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EL SR. PRESIDENT:
Senyores diputades i senyors diputats, començam la sessió
d'avui d'aquesta comissió d'Economia i, en primer lloc,
demanaria si es produeixen substitucions. Sí?

Atès que aquesta és la primera vegada que compareixen
l'Hble. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria i el vicepresident del Govern de les Illes Balears,
en nom de la Mesa els vull donar la benvinguda i desitjarlos molts d'encerts en la seva tasca. Té la paraula el
conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria per
fer l'exposició del seu programa.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Neus Marí substitueix Catalina Palau.

EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:
Sí, jo substituesc Francesca Armengol i Socías. Lluïsa Dubón
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Lluïsa Dubón.

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria pregar-li que, atès
que tota la política d'Economia, Comerç i Indústria serà
desenvolupada en poques setmanes per la Vicepresidència
del Govern i que allò que interessa a la Comissió és tenir
una informació tan exacta com sigui possible, doni la
paraula al vicepresident perquè informi sobre aquests
aspectes i a continuació jo informaria d'Agricultura i Pesca.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:
EL SR. PRESIDENT:
Sofía Hernanz substituye a Joan Marí i Serra.
Molt bé, té la paraula el vicepresident del Govern...
LA SRA. AMER I RIERA:
Sí, Sr. Huguet, per què em demana la paraula?
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. A la secretaria
d'aquesta comissió se substitueix Francina Armengol per Sofia
Hernanz.
EL SR. PRESIDENT:
El secretari és Joan Marí i Serra.
LA SRA. AMER I RIERA:
Perdoni, idò Joan Marí és substituït per Sofia Hernanz.

EL SR. HUGUET I SINTES:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Nosaltres hem
entès que la compareixença està sol•licitada pel Govern per
presentar el programa del Govern del conseller d'Economia,
Comerç i Indústria, que és el responsable de l'execució
pressupostària d'aquesta secció i, per tant, en tant que el Sr.
Vicepresident, que comprenem que acompanyi el Sr.
Conseller, no tengui les responsabilitats que li confereixi el
nomenament com a membre del Govern, demanaríem que
el programa polític d'execució sigui presentat pel conseller.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies.
I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la
legislatura present. (RGE núm. 2542/99).
El punt únic de l'ordre del dia de la sessió d'avui és la
compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, de
l'Hble. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
Sr. Joan Mayol i Serra, per tal d'informar sobre el programa i la
política que pensa dur a terme el Govern durant aquesta
legislatura.
El conseller d'Agricultura ve acompanyat del vicepresident
del Govern, el Sr. Pere Sampol i Mas, del secretari general
tècnic, Sr. Sebastià Reixac i Genovart; de la directora general
d'Agricultura, Sra. Margalida Estelrich i Font; Sr. Enric Massutí,
director general de Pesca; Sr. Antoni Montserrat, director general
d'Economia; i Sra. Antònia Allès, directora general de Comerç.

És un tema que hem comentat abans amb els juristes de
la Cambra i més concretament d'aquesta comissió, i no hi ha
cap tipus de problema o d'inconvenient perquè intervengui
algun altre membre del Govern, sempre que faci referència
a la compareixença del conseller i, en aquest sentit, per part
d'aquesta presidència no hi ha inconvenient en donar la
paraula al vicepresident del Govern perquè informi dels
temes de Comerç i Indústria, com s'ha dit fins ara.
Sí, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:
Entenem que el Sr. Sampol és aquí com a alt càrrec
responsable d'assumptes que econòmicament estan a la secció
del conseller o de la Conselleria d'Indústria i Comerç,
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Per tant, entenem que allò que
correspon -i li parl com a portaveu, en aquesta ocasió, d'aquesta
sessió- que, a part de l'opinió dels lletrats, consulti també als
portaveus, i nosaltres entenem que aquell que ha de respondre,
perquè és una compareixença a petició del conseller, ha de ser el
conseller i no un alt càrrec, per començar la presentació de la
seva política.
EL SR. PRESIDENT:
Jo tancaria. Entenem que la dissecció que vostè fa entre alt
càrrec i conseller no és ben bé exacte, perquè el vicepresident del
Govern està dins el Govern de les Illes Balears. Per tant, donaria
la paraula al Sr. Pere Sampol per tal d'explicar el programa i la
política que pensa dur a terme el Govern en matèria de Comerç
i Indústria durant aquesta legislatura.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, bé, el Govern té un projecte de llei aprovat ja per
Consell de Govern i pendent de tramitació en aquesta cambra,
mitjançant el qual es permetrà al president del Govern separar la
Conselleria d'Agricultura de la d'Economia, Comerç i Indústria,
que quedaria adscrita a la vicepresidència del Govern. Aleshores
hem entès, el conseller i jo mateix, que era d'interès de les
senyores i els senyors diputats d'aquesta comissió ja no només
conèixer el programa que pensam dur endavant aquests quatre
anys, sinó també, si vostès ho troben convenient, el detall de
l'estructuració d'aquestes futures conselleries. Jo he de dir que,
a més, és un anunci que ha caigut molt bé dins els sectors
econòmics afectats, tant per part del sector agrícola, ramader i
pesquer, com del sector de comerç, indústria i serveis, ha estat
molt ben rebut aquest anunci de la separació de les dues
conselleries; supòs que això també facilitarà que la tramitació
parlamentària permeti que es consumi aquesta separació.
Bé, quant a allò que quedarà sota la responsabilitat de
vicepresidència del Govern i conselleria d'Economia, Comerç i
Indústria, no m'estendré en la naturalesa de les funcions de la
vicepresidència del Govern, que estan delimitades a l'Estatut
d'Autonomia i que podria resumir en tasques de representació,
d'assistència al president, i la substitució en cas d'absència, per
concretar més el que seria el programa d'Economia, Comerç i
Indústria. Aquesta conselleria quedarà estructurada en la
Direcció General d'Economia, la Direcció General de Comerç,
la Direcció General d'Indústria i la Direcció General de
Promoció Industrial. A la vegada tendrà adscrites les empreses
públiques Fires i Congressos de Balears, l'Institut de
Desenvolupament Industrial i els consorcis CDER i el CEEI, que
són els que gestionen respectivament l'Objectiu 2 i el viver
d'empreses ubicat en el Parc Bit d'Inca.

Quant a Economia, a aquesta direcció general, que per
primera vegada s'adscriu a les àrees de Comerç i Indústria,
se li vol donar una funció de realització d'estudis econòmics
i d'estudis de conjuntura que serveixin de base a les
polítiques que després d'impulsin des de les distintes àrees
del Govern. Comptarà amb dos instruments, que són
l'Institut Balear d'Estadística i una figura que estava creada
però que no s'ha desenvolupat, que és l'Institut Balear
d'Economia, que li direm Institut Balear d'Economia i
Sociologia. Amb aquests dos instruments es vol radiografiar
la realitat econòmica i social de les Illes Balears no només
en el conjunt de les Illes Balears, sinó fins i tot entrant per
primera vegada en el detall d'anàlisi per illes, que és un fet
que els distints sectors econòmics ens han sol•licitat, que
facem estudis estadístics per illes, i amb la intenció d'arribar
a estudis per municipis. Consideram de vital importància
aquest coneixement de la realitat perquè ens podem avançar
a eventuals crisis d'algun subsector econòmic i dirigir-hi
l'acció del Govern. Dins aquesta direcció general també es
tendrà una especial cura d'interlocució entre els distints
sectors econòmics i també la gestió, en coordinació amb la
Conselleria d'Hisenda, dels fons europeus, ja sigui la
negociació o el control de l'execució dels fons europeus per
part de les distintes conselleries del Govern.
Quant a la Direcció General del Comerç hi ha una
intenció molt clara, i és intentar consensuar al màxim les
distintes polítiques amb el sector. Pot semblar, pel debat que
hi ha hagut aquestes darreres setmanes, que hi ha una
intenció un tant -per dir-ho de qualque manera- paternalista
respecte al sector del petit comerç; no és així, però.
Nosaltres partim de la constatació o de la creença, si volen,
que el comerç, el petit comerç, compleix una funció social
importantíssima, una funció econòmica, amb més de 40.000
llocs de treball en el sector, amb més de 14.000 treballadors
autònoms, petits comerciants que, naturalment, compleixen
una gran funció econòmica, però sobretot també una funció
social per aquesta concepció del comerç com a vertebrador
de la societat, és a dir, hem constatat que si el petit comerç
abandona el centre històric d'una població, aquest centre
històric es desertitza. Per tant, per una concepció social
volem mantenir el teixit del petit comercial a l'interior de les
poblacions, volem ciutats vives i, en aquest sentit, el comerç
crea seguretat ciutadana, crea vida en el carrer i, en
definitiva, i més per a unes ciutats turístiques, és molt
important mantenir tot aquest teixit.

Naturalment hi ha unes línies defensives que ens demana el
sector, que és intentar contenir aquesta nova allau que s'anuncia
de grans superfícies comercials. Avui, amb l'actual Pla director
sectorial d'equipaments comercials, tendrien la consideració de
mitjanes superfícies. Aleshores està prevista la modificació del
Pla director sectorial d'equipaments comercials per fer-lo més
restrictiu pel que fa a l'aplicació, pel que fa a la concepció de
grans superfícies comercials. No em demanin superfícies
mínimes perquè aquest és un debat que tenim obert dins el sector
i en el qual intervenen les associacions de comerciants, hi
intervenen les associacions de consumidors i també escoltarem
els representants de les grans superfícies comercials. Aquest és
un debat que està obert i es durà al Parlament en el moment en
què es tengui una proposta concreta, que jo voldria que estigués
el màxim de consensuada. Igualment s'ha obert un debat amb el
tema de les rebaixes, amb el tema dels horaris, dels festius, i és
un tema que volem consensuar al màxim amb el sector, cercant
el benefici especialment del que és el petit comerç.
Però deia que volem fugir d'aquesta concepció paternalista i
a la defensiva perquè el comerç, el petit comerç, ha de ser
competitiu, no pot estar a la defensiva tota la vida. En aquest
moment hi ha distints instruments: Per una part el Pla C, el pla
de qualitat del petit comerç que es fa conjuntament amb Sa
Nostra i en el qual participen les distintes associacions de
comerciants, que serà un diagnòstic seriós que permetrà impulsar
línies per fer el petit comerç competitiu; en aquest sentit les
línies d'ajuts al comerç de la conselleria aniran destinades a
fomentar l'associacionisme a distints nivells fins a entrar en el
darrer detall d'associacions de carrer, de places, etc., perquè
puguin fer promocions conjuntes; aniran destinades a potenciar
els mercats i, per tant, també hi haurà línies de col•laboració amb
els ajuntaments per modernitzar els centres comercials, i línies
destinades a potenciar noves formes de venda, ja sigui la venda
amb ajornaments, amb targetes de crèdit, i sobretot un tema que
comença ja a ser important a altres estats, especialment als Estats
Units, però que ja és aquí, que és el comerç electrònic: el fet que
una petita botiga del municipi més petit de les Illes Balears pugui
vendre mitjançant el correu electrònic a les antípodes del planeta,
és un fet que hem de contemplar i hi volem donar suport des de
la conselleria.
Quant a l'artesania, que també està adscrita dins la Direcció
General de Comerç, jo crec que fins ara ha estat un poc la
Ventafocs del Govern en la qual veim un gran potencial i, per
tant, intentarem ajudar al màxim. Es revisarà el sistema de
concessió de la Carta d'artesans, que estava bastant qüestionada,
en aquest moment tenim un diàleg obert amb el sector d'artesans
i prest modificarem les ordres que regules aquest tema.
I, finalment, pel que fa referència al comerç, en aquest
moment, d'acord amb els nostres serveis jurídics, feim una
anàlisi competencial a partir del que ha estat la modificació de
l'Estatut d'Autonomia per saber exactament fins a on podem
arribar a nivell legislatiu, a nivell normatiu, i no es descarta
treballar en un projecte de llei de comerç interior de les Illes
Balears, però encara estam en una fase -per dir-ho de qualque
manera- d'inventari de les competències que tenim després de la
darrera reforma de l'Estatut d'Autonomia.

Quant al programa d'Indústria, el que seria la Direcció
General d'Indústria pròpiament dita, bé, aquí hi ha una
situació de necessitat de modernitzar les estructures. Com
saben, aquesta direcció general està ubicada a la Torre
Asima, tramita més de 50.000 documents cada any, aquesta
direcció general, i necessita modernització de processos
informàtics i, tal vegada, un canvi d'ubicació perquè
presenta unes incomoditats grans respecte als usuaris.
Aquí hi ha un tema important, que és el Pla sectorial de
pedreres, que és competència de la Direcció General
d'Indústria, competència compartida amb la Conselleria de
Medi Ambient, amb la qual ja hem començat a parlar de
l'eventual modificació del Pla director sectorial de pedreres.
Intensificarem un tant les inspeccions en el tema de pedreres
perquè ens arriben denúncies de veïns quant al fet que tal
vegada no es compleix estrictament la normativa en algunes
pedreres en el tema d'explosions i, per tant, s'ha donat ordre
a la inspecció de vigilar especialment el tema de pedreres i,
igualment, en el tema de benzineres s'intensificaran els
controls per evitar el possible frau i, de qualque manera,
defensar els consumidors.
Quant als temes de promoció industrial, s'obriran noves
línies especialment dirigides a tot el que sigui la qualitat en
el sector de l'empresa amb programes destinats a la
promoció de temes mediambientals dins l'empresa; per
exemple, línies d'ajut per a eficiència energètica a les
empreses, estalvi d'energia, per tant; introducció d'energies
alternatives, minimització de residus, es potenciarà
estratègicament el sector de la indústria del reciclatge i, per
tant, hi haurà línies, i amb una necessària coordinació amb
la Conselleria de Medi Ambient, amb la qual també ja hem
tengut contactes de cara a treure aquestes noves línies.
També dins les línies hi haurà una atenció a tot el que sigui
creació de treball estable, coordinació -una altra vegadaamb la Conselleria de Treball i Formació, intentant que el
tema de la modernització de les empreses també dugui una
millora en la qualitat del treball: en poques paraules, defugir
el treball precari, el treball eventual, per anar a un treball
més estable.
Hi haurà una atenció molt especial a tot el tema dels
productes agroalimentaris que reservaré per al final, quan
parli de les empreses públiques, que ja hi som.
Tema de Fires i Congressos de Balears. Jo he adquirit un
compromís públic que sé que és difícil, però que l'he
adquirit públicament perquè és un tema de primera
necessitat: necessitam un nou recinte firal; actualment el
recinte té uns 5.000 metres quadrats en total, comptant les
oficines, i necessitaríem un recinte firal de 12 a 15.000
metres quadrats, com a mínim 12.000 metres quadrats de
superfície útil d'exposició, perquè en aquest moment no
podem fer la principal fira que és Tecnoturística per falta
d'espai; estam negociant amb Aena però la terminal A, que
va estar disponible fa uns anys, avui ja està ocupada i,
aleshores, segurament dins l'any que ve no podrem celebrar
la Tecnoturística per falta d'espai. Volem donar una nova
dimensió a la política firal, destinada més a fira de negocis
tot i mantenint algunes fires que són interessants pels
productes de les Illes Balears. S'ha reestructurat la plantilla
i es fa una reestructuració de la despesa amb la intenció que
aquesta empresa pública, que presentava un dèficit
relativament important cada any, pugui reduir un poc les
seves despeses.

Em queda l'Institut de Desenvolupament Industrial i els dos
consorcis, el CDER i el CEEI, que aquí inicialment vàrem
detectar que hi havia una superposició de funcions. Per exemple,
tot el que era promoció exterior dels nostres productes es feia
tant des de la Direcció General de Promoció Industrial com des
del Departament de producte balear de l'IDI, com des del CDER.
Aleshores, encara que es mantengui la figura dels dos consorcis
per mantenir la participació, per exemple, de la Mancomunitat
del Raiguer o des distintes institucions, el que volem fer és
unificar la direcció política sota la gerència actual del gerent de
l'Institut de Desenvolupament Industrial en quatre funcions: Una,
departament de qualitat a l'empresa, que es potenciarà moltíssim,
és a dir, assessorament a les empreses per a implantar processos
de qualitat. Segon, una política de sòl industrial, que el tema ha
canviat radicalment: així com fa cinc anys l'estudi que ens va fer
la Universitat detectava que hi havia un excés de sòl industrial a
les Illes Balears, avui els sectors empresarials ens diuen que hi
ha una demanda de sòl industrial; aleshores hem d'estudiar
aquest tema i des de l'Institut de Desenvolupament Industrial, si
és necessari, farem promoció pública de nous polígons
industrials o de serveis segons les necessitats. Tercera línia, la
política de disseny que anteriorment feia l'Institut Balear de
Disseny Industrial, que després, fusionant-se amb Foment, va
donar lloc a l'actual Institut de Desenvolupament Industrial, que
estam revisant; hi ha hagut algunes crítiques de sectors
econòmics que deien que aquesta empresa pública feia
competència deslleial en els temes de disseny i és un tema que
revisam perquè volem delimitar molt bé el que seria
assessorament i impuls de noves tendències en disseny i moda,
etc., del que seria una política de disseny més pròpia d'una
empresa privada. I, finalment, tot el tema del producte balear -a
mi m'agrada més dir producte de les Illes Balears- que aquí dins
hi haurà distintes línies: hi haurà tot el tema del que és la
promoció de la indústria tradicional, calçat, el tema de la fusta,
moble, bijuteria, que naturalment haurem de potenciar les línies
de promoció exterior, assistència a fires, però que nosaltres
volem obrir un nou mercat que curiosament no estava
suficientment explotat, i és el mercat interior, el mercat de les
Illes Balears, tant el mercat de residents com el mercat dels 10
milions de turistes, que creim que una part important podria ser
consumidora dels nostres productes i ambaixadora dels nostres
productes a l'exterior; per tant, una atenció preferent al mercat
interior.
Finalment, un sector estratègic, que serà el sector del
producte agroalimentari, coordinats amb la Conselleria
d'Agricultura, que té un futur important. El tema del vi, el tema
del producte de qualitat, les denominacions d'origen han de tenir
una atenció preferent perquè és la via de trobar una alternativa
econòmica en el sector de l'agricultura, ramaderia i, fins i tot el
de la pesca.

Bé, telegràficament aquestes han estat les principals línies
que intentarem impulsar aquests quatre anys, prest tendrem
ocasió de parlar de concrecions en el tema pressupostari i
estic obert a les seves preguntes. Gràcies per la seva atenció.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el conseller Sr.
Mayol.
EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):
Gràcies, Sr. President. Jo tenc l'honor de presentar no
una política personal d'agricultura i pesca, sinó la política
del pacte de progrés en agricultura i pesca, i procuraré
donar-los una visió general de quin és el plantejament que
es fa.
Crec que la primera qüestió a destacar és que en el
mateix pacte queda explicitat que l'agricultura es
considerarà un sector estratègic, en una paraula, és entendre
i assumir que la política agrària no està en relació al pes
productiu d'aquesta activitat, sinó a la seva importància de
caràcter sociològic i territorial, que és evidentment molt
més gran que el seu pes productiu. En aquests moments
l'estimació que hem de fer, perquè bé, -llavors en parlaremla informació disponible és més aviat precària, però la
nostra estimació està entre 6.000 i 7.000 professionals del
món agrari, però aquests 6.000 o 7.000 professionals del
món agrari, 6.000 o 7.000 pagesos, gestionen i actuen
directament sobre un 80% del territori de les Illes, on es
desenvolupen activitats agràries o ramaderes. En
conseqüència veim que el seu pes no es pot mesurar només
per la seva aportació en el producte interior brut, que tots
sabem que és realment molt esquifida, sinó en relació a la
seva importància amb aquesta altra òptica. Una importància
que també s'ha de destacar en les arrels agràries de la nostra
societat i en la manera d'entendre el món que ens ha duit
l'haver viscut de l'agricultura, com també de la navegació,
durant molts de segles. Per tant, considerar l'agricultura
només des del punt de vista productiu i estrictament
econòmic seria un error que pensam que ha quedat superat
amb els plantejaments que fa el pacte de progrés.
També tenim present que encara que avui el seu pes
econòmic sigui molt limitat, es podrien donar les
circumstàncies en el futur que incrementassin aquest pes: hi
podria haver uns canvis sociològics i econòmics en el
Mediterrani que seria absurd perdre la cultura agrícola o
rural que ens ha caracteritzat. Per altra banda és evident que
la seva importància en la qualitat del paisatge i en la qualitat
de vida de les Illes Balears és també encara avui molt
rellevant.

