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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui, i
en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí, Salvador Cànoves substitueix el Sr. Vicent Tur.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Miquel Gascon.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al punt únic de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
preguntes, les números 134, 135, 136, 137, 138, 139, 933, 934,
935, 1106, 1107, 1108 i 1109 del 2002.

2) Pregunta RGE núm. 135/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversions per potenciar la indústria agroalimentària de
Menorca.

5) Pregunta RGE núm. 138/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves indústries de reciclatge i energies alternatives.

Abans de començar voldria dir que les preguntes 135 i 138,
una relativa a inversions per potenciar la indústria
agroalimentària a Menorca i l’altra sobre noves indústries de

reciclatge i energies alternatives, han estat ajornades d’acord
amb l’escrit presentat pel Govern en què demana el seu
ajornament.

Assisteix per respondre aquestes preguntes el conseller
d’Agricultura i Pesca, Sr. Mateu Morro i Marcé.

1) Pregunta RGE núm. 134/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'ús d'aigües depurades per a reg agrícola.

Per formular la pregunta 134, relativa a pla d’ús d’aigües
depurades per a reg agrícola, té la paraula el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Segons el diagnòstic de la Direcció
General de Recursos Hídrics del Govern balear les actuals
reserves hídriques a Menorca són actualment d’uns 70
hectòmetres cúbics d’aigua, dels quals 64 hectòmetres
provenen d’infiltracions d’aigua de pluja que arriba als
aqüífers. Segons estimacions fetes el 25% de les precipitacions
anuals de l’illa són les que es filtren a la capa freàtica. Dels
aqüífers de Menorca es treuen anualment uns 22,84
hectòmetres cúbics d’aigua dels qual la meitat, un poc més,
11,6, es destinen a reguiu agrícola, i els altres 10,6 es destinen
a subministrament urbà.

Quant a previsions fetes per la Junta d’Aigües de Balears,
s’indica que el consum a Menorca s’incrementa un 4,4% d’aquí
al 2006. És un escenari, unes projeccions que s’han fet, i açò
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ens indica que fins a 23,82 hectòmetres cúbics d’aigua es
consumiran més. El consum d’aigua agrícola es mantindrà però
augmentarà la demanda urbana i turística.

Per altra banda, si per a nosaltres una font importantíssima
bàsica són les pluges, el Centre Meteorològic territorial xifrava
que hi havia una mancança d’un 15% en els darrers anys. Si a
açò afegim que els excedents anuals, que en el 96 eren de 14
hectòmetres, són ara sols de 3, ens du realment a una
preocupació perquè no hi ha o es va acabant l’aigua. 

Hem de considerar, per altra banda, que a Menorca totes les
aigües són depurades, però moltes van a la mar. Un exemple del
que dic és la depuradora de Maó-Es Castell, principalment, i és
per tots aquests motius que nosaltres volíem..., hem fet una
pregunta: Quan creu el conseller d’Agricultura que podrà
presentar a Menorca un pla d’ús d’aigües depurades que
després d’una depuració terciària sigui d’aplicació al reg
agrícola? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
conseller d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President, i senyores i senyors diputats.
Crec que el Pla d’ús d’aigües depurades en el que respecta a
l’illa de Menorca es podria presentar en qualsevol moment dins
els paràmetres que estan en aquests moments en tramitació i en
fase de crear les condicions perquè es pugui dur a la pràctica.
Com vostès saben, perquè és un tema que ha estat molt
comentat, existeix un pla plurianual d’inversions entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Estat espanyol que
ha d’anar fins a l’any 2008, i en el que respecta a l’illa de
Menorca contempla tres actuacions, que són respectivament en
Es Mercadal, Ciutadella i Es Castell. Dins aquest pla està
previst per a l’any 2002 tant la compra com les actuacions
d’obra per posar en marxa aquestes tres iniciatives de reg amb
aigües depurades, com he dit en Es Mercadal, Ciutadella i Es
Castell. Evidentment són projectes que inclouen el filtrat i la
desinfecció de les aigües depurades, i sembla que són tres
projectes molt positius. 

