversions de caràcter immaterial.

Quant als ajuntaments, el problema que troben -i és un
problema de fons, Sr. Conseller-,  perquè vostè quan s'ha referit
al món rural ha parlat d'agroturisme, ha parlat de relació amb
altres conselleries... Jo crec que és un dels temes pendents
d'aquest govern enfrontar clarament, dins una política agrària, el
tema del món rural. El tema dels camins és una exemple que hi
ha uns ajuntaments que tenen unes necessitats i una manca de
finançament. Vostè, amb un decret, va plantejar un conveni, i si
no l'accepten, no hi ha altra forma. Si el finançament fos el
mateix any, no hi hauria el problema d'aquest endeutament que
hauran d'enfrontar en diferents anys. Clar que l'elecció és seva,
és evident.

En tot cas, i per acabar, vostè diu que dissoldran
Seamasa si aquest concurs, finalment, no es publica. És a
dir, esperarien el pla general de Palma. És així? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, pot contestar. Té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Superant la intervenció d'avui, encara seré més breu.
Miri, ajuntaments: això que acaba de dir no és així. Hi ha
ajuntaments que han presentat ajudes al Consell Insular de
Mallorca, i també ho han presentat al Govern. És a dir, ells
trien, i no intenti fer responsable el Govern d'una decisió
que és, purament, de l'ajuntament. Li he de recordar que, en
moltes ocasions... Toca així, no hem de dir nosaltres donam
més i els altres donen menys. És a dir, amb el pla 5B, el
Consell continua donant la partida que toca en el pla d'obres
i serveis, i en la zona 5B el Govern dóna més. Ara no es
tracta de saber qui dóna més o menys. Sí vull ressaltar el fet
que el Consell també -i, per cert, bastant menys-
subvenciona els camins a través del pla d'obres i serveis, i
jo no impedeixo a cap ajuntament que vagi al pla d'obres i
serveis. Ja dic, hi ha algun ajuntament que coincideix. Això
és decisió de l'ajuntament, no és culpa del Govern. El
Govern ha posat damunt la taula una sèrie d'ofertes, i
cadascú pot triar en funció del que vulgui. Això és així i no
és d'una altra manera.

Quant a Seamasa, no esperaríem a l'aprovació del pla
general de Palma, sinó que ho trauríem tal com està ara però
amb la modificació que li he comentat, és a dir, en lloc de
tenir un termini per presentar l'aval de quatre mesos, seria
dins dos mesos, però a partir de l'aprovació del pla general
de Palma.

Dit això, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el seu portaveu, Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX  I  DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Grupo Parlamentario
Popular, no perdemos la tónica de concreción que se lleva
esta mañana. Simplemente queremos agradecer al Conseller
y a los altos cargos que le acompañan su comparecencia
ante esta cámara, ante esta comisión, para explicar los
presupuestos de las direcciones generales de agricultura y
pesca para el año 1998. Simplemente muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de donar la paraula al Sr. Conseller, demanaria un
moment de silenci per acabar. Té la paraula, Sr. Conseller,
si vol contestar.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Si, vull agrair el suport del grup popular i dir que estic a la
disposició no només del grup, sinó de qualsevol membre
d'aquesta comissió per si necessita res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, havent conclòs el debat d'aquesta comissió, només em
queda agrair la compareixença del Sr. Conseller i dels alts
càrrecs que l'han acompanyat, i de tots vostès per la seva
col•laboració. Moltes gràcies, i s'aixeca la sessió.
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