En aquests moments és una activitat que depèn bàsicament de
les subvencions europees i des dels poders públics de la
Comunitat s'havia arribat a considerar que s'havia de potenciar
aquesta política de subvencions i convertir els pagesos en
jardiners -això és una frase que s'ha utilitzat- però des del punt de
vista de creure que el seu paper havia de ser més paisatgístic que
productiu. No és aquest el nostre plantejament: nosaltres pensam
que l'agricultura és una activitat productiva, li hem de donar el
paper que li correspon, que és la producció d'aliments, amb un
aprofitament sostenible del territori basat en les lleis de la vida,
en els avanços tecnològics que li permet l'actual
desenvolupament científic.
No volem acceptar una visió derrotista, que no hi ha
possibilitats per a l'agricultura a les Balears del segle XXI, i
estam convençuts que això no és així. Aquesta primera presa de
contacte amb el món agrari especialment intensa que hem duit
tot l'equip en les darreres setmanes ens ha fet veure casos que
són realment molt encoratjadors. Els evocaré l'exemple del vi,
que ha passat de ser una producció marginar i de mala qualitat fa
uns anys a ser actualment un sector molt competitiu des del punt
de vista econòmic i amb molts bons resultats tant per als
productors com per als industrials; els evocaré, fins i tot, qualque
exemple de cooperatives amb un gran nombre de pagesos joves
com és el cas de la Cooperativa d'Inca, en molt bona situació de
futur i, fins i tot, bé, de societats molt actives i molt tecnificades
com és el cas d'alguna de les entitats de Sa Pobla o, fins i tot, si
volen un cas quasi anecdòtic però que és indicatiu de la potència,
que és el cas d'una cooperativa eivissenca que enguany a arribat
a exportar taronges a València. Jo crec que això indica que quan
hi ha imaginació i hi ha bona qualitat productiva, el futur està
obert i podem millorar sensiblement la qualitat de vida de la gent
que actualment depèn del camp.
Certament sabem que hi ha problemes, que hi ha problemes
molt greus, especialment en alguns sectors: el de la llet aquests
dies està en els diaris, el problema del futur del secà si els canvis
de política europea a mig termini es concreten, però estam
convençuts que hi ha molta més gent que aquests 6.000 o 7.000
que hem evocat en el principi que tenen un real interès en què el
sector primari reviscoli en aquestes illes i, per tant, si la nostra
política dóna suport als centenars o mils de persones que poden
tenir aquest interès, estam convençuts que es pot millorar.
El nostre objectiu principal és la millora de la renda agrària
dels pagesos. Pensam que si s'obté aquesta renda no hi haurà
problemes d'envelliment, que en aquests moments són crònics,
i no hi haurà problemes d'abandonament que, per desgràcia,
afecten moltes finques de la comunitat, ni de pràctiques no
sostenibles que són sempre una amenaça per a qualsevol sector.
Sabem que per a millorar la renda no hi ha una solució perquè
tampoc no hi ha un sol problema ni una sola situació: és molt
diferent la situació que hi pot haver en el sector hortofrutícola,
que en el cultiu de secà, que a la producció de llet a zones
relativament salinitzades, que a la situació de Menorca i la de
Mallorca, etc., etc.

Tenim clar que la diversificació és la clau per a
l'adaptació a una situació crítica, i per tant ha de ser una
diversificació de solucions, una suma de diverses actuacions
la que pot millorar aquest sector. En aquest sentit hem
dissenyat una sèrie de programes que ara els resumiré molt
breument, i que serien els orientadors o els vertebradors de
la política agrària i pesquera de la Comunitat, encara que a
pesca faré una referència específica un poc més tard.
En primer lloc pensam com un dels eixos en un
programa de qualitat de la producció. La política de
denominacions d'origen ha demostrat molts bons resultats
quan s'ha aplicat, però s'ha aplicat poquíssim en aquestes
illes, i estam perdent el tren quan hi ha comunitats que han
potenciat aquestes denominacions per a una quantitat
enorme de productes, i que en canvi a les Balears està
encara molt restringida. No és l'única possibilitat, hi ha
altres reconeixements de qualitat que també s'han d'aplicar,
i aquesta és una línia que pot tenir molt bons resultats.
Evidentment requereix del que jo diria un contracte moral
de productors i de la societat, en el sentit que els productes
locals seran consumits amb preferència si la qualitat
d'aquests productes és més alta i és sistemàticament
mantinguda. Evidentment la producció a les Balears es fa en
unes circumstàncies que obliguen a uns preus més alts que
a fora, i en conseqüència aquests preus només poden ser
assumits pels consumidors si la qualitat els justifica. En
aquest sentit, en aquest programa de qualitat incloem també
una defensa sanitària de la cabana ramadera, que ens pot
permetre declarar en poc temps les Illes exemptes de
determinats tipus de malaltia, cosa que també pot permetre
una restricció de l'entrada tant d'animals vius com de carn
procedent d'altres bandes on aquestes garanties sanitàries no
existeixin. Ens hem trobat amb campanyes que sempre eren
parcials, mai no arribaven a ser completes, i la intenció és
completar-les en un termini breu, de manera que, espècie
per espècie, puguem anar garantint aquesta qualitat. Dins
aquest programa s'integra naturalment la lluita contra el
frau. Desgraciadament és una cosa que existeix, i hem
d'evitar que aquest contracte moral de més qualitat i més
preu a favor de més consum sigui aprofitat per algunes
persones per no donar la qualitat a la qual aquest tipus de
denominacions obliguen.
Dins el programa de qualitat veim unes possibilitats
extraordinàries per al reconeixement del cultiu biològic de
determinats productes, i en especial ametlles i garroves, que
en realitat no és altra cosa que el cultiu tradicional. Hi ha
molt pocs canvis a introduir a les pràctiques habituals de
cultiu actual d'ametla i garrova per adaptar-les a l'etiqueta
de producció ecològica, cosa que els dóna ara ja un
sobrepreu als mercats continentals que és de molt d'interès
per als nostres productors. El cultiu ecològic hem de dir que
requereix dins aquest programa de qualitat una revisió molt
profunda. Hem trobat un decret recent, que vostès
segurament coneixen, dictat per l'anterior Govern, que
creava una estructura absolutament sobredimensionada, i jo
diria que quasi d'impossible aplicació, amb tot un conjunt de
serveis, patronats, juntes rectores, direccions tècniques,
etcètera, que requeria jo diria que crear una nova
conselleria. Això és impossible, i tenim la impressió que era
dissenyar un mecanisme tan complicat que el seu
funcionament a la pràctica era impossible. En aquest sentit
pensam que és la pròpia conselleria que ha d'assumir
aquestes funcions -en parlarem més envant, quan parlem de
l'organització administrativa- i que és molt possible
impulsar aquesta producció sense caure en l'error d'un
sobredimensionament administratiu. Tenim també dins el
programa de qualitat una prioritat molt clara per a la
producció integrada, és a dir per a aquella que redueix al
mínim necessari l'ús d'adobs i de pesticides sense eliminarlos completament. Hi ha productes -i pos l'exemple, ja que
veig per allà el Sr. Jaume Font, de la patata de sa Pobla- on
la producció biològica seria impossible, però la producció
integrada pot obrir nous mercats i pot millorar preus i
condicions de competitivitat.

Un nou programa, que està íntimament relacionat amb
l'anterior, seria el programa de tecnificació. Crec que he evocat
ja l'existència d'exemples molt importants de grans resultats
d'empreses agràries a les Balears gràcies a una base tecnològica
puntera, i consideram que aquesta és una iniciativa que s'ha de
recolzar de la manera més activa possible. En aquests moments
hi ha exportacions molt sòlides, no sols al Regne Unit, sinó
també a molts d'altres països europeus, i fins i tot països
extracomunitaris. Hi ha cooperatives que ja tenen venuda la
collita de l'any 2000. Creim que aquest és un exemple magnífic,
que la tecnificació amb els estudis d'oferta i demanda ben duits
a terme pot permetre sortides importants per a moltes de les
organitzacions professionals d'aquestes illes. En aquest sentit
veim possibilitats de tecnificar produccions, com puguin ser
alguns exemples, la creació d'una estació d'alimentació unitària
per a bestiar, que se'ns ha demanat des de Campos, però que
podria donar servei a tota l'illa de Mallorca: l'estudi que hem
començat, de la possibilitat d'una estació enològica que millori
encara més la producció de vins en aquestes illes; la dotació i
funcionament operatiu d'un laboratori fitopatològic que també
pugui donar serveis a tots els productors, etcètera.
Un nou programa, que de fet he de dir que no fa més que
recollir iniciatives anteriors i ampliar-les, és el de reutilització
d'aigües depurades. Existia, com vostès saben, un protocol del
Govern anterior amb el Ministeri d'Agricultura, però al qual no
feia cap referència el Pla nacional de reguius, és a dir al
document bàsic que estructura les polítiques del Ministeri sobre
aquest tema aquest protocol no havia estat recollit, i a la darrera
conferència sectorial, a Mèrida, vàrem aconseguir que el
Ministeri inclogués el protocol al Pla nacional de reguius, cosa
que li dóna una factibilitat entenem que més real. Per altra banda
s'ha pogut també reviscolar el conveni que existia amb Emaya,
que duia anys sense que es reunís la seva comissió, i ja ha tengut
reunions, esperem que profitoses, pels temes actualment de
reguius de Sant Jordi, que han passat per problemes de manca de
quantitat i de qualitat de l'aigua depurada, que els suposava
moltes dificultats.

Un programa molt relacionat amb els que ha evocat el
vicepresident és el programa de promoció de consum, amb
atenció preferent cap al consumidor local; pensam que és
aquí on el mercat està més obert, i és el consumidor que està
més preparat per reconèixer la qualitat dels productes que es
produeixen a les Illes Balears, no només dels que es
produeixen, sinó dels que s'han produït. Recuperar alguns
productes tradicionals que varen caure víctimes d'una
evolució regressiva de l'agricultura, entenem que és ben
possible, per exemple el pebre de matances, per posar
només un exemple, que l'any passat, com saben vostès ara
s'utilitzen pebres importats del nord d'Àfrica o de Xile, que
tenen una qualitat antioxidant inferior al que es produïa a
l'illa, l'any passat va provocar problemes molt lamentables
als artesans de sobrassada, i que amb una recuperació
d'aquest cultiu seria possible evitar.
També, i també en coordinació amb Vicepresidència,
entenem que el turisme és una font possible de promoció
per a determinats productes; i no és, ni de molt, impossible
convertir els turistes en petits exportadors. Evidentment no
podem pensar en exportacions massives, excepte en alguns
casos concrets; però hi ha altres productes: formatge,
ametlla, vi..., que podrien beneficiar-se d'una política en
aquest sentit.
Un altre programa d'actuació de la Conselleria serà un
programa d'informació i formació dels professionals. En
primer lloc nosaltres mateixos, la Conselleria, té un dèficit
d'informació molt gran. Els evocava que el nombre de
pagesos que tenim l'hem hagut d'estimar a partir de les
dades disponibles a la Seguretat Social, però no tenim el
nombre de pagesos donats d'alta com a autònoms, la
informació és molt deficitària, i consideram que aquesta
informació que permeti planificar amb precisió les
actuacions necessàries s'ha de potenciar. En aquest sentit
s'han iniciat les feines d'un nou cens agrari amb l'Institut
Nacional d'Estadística, i tenim previstes altres actuacions
d'aquest caràcter. Quant a l'aspecte d'informació cap a fora,
esperam editar en poques setmanes els primers butlletins,
tant agrari com pesquer, per donar-li una difusió completa
a través de cooperatives i organitzacions de productors a
tots els nivells, però no només als productors, sinó també a
qualsevol altre sector, i especialment als formadors d'opinió,
on evidentment figuren tots vostès, i per tant tots els
diputats i tots els polítics de les Illes rebran aquests
butlletins, per estar al corrent de la situació agrària i
pesquera de la Comunitat.

Tenim també intencions de potenciar la formació dels joves
agricultors. Vostès saben que l'ensenyament reglat en aquest
aspecte ha caigut en picat, i únicament en aquest moment es
manté una activitat molt petita a l'illa de Menorca. Les
formacions professionals agràries aquí han acabat per
desaparèixer, però en coordinació amb la Conselleria d'Educació
farem els possibles per recuperar algunes actuacions en aquest
sentit, i sobretot accentuar una formació, que ha de ser
minoritària, evidentment ara no s'ha de pensar que el sector
agrari torni a tenir un pes demogràfic important, però sí que els
mils de persones que quedin involucrades en aquesta activitat
han de tenir una formació tan tecnològica com sigui possible per
a la seva activitat. No es pot mantenir l'activitat amb la rutina del
passat, sinó que s'han d'incorporar totes les noves tècniques. En
aquest sentit ja per l'any que ve, i en parlarem supòs el dia que hi
hagi la presentació de pressuposts, hem obert al projecte, i si el
Parlament ho autoritza, una línia de beques per fer més fàcil als
joves mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers, que
vulguin tenir una formació a l'exterior, que puguin disposar d'uns
fons que els permetin finançar aquests estudis.
El darrer programa seria un programa de col•laboració
exterior. Nosaltres entenem que la política que es fa a les Balears
és una política evidentment extraordinàriament condicionada, la
política agrària, tant per Brussel•les com per Madrid, però no
podem renunciar a la possibilitat, encara que sabem, coneixem
les nostres possibilitats, sabem que són petites, però no perquè
siguin petites hem de renunciar a elles, d'incidir a la formació
d'aquesta política estatal o europea. En aquest sentit hem iniciat
la redacció del pròxim programa operatiu per l'objectiu 2, que
inclourà una gran part de l'illa de Mallorca, la totalitat de l'illa de
Menorca, i quasi la totalitat de l'illa d'Eivissa, de manera que els
fons europeus relacionats amb aquest programa siguin
disponibles tan prest com sigui possible. Promourem una relació
fluïda i creixent amb la resta de països catalans, i naturalment
amb l'Estat espanyol.
Els criteris de prioritat política que s'aplicaran a tots aquests
programes seran en primer lloc el de recolzament als agricultors
professionals, un recolzament que no ha de ser exclusiu, entenem
que els agricultors a temps parcial, o fins i tot les persones que
fan agricultura com a hobby farmers també necessiten un suport
de la Conselleria, però és lògic que la Conselleria tengui, i ha de
tenir d'una manera molt clara, un recolzament específic i
prioritari cap als professionals del sector agrari. Hi haurà, i hi ha
ja, una prioritat també cap als joves agricultors, que són
justament els que necessiten un major estímul per continuar amb
aquesta activitat; i hi haurà i hi ha ja un recolzament prioritari
cap a les organitzacions de productors, cooperatives, societats
agràries de transformació, agrupacions de defensa sanitària,
etcètera.
Quant a pesca, resumiré breument, ja que el rellotge no
s'atura, les nostres prioritats; i he de dir que la primera serà
recollir el testimoni que va deixar el Govern anterior, en relació
al Pla de pesca. El Pla de pesca és un document consensuat amb
totes les organitzacions professionals de pescadors, amb totes les
confraries, i que permetria superar una situació absolutament
ridícula, que és la divisió entre aigües interiors i aigües exteriors
de la Comunitat Autònoma. Les aigües interiors i exteriors estan
delimitades per línies rectes entre caps de les Illes, i en
conseqüència, si vostès surten a pescar del port de Sóller, només
en sortir del port de Sóller ja estan en aigües que depenen
directament de l'Estat. En canvi, si surten de Palma poden
navegar moltes milles en aigües de la Comunitat Autònoma.
Aquesta situació és tan ridícula que fins i tot les talles mínimes
per determinades espècies són distintes en unes aigües que en
altres. Com es poden imaginar, la racionalitat d'una gestió en
aquestes circumstàncies és més que discutible, i la possible
solució és un pla de pesca que inclogui homogèniament aigües
interiors i exteriors, i estableixi una base de cooperació directa
i concreta, i una corresponsabilització, tant de les autoritats
autonòmiques com de les autoritats estatals. El Pla està bloquejat
al Ministeri des de fa mesos. Hem iniciat els contactes per veure
de desbloquejar aquesta situació, i els avanç que és possible que

els demani el seu suport, que esper que serà unànime, per
desbloquejar aquest tema en el futur.
Tenguin present, per exemple, i en el cas d'Eivissa això
és especialment clar, que la situació actual comporta una
competitivitat amb flotes externes absolutament discutible.
Els pescadors que acudeixen als mateixos caladors que els
pescadors d'Eivissa des de la península vénen amb un
combustible extraordinàriament més barat, i vénen amb un
recolzament de fons europeus per reconversió de flota molt
més generós. En conseqüència els seus costs són molt
inferiors i estan efectuant una competència que en termes de
justícia es podria qualificar de deslleial; en termes legals no
és així, excepte quan aquests pescadors no han acceptat les
ordenances pesqueres del Govern de la Comunitat,
incomplint horaris etcètera, per la qual cosa mantenim la
tramitació d'expedients sancionadors en quantitats molt
importants.
Hi ha altres temes de pesca professional que s'han de
millorar, i tenim en elaboració diferents reglamentacions,
resoldre temes de canvis de ports base, d'horaris, de
potències, etcètera. També s'incardinaria dins el Pla de
pesca una millor reglamentació de la pesca esportiva, que la
requereix; i en general l'objectiu ha de ser que no és possible
augmentar el nivell de vida dels pescadors de les Balears
amb més captures, sinó amb més valor afegit de les captures
que puguin obtenir. Hem iniciat les feines per les ajudes
estructurals de la Comunitat Europea. Aquest Pla Ifop serà
el darrer, acabarà l'any 2006, serà el darrer que hi haurà a la
política europea, per tant és la darrera oportunitat per a la
renovació de flotes de les Illes Balears i també per
subvencionar la paralització d'algunes que són absolutament
inadaptables a una pesca sostenible, com pugui ser la pesca
de sardineta dins la badia de Palma. Aquests fons estan en
plena discussió al Ministeri, i he d'anunciar per part nostra
amb molt bon sentiment, que la conferència sectorial de
pesca va acceptar que el criteri d'insularitat sigui tengut
present a l'hora de repartir aquests fons estructurals.
Tenguin present que en els passats fons estructurals la
Comunitat Autònoma de Madrid va tenir més fons
estructurals europeus per a la pesca que la Comunitat
Autònoma de Balears. La pesca també intervé en l'ordenació
de mercats, i evidentment el mercat de peix de Madrid és
important, però així i tot crec que és una situació
injustificable.

La política pesquera també inclou la política de reserves
marines, saben que estan declarades a Mallorca, Menorca i
Eivissa, però fins ara és allò que els especialistes denominen
paper park, són reserves de paper, estan al butlletí oficial, però a
la realitat no hi ha boies, no estan senyalitzades, no hi ha
publicacions perquè els pescadors tenguin coneixement d'això,
no hi ha vigilància. Aquest és un tema prioritari, en aquest
moment la Direcció General de Pesca està elaborant els
projectes, i esperam les benediccions pressupostàries necessàries
perquè es puguin posar en marxa.
Som conscients que els temes de disciplina s'han
d'augmentar. Esperam que això pugui també fer-se
immediatament, i també hem tengut molt bona resposta per part
de la delegació del Govern, per tal que la Guàrdia Civil de la
Mar mantengui i incrementi el conveni existent amb la
Comunitat Autònoma per potenciar aquest aspecte.
La Direcció General de Pesca es fa càrrec amb caràcter
immediat de les titulacions nàutiques, tant professionals com
esportives, i serà una altra de les línies de treball de la Direcció
General.
I finalment, en temes d'aqüicultura, pensam que és un sector
que en aquests moments està relativament dormit per
circumstàncies de mercat, però que no hem de perdre el tren i
hem de millorar alguns aspectes tecnològics d'aquest sector, i
especialment pensam en espècies alternatives al seu cultiu, com
puguin ser el déntol o la serviola, perquè altres com la dorada,
que en aquests moments és la base del mercat d'aqüicultura, ja
s'estan produint a altres orígens geogràfics a uns preus molt més
competitius, i no té sentit encaparrotar-se en produir allò que els
altres saben fer més barat que nosaltres.
Dos darrers punts que voldria tocar és que la política, tant en
agricultura com en pesca, d'aquest govern vol ser una política
participativa. En aquest sentit assumim que no es pot dictar una
política des del Govern, sinó que s'ha d'impulsar, estimular,
liderar en certa mesura, però no imposar. No hem de
monopolitzar a les institucions l'acció política. Creim en la
participació del sector, ens hem compromès a una política de
portes obertes i a una política no sectària. Hem iniciat actuacions
en aquest sentit que poden ser demostratives d'aquest nou talant,
com són la constitució de la Comissió agrícola i pesquera
interinsular, per assegurar unes transferències fluïdes als consells
insulars de Menorca i Eivissa, que com vostès saben es fan a
primer de gener. Ja s'ha reunit dues vegades aquesta comissió, i
s'ha publicat la norma que la regula. Hem reformat la normativa
dels consells agrari i pesquer. Els consells fins ara eren presidits
pel conseller. Entenem que el conseller té l'obligació de ser en
aquests consells, però els consells com a organismes de
participació han de poder ser interlocutors del conseller, el
problema que els presideixi el conseller és que de manera
conscient o inconscient, quan aquests consells són incòmodes no
es reunien, i és el que passava en els darrers anys. En aquests
moments ja s'està consensuant amb els sectors les persones que
han de presidir aquestes organitzacions, i que consideram
absolutament vitals per al manteniment d'una política
consensuada en aquest sentit. El Consell pesquer s'ha de dir que
va una mica més endarrerit que els consells agraris, perquè hem
hagut de convocar eleccions a les confraries de pescadors, i per
tant no tendria sentit constituir el Consell fins que les confraries
no tenguin aquests nous representants.