A hores d’ara en aquests moments està ja en fase molt
ultimada la negociació i tramitació de la compra dels terrenys
d’Es Mercadal i de Ciutadella, i per tant jo crec que..., s’est an
redactant els projectes i per tant jo crec que dins l’any 2002 es
compliran les expectatives previstes dins el pla plurianual. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Ho seguirem amb interès i ens agradaria
una explicació i una exposició d’aquests plans i aquests
projectes que vostè ens anuncia en aquesta comissió
d’Economia quan els tengui ben enllestits, perquè és una de les
qüestions que ens preocupa moltíssim, donat que efectivament
hi ha una escassesa d’aigua i que nosaltres hem de procurar
que tot s’utilitzi.

S’ha de recordar que l’any 99, com vostè molt bé ha
anunciat, es va crear ja una comissió mixta entre el Govern
central i la comunitat autònoma a efectes de seleccionar els
projectes d’inversió, i el més important era una finançació
bastant ben compartida amb el Govern central i la comunitat
autònoma, i també amb fons europeus, i jo crec que aquesta
constitució de la comissió mixta, que sembla ser, segons ens va
anunciar, ja s’havia constituït i anava en marxa, idò pensam que
pot ser molt més profitosa. 

Jo el que li demanaria, donada aquesta situació, que tal
vegada des de Mallorca es pensa que és l’illa que més aigua i
aqüífers té i que no té tants de problemes d’aigua, llevar
aquesta visió tan optimista perquè de cada vegada, sobretot a
la zona sud i segons a quines zones de Ciutadella i Sant Lluís,
realment hi ha una infiltració d’aigua salada, i açò és
preocupant, perquè si nosaltres consumim molta d’aigua per a
reg agrícola que, com hem vist, representa més del 50%, s’ha de
donar a açò una solució rapidíssima i urgent, i ens agradaria
que els seus projectes, aquells que ens ha anunciat, fossin
realment prioritaris dins la seva conselleria i quan els tengui
enllestits ens els presenti en aquesta comissió.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, per a nosaltres
són en aquests moments, la compra dels terrenys d’Es
Mercadal i de Ciut adella, són dues actuacions absolutament
prioritàries. Com li he dit es troben ja pràcticament ultimades les
seves respectives tramitacions i, per descomptat, consideram
que dins l’illa de Menorca té molta d’importància perquè hi ha
l’espera, hi ha constitució de comunitat de regants per poder fer
bon ús que es tramitin i que es realitzin aquestes obres. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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3) Pregunta RGE núm. 136/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inve rsions a Menorca per al condicionament de camins
rurals.

Passam a la pregunta 136/02, relativa a inversions a
Menorca per el condicionament de camins rurals. Té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. La millora per al Partit Popular de
l’accessibilitat a finques, a llocs, jo crec que hauria de ser també
una de les polítiques prioritàries en política agrària per tal
d’assolir uns objectius de mantenir i consolidar el teixit social
de les zones rurals. Jo crec que un bon accés als llocs avui en
ple segle XXI és una cosa prioritària i no té per què alterar la
sostenibilitat, ni alterar l’equilibri ecològic, ni alterar el paisatge
emblemàtic i rural i encantador de l’illa de Menorca.

Però per unes preguntes que sembla ser que els vam fer
l’octubre del 2000, li demanàvem quants de convenis signats
entre el Govern i els ajuntaments en relació als camins rurals
s’havien fet fins a la data, i vostès ens contestaven que cap, i
quina dotació de camins rurals hi havia i estaven inclosos dins
una partida genèrica en el capítol 6 d’inversions. És clar, per
tant jo crec que hi ha hagut una trobada enrere, una passa
enrere en infraestructures de camins rurals i, sobretot, em
referesc en aquest a Menorca, que ha estat evident. Nosaltres
consideram que hi ha tota una sèrie de camins, de vies que són
urgentíssims perquè, a més de camins rurals, tenen accessos a
platges i tenen altres accessos, com és el camí de Sant Joan o
el camí Vell, i açò fa que realment hi hagi un dèficit notable. 

Jo ja sé que dia 14 del 3 del 2002 va sortir una ordre de la
Conselleria d’Agricultura perquè totes aquestes millores fossin
posades a l’abast dels ajuntaments i dels particulars, però
nosaltres pensam que la partida de 2.400.000 euros és
insuficient amb unes partides plurianuals: hi ha 600 milions per
al 2002, 450 una partida per a cada any des del 2003, 4, 5 i 6; per
tant 2.400.000. I per què li dic que són insuficients? Idò perquè
ahir mateix va sortir que Ciutadella demanava tornar a asfaltar
tres principals vies rurals i una sèrie de condicionaments a tres
camins que, com li he dit, jo estic d’acord que és urgentíssim
arreglar la seva pavimentació i esclarir moltes parets que cauen,
seques, i que realment es fa intransitable, però és que el camí
Vell està pressupostat en 816.000 euros, el camí de Sant Joan de
Missa en 645 i el camí de l’Hort de les Taronges 536, és a dir, 2
milions d’euros que se’n durien aquests camins, tota la partida
fins al 2006. 

És per açò que m’agradaria, conseller, que em digués amb
quines inversions, a part de quines inversions ha fet la
Conselleria d’Agricultura per condicionar camins rurals des del
99 fins a la data, a veure si està en disposició d’atendre tots els
compromisos i totes les peticions que li faran des de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar té la paraula el
conseller d’Agricultura, Sr. Mateu Morro. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, crec que vostè
planteja un tema que és també important per a l’illa de Menorca
i que el Govern de les Illes Balears creu que hi ha de treballar.
Jo en aquests moments no li puc respondre amb el detall que
vostè em demana si es podran atendre, a partir de les
solAlicituds expressades pels ajuntaments, quants d’aquests
projectes podran ser atesos perquè en aquests moments es
troben en fase d’anàlisi aquests expedients i pendents de
resolució.

Simplement a hores d’ara s’han acollit en aquesta ordre els
ajuntaments d’Alaior, Es Mercadal, Sant Lluís i Ciutadella, els
quals han presentat documentació per a aquesta convocatòria
de l’any 2002 de diferents trams i de diferents camins, alguns
d’ells bastant importants i amb pressuposts considerables, i
lògicament en aquests moments estam analitzant aquestes
solAlicituds amb la predisposició d’atendre’n el màxim que sigui
possible. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Dues precisions. En el màxim d’elles que sigui possible hi
ha una possibilitat d’ampliació de partida per a la finançació,
perquè com se li ha demostrat amb el cas concret només de
Ciutadella amb tres camins rurals, se li esgoten les partides
pressupostàries que té previstes fins al 2006; una. I dues, una
volta aquests projectes estiguin taxats, analitzats i ben
conformats per la conselleria, sí que ens agradaria que ens fes
arribar la documentació pertinent per analitzar-la, i tenir-la en
compte, i alegrar-nos del fet que s’hagin concedit els camins
rurals per a benefici de les infraestructures de Menorca.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Sí, efectivament tenim que l’Ajuntament de Maó solAlicita el
condicionament del primer tram del camí de Biniguarda; el d’Es
Mercadal proposa obres en el camí de Tramuntana, Martinells
i les seves vessants, i també en el camí d’en Kane.
L’Ajuntament de Sant Lluís proposa tot un conjunt de nou
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camins diversos: camí de Binisafua, de S’Olivera, Biniarroca,
Binibacó, S’Ullastrar, Pou Nou, Biniati, Biniparrell i camí del
Consell; i el de Ciutadella els de Sant Joan de Missa, Hort de
ses Taronges i camí Vell.

Aquest conjunt de projectes més els dels altres ajuntaments
de les altres illes, els analitzarem i intentarem, en la mesura de
les nostres possibilitats pressupostàries reals, donar el màxim
de suport possible a aquestes iniciatives municipals que, sense
dubte, són ben importants. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 137/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de les obres d'electrificació rural del Pla verd.

Per formular la pregunta 137, relativa a inici d’obres
d’electrificació rural en el Pla Verd en el terme municipal de
Ciutadella, té la paraula el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Açò sí que és una pregunta en què
m’agradaria la seva concreció, perquè el projecte d’electrificació
del Pla Verd, promogut precisament pel Govern balear, està
inclòs -segur que ho sap- en el programa operatiu del FONER
2, i més concretament en el subprograma del FEOGA. El seu
pressupost inicial era de 141 milions de pessetes, 848.000 euros,
i era acceptat per la Conselleria d’Agricultura del Govern balear
dia 4 d’octubre del 99.