Hem dotat la reserva marina de Mallorca d'un comitè de
seguiment, que també és una forma de participació, i l'ordre
per la qual es crea aquest comitè de seguiment a Menorca i
a Eivissa està ja redactada i en tramitació. I finalment hem
reunit el passat dilluns, com molts de vostès saben, una
conferència de regidors d'agricultura, informal però molt
participativa, ha estat una primera passa, i pels resultats que
va tenir, creim que pot tenir molta utilitat per estendre la
informació i la participació a altres sectors.
Tot això enllaça amb una reforma administrativa
imprescindible. La Conselleria d'Agricultura, millor dit, la
part d'agricultura de la Conselleria d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria, realment tenia una estructura similar a
la que tenia fa deu anys, amb una concentració
administrativa a Palma, i amb una pèrdua de pes de la
pròpia conselleria en favor de les empreses públiques.
L'ocasió de la divisió de funcions amb Vicepresidència, i de
la transferència als consells insulars de Menorca i Eivissa,
ens fa veure que aquest és el moment oportú per
reestructurar una miqueta l'administració de la Conselleria,
prioritzar el seu paper d'assessorament als pagesos,
prioritzar la possibilitat de simplificar els tràmits, i per tant
hi haurà una revisió d'organigrama, que s'ha iniciat ja amb
la creació de la nova Direcció General d'Infraestructures
Agràries, que passarà a ser de Desenvolupament Rural; la
potenciació de les delegacions comarcals, hi ha ja una
inversió feta informàtica molt important, però ha de fer
absolutament innecessari que cap pagès es desplaci a Palma
per cap tràmit, sinó que el pugui fer a la delegació comarcal
que tengui més pròxima. Evidentment per això ens farà falta
potenciar un servei d'agències comarcals, que no existia,
potenciar un servei de relacions amb programes europeus,
que no existia, i tal vegada no tant incrementar els recursos
humans sinó corregir la seva actual distribució.
Acab amb una referència a les empreses públiques. La
Conselleria era titular de tres societats anònimes, una d'elles
compartida amb els consells insulars: les empreses Semilla,
Seamasa i Ibabsa, l'Institut de Biologia Animal, que és el
que està compartit amb els consells insulars. En acabar
aquest any només hi haurà dues empreses, Seamasa està en
procés de dissolució, i esperam que el consorci que existeix
per a la gestió dels fons 5b, atès que acaben al final d'aquest
any, també es pugui dissoldre. Consideram que aquestes
dues firmes serien innecessàries, i mantenir-les seria una
despesa absolutament improductiva. Per altra banda les dues
societats, Semilla i Ibabsa, al llarg d'aquesta legislatura
quedaran refoses en una sola, que serà una societat de servei
als agricultors i els ramaders, i que esperam poder culminar
aquesta feina gradual, de forma que en cap moment aquesta
transició impliqui una reducció dels serveis que actualment
es presten.

Vull acabar simplement informant que els nous gerents han
estat contractats per quatre anys, amb sous de director general i
sense cap blindatge, i que la situació anterior no era aquesta.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Primer de tot vull rectificar,
que he dit que acompanyava el conseller el secretari general
tècnic, i dir que aquest no acompanya el conseller; i també
demanar, i d'acord amb una nota del president del Parlament, que
per favor tenguin els mòbils o bé desconnectats o bé sense so.
Ara procediria a la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els diputats i els grups puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions.
EL SR. OLIVER I MUT:
Nosaltres demanam 30 minuts, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Se suspèn la sessió per 30 minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Per tal de formular preguntes o observacions procedeix tot
seguit a la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr. Santiago Ferrer.
EL SR. FERRER I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Començaré la intervenció alabant,
encara que no sigui aquesta la finalitat, que el Sr. Conseller
cregui molt important fomentar l'aparició de dades per illes i
també per municipis. En el cas de Formentera la coincidència
entre l'illa i el municipi fa que aquest foment de la investigació
sigui encara més important.
El tema dels fons europeus, que també s'ha esmentat, que és
un dels objectius d'aquesta conselleria, concretament de la
Direcció General d'Economia, és molt important que es doni un
suport, no sé de quina manera, perquè els municipis puguin
accedir a aquests fons, i crec que seria molt important donar
servei o fer algun tipus d'entesa amb la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears per tal que aquests fons europeus
puguen arribar, i no només sia una cosa de la Conselleria o del
Govern, que a vegades queda molt allunyada del que són els
municipis, i en el fons del que són els ciutadans.

Estam també d'acord amb la necessitat de modificar el Pla
director sectorial d'equipaments comercials, sobretot amb
adaptar-lo a les diferents realitats socials de cada illa i de
cada municipi. Està claríssim que no és el mateix una ciutat
com Palma, que pot tenir uns paràmetres i uns barems de
consum molt diferents del Pla de Mallorca, i per suposat del
que serien altre tipus de municipis o d'illes turístiques. Per
tant, s'ha de fer una lectura molt adequada i molt adaptada
a cada municipi i a cada illa. El Pla Ç, que vostè en parlava
abans, per la meva experiència anterior, està claríssim que
de moment no ha servit per res. Un pla que tenia un
pressupost de més 130 milions de pessetes, i on una entitat
de crèdit molt important i aquest govern hi tenien, en
principi pareixia, dipositats molts d'esforços i moltes
esperances, la realitat de les empreses i de les associacions
d'empresaris, sincerament s'havia criticat moltíssim, i crec
que ningú no havia arribat a saber per què i a qui anava
adreçat aquest pla. Fora molt important, i a la millor una
sessió monogràfica dins aquest parlament, o dins aquesta
comissió, atès que era una pla que ja he dit que s'hi havien
dipositat moltes esperances, fora important posar-li llum i
que tots sabéssem exactament què es pretenia amb aquest
pla, i que no doni la sensació que era un altre fòrum perquè
uns, diré, ens hi anàssem a atipar de tant en tant, i parlàssem
de coses que en realitat ni interessaven ni arreglaven res a
ningú.
El tema dels ajuts a les empreses i als municipis de les
associacions, és important fugir de la idea del subsidi. Per
desgràcia en el tema agrari el subsidi és una qüestió que és
més aviat de subsistència, però el tema comercial, que és un
tema que ha funcionat, la idea que té el sector a vegades és
que ens han de donar coses perquè ens toca. Llavors el que
hauria de fer la Conselleria jo crec que és partir d'una altra
base, que fos servir d'espoleta perquè hi hagi uns resultats,
però no que el sector ho vegi com una necessitat, com un
part de la renda que ha de percebre aquell any, que té una
quota que són els ajuts de la Conselleria, sinó tot al contrari,
que serveixi per fomentar noves coses, i que es vegi com un
ajut a crear noves coses. Seria molt important fer pedagogia
del que vol dir una subvenció, explicar el que en realitat vol
dir una subvenció, que és ajudar a crear noves coses, i no
pensar que és una cosa que et toca com si fos un subsidi.
Quant a l'artesania, ajudar i crear normatives que facin
una diferència molt artesania entre el que és artesania i el
que és comercialització. A vegades -i jo parl del que més
conec, en aquest cas és Formentera- et trobes amb que els
que pareixen comerciants en realitat són comercialitzadors,
i de vegades de coses produïdes molt lluny d'aquesta
comunitat. Això no vol dir que sia dolent, però sí és fer una
diferència en aquest aspecte, perquè els vertaders artesans
queden en inferioritat de condicions i queden minusvalorats
perquè la seva producció es posa a l'altura d'altres coses, i
hi ha unes confusions en preus i en qualitats, que fan que els
artesans perdin importància.

Al tema de fires i congressos és molt important contemplar
les necessitats de cada illa. Estarem d'acord que en aquest cas
Mallorca necessita una instal•lació de fires i congressos que doni
resposta a les necessitats que hi ha, però també és cert que la
resta d'illes han de tenir una participació i s'ha de fomentar
aquestes illes i congressos perquè si no caiem en què tot sempre
es fa a la mateixa banda. També fóra necessari que dins la
Direcció General d'Economia aquests estudis i aquestes
prospeccions vagin encaminades a donar directrius a aquests
empresaris per saber on els va bé anar, on és important, a quines
fires, no només a nivell d'Illes Balears, sinó a quines fires han
d'anar que els donin un resultat per a la seva producció.
Quant a l'estudi de les necessitats de sòl d'indústria, que jo
més que d'indústria parlaria de sòl de serveis perquè sòl
industrial a vegades és evident que segons a quins municipis no
és important, crec que és molt important que, en coordinació amb
els municipis, es faci una tasca d'estudi de veritat, que no
sorgeixin els sòls de serveis que a certes bandes es confon en
realitat quin ús tenen: són de serveis?, són comercials?; per tant,
seria molt important que amb els municipis això s'estudiàs molt
intensament.
També estic molt d'acord en el fet que el mercat interior és un
mercat que s'ha de fomentar moltíssim i que s'ha de potenciar,
perquè a vegades ens perdem en anar a buscar els consumidors
molt lluny d'aquí amb l'esforç que té això en temps i economia
i, en canvi deixam anar un mercat importantíssim, ja no només
el mercat interior dels residents en aquests illes, sinó els
mateixos turistes, que és veritat que és una potència de consum
importantíssima que es deixa anar. Per suposat, centrar a les
empreses turístiques o a les empreses que es dediquen al turisme
per potenciar aquest mercat i per engrandir-lo idò ja seria una
cosa que encara seria molt més interessant.
Quant a la part que ha exposat el conseller d'Agricultura,
estam d'acord en el fet que l'agricultura s'ha de pensar com a un
sector estratègic per la importància social que té, però també jo
em preguntaria si és cert que el terme jardiner per a un senyor
que és pagès i que se sent pagès és un terme denigrant -jo
consider que és un terme denigrant, sense intentar ofendre els
jardiners- però a vegades ens preguntam: si no són jardiners i no
poden ser pagesos perquè la rendibilitat d'aquests cultius no ho
permet, llavors què han de ser? I què han de ser em referesc no
només al pagès sinó que em referesc al territori que deixam orfe
de jardiners i de pagesos. En el cas de Formentera, i perdoni que
aprofundeixi tant, ens trobam que certament és molt difícil donar
una rendibilitat a aquests cultius, encara que estic convençut que
certs cultius tradicionals tendrien una demanda si hi hagués una
oferta suficient, i hi ha hagut proves més d'una vegada que han
funcionat, però la idea és aquesta: qui guardarà el territori si
aquests pagesos no poden fer de pagesos perquè no hi ha una
rendibilitat, i certament el terme jardiner és un terme que jo
consider despectiu? Hauríem de pensar en això.

També consideram les peculiaritats de cada territori, que
fan que l'estructura de la propietat, en alguns casos de
minifundisme, i els usos que es poden donar en aquesta
propietat pràcticament només de secà, fan que a l'hora de
produir hauríem de pensar en..., el terme col•lectivitzar
potser no és l'adequat, però sí que certes explotacions només
tendrien sentit si es dóna que una mateixa persona pugui
explotar diferents terrenys sigui de qui sigui la propietat;
hauríem d'anar cap a fórmules que sigui més àgil i més
factible poder aconseguir més terreny perquè aquestes
explotacions tenguessin sentit. Això vol dir, una altra
vegada, atenció i respecte a la realitat socioeconòmica de
cada illa i tenir en compte la tradició i el costum perquè, per
una banda, conservar aquesta tradició i aquest costum i, per
altra banda, si una cosa va arribar a ser tradició i costum era
per alguna cosa, no era un caprici.
El tema de les aigües depurades en els llocs on, com
Formentera, la pluja encara és més escassa té encara més
importància i per això, juntament amb la Conselleria de
Medi Ambient, amb (...) o amb els departaments que sigui,
seria important que el posàssim i que li donàssim una
agilitat perquè això pugui ser possible.
Ja acabant, en el tema de pesca, quan vostè es referia a
la competència que tenim per part de les flotes d'altres
comunitats autònomes, Formentera és el lloc que més prop
està de la península i, malgrat que tenim una flota molt
discreta en nombre, sí que és cert que importància social sí
que en té, perquè és el segon sector després del turisme i el
que són els serveis auxiliars al turisme, és el sector en
importància econòmica de Formentera que queda totalment
desemparat per la manca d'inspecció i per aquesta normativa
tan difusa que feim de la diferència entre aigües interiors i
aigües exteriors. Per desgràcia les administracions s'han
inhibit bastant en el tema de les inspeccions i quan no
s'inhibeixen els expedients acaben amb unes infraccions que
realment a vegades són ridícules i fan que a aquestes flotes
de fora els sigui molt rendible venir a pescar a les nostres
illes i, com vostè deia, els ajuts que ells tenen quant a petroli
i a renovació de flotes, fan que les nostres flotes no hi
puguin competir. Li demanaríem moltíssima cura i, en la
mesura que sigui possible, comprendre molt i estar molt
atent a aquestes realitats que, malgrat siguin petites, tenen
una importància cabdal per a les societats allà on estan.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la
benvinguda al vicepresident del Govern i al conseller
d'Agricultura, Comerç, Indústria i no sé quantes coses més, i
agrair-los la seva presència i les explicacions que ens han donat.
La veritat és que en tant poc temps s'han assabentat de moltes
coses i ens han donat una explicació bastant ampla dels
programes que tenen de les seves respectives o futures
conselleries. Si em permet, començaré a fer quatre observacions,
poquetes, però només unes petites observacions sobre les àrees
que han tocat ells.
És importantíssim el tema d'informació. Veig que han posat
especial interès en obtenir totes les dades demogràfiques i de
conjuntura econòmica de totes les illes, però especialment és
important també quant als municipis, perquè estam manejant
normalment macroxifres que desvirtuen una mica la realitat dels
pobles, i per començar a fer polítiques econòmiques adequades
crec que és necessari que es coneguin les petites realitats de cada
municipi i, sobretot, separar cada un d'ells perquè cada un té una
estructura diferent i una economia diferent i un mode de vida
diferent i, en realitat, necessitaran unes polítiques econòmiques
diferents. No hem de deixar de tenir present que a Mallorca hi ha
una distinció fonamental entre municipis d'interior i municipis
turístics que necessiten tractaments diferents i que moltes
vegades ens ofuscam o tancam dins la idea que els municipis
turístics tenen tots els avantatges perquè tenen una vida
econòmica pròpia, però també no hem de deixar de part que
aquests municipis turístics moltes vegades tenen altres nuclis
dins el seu propi municipi que no tenen ni poden obtenir mai les
ajudes que tendria un municipi petit sense altra vinculació amb
el turisme, amb el món del turisme, i es fa un tot, o sigui, des del
punt de vista d'ajudes institucionals es fa un tot i aquests
municipis petits també estan mancats de molts de serveis que
també són necessaris per a ells i que fan que la qualitat de vida
en aquests nuclis disminueixi bastant. Crec que és
importantíssim tenir una informació separada i personalitzada de
cada un dels municipis.
Una altra de les coses en què també han fet incidència és en
els fons europeus. Crec que hi ha molta manca d'informació que
ha vengut donada des d'anys enrere, i no tothom ha pogut accedir
a aquests fons europeus. Hi ha hagut municipis discriminats
totalment perquè precisament tenien una manca d'informació
total, una manca d'informació per part del Govern quant a les
necessitats, i una manca d'informació d'aquests municipis quant
al possible accés a aquestes ajudes. Per tant, crec que és una
bona política la informació i, sobretot, donar a conèixer aquests
fons europeus.

Ja passant dins el tema de comerç, és una demanda històrica
del nostre partit la contenció quant a grans equipaments. El
Pla d'equipaments comercials han anunciat que es
modificaria i jo els demanaria que fos prestet, que no
deixassin que això dormís molt de temps, massa més temps,
perquè les grans superfícies s'han menjat una part bastant
important de la xarxa del petit comerç i això ha produït una
degradació important dels centres de les ciutats, i ara costa
moltíssims doblers a l'administració i als particulars tornarlos a rehabilitar i tornar-los a donar vida. Per tant, no deixin
que se'n morin més, sinó que apliquin ja polítiques de
rehabilitació, no només pel que fa a les ajudes tècniques i a
les ajudes quant al que sigui informació i subvencions, sinó
que també s'han de tenir en compte els espais comercials
que ocupen, que quan s'han anat buidant de petits comerços
aquelles zones s'han anat degradant i, per tant, necessiten
mà de mestre i que els espais siguin atractius perquè la gent
hi pugui continuar anant a comprar.
Quant a l'artesania, qui m'ha precedit, el Sr. Ferrer,
també ha fet una petita menció als temes d'artesania. Jo crec
que també és important que hi hagi una distinció amb
l'artesania tradicional perquè, efectivament, hi ha molts
d'artesans que són pseudoartesans, que simplement es
dediquen a vendre artesania i no a fabricar-la; per tant, és
importantíssim que es revisi el sistema de concessió de la
Carta d'artesans i, sobretot, que aquells que la tenen també
tenguin un tractament especial quant a ajudes o quant a
promocions, sobretot.
Quant a indústria, també el Pla sectorial de pedreres
també han anunciat que es modificaria. És ben necessari i,
sobretot, intentar fer un cens real de totes les pedreres que
hi ha en explotació i de totes les pedreres que puguin estar
en situació d'il•legalitat o al•legalitat perquè fan una
competència deslleial a les altres que puguin estar amb tots
els permisos. Crec que tota aquesta elaboració de plans que
es puguin fer i que s'han de fer, evidentment, també haurien
de contribuir a una agilitació de la tramitació dels permisos,
en primer lloc per tenir un control exhaustiu de tot el que es
fa, de tota l'activitat que es fa i, per altra banda, per no
perjudicar aquelles persones que volen anar per la via legal,
perquè moltes vegades ens trobam que el beneficiat és el
que es bota tots els tràmits i, en canvi, els industrials o els
interessats en seguir el tràmit de la llei són els que atura
l'administració. Per tant, hi hauria d'haver un paral•lelisme
entre el control, la planificació i l'agilitació de tramitació
d'expedients. Crec que això és el que vostès fan comptes fer
i, per tant, simplement és un recordatori de tot aquest tema.
Quant al tema industrial, també, és molt important que
es redacti ja, sé que no és de la seva conselleria, és de la
Conselleria de Medi Ambient, però potser podrien incidir
com a part del Govern en el fet que s'agilitàs el Pla de
residus tòxics, perquè tenim un problema important a les
Illes quant a l'eliminació d'aquests residus. A l'illa de
Menorca hi ha com un consorci, ara no sé exactament quin
és el nom, un institut en el qual hi ha agrupats tots aquells
industrials de la bijuteria, que serveix com a element
aglutinador de totes les polítiques i de tot l'assessorament
industrial d'aquests bijuters quant a analítica, quant a control
de qualitat i també quant a eliminació de residus. Això a
Mallorca i a Eivissa crec que no hi és, però a Mallorca, que
hi ha un sector important d'industrials que utilitzen elements
tòxics i de difícil eliminació crec que seria un punt
important d'incidència, sobretot per a la preservació del
medi ambient i per a la conservació de la qualitat.

Bé, ara passaria al tema de Fires i Congressos. Evidentment
és necessari potenciar el muntatge de fires, però també
demanaríem si el Govern -això és una pregunta que faig- ja que
té intenció de potenciar l'organització de fires, a veure si hi
hauria possibilitats d'estendre aquesta organització de fires a
altres indrets que no fossin només Palma. Seria interessant la
construcció d'altres recintes a la part forana per dinamitzar
aquesta part forana, precisament, perquè el teixit industrial no
només es fonamenta a Palma, sinó que també a altres comarques
hi ha una producció industrial importantíssima; per tant serien
llocs allà on potenciar i mostrar aquests productes industrials que
es fan allà i seria un estímul també per a la implantació de noves
empreses a altres indrets de Mallorca i de les altres illes.
També pel que fa a la promoció i a la protecció de les
marques dels productes industrials que es fan aquí, ja se n'ha
parlat altres vegades i és un tema que a mi, professionalment, em
duia una mica de capoll en el sentit que s'hauria de protegir el
producte fet aquí per una raó molt senzilla, que és eliminar la
competència deslleial quant a la venda de productes que
normalment es diuen "Producte de Mallorca" però moltes
vegades es du des dels països de l'est o, fins i tot, de països
orientals. Per tant, s'hauria de crear una marca específica o unes
característiques específiques dels productes que es facin a
Mallorca.
Quant a agricultura és evident que el sector agrícola necessita
mà de mestre i necessita que hi hagi unes polítiques de protecció
i promoció importantíssimes dins el sector agrari. No podem
deixar de banda que el sector primari és el que ens farà
sobreviure, i no voldria ser molt negativa però en època de crisi
qui ha sobreviscut és el que ha tengut l'hortet dins ca seva. Per
tant, crec que s'ha de protegir moltíssim aquest sector com a
element de producció i element no només testimonial, diríem,
sinó que creim que la política que té pensada el Govern en aquest
sentit és adequada. I quant a la qualitat de la producció també hi
ha aquella frase tradicional que se sentia per les places de tots els
pobles de Mallorca, que demanaven, quan veien una tomàtiga
guapa: "És de Mallorca, aquesta?"; idò sí, hem de recuperar
aquest orgull de voler comprar productes nostres i d'exigir
aquests productes cultivats dins Mallorca.
I quant al programa de tecnificació, també, que ha mencionat
el Sr. Mayol, és important també, perquè li contaré una anècdota:
m'he trobat en molts de debats a què he assistit on hi havia
propietaris d'agroturisme i també propietaris de grans hotels, que
sempre hi havia un xoc frontal entre les persones que defensaven
l'agroturisme i les persones que defensaven la planta hotelera
tradicional, tal com està muntada; els agricultors deien que els
hotelers no els compraven els seus productes i els hotelers deien
que era perquè no els duen així com toca. És a dir, els hotelers el
que volen són mongetes totes de la mateixa mida, patates totes
de la mateixa mida, per ells tenir facilitats per després poder-les
elaborar dins les seves cuines. És important també que es doti el
sector agrícola d'aquests elements o mecanismes suficients no
per fer mongetes totes de la mateixa mida, sinó per poder-les
triar, en definitiva.

I sobretot, també, quant a política agrària europea és evident
que som una realitat diferent: som un petit món on hi cap de
tot i, per tant, no ens poden englobar dins les polítiques
europees de forma global, així com ho entenen ells, de
monopolitzar cultius, sinó que aquí hem de voler tenir una
mica de tot perquè és el que necessitam.
Crec que ja només em queda tocar un poquet el tema de
pesca i només li diré dues coses. Encara,
desafortunadament, hi ha pràctiques il•legals que es
produeixen; jo demanaria al Sr. Conseller que fes especial
esment en els temes de vigilància, sobretot de les barques
que empren l'arrossegament il•legal, i també si pensa
continuar amb la sembra -diríem- d'esculls artificials per
augmentar la producció, la cria de peixos i per també evitar
una mica aquestes pràctiques il•legal.
I res, repetir les gràcies per la seva presència i esperar
que les polítiques que pensen dur a terme siguin tot un èxit.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Amer.
LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, Sr. Vicepresident del Govern, Sr. Conseller,
senyors representants alts càrrecs d'aquestes conselleries,
d'allò que estic ben convençuda i com a portaveu del Grup
Parlamentari Socialista és que aquesta política que han
exposat no ha de quedar en paraules, sinó que ben segur
seran realitats ben aviat en aquest malmenat sector primari,
industrial i comercial. He d'expressar també la meva
satisfacció en nom del Grup Parlamentari Socialista per
l'encert d'aquest govern en separar allò que va unir la
passada legislatura, aquesta gran quarterada d'agricultura,
comerç i indústria. També estic contenta d'allò que és el
suport, com ha expressat el Sr. Sampol, de gran part del
sector en separar aquesta gran conselleria que hi havia la
passada legislatura.

Em referiré, en primer lloc, a aspectes que volia comentar del
sector primari. Empreses públiques. Em satisfà aquesta
necessària reestructuració que ha manifestat el Sr. Mayol: és
important la seva dissolució i assumir aquestes funcions que
vèiem que havia de fer la mateixa conselleria, i li voldria
demanar, en tot cas, si pensa algun tipus de societat de gestió
agrària per a realitzar aquestes tasques a més de poder-les
realitzar la mateixa conselleria. En tot cas podria comentar, per
l'efectiva dissolució de Seamasa, com quedaria el complex d'es
Carnatge, que sempre havia estat l'excusa per a mantenir
precàriament aquesta empresa pública de Seamasa.
En formació allò que és important, entenem, és aquesta
formació continuada. Aquí hi ha antics representants sindicals
que sempre ens havien expressat aquesta importància i necessitat
d'arribar als pagesos amb aquesta formació continuada i
organitzada i amb una forta influència, diguéssim, directa dels
mateixos pagesos per saber quines eren realment aquestes
necessitats. Compartim plenament, també, la recuperació
d'aquests cicles formatius que havien quedat tan sols en un únic
centre, a sa Pobla i, per tant, poder fomentar l'ensenyament reglat
en els cicles formatius i sobretot també, evidentment, per a
aquells que no sigui possibles fomentar la política de beques.
En allò que, Sr. Conseller, evidentment li donam suport,
perquè a més jo li he de dir que havia estat un compromís i tot
per part de l'anterior govern que no havíem vist realitzat, és la
informació directa al pagès, una informació àgil que evidentment
es traduiria en aquest butlletí agrari i pesquer a qual vostè ens ha
fet esment. Són importants, entenc, aquests temes de formació
per afavorir un dels vells problemes que sempre hem tengut aquí,
que és aquesta piràmide invertida que constitueix la població
pagesa, les pageses i els pagesos. Per tant, afavorir la
incorporació de joves, de joves més preparats, a aquest sector, i
per això evidentment és important parlar que sigui atractiu i que
la renda agrària i la qualitat de vida millori i es faci atractiva. En
concret hi ha una qüestió: a veure si s'ha plantejat donar
continuïtat a allò que se'ns havia expressat ja a les passades
legislatures d'un banc de terres per afavorir, precisament, aquesta
incorporació de nous pagesos que en aquests moments potser no
tenen la possibilitat de conrar les terres. Respecte a aquesta
qualitat de vida, entenem que és important la millora d'aquestes
infraestructures en tot allò que afecta a camins, electrificació,
telefonia, aigua, i també una altra pregunta és si pensa que es
puguin realitzar a nivell d'illes uns plans plurianuals per a la
realització d'aquestes infraestructures.
Celebram, evidentment, aquesta priorització; ben segur que
ha de ser una realitat que s'afavoreixi el reguiu amb aigües
depurades i no sigui sempre l'agricultura la culpable del gran
consum d'aigua que sempre se li atribueix.
Evidentment per aquest atractiu que ha de ser l'agricultura per
als pagesos és important la renda agrària, per això ha parlat
també de qualitat del producte, ha parlat de promoció d'aquells
productes i, per tant, incentivar aquesta agricultura productiva
aquesta imatge. S'ha parlat de producció integrada, d'agricultura
ecològica, i jo li demanaria també si pensa amb algun tipus
d'etiquetatge o si ho veuria amb més globalitat a nivell d'Unió
Europea per afavorir precisament aquesta seguretat en els
consumidors, que després de vertaderes crisis que s'han patit a
nivell de consumidors d'imatge, determinar els productes a nivell
europeu, fa falta donar aquesta seguretat.

En el tema de la pesca hem de dir que benvingut el Pla
de pesca, tantes vegades que n'hem parlat, i a veure si és una
realitat. Ens complau, sobretot, el tema de política de
reserves marines i esperam que es tradueixi ja amb fets allò
que ha de ser una vertadera política no de paper sinó de fets,
les reserves marines.
I allò en què evidentment coincidim plenament és en la
participació, jo crec que un dels temes bàsics i pendents era
la participació del sector en tota la política que s'hagi de dur
a terme en agricultura, en el sector primari, i les paraules
que ens ha dit el conseller de constitució de la comissió
agrícola i pesquera a nivell interinsular, la reforma del
consell agrari, ens satisfà completament la reunió que ha
tengut amb els representants de l'administració local, és
important la participació de tots els municipis en reviscolar
aquest sector i (...) comitè de seguiment de les reserves
marines. Allò que consideram bàsic és també arribar als
propis pagesos amb les mateixes oficines, aprofitar millor
les mateixes oficines de les delegacions comarcals en els sis
pobles que tenim a Mallorca, en els dos que tenim a
Menorca o un que hi ha a Eivissa.
Ja ho va dir no fa massa el vicepresident Sampol en
aquest seminari Blanquerna, que deia exactament que un
país sense agricultura ni ramaderia és un país hipotecat.
Evidentment, Sr. Sampol, són importants els esforços que
puguem fer en aquesta economia terciaritzada pel turisme,
i estam parlant precisament de tots aquests altres sectors no
turístics, el suport a aquesta petita i mitjana empresa
comercial, i és evident que no és tan sols l'aportació
econòmica, el mateix que ens passava amb el sector agrari,
no és just aquest baix pes que té dins el PIB, dins el
producte interior brut, sinó que hi ha qualque cosa més.
Això també ens passa en el que feia esment del sector
comercial: són importants els esforços que puguem fer per
la part econòmica, però també aquest teixit social que manté
els centres de les ciutats, que en moltes ocasions -jo venc
d'un poble com és Manacor- que veim com el centre de la
ciutat està patint en aquests moments greus problemes si no
hi ha un pla com aquell a què vostè ha fet esment, aquest
Pla C, on s'ha d'incentivar l'associacionisme, s'ha de
participar amb els ajuntaments, s'han de fer tècniques de
formació, de venda, etc. Ho consideram importantíssim
abans que desaparegui tot aquest teixit important que, ja dic,
té un pes econòmic però també un pes importantíssim
socialment.

Hem de deixar l'artesania que sigui la Ventafocs, com deia
vostè; fa falta parlar-ne i li demanaria si pensa crear centres
artesanals, creació d'alguns centres artesanals per illes, és
important destacar la diferenciació per illes.
En tema industrial, què hem d'anar a dir? També reforçar la
petita empresa industrial i sobretot el foment de la indústria
agroalimentària, i avui estam parlant precisament de connectar
tot el que és el sector primari també amb aquesta part industrial;
pensam que són importants tots els esforços que es puguin
realitzar en aquest sentit i, sobretot, en el tema de rellançar tota
aquesta indústria tradicional, que hem vist com ha patit tots
aquests anys, aquesta indústria del calçat, aquesta indústria
relacionada amb la bijuteria, amb el moble o amb el mateix
sector tèxtil. Estam d'acord en el fet que són sectors estratègics
i que, per tant, han de tenir una atenció preferent en el que sigui
imatge, denominació d'origen..., per reforçar.
Vull acabar parlant d'aquesta part de comerç i indústria.
Benvinguda la modificació de la revisió del Pla de pedreres i,
sobretot, recordar-li, Sr. Sampol, allò que ens han expressat ja
molts de veïnats: que no anava amb la mateixa filosofia del Pla
de pedreres la no ampliació, encara més, i estic recordant en
concret les poques que hi havia aquí a Mallorca, de son Corp i
son Corpet, segur que ho té present.
Coincidim plenament -ja acabaré la meva intervenció- amb
aquestes iniciatives que ha exposat, tenen una tasca, ben segur,
ben feixuga, però no dubtam dels bons resultats. És una
exigència, jo crec que hem de respondre a aquesta il•lusió de
tanta gent que ens ha donat suport i, per tant, un suport exigent
a la seva política. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Amer. Per contestar té la paraula el
vicepresident, Pere Sampol.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere Sampol i
Mas):
Si li sembla bé, Sr. President, tornarem dividir els torns i
prometem brevetat, i després donaríem un torn al grup Popular,
en deferència al grup.
Bé, alguns temes han estat compartits i especialment les
referències al que ha de ser la informació que recapti el Govern
dels distints sectors socials. Aquí hi ha un instrument bàsic, que
és l'Institut Balear d'Estadística complementat amb aquest nou
institut que serà l'Institut Balear d'Economia i Sociologia.
Naturalment compartim la necessitat de fer estudis per illes, però
el nostre compromís i el del director general d'Economia, com he
dit abans, és anar als estudis per municipis, i en aquest moment
estam estudiant la possibilitat de ja fer un pla pilot a un municipi,
naturalment suposam que ja haurà de ser a compte dels
pressuposts de l'any que ve, per veure realment quines
possibilitats ofereix el tema i després s'estendria a tots els
municipis de les Illes Balears. Ara, tenim una dificultat: per
exemple, en aquest moment els sistemes informàtics de l'Institut
Balear d'Estadística, els ordinadors, no admeten el programa
Windows, per exemple; per tant, haurem de fer una inversió
aquests propers anys per dotar-nos d'instruments moderns. És a
dir, els pos un exemple que aquest tema estava un poc abandonat
i l'hem d'activar.

Coincideixen també els tres portaveus en el tema dels
fons europeus, la necessitat que arribi més informació als
ajuntaments, als municipis i als afectats, als sectors
econòmics en general. Bé, saben que en aquest moment està
en discussió el nou mapa d'ajuts europeus; dins el desembre
començaran a sortir els nous reglaments de la Comissió
Europea i, en definitiva, estam un poc a l'expectativa. Ja
s'estan negociant a distints nivells i tot d'una que ja hi hagi
realitats, per suposat crec que s'haurà d'informar primer de
tot als parlamentaris i després iniciar una ronda informativa
a nivell municipal i a nivell sectorial. El tema és que farem
un bon ús dels fons europeus si la informació arriba als
beneficiaris d'aquests fons.
Amb el Pla director sectorial d'equipaments comercials
feim tota la via que podem. En aquest moment el calendari
és: Prest, molt prest, abans de 15 dies, celebrarem una mesa
del comerç per intentar consensuar les superfícies màximes
del que es considerarà gran superfície comercial.
Naturalment la intenció és fixar uns criteris segons el
nombre d'habitants dels municipis i sense descartar
particularitats per illes. En segon lloc, una vegada aprovat
internament aquest pla se sotmet a l'aprovació de la
Comissió de coordinació de política territorial,
immediatament aniria a Consell de Govern l'aprovació
inicial, que aniria acompanyada d'una suspensió de
llicències, llicències d'autoritzacions prèvies, i l'aprovació
inicial se sotmet a exposició pública, és el moment que tots
els sectors puguin presentar al•legacions, i finalment, però
ja amb la tranquil•litat de tenir suspeses les llicències
d'autoritzacions prèvies, després ja faríem l'aprovació
definitiva. Parlam d'un calendari bastant ràpid.
Quant a artesania, bé, ja he anunciat la revisió dels
criteris per atorgar la Carta d'artesà. En aquest moment es
dialoga amb el col•lectiu per veure com s'adapta a la
realitat; hi havia algunes queixes quant a l'atorgament de
cartes artesanes i... se m'ha fet una aportació..., sí, per part
de la Sra. Amer, de creació de centres artesanals per illes. Jo
crec que és important perquè cada illa té unes
característiques específiques i crec que aquests centres
haurien d'actuar a dos nivells: per una part el que és la
producció, anar cap a la modernització de la producció, i el
tema dels canals de comercialització, que aquí hi entraria el
que és el producte de les Illes Balears, que després el
conseller d'Agricultura completarà la informació.

En el Pla de pedreres ara s'actua a dos nivells: per una part
s'iniciarà la revisió del Pla de pedreres i, per una altra part, jo
tenc ja sobre la taula la possibilitat de revisar l'expedient
d'autorització de les pedreres de son Corp i son Corpet. Se'ns ha
tornat registrar una instància per part de veïns afectats per
aquestes dues possibles noves pedreres i, aleshores, el que farem
serà ordenar una nova inspecció ocular sobre el terreny,
comprovar si els veïns tenen raó en les seves al•legacions i, en
tot cas, estam revisant aquest expedient. Compartesc la necessitat
d'agilitar les tramitacions i crec que hi ha moltes pedreres que
podrien estar en una situació d'al•legalitat, ja immediatament, i
l'administració ha de ser àgil en aquest sentit.
Quant als residus tòxics, tornaria a fer una diferenciació. Una
cosa és un pla de residus tòxics, que crec que s'ha d'emmarcar
dins les competències de la Conselleria de Medi Ambient, i des
de la nostra competència el que treurem seran línies destinades
a la minimització i al tractament de residus tòxics, és a dir, no
basta fer un pla, sinó que després hi ha el tractament d'aquests
residus tòxics i crec que l'experiència de Menorca és exemplar;
precisament tenc previst la setmana que va, si no hi ha res de
nou, visitar els laboratoris i, en tot cas, crec que és un tema que
s'ha d'estendre a totes les Illes.

I quant a la política de sòl industrial i de serveis,
completament d'acord amb el Sr. Ferrer. Tal vegada avui les
demandes van més cap a polígons comercials, de serveis,
que estrictament industrials. Naturalment aquí hi ha d'haver
una política de sòl conjunta amb els ajuntaments, que són
els que damunt els seus planejaments han de qualificar els
terrenys, i a nosaltres, bé, és un tema programàtic però que
també els sectors econòmics ens han demanat que evitem
l'especulació, és a dir, que el que no es pot fer és que es faci
una promoció de sòl industrial des de l'Administració i que
als pocs anys aquests solars industrials tenguin un preu
totalment inassequible per a una empresa que es vol
instal•lar com a nova empresa o que es vol traslladar de
l'interior d'una població cap a aquest polígon. Per tant, aquí
hi ha d'haver una política de sòl industrial i de serveis
pública de tal manera que si es produeix una transmissió
d'aquest sòl industrial no es permeti una especulació sobre
aquest terreny.
Em sembla que he contestat totes les preguntes i vull
agrair-los les seves amables paraules a les dues portaveus i
al portaveu Sr. Ferrer. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Quant a la política de subvencions, que el Sr. Ferrer ha fet un
incís, estam totalment d'acord, és a dir, les línies de subvencions
han d'anar destinades a corregir disfuncions o a fomentar
determinats subsectors o línies. Els posaré un exemple, per
exemple, valgui la redundància: sortia avui o ahir el tema que el
conseller de Treball alertava que s'han multiplicat per cinc els
accidents laborals; bé, aquí es pot actuar només amb inspecció,
però també hem d'actuar amb línies d'ajuts a les empreses perquè
puguin adaptar les seves instal•lacions a les condicions de
seguretat en el treball, perquè si només feim una cosa
segurament provocaríem el tancament de moltes petites empreses
que, adequar la seva maquinària a les condicions de seguretat
que s'exigeixen, té un cost impressionant. Aleshores les línies
han d'anar en aquest sentit.
Quant a Fires i Congressos es plantegen dues qüestions: una,
la possibilitat de compartir fires o exposicions; de fet això ja es
feia en el cas de Menorca, s'estendrà el tema; i l'altra, ja més
complexa, que és la possibilitat de més recintes firals,
concretament a la part forana. Això, d'entrada, amb recursos
propis exclusivament és inviable; ara, de la mateixa manera que
jo no he descartat la participació de la societat dins la construcció
i gestió del nou recinte firal, no descartem que si hi havia
aportació de recursos privats poder estudiar la possibilitat que a
Manacor o a Inca com a capitals de comarques també poder fer
un recinte firal de més reduïdes dimensions. No ho descartin; ara,
això aniria condicionat al fet que el sector privat també
s'implicàs en el tema.

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Mayol.
EL
SR.
CONSELLER
D'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats;
també vull començar per on ha acabat el vicepresident,
agraint les aportacions que s'han fet fins ara i les que ben
segur que es faran a continuació.
Voldria començar amb un comentari sobre el tema de
subsidis i recordar-los que aproximadament l'agricultura a
les Balears rep actualment de l'ordre de 3.000 milions de
pessetes en subsidis. Aquesta és una quantitat
extraordinàriament important, no hi ha cap sector econòmic
que rebi aquest suport de la societat, encara que siguin fons
europeus. Finalment surten de cada una de les nostres
butxaques. Nosaltres entenem que hi ha bàsicament dos
tipus de subsidis: Els subsidis per a incentivar processos
productius, els subsidis per a modernitzar instal•lacions,
modernitzar cultius, crear infraestructures, per a millora de
conreus, i que consideram que són els subsidis que han de
ser prioritaris, és a dir, hem d'ensenyar a pescar i no donar
peix; crec que és una prioritat molt clara i ens
comprometem que els subsidis que es promoguin des de la
Comunitat de les Illes Balears siguin d'aquest tipus. Però
naturalment arriben també subsidis molt importants a nivell
de complement de renda, són subsidis europeus, alguns
productius; entenem que són bons els que incentiven el bon
pagès a incrementar les seves collites, evidentment són
subsidis adequats; subsidis també molt importants de
caràcter ambiental...

Com vostès saben, el problema de l'agricultura a Europa és
absolutament diferent del problema de l'agricultura a les Balears:
l'agricultura a Europa ha mort d'èxit, la política agrària comuna
va aconseguir uns rendiments i unes produccions absolutament
superiors al mercat europeu i, no podent concórrer als mercats
internacionals per problemes de competitivitat de preus, ens hem
trobat que tenim massa llet, tenim massa mantega, tenim massa
coses a Europa i, per tant, la política europea ha anat a
desincentivar les produccions. En els casos en què aquesta
desincentivació es fa amb un criteri ambiental pot ser positiva,
és a dir, passar a tècniques tradicionals, més blanes, que no
siguin tan massives, tan industrialitzades; això entenem que ho
és. Però llavors hi ha, finalment, uns subsidis molt importants
que són superficials: tantes hectàrees sembres, tantes hectàrees
cobres, independentment del ben sembrades que estiguin o la
producció que donin. També és una manera de desincentivar la
producció i ens sembla lamentable, però evidentment, estant a
Europa, no podem deixar d'actuar, deixar de recollir aquests fons
de Brussel•les i passar-los als fons dels pagesos balears, i
naturalment intentarem que siguin com més millor, sense que
això sigui la prioritat política d'aquest govern.

Pas a pesca i som perfectament conscient dels problemes
que vostès ha evocat. En aquests moments tenim oberts
aproximadament 600 expedients d'infracció a Eivissa i
Formentera per part de la flota peninsular, molt dels quals,
evidentment, ens vénen del govern anterior, i que estan, en
fi, resolts o en fase de resolució amb multes que van des de
les 50.000 pessetes als 10 milions, bé, que potencialment
poden ser així. En aquest moment ens hem centrat en multes
entres les 300.000 i les 500.000 pessetes per infracció i hi ha
moltíssims de casos de reincidència; no tenc la xifra total
però li podria proporcionar, si hi té interès. Aquesta situació
és evidentment una situació molt negativa: hi ha vaixells
que han fet un pols amb el govern de les Illes Balears i que
en aquest moment si han de satisfer la totalitat d'aquestes
multes probablement haurien d'amarrar definitivament.
Tenim previstes ja reunions tant amb l'administració
corresponent del País Valencià com amb les confraries de
pescadors afectades per intentar donar una solució a aquesta
situació; la solució passa, evidentment, perquè acceptin la
disciplina imposada al sector pesquer de les Illes Balears i
que no continuïn amb l'abús que hi ha hagut.