Els beneficiaris serien uns 18 llocs que actualment es
proveeixen d’electricitat per mitjà de grups electrògens i que es
troben en una situació agrícola ramadera jo crec que precària
per diferents causes. Unes són per manca de pluges, ara
darrerament ha plogut, emperò vostè sap i ha patit la sequera i
tots ho hem compartit. Després un tema d’epidèmies, tant de
vaques boges com de llengua blava, i altres també que fan
referència a infraestructures, com és el seu hàbitat per poder
comptar amb un mínim de comoditat, un mínim de llum,
d’electricitat, d’energia elèctrica convencional. La finançació
d’aquest projecte era, és, força interessant, donat que els
beneficiaris aportaven un 60% a 20 anys i a un interès mòdic
d’un 4%. La resta de finançació es complementava amb fons
europeus, i a mi em preocupa que aquesta possible finançació
es perdi. 

Dia 2 de maig del 2001, és a dir, ara fa un any exactament, la
Conselleria d’Agricultura ens anunciava que el projecte
d’electrificació del Pla Verd començaria a executar-se a finals del
2001, i la seva voluntat es demostrava -i açò em consta- tot
reservant una partida pressupostària fins i tot en el Consell
Insular de Menorca per 50 milions de pessetes. Dic pessetes
perquè era la xifra corresponent a l’any i al pressupost, 300.506
euros. Per la seva part el director general d’Infraestructures
Agràries, el Sr. Mateu Ginard, ens deia que a finals d’estiu del
2001 podia sortir la licitació de les obres i afegia -que tots

compartíem aquest desig- que aquesta vegada s’executi el
projecte en benefici dels pagesos. Per altra part, per accelerar al
màxim els tràmits burocràtics, la conselleria insular
d’Agricultura el mateix dia 2 de maig del 2001, ara fa un any,
anunciava que havia iniciat la redacció del preceptiu informe
sobre el qual s’hauria de basar la Comissió Insular d’Urbanisme
per prendre una solució ja definitiva, que era que “el projecte
d’electrificació del Pla Verd -deia- serà una realitat abans del
2003". 

Però mentrestant, què ha passat? Perquè també per una altra
conselleria del consell insular s’impulsaven uns projectes
d’energies alternatives per energia eòlica i també fotovoltàica.
Açò desbancava, i s’estavellava, i explotava aquest pressupost
de 140 milions de pessetes, que ja ara és de 160 milions de
pessetes convencionals, i feia que retrocedissin en el temps,
donat que era inconcebible que un mateix govern presentés una
alternativa a allò que el mateix govern havia aprovat, la qual
cosa semblava absurda. Dic tot açò perquè dia 25 de març
aquest conseller va presentar una moció al Consell Insular de
Menorca que instava el Govern de les Illes Balears a iniciar les
obres d’electrificació del Pla Verd d’acord amb el projecte
presentat davant la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
i que era aprovat, com havia dit, el 99 per la Conselleria
d’Agricultura i, a més, que el consell insular agilités tots els
problemes burocràtics pertinents per tal que es poguessin
realitzar les obres d’electrificació abans del 2003. La resposta va
ser que no hi havia (...) que aquesta moció fos duita a terme i
aprovada per unanimitat del consell perquè ja s’estava fent, ja
s’estava elaborant, ja estava acabant, i que res d’energies
alternatives i que aquest projecte seria una realitat.

La veritat és que estam a dia 2 de maig del 2002, falta molt
poc..., mig any o..., més de mig any per al 2003, i la veritat és
que no veim bellumes, no veim cap inici, indicació ni voluntat
política, ni voluntat material que aquestes obres s’iniciïn. És per
açò que jo li deman quan s’iniciaran les obres del projecte
d’electrificació rural de la zona del Pla Verd de Ciutadella de
Menorca. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per contestar té la paraula el conseller
d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Després de la descripció del
Sr. Camps la veritat és que molts d’aspectes han estat descrits
al detall i, efectivament, jo primer de tot he de coincidir en el fet
que a l’illa de Menorca, com a la resta de les illes, el tema de
sequera, que sense dubte és la catàstrofe meteorològica més
important dels darrers temps, més el tema de la llengua blava,
més el tema de les vaques boges, més altres temes, realment
han dibuixat un quadre molt problemàtic i d’una especial
incidència a l’illa de Menorca, on hi ha unes característiques de
la realitat ramadera i agrària de l’illa prou conegudes de tots que
han estat molt afectades per aquests fets i, evidentment, el tema
del Pla Verd és un més d’aquests temes que tenen una llarga
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trajectòria, una llarga història i que és ben just que s’executin
i que es duguin a terme en benefici d’aquests llocs, que són
explotacions agràries i ramaderes igual que les altres i que
evidentment tenen dret, i no tan sols tenen drets, sinó que
tenen la necessitat absoluta de comptar amb energia elèctrica,
perquè són una classe d’explotacions que necessiten un
consum elèctric important i que jo diria que és un dret gairebé
constitucional que puguin tenir aquest servei.