En una paraula, reiter que els subsidis o les ajudes que creï la
Comunitat de les Illes Balears seran productives però,
naturalment, recollirem i intentarem que siguin com més millor,
les que arribin estatals i europees de qualsevol categoria.

Ens han parlat del tema dels esculls. Jo els he de dir que
els esculls que s'havien col•locat per part del govern anterior
no han tengut cap tipus de seguiment i ens trobam sense cap
base objectiva per decidir si serveixen per a res o no
serveixen per a res; és molt lamentable perquè, a més a més,
el finançament europeu que hi havia per als esculls obligava
a fer aquest seguiment. Els esculls que es diuen de
producció ens sembla que tenen poc sentit, en canvi els
esculls de protecció per a l'arrossegament són els que poden
ser realment útils i no descartam la possibilitat de potenciar
aquesta línia, però estam intentant precisament aquests dies
contractar amb la Universitat un seguiment del resultat dels
esculls, que seria molt més fiable si s'hagués fet quan
s'implantaren i que ara serà molt més difícil de peritar, però
estam en aquesta línia.

Enllaçaria això, Sr. Ferrer, amb el que vostè parlava sobre
què s'ha de fer allà on el cultiu no és rendible. Per ventura s'ha de
deixar de cultivar; no m'obsessiona mantenir la superfície agrària
de les Balears, crec que seria un error pensar que tots i cada un
dels terrenys que els nostres avantpassats han hagut de cultivar
s'hagi de continuar cultivant. Hi ha fons importants de caràcter
forestal que són molt útils i en aquest moment una de les línies
europees és reconvertir terrenys agraris en terrenys forestals.
Això em sembla molt negatius quan afecta a sòls d'alta producció
però em sembla que pot ser positiu quan afecta a sòls marginals
que s'havien de cultivar en unes situacions d'autarquia i de
dificultats econòmiques que afortunadament ara ja no tenim. No
és preocupant; a més a més aquests fons poden suposar per als
propietaris una bona alternativa perquè els garanteix vint anys de
renda i pensam que pot ser molt útil per evitar els cultius en
situació no sostenible que es donaven i es donen encara, en
algunes àrees, per exemple, de Menorca, on es cultiven terrenys
d'una certa pendent que provoquen processos erosius, i que
l'alternativa dels fons de forestació és una alternativa a
considerar i que dóna una bona alternativa tant a pagesos com a
propietaris.
La qüestió d'extensificació hi és. A Mallorca hi ha pagesos
que conren més de 1.000 hectàrees i alguns les conren molt bé;
en conseqüència és evident que no es pot pensar en tornar a
situacions superades, que la major part de la població s'hagi de
dedicar a l'agricultura perquè depenia de la seva feina muscular
o del bestiar que podia ajudar a fer aquestes tasques. Actualment,
afortunadament, això no és així, i un pagès, un productor pot
treballar i necessita una superfície molt més gran que la que hi
havia; estam en el nivell europeu quant a proporció de població
agrària sobre la total, encara que és cert que és una població molt
envellida, però probablement la base demogràfica de l'agricultura
no ha d'aspirar a incrementar-se, hem d'aspirar al fet que es
renovi.

Quant als temes de disciplina tenim el suport actiu dels
serveis del ministeri i també donen suport al servei de
vigilància amb helicòpter i avioneta que, evidentment, és
molt important. Aquesta no és una política pròpia de la
comunitat, és una política que du a terme el ministeri però
que hem establert una línia de col•laboració que esperam
que sigui molt útil.

Més temes que han estat evocats. Bé, vostès s'han referit
diverses vegades al fet que les xifres són importants però que no
ho són tot. Evidentment som conscients que la política es fa per
a les persones, no per a les xifres, i ho he evocat en el principi:
sense rebutjar que l'objectiu ha de ser millorar la renda agrària,
no podem fer pivotar la política agrària sobre el simple
rendiment econòmic; l'objectiu polític ha de ser la felicitat de les
persones, això és molt mal d'aconseguir però, com a mínim, les
aportacions que hi puguem fer poden estar segurs que seran tan
fortes com puguem.
Per als temes de fons europeus i per a altres fons ja hem
recollit un suggeriment que se'ns ha fet, concretament per part
d'un regidor, de publicar un calendari d'ajudes de manera que els
pagesos puguin tenir aquesta informació a principi d'any. Fins
ara el calendari més important era el zaragozano, el "parenòstic",
que deia quan s'havien de sembrar les coses. Jo crec que ara és
important complementar aquesta informació amb la informació
burocràtica que, per desgràcia, també és important per als
pagesos, en aquest sentit.
Quant al tema del producte balear ens hem trobat una
reglamentació existent de producte balear que exigia només que
la manipulació es fes a les Illes Balears. Hem comanat ja una
reforma d'aquesta reglamentació de forma que si el producte, la
matèria primera per a elaborar el producte balear es pot
aconseguir en els mercats locals, hagi de ser prioritari, és a dir,
no pot ser producte balear un gelat, posem per cas, fet amb llet
en pols, quan llet en pols, a Balears, no n'hi ha, amb vainilla que,
evidentment no cultivam, i amb no sé què més que tampoc no és
d'aquí, és a dir, tot s'ha mesclat aquí però s'ha produït a fora;
entenem que ha de ser una qualificació diferent del que utilitza
producte que sigui d'aquí. En aquest sentit, i per no pegar
sotragades excessivament fortes, la reforma que hem comanat
del reglament és que la utilització de matèria primera no balear
ha de ser prèviament autoritzada per la conselleria, i que si
aquesta està disponible en el mercat li donarem la informació
d'on obtenir-la, que potser no la té, però intentarem evidentment
que sigui matèria primera produïda aquí.
Bé, han parlat alguns de vostès dels temes d'agricultura i
hostaleria, agricultura i turisme. Jo crec que per desgràcia hem
d'evocar aquí una mala experiència a nivell de comunitat
autònoma: hi va haver un moment en què es va creure que la
gran solució per al tema de l'agricultura de les Balears era el
pacte intersectorial -eren unes grans paraules- i que va suposar
una decepció molt gran, en primer lloc, perquè el sector
productiu no estava preparat per a aquest repte; en segon lloc
perquè evidentment un pacte intersectorial té un component
elemental que són els components de preus, i aquests
components de preus jo deia al principi que el pot entendre molt
bé el consumidor individual, el consumidor familiar, però molt
més difícilment el pot assumir el consumidor industrial,
l'hostaler. L'hostaler requereix una concentració de producte, una
uniformitat, i requereix també una uniformitat de
subministrament, no s'han d'acabar les patates a mitja temporada.
Això crec que afortunadament hi ha hagut passes importants en
aquest sentit; el gran pacte va fracassar, però els petits pactes
locals que s'han produït en algunes comarques han funcionat i el
que hem d'intentar és estendre aquestes experiències, no aspirar
al fet que la gran patronal hotelera i la gran federació de
productors facin un pacte i que llavors l'estenguin i el deixen
caure cap als seus associats, sinó que siguin els associats que es
puguin anar posant d'acord a nivell local. Això a nivell local ha
funcionat i hem de potenciar que s'estengui com un exemple
perquè existeix.

No he fet referència a la Societat de Gestió Agrària amb
aquesta paraula, però és justament el producte que tendrem
de la unió de Semilla i d'Ibabsa i que està així previst en el
pacte de govern i, per tant, serà aplicada.
Quant al tema d'es Carnatge de Palma, efectivament es
Carnatge, que és un terreny en part de propietat municipal,
és on s'havien d'ubicar distintes instal•lacions que promovia
Seamasa. Tanmateix la major part de les instal•lacions
previstes no eren en absolut instal•lacions de caràcter
pesquer o de piscicultura, sinó instal•lacions de caràcter
turístic o d'altre tipus. Llavors hem tengut ja un primer
contacte informal amb l'ajuntament per anunciar que li
tornaríem la disponibilitat d'aquests terrenys i l'ajuntament
ha rebut també ofertes de caràcter ambiental o de caràcter
turístic per altres cantons, ofertes que hem pogut conèixer
i que asseguren un respecte ambiental exquisit i que, per
tant, pensam que serà molt positiu per as Carnatge que
aixequem aquesta hipoteca que tenia en forma de la seva
cessió a Seamasa i no hi haurà absolutament ningú
perjudicat, ni l'Ajuntament de Palma, ni els ciutadans, que
finalment són els destinataris de qualsevol acció política.
En els temes dels cursos som conscient i he pres bona
nota dels seus suggeriments. Evidentment els volem
potenciar, recollir les possibilitats que hi hagi amb el fons
social europeu en coordinació amb la Conselleria de Treball
i, els que corresponen a Educació naturalment també.
El tema del banc de terres crec que és un tema important
que per ventura no he explicitat a la meva intervenció, però
quan parlava de prioritat a pagesos professionals i a pagesos
joves aquest ha de ser, evidentment, un dels projectes
prioritaris. Jo li puc enviar, si hi té interès, una còpia del
denominat projecte que tenia el govern anterior i que són
literalment quatre fulls mecanografiats amb exposicions
filosòfiques sobre el tema i que no ens duien enlloc. El banc
de terres no pot ser un anunci per paraules a un diari: "Es
necessita parella de pagesos per cuidar finca" o "Es té finca
i s'ofereix per a pagesos"; no és aquesta, la idea. Tampoc no
és possible comprar terres per als pagesos, com per
desgràcia es va mal entendre, però sí que hem de cercar
fórmules perquè els pagesos tenguin aquesta disponibilitat
amb unes condicions competitives. Evidentment és un tema
complicat. Hi ha un tema de preus de terra en el mercat que
ho dificulta: en el moment que el preu de la terra no està en
relació amb la seva capacitat productiva, que és el que ens
passa, el mercat està completament distorsionat, no hi ha
terres, hi ha solars, i aquest és un problema. Crec que la
política del Govern solucionarà aquest problema, almenys
en part, i serà el moment d'impulsar mesures de crèdits o
d'estímuls per a lloguers a llarg termini o per a adquisició
per part de pagesos, als quals no podrem regalar la terra,
evidentment, però sí que els podríem facilitar finançament
a llarg termini perquè això fos possible. Supòs que serà un
tema del qual haurem de parlar més vegades en aquesta
cambra.

Quant als temes d'aigua, també en prenc nota. Evidentment
estam no només per la reutilització d'aigües depurades, com ja he
assenyalat, que ha de ser una prioritat i naturalment no només a
Palma o a les grans depuradores, sinó també a llocs petits com
pugui ser Formentera i molts dels municipis de l'interior de l'illa,
i també per promoure polítiques d'estalvi de les aigües de reg
mitjançant la modernització d'instal•lacions.
I finalment, la qüestió d'etiquetatge és, efectivament, una part
de la política del que he denominat programes de promoció i de
qualitat, però només és un part; l'etiquetatge ha de respondre a la
qualitat del producte, que és el que ens preocupa més, i creim
que és un camp en el qual no necessitarem fer política de
promoció, ens la fan els infractors de la normativa europea a
Bèlgica, a tantes bandes..., amb la inundació del mercat de
productes molt poc segurs i que cada vegada és la millor
publicitat, per desgràcia, que ens poden fer als productes de
qualitat.
Moltes gràcies, senyors diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Oliver. Sí, el Grup Parlamentari
Popular ha manifestat la intenció de dividir el temps entre el Sr.
Oliver i el Sr. Font.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies..., gràcies, Sr. President. Efectivament.
Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Vicepresident, Sr.
Conseller, en primer lloc vull donar-los les gràcies per aquesta
compareixença del Govern, i sobretot encara més agrair-los que
per una conselleria venguin dos consellers, millor dit, el
vicepresident del Govern i un conseller. I bé, entenem que si
aquesta és l'estructura que ha pensat el Govern, ell és qui
governa, ell és qui té la responsabilitat, que s'estructuri com
vulgui però, en definitiva, nosaltres el que pensam és que veurem
a final de legislatura si això ha estat millor per a l'administrat,
per als ciutadans, perquè és el que en realitat ens ha de preocupar
a tots els governants. Però sobretot també vull agrair al Sr.
Sampol que vengui a aquesta compareixença perquè si és ell que
ha de dur aquestes matèries ens estimam més que sigui ell ja que
informi sobre ella, i crec que per interès, Sr. Mayol, efectivament
és millor que així sigui.

Ens ha donat ja una pinzellada de com pensa estructurar
la conselleria, que li agraïm, i, miri, ja entrant (...) dins la
matèria li he de dir, d'entrada, que procuraré centrar-me en
qualque punt concret, aquí, on li demanaré per ventura una
mica més de concreció, i diré també, a la vegada, que el seu
discurs ens ha semblat un discurs de bones intencions, un
discurs de molta filosofia. Entenc que és que per ventura
poca cosa hi ha per modificar dins aquesta conselleria
perquè hi ha una bona herència, són moltes les coses que
s'han fet, i ja aprofit per dir-li a veure quins de tots els
programes, dels projectes que hi ha en marxa i que
funcionen en aquest moment deixarà de banda i quines
coses posarà realment en marxa; és a dir, que pel sistema un
poc de reducció, per no anar a dir què pensa fer amb aquest
programa, amb aquest pla o amb aquell, aniríem al mètode
de la reducció per dir quins dels que funcionen pensa no
continuar i per quins motius.
Dins el tema d'economia no sabem si hi haurà qualque
matèria residual que quedi dins la Conselleria d'Hisenda. He
entès o he cregut entendre que, la gestió dels fons europeus,
la faria la vicepresidència, però que sembla ser que estarien
dins la Conselleria d'Hisenda, que, a més, aquesta direcció
general d'Economia, que sempre ha estat una direcció que
ben bé no sabíem mai quines eren les funcions clares,
concretes, perquè comprenc que és difícil, i així ho entendrà
també vostè, difícil de dissenyar, si es limitarà a fer aquests
estudis amb els dos instruments que té, que és l'Institut
Balear d'Estadística i l'Institut Balear d'Economia, que diu
que vol unificar, que no hi entram, que ens sembla molt bé.
Ens ha dit que volia fer anàlisis per illes, anàlisis per
municipis, per veure també si hi havia algun subsector
econòmic o sector econòmic que pogués estar en crisi, en
definitiva per fer un diagnòstic dels sectors econòmics, i jo
li deman a veure si ja en tenen algun en marxa, si ja tenen
algun d'aquests estudis que ja hagin encarregat o que la
mateixa conselleria faci. I el Parc Bit on estarà ubicat?, si
estarà ubicat dins aquesta direcció general o si estarà ubicat
dins innovacions tecnològiques o dins la Conselleria
d'Hisenda.
Quant al comerç, dir-li que efectivament és cert que hi
ha un sentiment de paternalisme cap al petit comerç, i jo
crec que és bo que hi hagi aquesta preocupació, aquesta
sensibilitat cap al comerç, no de paternalisme però sí de
sensibilitat, perquè a més tots sabem que són moltes les
famílies que viuen directament del petit comerç. El Pla
director sectorial de comerç, demanaríem també que fos
molt aviat aquesta revisió; dir-li, com vostè ja deu saber,
que el Partit Popular ja ha presentat una proposició no de
llei, on es tracta el tema del concepte de gran superfície i
també la moratòria de la construcció de noves superfícies,
o l'obertura millor dit, fins a l'any 2007. Per tant, entenem
que és important que es faci aquesta revisió del Pla
sectorial; ens agradaria saber, si ens ho pot dir en aquest
moment, amb quins criteris i quines coses són les que
pensen modificar, si és que n'hi ha algunes que ja ho vulgui
fer. I quant a les superfícies mínimes, que hi ha aquest debat
obert avui al sector, que és el que vostè ha anunciat que ja
ha posat en coneixement, és bo que vostè escolti el sector,
perquè és així com es governa. Però jo el que crec que no
seria bo és que s'obrís un debat, que hi hagués un debat
públic sobre les grans superfícies, perquè en temes de
comerç tothom en sap, i moltes de vegades ningú no en sap
res. No sé si és bo traslladar a la societat, a l'opinió pública
aquest debat, o que aquest debat es produeixi únicament i
exclusivament dins el sector d'interessats, que són
precisament el Govern, el Parlament en el seu moment, i
sobretot els subsectors.

La Llei de comerç interior, he entès que estan mirant en
aquests moments, analitzant la possibilitat de legislar a aquest
respecte. Miri, jo no sé si és possible o no, poder legislar en
matèria de comerç interior, crec que no, hi ha la Llei del 95; però
en definitiva ha mostrat una preocupació pel tema de rebaixes,
el tema d'horaris, el tema de publicitat fraudulenta o venda a la
baixa. Jo li deman: hi ha algun aspecte d'aquests que cregui que
s'ha de tocar realment d'així com està a la Llei de comerç
interior, o realment només en parlam per parlar-ne?, que estam
parlant amb els comerços, amb els empresaris per saber la seva
opinió, em pareix bé, però si també no s'ha de tocar res que sigui
urgent, també crec que no seria bo treure un gran debat sobre
aquest tema i preocupar una vegada més els empresaris i la gent,
i sobretot el que fa referència als festius, amb els mercats dels
diumenges, que puguin tenir obert a devora aquí on hi hagi un
mercat públic.
El mateix quant a la qualitat del comerç, aquest Pla C de la
qualitat del comerç, m'agradaria també que m'explicàs una mica,
si pot, en què consisteix, quins extrems, quins criteris, i on és el
llistó, on pensen vostès que s'ha de posar el llistó de la qualitat
per a aquest petit comerç. Ajudes al comerç? Sí, és cert, n'hi ha,
en aquest moment n'hi ha moltes. Vostè m'ha parlat d'ajudar
l'associacionisme, de potenciar els mercats, fins i tot també
d'ajudar els ajuntaments que tenguin per modernitzar els seus
mercats, coberts o els mercats que fan a la plaça a molts
d'ajuntaments. No sé com modernitzar i com serien les ajudes; i
també poder ajudar les noves formes de venda, la targeta de
crèdit ho entenc, però el que és el comerç electrònic m'agradaria
que m'ho explicàs un poc més. Sabem el que és, però, com a dins
el petit comerç es pot posar en marxa aquest comerç electrònic.
I m'ha parlat també, no m'ha parlat de formació dins el petit
comerç. Sé que n'hi ha, supòs que continuaran amb tot el que fa
referència a aquestes formacions, sigui de vendes, de
merchandising, d'escaparatisme, en definitiva tota aquesta
formació que hi ha. M'ha parlat, per tant, d'ajudes, però crec que
en el seu moment hi haurem d'entrar un poc més en profunditat,
per ventura no avui, perquè no ens bastaria el temps, però em
falta un poc aquesta política sectorial de petit comerç, d'ajuda
global, no de línies només traçades, que em pareix bé, i amb
totes elles pràcticament he de dir que hi podríem estar d'acord.

Quant a artesania, és un col•lectiu important, molt important.
No m'ha dit quina política pensa dur amb el tema
d'artesania. Sí que m'ha dit que la vol ajudar moltíssim,
estam d'acord que s'ajudi. El que sí diu és la carta de mestre
artesà, modificar les ordres de concessió d'aquesta carta de
mestre artesà, i que hi ha hagut algunes queixes. Bé, a
vegades una cirera o una flor no fa estiu; pot haver-hi
algunes queixes, s'hauria de veure per què aquestes queixes
són, i amb què no està d'acord en aquesta concessió de la
carta de mestre artesà.
Al tema d'indústria, em parla de modificar la
infraestructura, la Direcció General d'Indústria. Miri,
efectivament, la producció, o la productivitat, parlant en
termes empresarials, dels funcionaris, el rendiment dels
funcionaris, la feina que fan és altíssima, comparada amb
moltes altres direccions generals del Govern de la
Comunitat balear. Entenem que sí, que efectivament han de
tenir unes dependències més grans, perquè realment la feina
que fan és molta. I a més, serà també la seva responsabilitat
l'encert amb què ho faci, si és que ho encerta, i sempre
mirant que el servei que es doni als ciutadans i als usuaris
sigui bo, que és el que realment entenem que ens ha de
preocupar a nosaltres, a l'oposició en aquests moments, i
crec que ben segur que a vostès també.
Quant al Pla sectorial de pedreres que ha esmentat,
pareix ser que és una competència de la Conselleria de Medi
Ambient, tal com ens va dir la consellera, però clar,
efectivament també com a extracció és un tema d'Indústria,
en la mesura que és una extracció i és una concessió. N'hi
ha un, de Pla de pedreres, que està a punt d'aprovar. Pareix
ser que a vostès no els agrada, els ho respect, que en volen
fer un altre, que el volen revisar. El que sí jo li demanaria,
que aquest pla de pedreres que va aprovar el Govern balear,
que miri, que el guardin, que en facin el que vulguin, però
sobretot, que aquesta revisió que vostès vulguin fer, que la
facin molt aviat. Sabem que el Pla de pedreres ha estat
difícil de dur a terme, sé que el Govern del Partit Popular ha
estat molts d'anys a poder-lo confeccionar i poder-lo
aprovar. Una vegada que s'ha aprovat quedarà aparcat,
perquè realment aquí es troben aquests empresaris en una
situació difícil, perquè hi ha bastants d'ajuntaments que no
s'atreveixen, no gosen donar llicència d'obertura per interès
social a aquests empresaris que ho sol•liciten, per allò que
no hi ha un pla encara, i tenen por alguns ajuntaments a les
possibles indemnitzacions que puguin haver de donar
després, que se'ls pugui demanar si donen autorització i el
Pla de pedreres després diu que allà no es pot fer una
pedrera. Que faran les inspeccions a les pedreres pel tema
d'explossius, ens pareix molt bé; el que ja no em pareix bé
és que crec que no ho ha volgut dir així, que es facin
inspeccions a les gasolineres només; supòs que vostè volia
fer referència a la competència en metrologia, i fer
inspeccions no només a les gasolineres, sinó també a tot el
que són les bombones de butà, o el gas, tan sigui per
canonada com sigui (...), perquè si fa referència només a les
gasolineres, jo li he demanar: és que vostè intueix o pensa
que hi pot haver un frau als sortidors de les benzines, perquè
ho hauríem de deixar clar per no preocupar tampoc els
usuaris, que pràcticament som tots, d'aquest producte.

En promoció industrial, ha parlat de les ajudes que hi ha, i bé,
ajudes moltes d'elles, les que jo he sentit, que en aquests
moments ja estan en curs, com també l'ajuda que hi ha per a la
qualitat mediambiental, estan funcionant en aquest moment; que
això produeix la creació de lloc de feina estable, també en
aquests moments hi són, per la modernització d'empresa també;
en definitiva tota una sèrie d'ajudes que hi són, i jo demanaré si
pensa crear-ne alguna de nova, si de les que hi ha en aquest
moment vostè pensa retirar-les. I en el tema també de l'I+D, és
un tema que jo he demanat si estarà dins aquest conselleria
també, o si estarà dins la Conselleria d'Energia i Investigació, o
dins quina conselleria estarà.

L'Institut de Promoció Industrial ens pareix bé, però amb
quins criteris faran vostès el control?, i també a veure si
mantendrà els laboratoris que hi ha actuals, quant al
Departament de Qualitat Empresarial. El sòl industrial...

I miri, en el tema del recinte firal, demanar-li com a primera
qüestió, que el Govern anterior havia iniciat unes gestions amb
la Cambra de Comerç respecte de la possibilitat del nou recinte
firal, demanar-li si hi ha converses en aquest moment, si el nou
Govern les manté, o si pensa dur-ne a terme. Sobre els 15.000
metres podem estar d'acord o no. No és el moment d'entrar-hi. La
Tecnoturística sí que jo li demanaria que fes el màxim d'esforç
possible per poder-la dur a terme, perquè aquesta és una fira
important, que a més a més si no es fa la Tecnoturística el
problema que tenim és que el fòrum professional del turisme
també perilla. Sé de les dificultats que hi ha hagut, ho sé, només
faltaria que no ho sapigués; i ho, Sr. Vicepresident, li deman faci
el màxim d'esforç, tots els contactes, totes les gestions que faci
falta; i dir-li que si ha de menester ajuda li donarem, però supòs
que vostè no ha de menester la nostra ajuda.

El sòl industrial diu que el vol fer públic, vol dir això
que serà el Govern qui tendrà els solars industrials i els
posarà a la venda? I Gestur Balear, compartiran aquesta
política?, l'encarregarà a Gestur, o serà la Conselleria i no
Gestur qui la farà?

Vol donar una dimensió a la política firal? Em pareix molt bé.
Crec que és un tema que n'haurem de parlar, a veure quina nova
dimensió vol donar a la política firal, quina serà la seva política
firal, només fer fires de negocis, per tant em digui quina fira
traurà, si traurà per exemple la Pista d'Aventures, o quina fira de
les fires traurà que no siguin fires de negocis.
Reestructuració de la plantilla: Jo he discrepar, això ha estat
una actuació sectària. Vostè no ha aquí..., per ventura és un poc
forta l'expressió, però, en fi, m'ha sortit aquesta. No han fet una
reestructuració de plantilla, perquè en base a quin estudi, en base
a quin informe; perquè ho han fet molt aviat; només arribar el
director, o el gerent, no sé com li diuen, entrar el Sr. Crespí, en
definitiva, que va entrar allà dedins, l'endemà ja els va treure a
defora. I miri, perquè hi hagués dèficit important, no; dèficit
important no, enguany crec que hi ha hagut 2 o 3 milions de
pessetes de superàvit, i l'any passat també. Més o manco, no em
faci si 2 o 3 enguany, o 2 o 3. És a dir, que un pressupost de
fires, que també es nodreix molt dels ingressos que produeix ella
mateixa, amb un desequilibri de 2 o 3 milions de pessetes aquests
dos o tres anys darrers, francament, no crec que puguem parlar
de dèficit.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Oliver, jo li he de demanar que vagi acabant.
EL SR. OLIVER I MUT:
Acab, acab immediatament. Em queda mig minut.

En la política de disseny, la compartim. Creim que ha de
continuar aquesta política de disseny destinada bàsicament
a l'empresari, però sense entrar en competència amb
l'empresa privada. No crec que s'hagi produït molt, però de
totes maneres compartim aquesta idea.
Quant al producte d'Illes Balears, no sé si és la mateixa
etiqueta de què ha parlat el Sr. Mayol. Si parlam
d'agricultura, puc entendre que sigui matèria primera balear;
si parlam de producte Illes Balears, no sé si és el mateix, no
sé com és això, quina promoció es vol fer i en què
consisteix bàsicament. Ha parlat de fer promoció d'aquests
productes, el calçat, la bijuteria, d'obrir un nou mercat
interior en bijuteria. No sé com es pot obrir aquest mercat
interior per a la bijuteria. En definitiva, el que m'ha faltat un
poc, Sr. Sampol, són les polítiques sectorials. Clar, aquesta
és una conselleria que té molts de subsectors, i és difícil per
ventura resumir i parlar-ne. Supòs que dins aquesta
legislatura trobarem temps més que suficient per poder-ne
parlar.
Quant als temes d'agroalimentació, de producte, serà el
meu company qui en parlarà; però jo només vull dir-li que
durant aquestes legislatures en què ha governat el Partit
Popular, crec que s'ha fet una bona feina, crec que hi ha una
bona herència, crec que vostè té una bona eina per continuar
i per fer feina dins aquesta conselleria. Jo el que sí li
demanaria, i per acabar així com he començat, aquests plans
que vostè pensa que no s'han de dur a terme, en definitiva,
quan un entra a una casa, que fa triadella, i agafa el que li
agrada i el que no li agrada. En definitiva, m'agradaria saber
quina triadella farà vostè de tots aquests instruments que
havia creat el Partit Popular quan estava al Govern. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el diputat Sr. Font.
Vull recordar que els grups parlamentaris tenien un torn de 10
minuts i el Sr. Oliver n'ha parlat 18, i ara li correspon al Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, gràcies, president. Jo crec que si després l'exposició de 43
minuts que han fet el vicepresident i el conseller, tothom hagués
emprat els 10 minuts, faria prop de tres quarts que hauríem sortit
d'aquesta sala. Els altres minuts no sé qui els ha emprat.
EL SR. PRESIDENT:
Són unes prerrogatives que solen tenir tots els governs.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Perfecte. Miri, donar la benvinguda al Sr. Vicepresident, al
Sr. Conseller, als directors generals, agrair aquesta
compareixença. Jo crec que com a primer dia està bé.
Lògicament voldria molt més, però sí que crec que val la pena en
el tema d'agricultura, ramaderia i pesca puntualitzar una sèrie de
coses. M'agradaria que tots tenguéssem clar, i crec que l'hi tenim,
que el Partit Popular a través de la Llei 6/99, a l'article 23, diu
que el sector rural i agrari serà un sector estratègic, és a dir que
coincidim que vostè també pensi, Sr. Conseller, el mateix. Però
ho dic perquè aquesta llei va ser aprovada pel Parlament de les
Illes presentada pel Partit Popular.
Tampoc no m'ha acabat de quedar clar quan vostè ha dit que
desenvoluparà en el seu gabinet la política del pacte de progrés
i no la seva personal. Això vostè ho ha dit, figurarà al Diari de
sessions. En tot cas, tal vegada jo m'estimaria més que practicàs
la seva política personal en tema d'agricultura, i a la millor no la
del pacte de progrés. Però vaja, és anecdòtic també, perquè a la
millor no es volia dir això. Aclarir un concepte que en tot cas
mai no ha vengut per part del Partit Popular, i que en aquest tema
l'exconseller d'Agricultura en va fer renou, i va fer renou a
qualcú, de quan sortia que hi havia gent que volia que els
pagesos fessin de jardiners. Si qualcú ha denunciat fort aquest
tema ha estat el Partit Popular, i a part del Partit Popular un que
és el batle de sa Pobla, que amb aquest tema se n'ha enfadat
moltes vegades. I han estat declaracions que a vegades han
vengut de gent que ara sí forma part del pacte de progrés. Ho dic
perquè això ho podem constatar. Coincidim, idò amb el tema del
sector estratègic, crec que serà interessant veure el nou cens
agrari, que ens donarà una fiabilitat més clara de qui són el
pagesos que fan feina al cent per cent de la seva jornada com a
pagesos, i crec que serà bo.

Crec que també hauria de quedar clar -em sap greu que
no hi hagi el diputat per Formentera- que no hem d'estar
empegueïts de les ajudes que puguin rebre els pagesos; i jo
sempre dic que no són subvencions, amb això coincidia amb
l'exministre d'Agricultura de pagaments compensatoris. Els
pagesos, els ramaders, els pescadors, realment el que reben
són pagaments compensatoris per poder desenvolupar la
seva activitat. Si un té una petita idea del que és la PAC i
cap a on va, veurà que aquesta és la finalitat d'aquestes
ajudes. El que les vulgui canviar ho ha de dir, perquè tal
vegada també seria interessant.
Trob que ha faltat parlar del sector lleter. Hi ha coses
importants que estan dins el sector lleter. Jo no les hi obriré,
crec que vostè és el que li toca governar, comanda vostè ara.
Com diria un pagès, ara comanda el Sr. Mayol, és ell que ho
ha de dir, no som jo que li he de posar, si no, ja hi haurà
moments per poder-li exposar en aquest parlament.
Estam d'acord amb el tema del programa de qualitat.
Estam d'acord també amb el que ha dit en el tema de
denominacions d'origen, que n'hi ha qualcuna que tal vegada
frega..., que no és tant d'origen, i veim bé fer feina en aquest
sentit; ens tendrà al seu costat.
També hi ha una qüestió que ens preocupa, que és el
tema dels adobs i pesticides. Creim en aquest sentit que fa
falta donar un impuls fort, sobretot perquè hi hagués unes
línies d'ajudes per, poc a poc, poder anar cap a una
agricultura integrada, que seria l'única forma que una gran
part de pagesos d'aquesta terra anassen fent menys malbé els
recursos.
Crec que falta també aclarir per part d'aquest conseller
el tema de la reutilització de l'aigua depurada. No tothom la
vol. Hi ha productes que és bo, hi ha productes que no és bo.
No facem un gegant de peus de fang del tema aquest. La
reutilització d'aigua depurada jo crec que té, diguéssem
clients, per poder anar, però tampoc no pensem que la
quantitat d'hectòmetres cúbics d'aigua que s'empra per regar
serà possible substituir-la per aigua depurada. Posaré un cas,
un exemple: sa Pobla, amb aigua depurada, té el tractament
terciari posat, són mig milió de metres cúbics en l'any;
ningú no té cap dubte que mig milió de metres cúbics en
l'any no serveix ni perquè 100 hectàrees es reguin, a un lloc
de cultiu intensiu. Estam d'acord amb aquesta política, estic
content que la sectorial de Mérida pogués avançar dins el
protocol firmat, crec que és la línia a seguir; aquesta aigua
crec que val la pena reutilitzar-la, però també que li quedi
clar a la gent que no és per a tothom, perquè hi ha productes
que no poden funcionar amb aquesta aigua. Crec que valdria
la pena tenir clar això.
Crec que falta saber també, molts de pagesos es
demanaran, quin criteri té aquesta conselleria de cara als
pous vells d'utilització d'aigua per regar, de possibles pous
nous d'aigua per regar; el cabal que podran tenir aquests
pous nous, o si serà restringit el cabal dels pous vells,
perquè això és important per a segons quines zones, i per a
altres menys, però hi ha zones on és molt important. Estam
nosaltres d'acord amb el tema del recolzament als joves
pagesos, sense cap dubte; d'acord amb el tema de formació.
Jo crec que tots els programes de formació que s'han volgut
demanar en tema d'agricultura s'han anat fent; que es poden
millorar, sense cap dubte; però amb el tema de recolzament
a joves pagesos, societats agràries de transformació, que ha
dit vostè, i cooperatives, jo crec que hem de tenir clar aquest
objectiu. No queda més remei tal vegada que de qualque
forma, com ha dit, no que hi hagi nous pagesos o que
augmenti el cens agrari, sinó que hem de renovar aquest
cens agrari, jo estic d'acord. Estic d'acord amb el que ha dit,
que no importa tal vegada cultivar la mateixa extensió que
es cultiva ara, però crec que hi ha un tema molt important,
que és que pel que hem d'estar sobretot preocupats i
sensibilitzats és perquè els pagesos que hi ha ara, els
ramaders que hi ha ara, els pescadors que hi ha ara, es

puguin jubilar fent de pagesos, fent de ramaders, fent de
pescadors. Jo li deia a l'anterior conseller, i li dic a vostè, que el
gran repte que té el Govern balear és que aquesta gent que fa de
pagesa, que tots els polítics ens n'omplim la boca de com els hem
de salvar, siguem capaços que aquests que hi ha ara es puguin
jubilar fent la seva professió. Per això jo crec que aquesta gent,
que parlam de gent que està entre 50, 55, 60 anys, a qualcú li
queda 5, 10, 15 anys per jubilar-se, perquè aquest que en pugui
tenir menys de 50 ja seria un pagès molt jove, i això es
demostrarà dins el cens agrari; aquests són els que principalment
aquests darrers cinc anys han estat fent les grans inversions, les
grans reconversions, les grans modernitzacions de moltes
explotacions, cosa que crec que serà bàsic per a aquesta gent,
amb la quantitat de doblers que han posat enmig, que la
Conselleria tengui una atenció especial, sense deixar de banda en
cap moment el tema dels joves pagesos i el tema de les SAT i
cooperatives.
Sí que m'agradaria dir que no ens equivoquem, això és un
tema que passa aquí a Balears, que passa a la resta de l'Estat
espanyol, que no passa a la resta d'Europa, no som una societat
cooperativista, no ho som; no som una societat que tengui grans
il•lusions de formar organitzacions professionals de productors,
no ho som; sí que sense cap dubte la PAC va per aquí, per les
organitzacions de productors, SAT i tot això. Però no ens
equivoquem, la nostra societat no té aquest costum, el tarannà
dels nostres pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, pescadors
i pescadores no és aquest; sí que hi ha sectors que s'organitzen,
van fent nuclis, i crec que van per bon camí. Hi ha casos clars, i
trobarem cooperatives o SAT a llocs de Menorca, Eivissa o
Mallorca -a Formentera no em consta- on sí s'han nucleat a
través de les societats agràries de transformació, que segurament
és per allà on marca que ha d'anar tot. Però no ens equivoquem,
dins això, dins aquest tipus d'organitzacions no hi ha més d'un
15% d'aquests 7.000. Ojo! podem deixar el 85% restant a fora. Sé
que la intenció no va pre aquí, però la veritat és aquesta, jo crec
que hi ha d'haver un gran esforç de cara a cada vegada més
intentar que la gent s'agrupi en agrupacions de productors, però
la realitat, el dia a dia no és aquesta. Jo no dic que estigui en
contra d'aquesta cultura, al revés, crec que és l'única possible,
estic d'acord jo amb les societats agràries de transformació, amb
les cooperatives no tant, però ho respect, no hi tenc res a dir.
Però Europa va per aquí, i crec que seria important que el
Govern, a la vegada que planifica i pugui desenvolupar ajudes,
o pugui canalitzar subvencions o pagaments compensatoris, ho
pugui fer pensant que també hi ha un 85% que va a un portal
comercial, que van directament a la botiga, que venen
directament a aquells tres hotels; i ojo!, que segons quin tipus
d'ajudes que es puguin anar donant hagin d'estar canalitzades a
través de societats agràries de transformació o cooperatives, això
a la llarga pot tenir problemes...

EL SR. PRESIDENT:
Li he de pregar, Sr. Font, que vagi acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Em permetrà, Sr. President. Si vol acab ara mateix.
EL SR. PRESIDENT:
És que duen mitja hora entre vostè i el Sr. Oliver. Jo
pens que benvolent, ho he estat. Per tant, vagi acabant, Sr.
Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Ho trob impresentable, li dic, Sr. President, així de clar...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Font, vagi acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
M'és igual si em crida l'atenció o el que sigui. Jo aniré
parlant, i quan troba vostè que m'ha de llevar la paraula, me
la llevi, perquè és un tema que visc, que sent, que jo crec
que ha passat aquí bastant de temps on els altres portaveus
han tengut... Em sap molt de greu, seré insubordinat, seré
mal educat. Aquí els altres portaveus d'altres partits si
haguessin xerrat deu minuts cadascun...
EL SR. PRESIDENT:
Deu minuts cada portaveu ha parlat, i vostès duen mitja
hora, Sr. Font. Faci el favor d'acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Molt bé, aniré acabant, Sr. President. També vull dir-li al
conseller que crec que hi ha cinc sectors clars dins el món rural:
el que són els pagesos, el que són els que tenen cultius intensius,
el que són els ramaders, el que són els cerealistes i el que són els
que viuen de les ajudes europees, que els cerealistes hi estarien
dedins, però n'hi ha d'altres. Ojo, que crec que no és bo en aquest
moment que avui al capvespre a les cinc i mitja es vulgui
desarticular el consorci del 5b, perquè en aquests moments
encara és operatiu, fins a 31 de desembre de l'any 2001 podria
ser operatiu per liquidar els projectes anteriors. Dir-li que abans,
quan es va formar el consorci del 5b el Sr. Alorda, membre del
seu partit, va ser el que va demanar que hi hagués participació.
Vostè té al consorci del 5b 17 persones, de les quals 14 són del
pacte de progrés i 3 són del Partit Popular, la qual cosa jo crec
que en cap moment no hauria de desarticular aquest tema, ja que
vostès eren els que volien que això fos més ampli, i d'aquesta
manera estudiar i mirar com arribarà el futur objectiu 2 per saber
si realment els ajuntaments, les conselleries, els consells que hi
estan, de quina forma aplicarem aquest nou pla operatiu. Dir-li
que ens hauria agradat poder sentir en temes de... -m'ha fet
perdre el punt, el president-, en temes d'investigació què pensen
fer; importantíssim, aquest camp, perquè tant l'agricultura com
la ramaderia hi pugui tirar endavant; ens agradaria saber si pensa
desenvolupar a Menorca el Proagro, i si el que era el projecte del
Prominorca hi haurà línies de subvenció o no. I després, en tema
de competències als consells insulars, va anunciar la presidenta
del Consell Insular de Menorca que ella volia la transferència
dels fons europeus, cosa crec que no és possible de la
Conselleria,
I acabaré amb el tema de pesca. Crec que ens tendrà al seu
costat en tot el que sigui la defensa de les línies de base recta per
intentar tenir més mar balear, per intentar que el Pla pesquer
pugui agafar més aigües i ser un pla més coherent i més fort, i
també dir-li que el tema dels esculls hi ha videos a la Conselleria,
jo els he vists, fets per la Conselleria i la Universitat de les Illes
Balears, on es veu vida a molts d'esculls d'aquests posats, que
han anat donant solucions. Jo crec que també m'agradaria saber,
vostè va anar a veure -i acab, Sr. President- la delegada del
Govern, li va demanar ajuda en tema de la Guàrdia Civil per
perseguir els il•legals, si aquests il•legals eren il•legals
professionals, o si eren il•legals diguéssim esportius.
I acab amb dues preguntes finals. Jo crec que el tema del
gasoil per als pescadors s'ha d'arreglar, i jo crec que el REB dóna
la possibilitat que Madrid pugui donar doblers en aquesta línia.
I després m'agradaria saber dues coses; tal vegada una me la
podrà contestar el Sr. Sampol, i l'altra el Sr. Mayol; perquè és un
contenciós que tenim fa temps, i que poc a poc tots dos, el Sr.
Sampol i jo hem anat coincidint: La utilització de l'aigua de sa
Marineta continuarà funcionant exactament, o continuarà creant
alarma com creava l'any 95, pel tema de pagesos? I després
l'altra pregunta: Si el Govern arriba a comprar les Ufanes,
aquesta aigua de les Ufanes serà perquè segueixi el curs, com
fins ara, de recàrrega de l'aqüífer d'allà i dels pous, i pel que sigui
(...) de l'Albufera, o es deixarà que es pugui treure qualque metre
cúbic d'aigua per a venda que no sigui per a agricultura? Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula el vicepresident,
Sr. Sampol.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):
Gràcies, Sr. President. La separació de les dues
conselleries respon primer a un compromís electoral dels
distints grups que han donat suport a aquest nou Govern, i
respon a una demanda dels sectors. Jo aquests dies m'he
estat entrevistant amb molts de sectors econòmics i tots han
començat per aplaudir la separació d'aquestes dues
conselleries i, en tot cas, crec que aquesta manca de temps
que han tengut els portaveus del Partit Popular per fer-nos
preguntes al respecte demostra que era un vertader disbarat
la unió d'aquests dos sectors en una sola conselleria. Si
agricultura és tan vital necessitava una conselleria pròpia,
agricultura i pesca.
Bé, quins programes? Ara nosaltres, d'entrada, hem
d'estar pendents de les noves línies europees i aleshores
treurem programes nous per aprofitar al màxim el que són
les ajudes a les petites i mitjanes empreses. Tenim la
intenció de modificar el decret que des del 97 regula totes
les subvencions en el sector de la indústria, comerç i serveis
amb un objectiu, si vol, filosòfic però bàsic, que és arribar
al més petit empresari del racó més allunyat de
l'administració que pugui estar dins les Illes Balears. Això
significa un compromís de moltíssima informació,
d'aprofitar tots els canals, tant les associacions d'empresaris
com els ajuntaments com els recursos propis de la
conselleria, i també ja amb un anunci que ens obliga a
ampliar els terminis: en lloc d'acabar el mes de març,
pràcticament, amb les sol•licituds de convocatòries, el
compromís és d'allargar algun mes més la possibilitat de
sol•licitar les ajudes.
Bé, jo ja he dibuixat algunes línies noves que, si m'hi he
d'estendre, farem les cinc de l'horabaixa; aquí hi haurà
d'haver unes línies transversals amb Medi Ambient, amb
Treball, amb Agricultura, destinades a totes aquestes noves
accions que ja he dit abans i que no li repetiré, però per
posar-li un exemple sobre què llevaríem, mirin, d'entrada
dins promoció exterior li anuncii ja la retirada dels
programa de promoció als Estats Units; no vull dir que
renunciï als mercats d'Estats Units, però concretament els
consultors que teníem i la botiga a Houston i a Miami jo he
demanat als sabaters quants de parells de sabates havien
venut i no n'he trobat cap que em digués que ha venut una
sabata; aleshores si això no funciona ho hem de llevar. Al
contrari, m'han dit que és molt important la presència a
fires, a fires internacionals, tot i que ahir ja un petit sabater
em començava a qüestionar que enguany la de Dusseldorf
no ha funcionat tant com altres anys, segurament per la
modificació del calendari, i aleshores ens plantejam si
aquestes grans fires ja són rendibles per al petit empresari.
Naturalment que els grossos han funcionat, han funcionat
molt bé, jo mateix els vaig veure escriure, però començ a
veure que el petit té dificultat dins aquest gran bosc que és
una fira de més de 150.000 metres quadrats, -nosaltres
parlam de 15.000- més de 150.000 metres quadrats
d'exposició a Dusseldorf pot passar que un petit empresari
mallorquí o menorquí tengui un estand que costa milions de
pessetes i no reparteixi ni una targeta si no està ben ubicat
o si no té un estand diferenciador.