En conseqüència vostè ha descrit els temes que hi ha hagut.
El darrer moment en el qual s’ha estat en consideració de la
possibilitat d’utilitzar energies alternatives o altres mètodes
diferents del projecte inicial, com pugui ser el soterrament del
cablejat, i la resolució final, en el qual el Consell Insular de
Menorca i el Partit Popular amb la moció, i el consell en el seu
conjunt, crec que han optat per..., i també la pròpia evidència o
la sospita, fins a un cert punt, que aquestes energies
alternatives no permetien unes garanties plenes de satisfer les
necessitats d’aquestes explotacions, i també que tenien uns
impactes ambientals considerables i dignes de ser tenguts en
compte, en aquests moments estam en una fase que jo consider
molt avançada que ens permeti veure el final d’aquest llarg
episodi.

En aquests moments s’ha presentat ja l’estudi d’impacte
que havia demanat la Comissió Balear de Medi Ambient, un
estudi d’impacte sobre els ecosistemes i l’entorn del Pla Verd,
d’aquesta obra pública, i esperam que a la pròxima sessió de la
Comissió Balear de Medi Ambient es pugui considerar el
projecte i per tant que pugui ser aprovat. Posteriorment també
haurà de ser aprovat, haurà de ser declarat l’interès públic per
la Comissió Insular de Medi Ambient, i amb aquests dos tràmits
consideram que es podrà iniciar la contractació que tant ha
tardat i que ja és ben hora que es pugui dur a terme.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Ens podem felicitar per la decisió presa que s’electrificarà la
zona del Pla Verd amb energia convencional i que prest, aviat
s’iniciaran les obres una volta solucionada la burocràcia
pertinent, i el que jo sí li demanaria és que (...) aquestes passes
que falten perquè es pugui, efectivament, iniciar el més aviat
possible, cosa de què tots ens alegrarem i estarem
d’enhorabona, sobretot els pagesos, que són els que més ho
necessiten com vostè molt bé ha dit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar la qüestió... No?

6) Pregunta RGE núm. 139/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de la comercialització de la carn procedent de la
ramaderia de les Illes Balears.

Passam, idò, a la pregunta 139, relativa a millora de
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, efectivament la directiva de la Unió Europa que prohibia,
impossibilitava i feia la immobilització del ramat vacum a l’illa de
Menorca a causa de la llengua blava ha fet que realment tota la
comercialització fos malmesa durant tot aquest període. La
pregunta és molt concreta i m’agradaria més que res que el
conseller fes una valoració de l’ordre de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de 13 de febrer de 2001 per quina acollida
ha tengut, com ha estat afrontada i sobretot quan pensa vostè
que es (...) la comercialització i si creu que hi ha alguna mesura
més complementària que s’hauria d’aplicar en aquests
moments, donat que s’ha “aixecat” la prohibició de
desplaçament, de mobilitat es fa aquesta en unes condicions
d’extraordinària dificultat i que fa pràcticament inviable i com si
no fos efectiva aquesta prohibició.

Per tant, jo li deman en aquest moment una valoració de la
comercialització de la carn, quines repercussions ha tengut i
com pensa amb l’actual situació que es troba, sobretot el ramat
vacum a l’illa de Menorca, com pensa que s’hauria d’enfortir o
donar suport a qualsevol altra mesura complementària, si fos el
cas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Bé efectivament aquest és un dels
temes més importants de la ramaderia a Menorca i també
podríem anar illa per illa i fins i tot comentar-ho. Evidentment
dins el marc de la conferència sectorial que es va fer fa tres
setmanes a l’illa de Menorca el Sr. Arias Cañete, ministre
d’Agricultura Pesca i Alimentació, va manifestar la seva
intenció de facilitar l’obertura de l’exportació de vedells vius
des de Menorca cap a la península i que el mes de novembre es
tramitaria la declaració de zona excepte de llengua blava per al
conjunt de les Illes Balears. Per tant, en aquest sentit les
expectatives són favorables. També s’ha de dir que abans el
Ministeri d’Agricultura va aprovar que després, vostè ho ha
esmentat, d’una quarantena, després d’uns dies de separació
i amb les corresponents proves també es poguessin treure
vedells per a sacrifici cap a la península o regions de l’Estat o
comunitats autònomes.

En aquests moments sembla que aquesta ordre, pens que es
refereix a suport per a la compra i transport de bestiar...
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EL SR. CAMPS I COLL:

Si em permet president... 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

És que ha dit 13 de febrer de 2001 i m’agradaria saber si és
aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Concretament és l’ordre que surt en el Butlletí Oficial dia 20
de febrer de 2001, és l’ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca
de 13 de febrer de 2001, en el qual s’estableix un règim
excepcional d’ajudes a l’engreix de bovins a les explotacions de
les Illes Balears com a conseqüència de les restriccions de
circulació d’animals, ocasionada per la declaració oficial de
l’episodi de llengua blava a les Illes Balears. És aquesta
concretament. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies. Bé en aquest sentit, perquè vostè ha fet una
demanda concreta d’informació sobre aquesta ordre, jo pens
que aquesta ordre va ser globalment positiva, és a dir, d’una
banda els llocs de Menorca varen passar a engreixar en una
major mesura directament vedells, amb el suport d’aquesta
ordre. De l’altra hi va haver diversos engreixadors de l’illa de
Mallorca, que continuant ja amb unes relacions que tenien
anteriorment les vàrem mantenir i crec que en línies generals es
va poder donar sortida a la totalitat dels vedells que
necessitàvem comercialitzar. També és veritat que en moments
de crisi es produeixen uns fenòmens de baixa de preus que a
vegades no són tampoc imputables a raons objectives, sinó al
propi comportament del mercat, és a dir, ho hem vist a l’Estat
espanyol en conjunt com els ramaders han patit una tendència
a la baixa persistent dels preus dels seus productes, a pesar de
les diferents línies d’ajudes i suport al sector que el ministeri i
les conselleries han pres. És a dir, els sectors comercials tenen
una tendència per aprofitar al seu favor aquestes conjuntures
en les quals el pagès té poques possibilitats de fixar, o mantenir
els preus que havia tengut.

De totes maneres jo crec que en aquests moments les
expectatives de la comercialització dels vedells a l’illa de
Menorca són positives, tant és així que el Consell Insular de
Menorca ha posat en marxa una mesura pública de subvenció,
crec que vostè ho coneix, subvenció de l’engreix per poder fer
aquest període de quarantena i per tant, poder vendre a fora i
de moment no hi ha solAlicituds, la qual cosa vol dir que a part
que estam en un moment de l’any en què hi ha pocs vedells,
vol dir que més o manco els sistemes existents funcionen. En
aquest sentit jo voldria parlar d’altres coses, voldria parlar de
l’interès que hi ha a l’illa de Menorca de comercialitzar

directament la carn, jo crec que hi ha una iniciativa pionera a
nivell de la carn de be que és l’anyell de llet de Menorca, que
està molt consolidada i té un èxit notable i compta amb el
suport del consell i del Govern balear a través de l’Institut de
Biologia Animal, crec que és una fita i s’està fent feina per
constituir una associació per comercialitzar directament aquest
producte, que té un paper poc significatiu econòmicament però
que és digne de ser tengut en compte i seria interessant que la
carn de bou o vedella pogués també tenir processos similars de
comercialització dins la pròpia illa de Menorca com a producte
d’origen i qualitat i que per tant, poc guanyar mercats. En
aquest l’interès expressat pel sector per a la creació de sales de
desfer a Maó i Ciutadella crec que va un poc en aquesta línia de
poder desfer i comercialitzar dins l’illa cada vegada més
producte i per tant, vendre millor. 