Al contrari, hi havia un conveni de l'anterior govern que eren
les oficines del Copca, és a dir, les oficines de promoció exterior
amb la Generalitat de Catalunya, que no s'han utilitzat,
pràcticament, quan crec que és un sistema que, d'una manera
molt econòmica, ens permetria explorar un mercat prèviament a
la presa de decisió política per a la captació d'aquest mercat, que
podria ser a través d'una fira o a través d'altres mecanismes.
El tema de l'Institut Balear d'Estadística naturalment no
només és un estudi territorialitzat, sinó estudis per subsectors
econòmics. Amb la Direcció General d'Economia hi ha la
intenció de fer no només aquests estudis, sinó que ha de ser un
mecanisme de participació a nivell d'empresaris, sindicats, per
dir-ho de qualque manera gent capdavantera en tot el tema
econòmic, estudiants de final de carrera que puguin fer aquest
gran fòrum de debat a partir de ponències concretes i que puguin
anar estudiant subsector per subsector.
Em demana si ja hem fet cap estudi: bé, treballam en el tema
de les diferències de preus dels carburants a les Illes Balears
respecte de la península, la diferència de preus del carburant per
gas-oil de pesca ja ha servit al conseller d'Agricultura i Pesca per
aconseguir el reconeixement de la insularitat a la primera
comissió sectorial que hi ha hagut, i per tant això demostra la
necessitat d'anar documentats quan anam a reivindicar per als
nostres sectors econòmics.
El Parc Bit dependrà de la Conselleria d'Energia i Innovació
Tecnològica, tot i que el Parc Bit d'Inca, si se li vol dir així, està
dins la nostra conselleria.
El tema de grans superfícies comercials. Jo li he de confessar
que la seva proposició no de llei, em sembla que estan en el seu
dret d'apuntar-se al debat i això és una qüestió que no els
recrimin, però el que sí els diré és que, primer, no em fa fer més
via la seva proposició no de llei, i em planteja un problema amb
els sectors de comerciants amb els quals jo m'he compromès a
dialogar i, en certa manera, pactar un poc el tema de la superfície
màxima. Aleshores, si acceptam..., bé, el Parlament farà allò
que..., el Parlament és sobirà, però si acceptam la seva proposició
no de llei pel que fa a la quantificació dels metres quadrats, jo
puc compartir la seva filosofia, jo seré més restrictiu, ja els ho
anuncii, però em crearia el problema que ja aniria a parlar amb
els sectors amb un mandat parlamentari que m'hipotecaria de
cara a prendre una decisió. Ja he explicat el mecanisme i, en tot
cas, crec que estic en condicions d'anunciar que cap gran
superfície considerada gran superfície amb els criteris de la seva
proposició no de llei entrarà d'aquí a que aprovem la moratòria;
em sembla que puc donar aquestes garanties, per tant, anem
ràpids però amb una certa tranquil•litat.

Quant a la Llei de comerç interior, els empresaris que jo
he consultat no estan preocupats, estan molt il•lusionats, tot
i que una llei de comerç interior, malgrat que ja hi ha, com
saben, comunitats autònomes del nostre mateix sostre
competencial que ja han legislat, és complicada. Per què
serveix una llei de comerç interior?, perquè puguem entrar
en temes de festius, que ara no hi puc entrar, com a mínim
estic condicionat per la llei bàsica que m'obliga a tenir un
mínim de vuit festius a l'any; aleshores jo, a més a més, des
de la meva ideologia defens tenir la capacitat de decisió
màxima en tots els temes i per tant, com a mínim, vull saber
fins a on puc arribar en capacitat legislativa. Una altra cosa
és que després el Parlament faci ús d'aquesta capacitat
legislativa o no, però com a mínim crec que des del Govern
hem de saber fins a on podem arribar, quin marc
competencial tenim en matèria de comerç interior, perquè
en tenir un problema, si ja sabem si nosaltres som
competents per resoldre'l, poder-ho fer.
El Pla C, que ja m'ho havia plantejat un portaveu abans
i m'havia fuit del cap, per tant els agraesc que el treguin,
aquí m'he trobat amb un tema, i és que les dues associacions
principals de comerciants a Mallorca i, per suposat, la de
Menorca i la d'Eivissa em diuen que no s'havia consultat
amb ells per a aquest pla C, que és un pla cofinançat per Sa
Nostra. Ara, d'entrada, els representants dels comerciants
entren dins el que és tota l'elaboració d'aquest pla C, en el
qual em sembla que hi ha uns 60 milions de pessetes que
s'inverteixen. Per què ha de servir, això?, per fer un
diagnòstic del sector, una gran radiografia del sector per, a
partir d'aquí, poder impulsar les línies, aquestes noves línies
de què parlàvem al principi i que jo en aquest moment
encara no tenc tancades i crec que, com a mínim, fins al mes
de desembre m'han de donar temps perquè jo pugui anar
perfilant quines seran les noves polítiques, però esper que
aquest gran diagnòstic, certament ambiciós, ens permeti fer
actuacions molt puntuals.
Cap a on?, ja em demanava vostè. Bé, aquí hi ha un nous
reptes en el tema de comerç, hi ha aquests nous sistemes de
venda, el tema del comerç electrònic, que vostè em
demanava un poquet més de detall, i en aquest moment la
Cambra de Comerç juntament amb la fundació que han
creat les dues principals associacions de comerciants de
Mallorca treballen en aquest projecte, que segurament des
d'aquesta conselleria cofinançarem. Això funciona a dos
nivells, primer és una finestra oberta dins Internet on els
comerciants es poden anunciar; no només això, sinó que
cada petit comerciant fins i tot pot anunciar les seves vendes
dins Internet; concretament ara, a la Fira de Madrid, una de
les bijuteres de Menorca ens va presentar un programa que
introduïa dins Internet tot els seu catàleg, un catàleg de més
de 1.000 peces. Aquí, naturalment hi hem d'entrar, perquè
això ja existeix, això és un tren que passa d'alta velocitat i
si no l'agafam els nostres comerciants no el veuran ni
passar, i aquí també hi entra la Cambra de Comerç per
establir sistemes de garantia en la venda; clar, el problema
del comerç electrònic és com assegurar el cobrament, i aquí
amb una carta de garantia a través de les Cambres de
Comerç es podria tenir garantia que la venda s'acabarà
cobrant feliçment, que com saben vostès això és el que
preocupa més als empresaris, cobrar.

En l'artesania, quines són les queixes respecte de la Comissió
avaluadora? Primer, respecte de la pròpia comissió que
informava la Carta de mestre artesà: a mi m'han denunciat que hi
participaven persones afectades, que hi tenien interessos creats;
jo, això, ho comprovaré, està en revisió i com a mínim crec que
el mestre artesà ha de ser un mestre artesà, i moltes vegades s'ha
confós el que era una producció feta aquí amb artesania i, per
tant, em permetin que revisi aquest tema.
Dins la Direcció General d'Indústria, que jo crec que funciona
perquè tramita més de 50.000 documents cada any, amb una
certa lentitud, però jo he trobat una informàtica totalment
obsoleta, una massificació i uns problemes d'arxius importants.
El compromís que tenc jo amb els funcionaris és intentar treure'ls
d'aquell edifici, en una zona amb més aparcament, no només per
a ells sinó per als usuaris; no sé si ho podré complir però aquesta
és la intenció, i també modernitzar i agilitar un poc la tramitació
de documentació.
El Pla de pedreres, revisió, molt aviat però bé, fer-la bé,
perquè el que m'han dit els empresaris de les pedreres és que no
els serveix, aquest pla de pedreres; per tant, si els mateixos
empresaris es queixen que aquest pla de pedreres no és un
instrument útil, revisem-lo. Aviat però bé.
Benzines. Ha sortit publicat que hi havia expedients
sancionadors, que hi havia un nombre d'expedients sancionadors;
jo ara no entraré en qualificar la tramitació que varen tenir, puc
enviar tota la informació que vulguin al Parlament, però en un
moment donat hi va haver sancions i, per tant, vol dir que si hi ha
sancions o expedients sancionadors vol dir que hi havia
infraccions.
El tema d'I+D estarà naturalment dins Energia i Innovació
Tecnològica, transversalment també està dins Educació i,
naturalment, nosaltres hi direm alguna cosa, independentment
d'on estiguin els pressuposts, hi haurà d'haver una coordinació.
Efectivament la Cambra de Comerç m'ha reiterat l'oferiment
per a participar en el finançament i en la gestió del nou recinte
firal i és un oferiment que estic considerant.

Bé, Tecnoturística és molt important però no estava
programada, Sr. Oliver; per tant, què em diu?, és important.
Jo estic intentant cercar una ubicació per poder celebrar
Tecnoturística; ara, no és fàcil; tot i la bona voluntat del
director de l'aeroport, les condicions de l'aeroport han variat,
no té tanta superfície disponible, té superfície a l'exterior, es
podria tal vegada solucionar el tema amb unes carpes..., ara,
és complicat, no està descartat completament però veig
difícil la celebració dins l'any que ve. Dins la política firal
l'any que ve mantendrem el calendari, naturalment, perquè
no estam per entrar amb la destral, tot i el comentari que
m'ha fer respecte al personal, que ara li comentaré, però sí
que volem fer una reconversió gradual, sobretot canviant el
concepte de fira-mercadet, i no entengui cap connotació
despectiva, cap un concepte més de fira-negocis i, sobretot,
que quan feim fira de productes de Balears que siguin de
productes de Balears, i evitar aquesta mescla de productes
de la península i, fins i tot, de productes de Sud-Amèrica.
En definitiva, no ho sé, tal vegada des del meu punt de vista
donar un poquet més de seriositat al tema.
Quant a Ficobalsa, dues coses. Primer, era una empresa
sobredimensionada quant al personal; jo li puc dir que no hi
ha hagut cap actuació sectària. Miri, ara hi ha un dels
treballadors acomiadats que ha plantejat un conflicte
al•legant motius polítics per al seu acomiadament; ni jo ni
el director general sabíem ni sabem de quin partit és; supòs
que si al•lega motius polítics és perquè és afiliat del Partit
Popular; jo li puc dir que em consta que alguns dels
treballadors que han quedat dins l'empresa tenen carnet del
Partit Popular i no se'ls ha acomiadat ni se'ls acomiadarà.
Per tant, no em parli de política sectària, els criteris són un
coneixement de l'empresa i les persones que feien més
poques funcions o cap funció, per tant respon estrictament
a criteris empresarials i de gestió empresarial. Quant a la
bona salut de l'empresa, efectivament, enguany s'ha pagat el
darrer termini al banc però devem 150 milions als
proveïdors i jo ara hauré de fer un crèdit: el Consell
d'Administració ha hagut d'aprovar un crèdit per a pagar els
proveïdors i, bé, un gran proveïdor que tenia l'exclusiva en
l'organització de les fires per ventura no em preocuparia
molt, però em preocupen 70 o 80 milions que devem a petits
proveïdors que ho duen a l'esquena, i això no és una
empresa sanejada, és una empresa que no deu als bancs però
que deu als proveïdors.
Quant a la qualitat empresarial, i m'haurà de perdonar
que sigui tan telegràfic perquè tampoc no vull abusar de la
prerrogativa que té el Govern, dins l'IDI s'implantaran
sistemes d'implantació permanent de la qualitat i
començarem pel mateix Institut de Desenvolupament
Industrial, és a dir, volem que sigui una empresa exemplar
perquè llavors les altres empreses puguin copiar els sistemes
de gestió que implantarem dins l'IDI, i naturalment
fomentarem els laboratoris de qualitat i els laboratoris de
control, tant el que hi ha a Menorca com el que s'obrirà dins
l'edifició del Parc Bit d'Inca, com el que tenim en conveni
amb la fusta a Manacor que, per cert, no hi havia
consignació pressupostària i ara feim equilibris escurant tots
els racons per intentar complir els compromisos de l'anterior
govern i els complirem.

En sòl industrial jo he dit polítiques públiques que garanteixin
l'especulació, tot i que hi hauran de participar els ajuntaments, hi
pot participar, naturalment, Gestur, però les polítiques públiques
han de ser pel que fa a la garantia que es mantendran els preus
independentment que canviïn de mans els solars.
I quant al tema del mercat interior, simplement és aprofitar
més la possibilitat que té el nostre mercat interior, el mercat de
residents i el mercat d'estrangers.
I quant a sa Marineta i ses Ufanes jo crec que el que farem és
incrementar molt el control sobre l'aqüífer de sa Marineta, jo
entenc que ses Ufanes són unes fonts que alimenten aquell
aqüífer i no només això, sinó s'Albufera, i per tant aquí, a part
que la captació de les fonts de ses Ufanes supòs que tècnicament
presenta moltíssims problemes, presenta un problema més greu
que seria la possible intrusió d'aigua marina a s'Albufera i la
repercussió que tendria sobre l'aqüífer de la zona de sa Pobla i
Muro, i per tant no crec que haguem d'anar per aquí, crec que
hem d'anar cap a altres sistemes.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el conseller
Sr. Mayol.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):
Gràcies, Sr. President. Començaria, si m'ho permet el Sr.
Font, amb una broma: si en lloc de fer una exposició completa
hagués fet una exposició dels desacords li hagués sobrat temps,
perquè veig que efectivament estan d'acord en moltes coses i
això em fa pensar que ens podem concentrar en els desacords i
serem molt més breus i tendrem molt més temps per a altres
coses.
Jo li vull dir que he passat gust d'escoltar-lo, que crec que
efectivament vostè demostra que a vegades quan hi ha una visió
política personal es pot millorar molt respecte de la visió política
que tengui un grup, i que per desgràcia li he de retreure que
moltíssimes de les coses que m'ha dit, efectivament, no són
coherents amb la política que ha tengut el Partit Popular en els
seus 16 anys de govern a les Illes Balears. Per això jo no vull, i
ho reiter i no em sap greu, sinó que em sembla beníssim que
quedi escrit, jo no vull practicar polítiques personals a la
conselleria, jo venc a practicar les polítiques d'un pacte polític i
aquest pacte respon al seu plantejament, que és un plantejament
que l'agricultura és un sector estratègic i, en conseqüència, la
primera cosa que farà aquest govern en el moment que pugui ferho és crear una conselleria específica d'agricultura, no com
vostès, que el que varen fer va ser suprimir la conselleria
específica d'agricultura i després dir que la consideren
estratègica.

Pagesos jardiners, també va ser un invent del govern del seu
partit, del conseller; que aquell conseller en aquell moment no

era del Partit Popular?, m'és igual, governava amb el Partit
Popular i, per tant, era la política agrària del Govern del
Partit Popular, i va ser el que va inventar la fórmula que els
pagesos han de ser jardiners, i no em digui que no perquè,
a aquest senyor, vostès el tengueren allotjat a qualque
dependència del Govern fins fa molt poc temps.
El tema de llet. No n'he parlat, no he parlat de llet, ni
d'ovelles, ni d'ametlles, ni de... He pogut fer una referència
concreta a qualque cosa però no he analitzat cap sector ni
crec que sigui el moment d'analitzar-lo. Crec que serà
interessant fer-ho, jo crec que la llet és una demostració del
gran fracàs de la política agrària del PP, hi ha mils de
milions de pessetes invertits en un tema i no s'ha solucionat
aquest tema. Jo no sé si nosaltres el podrem solucionar,
encara, no tenc prou elements de judici; el que sí li assegur
és que no faríem el mateix, és a dir, hipotecar fins i tot el
futur de les finances de l'agricultura per un sol sector
minoritari, en el cas de Mallorca, -una cosa diferent és el
cas de Menorca- crec que podria ser un error, per molta
capacitat d'influència i per molt de poder que pugui tenir un
lobby determinat, que existeix en el cas de la llet. Hem de
separar quin és el problema dels petits pagesos productors
i quin és el problema d'algunes famílies o d'algunes granges
que han fet d'això una qüestió de prestigi social, ens sembla
molt lícit però no els ho hem de pagar nosaltres. En
parlarem, duré números, crec que és un tema que mereix
una anàlisi seriosa, però no em demani que avui, de bon
començament, en una compareixença general que ocupa tot
un sector de política econòmica del Govern, ens
entretinguem en un problema que pot ser molt important
però per a un nombre reduït de persones.
En el tema d'agricultura integrada hi ha fet una
referència. Li reiter, és una de les nostres prioritats; entenc
que, per exemple, per a la zona de Pobla és absolutament
prioritària, però li puc també treure un cas: la tomàtiga
produïda amb agricultura integrada, que és una tècnica ben
coneguda, fa dos anys i mig que no havia pogut ser resolta
pel Govern anterior, fa dos anys i mig que tenia en cartera
treure la normativa per a producció política integrada. Això
ha perjudicat moltíssim els pagesos que l'estan produint i
que no la poden comercialitzar com a tal perquè no els hem
reconegut que produeixen en aquestes condicions. Jo em
compromet al fet que abans de Nadal això estigui tret i que
vostè pugui comprar tomàtiga integrada per Nadal.

En el tema d'aigua depurada estam totalment d'acord,
tampoc no m'hi he estès, em disculpi si no he donat la
informació completa. És evident que amb aigua depurada no

es pot produir hortalissa per a consum humà, no es poden produir
moltíssimes coses, però tenim l'objectiu compartit de no tudar
l'aigua depurada i que la prioritat d'ús de l'aigua depurada ha de
ser l'agricultura, no han de ser altres coses com pugui ser el tema
dels camps de golf.
El tema de pous, efectivament, en pous la Junta d'Aigües ha
començat el control d'aquest tema, està acabant d'inspeccionar
les inspeccions de pous i de consum. Per part de la Conselleria
d'Agricultura tenim clar que els interessos dels pagesos han de
ser defensats i en aquest sentit ja hem proposat i preparam la
constitució en el si del Govern una comissió delegada per a
assumptes d'aigua on Agricultura hi serà per defensar els
interessos que entenem que són comuns per a tot el Govern.
El tema de salvar els pagesos, evidentment jo no he vengut a
salvar els pagesos, estic segur que cap de nosaltres utilitzaria
aquesta fórmula sinó que se salvin ells, procurar que les
condicions els permetin que se salvin. I en el tema de les
jubilacions, no és un invent nostre: hi ha una connexió a la
política europea entre jubilació anticipada i entrada de joves
agricultors i això pot afavorir a ambdós. En els darrers anys la
conselleria ha tramitat tres expedients; creim que ha estat un
problema d'informació, estic segur que hi ha molts de pagesos
que s'hi poden acollir i que si donam prou informació aquesta és
una línia que té molt de futur.
Ens diu que no som una societat cooperativista. Miri, es giri
i demani darrere seu quants de socis té la cooperativa de Santa
Eulàlia d'Eivissa. Jo li assegur que em vaig sorprendre tant com
vostè: en té 2.000. Hi ha una possibilitat real que aquesta societat
i que l'economia agrària pivoti cada vegada més en cooperatives,
en societats agràries, en agrupacions de productors, no tenim cap
dubte sobre això. Miri, fa 80 anys el 60% de la població
d'aquestes illes era analfabeta i per això havíem de dir que érem
una societat analfabeta i que no teníem capacitat per agafar
cultura?, crec que hagués estat un error. Nosaltres no aplicarem
cap política revolucionària ni obligarem per reial decret la gent
a afiliar-se a cooperatives, però sí que volem promoure les
condicions d'evolució de la nostra societat cap a una societat
cooperativista i, en tot cas, cap a l'agrupació de productors. La
xifra que vostè ha donat que el 85% de pagesos estan fora
d'associacions no crec que sigui certa, per ventura ho és a sa
Pobla, però no crec que nivell general ho sigui, i el més
lamentable és que ha de ser una qüestió d'opinió meva o d'opinió
seva, que en aquests moments no tenguem una informació
constatable sobre aquestes xifres.

Conselleria d'Agricultura on no havia existit mai, mai, per
tant, la farem.
Em demana què farem amb els Proagro, i jo li diré el que
hem de fer, desgraciadament, amb el Proagro: pagar-lo. El
Proagro ha estat un programa molt interessant que ha
suposat una inversió d'aproximadament 1.500 milions de
pessetes, dels quals vostès fins ara no n'han pagat ni un.
Aquest és un programa que ha funcionat amb crèdits
bancaris i que ara, en els meus 10 primers anys de conseller
d'Agricultura haurà d'anar pagant religiosament cada mes.
(Rialles)
Però hi serem a temps, en farem d'altres. Per exemple,
per ventura, el Prominorca, per què no? Del Prominorca no
n'he trobat ni una carpeta, no existeix, va ser una simple
publicitat electoral muntada a Menorca per dir que si a
Mallorca es fa el Proagro a Menorca farem el Prominorca.
M'he cansat de demanar a totes les empreses, negociats i
seccions de la conselleria qui tenia una carpeta del
Prominorca; ningú tenia una carpeta del Prominorca. Hi
havia una idea..., bé, no sé si la trituraren abans de partir,
però o hi havia una idea i res més, però no hi havia cap
projecte del Prominorca, el que hi ha són retalls de premsa.
Em sembla, Sr. Font, que ho lamentam tant vostè com jo.
I, finalment, amb els temes de pesca moltes gràcies pel
seu suport, segurament l'haurem de menester, i li vull dir
que amb la delegada vàrem parlar de temes de vigilància
tant per professionals com per afeccionats, i que no vàrem
anar només a demanar, sinó també a oferir. Nosaltres
passarem a la Delegació del Govern ordinadors amb el cens
complet d'embarcacions professionals, aquests ordinadors
són portàtils, podran estar a les embarcacions de la Guàrdia
Civil de la mar i màquines de fotografiar perquè puguin
aixecar acta directament de les infraccions comeses. Li he
de dir que, personalment i políticament, lament que haguem
d'ajudar nosaltres a la Guàrdia Civil de la mar, ho haurien
de fer uns altres.
Moltes gràcies, Sr. President.

M'ha agradat moltíssim que evocàs el cas del consorci 5B
perquè ha suposat una contradicció tremenda amb el Sr. Oliver:
demostra que no hi ha cap política sectària amb els temes
d'empreses o d'entitats d'aquest estil. Nosaltres creim que la feina
del consorci 5B és una feina que s'ha de fer a una direcció
general. Enguany acaba el programa 5B, per tant acabam el
consorci; efectivament, poden continuar havent-hi inversions fins
el desembre de l'any que ve i s'hauran de fer unes gestions; això
es pot fer des de la conselleria i això no implica fer-ho d'esquena
a ningú perquè estam creant -li havia llegit la llista abans- tots els
organismes de participació de la política de la conselleria, i si en
fan falta en crearem més, el que no necessitam és tenir
estructures repetides, funcionaris per una banda i persones
contractades per una altra que repeteixen feines i que dilapidam
fons públics en aquest sentit.

Investigació, m'agrada moltíssim que vostè hi cregui,
m'agrada moltíssim que em demani què farem, jo li informaré
amb detall en el moment en què això estigui detallat; de moment
el que hem fet ha estat obrir una partida en el pressupost de la

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica
en aquest cas hi ha cinc minuts per al grup i cinc minuts per

al Govern; per tant, els agrairia que fossin escrupolosos amb el
temps. Té la paraula el Sr. Oliver.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Intentaré ser telegràfic. M'ha dit que
pensa modificar el Decret del 97 de subvencions, que ja el
veurem. Miri, si hi ha un consultor d'Estats Units i no funciona
i el lleven, estupend. És a dir, que els programes es posen en
marxa perquè un creu en una idea i crea aquell instrument; si no
ha funcionat, s'ha de tirar i s'ha de posar un de nou que
convengui més. En això, no crec que hi hagi cap diferència.
Quant a comerç interior, creim que no tenim capacitat
legislativa. Jo crec que no n'hi ha, s'haurà de veure, però, com
dic, si hi ha uns temes tan preocupants, que en puguem parlar,
però si no tenim capacitat legislativa i deim que modificarem i
modificarem, i després no ho podem modificar, crec que el que
farem serà fer un debat que no ens conduirà enlloc.

Quant al tema del comiat del personal, vostè ha dit que
estava sobredimensionada. Insistesc: amb quins estudis han
arribat vostès a la conclusió que estava sobredimensionada?
Bé, perquè han acomiadat un director de fira que duia sis
fires a la seva esquena, n'organitzava sis, i bé, qui farà
aquestes fires? N'hi ha que s'han fet ara perquè ell ja les
tenia dissenyades i venudes, com se sap.
I res més, deixaré la paraula al meu company perquè,
francament, poc temps tenim.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Font, té la paraula.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats.

El comerç electrònic, entenc que és més per a
comercialització de productes que per al comerç. Jo he entès que
vostè em parlava, per ventura hi estava equivocat, que dins el
petit comerç. Hi veig un perill, veig un perill en la
comercialització de productes pel comerç electrònic, que són les
grans superfícies, que es poden menjar el petit comerç, segons
com ho puguem posar en marxa.
Artesania. Si es tracta que hi ha queixa d'algunes persones
que formen part de la comissió, miri, els membres s'han nomenat
allà, són funcionaris, alguns, i d'altres representen les
associacions o les patronals. Si se sap que hi ha algú que hagi
fet..., bé, que hagi incorregut en qualque irregularitat, és bastant
fàcil, però no crec que per això s'hagi de parlar de modificar la
concessió de la Carta de mestre artesà, m'ha dit vostè. Si no s'ha
de modificar, em qued tranquil, perquè si se modifica, seria que
hi ha un canvi de filosofia quant a l'artesania i quina artesania
volem defensar.

Una sèrie de preguntes:
Quina política sobre transport de mercaderies per a
producció agrària pensa dur a terme aquest Govern? Com
pensa ajudar aquesta línia?
Ens ha agradat, perquè ha sortit en el diari, que han
parlat de fer compatibles activitats agràries tradicionals amb
activitats complementàries, amb activitats de sector terciari.
Com així les ajudes a la sequera s'han vinculat tant a la gent
que tenia assegurances agràries?
Pensa també dur a terme una política de control, com
s'ha dit molt bé, en aquests dos anys, en tema de control de
vaixells, en xarxes a la deriva?
Posarà vigilància, vostè, en les reserves marines, Sr.
Mayol?

Pla de pedreres, quines associacions hi estan en desacord.
Que hi ha expedients sancionadors a gasolineres? Es pot
haver produït i s'ha de continuar vigilant, però no només a
benzineres, sinó també taxis, comptadors d'aigua, tot el que és
venda de carburants tant en bombona, com en tanc, com també
amb el que té Gesa, en canal.

De camins rurals, no ens n'ha dit res. D'electrificació
rural, no ens n'ha dit res. Coses que són importantíssimes
perquè les petites i mitjanes empreses que es troben al llarg
del camp de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera
puguin funcionar.

Miri, la Tecnoturística no s'havia pressupostat perquè, hem de
ser seriosos, organitzar una fira com Tecnoturística no es fa en
dos mesos, és una fira l'organització de la qual necessita almanco
vuit o nou mesos, per tant, no es pot pressupostar una fira si no
es té la seguretat que es durà a terme. Jo el que sí que li deman
i li prec és que es facin tots els esforços perquè es pugui dur a
terme, es fa un pressupost extraordinari i no hi ha cap problema
per poder-la dur a terme; a més, és una fira que dóna superàvit,
no és deficitària.

Després, un tema que ens agradaria saber, en tema de
millora genètica, continuarà amb la política actual o no?
Un suggeriment, Sr. Vicepresident, Ficobalsa, com tal, no
existeix, sé que és una raó que feia també l'anterior Govern, és
Fires i Congressos SA, Ficobalsa no està registrada com tal; per
tant, o que es registri o que no s'utilitzi, i faig també una crítica
al Govern anterior.

Del congrés rural que va anunciar, que, segons pareix,
serà la gran filosofia que aquesta conselleria durà endavant,
pels documents que tenc aquí, com serà?

Per al banc de terres, l'hi demanarem una compareixença.
I li diré només una cosa, cosa que un company del Partit
Socialista fa perfectament, que és un company seu, el Sr.
Rubalcava, els toca governar, a vostès: El conseller que ha
acabat aquesta legislatura, no em parli de dues enrera, el
conseller que ha acabat aquesta legislatura, no vol, no ha volgut,
que un sol pagès faci de jardiner, no em vengui amb històries de
fa cinc o sis anys, a mi, jo no era aquí tampoc, i aquest diputat
que li ralla té el dret de dir-li que el Govern que ha acabat
aquesta legislatura, la 95-99, ha estat totalment en contra
d'aqueixa situació.
No m'ha entès en el tema de les jubilacions. Vostè em parla
dels possibles expedients de jubilació. No. Jo li dic que el
maldecap que tenen aquelles persones de cinquanta, cinquantacinc o seixanta anys és maldecap per a aquelles persones que
volen fer de pagès, per a aquelles que no es volen jubilar, Sr.
Conseller. Vostè ha de tenir una atenció prioritària cap a aquestes
persones, perquè potser que, d'aquestes, qualque fill, potser que
qualque fill, faci de pagès, perquè per cada pagès que vostè
trobarà que son pare no és pagès, jo li'n trobaré deu que son pare
és pagès, o quaranta. És a dir, no m'ha entès sobre el tema de les
jubilacions.
Quant al 5 B, jo no feia referència al tema de què abans
rallava el meu company, al tema de Fires i Congressos. L'únic
que jo li puc dir és que el tema del 5 B, no li parl del personal
que hi ha en el consorci, jo li parl de les institucions que el
representen. Jo crec que per a vostè..., que era el que reclamava
el seu company diputat Antoni Alorda fa cinc anys, l'any 94,
seria molt bo que totes aqueixes institucions que són aquí hi
poguessin participar, i no el dissolgui i veurem com arriba
l'Objectiu 2, i l'hi podrem ajudar, ho feim des del punt de vista de
poder-li ajudar en aquest sentit.
I després, a mi tant m'és si en dirà Prominorca o no en dirà
Prominorca, vostè farà un pla a posta per a Menorca, sí o no? És
la meva pregunta. L'han posat en marxa o no l'han posat en
marxa i no ha trobat els papers? Jo miraria a veure si li puc trobar
qualque paper. Però bé, amb vista al futur, allò que espera la gent
després de dia 13 de juny és què passarà a partir d'ara, i nosaltres
estam per ajudar-li en això, sense cap dubte, i que ens hi hem
pogut equivocar? Sense cap dubte.

que vostè ha tengut, sense cap dubte, cosa que no li neg,
hagués estat una benevolència doble perquè hi ha hagut
doble compareixença.
De totes formes, gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Per contestar, en torn de contrarèplica,
té la paraula el vicepresident Sr. Sampol.
EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):
Gràcies, Sr. President.
També telegràficament, no abusar.
Quant a la Llei de comunitats interiors, Sr. Oliver, li he
de dir que una associació de comerciants me l'ha demanada,
amb informe previ seu sobre la capacitat competencial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Vostè creu que no
hi tenim competències, jo crec que hi tenim competències;
com ho arreglam? Fent el que jo he fet, demanar un
dictamen als serveis jurídics del Govern, els quals ens ho
diran. Això vol dir que faré una Llei de comerç? Ho
estudiarem.
Quant al tema del comerç electrònic, bé, precisament és
una manera que un petit comerciant, o una petita empresa...
Però la funció de comerç, de compra-venda, està en igualtat
de condicions entre un petit comerciant i una gran superfície
comercial?, i aquesta sigui, tal vegada, la grandesa
d'internet, que entres dins una xarxa i ningú no t'atura. Bé,
que, naturalment, la finestra d'una gran superfície comercial
serà molt més grossa que la d'un petit comerciant, però
permet obrir finestres, i, en tot cas, el que jo he volgut dir és
que aquest nou instrument revolucionari l'hem de saber
utilitzar i els nostres empresaris i els nostres comerciants
han de tenir tota l'ajuda possible del Govern i de les
institucions perquè el puguin utilitzar.

I acab, Sr. President, però jo volia un aclariment. Avui ens
hem trobat amb una compareixença, a la qual estàvem convocats
per vós, d'un compareixent, que era el conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria. Si aquí hi ha hagut dues compareixences, que
ja hem exposat anteriorment el que en trobàvem, d'això, però,
fantàstic, cap problema ni un, jo no sé que hauria passat si
hagués estat a l'inrevés, amb un altre Govern, no sé que hauria
passat, no sé que hauria passat, per ventura algú s'hauria aixecat
de la cadira i se n'hagués anat, i jo vull entendre, Sr. President,
que aquí hi ha hagut dues compareixences, per tant, els torns són
dobles, o si no, el que hem fet és un paripé que realment no
estava establert.

I em sap greu si m'he pogut excedir en les meves paraules,
però el que és evident és que, en tot cas, hi ha hagut
compareixença de dos consellers, i agraesc al vicepresident que,
maldament encara no estigui arreglat allò de la Llei de règim
jurídic, hagi volgut donar la cara i explicacions, sobre això no
tenc res a dir, a l'inrevés, li don la mà en aquest sentit, però aquí
hi ha hagut dos consellers. En tot cas, la benevolència dels torns

Miri, quin estudi hem fet dins Fires i Congressos? Idò,
durant vàries setmanes s'han estudiat les funcions que feia
cadascuna de les empreses, i li torn a insistir, i m'haurà de
creure, i si no em creu, paciència, que no hi ha hagut el més
mínim criteri sectari. Miri, hi ha empreses públiques que
depenen d'Agricultura, hi ha empreses públiques que
depenen de Comerç i Indústria, i hi continuen persones, alts
càrrecs, amb sous importants, i hi continuen, en algun cas
s'ha renegociat el seu contracte, perquè el Govern ha

establert un criteri i és que els gerents i directors d'empreses
públiques no han de cobrar més que un director general;
aleshores, els nous gerents que nomenam no cobren més que un
director general del Govern. En aquest moment, encara hi ha
qualque exgerent, d'empresa pública que cobra més que el gerent
actual. Per tant, no em digui sectari. Ara, a les persones que
serveixen, els oferirem renegociar els seus contractes, renunciar
als blindatges, en cas que n'hi hagués, i si professionalment són
útils, se'ls oferirà la possibilitat de continuar fent feina amb
nosaltres, independentment que tenguin un carnet o un altre.
I això és tot. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el conseller Sr.
Mayol.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):
Moltes gràcies. Procuraré ser telegràfic perquè em sembla
prudent l'hora perquè puguin, vostès, aixecar la sessió.
En el tema de transports, com sap el Sr. Font, les dificultats
per a una política pròpia són molt grans, Brussel•les és
especialment vigilant en aquest tema, però en aquest moment
estudiam, com a mínim, una primera mesura, i és la possibilitat
que furgonetes o camionets que utilitzen els pagesos puguin tenir
la consideració de maquinària agrícola, cosa que ara no tenen i
no es poden acollir a ajudes de fons europeus, i que sí que ho
puguin ser en el futur. No estam segurs d'aconseguir-ho, però ho
intentarem.
Igualment, en el tema de les ajudes a la sequera i que vostè
em demana per quin motiu s'ha donat prioritat als pagesos que
tenguessin pòlisses d'assegurança, l'hi he de dir que no ha estat
una decisió nostra, aquesta és una norma que ven en el decret del
ministeri, i el ministeri, supòs que amb molt bon criteri, pretén
promoure introduir el costum entre els pagesos que practiquin
cada vegada més l'assegurança de collita i, en conseqüència, ho
ha aplicat.

disponibles, i per això s'ha donat nivell de direcció general
al departament que duia aquesta qüestió. Fins ara era el
Servei de Reforma i Millora Agrària i, en aquest moment,
és el servei propi de la Direcció General d'Infraestructures,
que necessita un nou servei, que és el Servei de
Desenvolupament Rural, que comminaria a la prioritat en
aquestes línies.
M'ha demanat si mantendrem la política de millora
genètica dels anteriors governs. Rotundament no,
rotundament no. Si vol que li ho expliqui, serà millor, per
ventura, que ho facem tots sols. El que no passarà més és
que un majorista guanyi durant deu o quinze anys seguits
sempre el mateix concurs i que mesos abans que surti el
concurs ja reparteixi semen subvencionat per les granges
dient que serà del bou que guanyarà, perquè, el plet de
condicions, no sabem on es redactava, però sempre el
guanyava la mateixa empresa. Per tant, no només
canviarem, l'hem canviat ja, de política. La primera qüestió
va ser reformar l'ordre que s'havia tret anteriorment,
simplement adaptant els preus als preus d'internet. El
Govern estava disposat a pagar 15.000 pessetes per dosi de
semen dels bous, la qual, a internet, s'hi anunciava a 7.500
pessetes, dels mateixos bous, perquè el concurs es feia amb
una foto de carnet d'identitat; les característiques que es
donaven per als bous que hi podien concursar, no surten vint
o trenta bous en tot el món amb aquestes característiques.
Per tant, crec que és un canvi molt important. En aquest
moment s'havia donat prioritat a les característiques
fonològiques dels bous, nosaltres pensam que, per exemple
a Menorca, hi havia una mancança molt greu de les qualitats
formatgeres, de les característiques genètiques dels bous
que se seleccionaven, i, per tant, s'ha de canviar la política
en millora genètica.
Quant al tema de jardiners, bé, jo estic molt content de
coincidir també amb el meu antecessor, el Sr. Cardona, crec
que, efectivament, ell ja ho havia fet, però no em negui que
havia estat des d'un Govern del Partit Popular que s'havia
promogut la figura del pagès jardiner. Si vostès renuncien
als seus arrels, exercici que me pareix extraordinàriament
correcte i bon entrenament per al pròxim cap de setmana,
em pareix molt bé, però això és així.

Jo crec que és una mesura molt positiva. Jo no la compartesc
totalment, i crec que s'hauria d'estendre, per evitar situacions
com ha passat ara, que hi ha hagut comunitats autònomes, ens ho
explicava el conseller, que enllaçaven les ajudes per inundacions
amb les ajudes per sequera, per tant, arriba un moment que la
cosa entra una espiral completament desbaratada.

El Sr. Alorda acaba d'entrar fa un moment, jo crec que
em corregirà.
En el tema de xarxes de deriva, li he de dir que mai, per part
nostra, no hi ha hagut, ni meva ni de l'anterior conseller ni de
l'anterior, no hi ha pogut haver, una lluita contra aquesta activitat
perquè s'exerceix sempre en aigües exteriors, és una lluita que ha
dut a terme el ministeri. En els casos que hi ha hagut atracament
a ports d'embarcacions amb xarxes de deriva a bord, els
inspectors de pesca de la comunitat han actuat.
En el tema d'electrificació rural i camins, evidentment, la
nostra proposta és mantenir i, si és possible, incrementar els fons

L'any 94 vostè no era diputat, Sr. Alorda.
Per tant, segurament no ho havia proposat ell el 94.
Nosaltres mantenem que la política serà participativa,
que si hi ha fons per a l'Objectiu 2, aquests fons seran
dissenyats i gestionats amb els ajuntaments, i no necessitam,
per a això, crear una nova estructura exterior a la

conselleria, amb una despesa que consideram completament innecessària.
Quant a Prominorca, jo em pos a disposició del Consell
Insular de Menorca, que és el responsable de la política agrària
de Menorca a partir de dia 1 de gener per fer el que consideri
oportú el Consell Insular de Menorca.
Això és tot, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
Una vegada exhaurit el debat i l'ordre del dia de la sessió
d'avui, aquesta presidència agraeix la compareixença de l'Hble.
Sr. Vicepresident, de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria i de tots els membres de la
comissió. Moltes gràcies.
S'aixeca la sessió.
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