També assenyalar en aquest sentit l’interès que hi ha amb
els productes derivats de la raça autòctona de boví i els intents
destacables de fer una carn ecològica, amb la qual l’illa de
Menorca és absolutament pionera i no hi ha a les Illes Balears
cap altra explotació amb les possibilitats de comercialització que
l’illa de Menorca, com pugui ser el Sr. Onofre Gonyalons o
d’altres, que estan duent iniciatives molt lloables i jo crec que
poden tenir una presència dins els mercats molt interessant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Morro. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la valoració que ha fet
darrerament crec que és una de les encertades perquè el mercat
sempre és el mercat, allò que s’ha de fer és cercar els productes
qualitatius i diferencials i jo crec que efectivament a Menorca
amb el be de raça menorquina, com la vedella menorquina
poden tenir el seu forat dins aquest mercat tan competitiu com
és el que ens ha tocat viure. Jo pens que això hauria de tenir el
suport de la conselleria i del Govern, perquè aquesta via de
comercialització s’hauria d’aprofundir, malgrat tot hem de ser
conscients que hi ha una diferenciació entre el xot, el be i el
boví, així com a Mallorca el xot es prenen de les mans perquè hi
ha una tradició de consum i realment es fan uns productes de
qualitat i no hi ha massa problemes, a Menorca amb el tema del
vedell sí perquè efectivament hi ha hagut una caiguda de preus,
donat que s’aprofita l’intermediari o no s’ha sabut vendre bé,
o no s’han sabut cercar els canals de comercialització.

De tota crisi n’hem de treure un resultat i el que vostè ens
ha esbrinat aquí pot ser interessant de cara al futur i ens
agradaria que la conselleria seguís per aquí i també ens tengués
informat d’aquesta interessant iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per tancar la qüestió té la paraula
el Sr. Morro. 
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment encara que la
competència d’agricultura i ramaderia estigui transferida al
Consell Insular de Menorca, és evident que el Govern de les
Illes Balears no pot deixar a través dels plans suprainsulars i
altres mecanismes que li pertoquen competencialment, entre
altres la gestió a través de l’organisme pagador de les ajudes
procedents de la política agrària comuna i del Pla de
desenvolupament rural, no pot deixar de donar suport. Tenim
una altra eina que jo hi he fet referència i que és interessant, és
l’Institut de Biologia Animal dins el qual a Menorca hi ha
excelAlents professionals que estan molt en contacte amb el
sector i amb el consell insular i jo crec que fan una feina molt
destacada, de la qual estarem molt contents de poder-ne fer un
seguiment en aquesta cambra quan vostès considerin oportú.

En aquests moments el que està més avançat a nivell de
qualitat, com he dit perquè ja es duen molts d’anys fent-hi
feina, és el tema del be, l’anyell de llet a Menorca, però jo crec
que de la crisi de l’any passat si hi ha una cosa positiva és
l’interès per part de molta gent per fer coses noves en el tema
del boví i hi ha un interès fins i tot de les grans empreses de
distribució per entrar dins les seves xarxes productes de
qualitat i pens que la carn de boví té obertes unes portes molt
interessants si les sap aprofitar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 933/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de qualitat agroalimentària.

Passam a la pregunta 933, relativa a l’Institut de Qualitat
Agroalimentària que formula el diputat Sr. Cristòfol Huguet i
Sintes. Té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, benvingut. Una breu història ens situaria a l’any 89
en l’aprovació per part de la directiva del Consell de la Unió
Europea número 397, relativa al control oficial de productes
alimentaris. Posteriorment el Govern de la comunitat autònoma
l’any 99, jo he de reconèixer que en aquesta matèria tenc el
professor darrera que és el Sr. Cardona, l’anava a citar, sent ell
conseller..., ja no hi és...

(Rialles).

Sent ell conseller varen aprovar la Llei número 1 de l’any
1999 de 17 de març d’estatut de productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears. La situació, com tothom
recordarà, entre l’any 99 i l’any 2001 que es crea per decret
l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears
ocorren circumstàncies greus per allò que és la confiança i la
garantia de la qualitat de determinats productes alimentaris

relacionats amb l’activitat agrària, òbviament em referesc a la
malaltia de la llengua blava o el tema de l’afectació de les
vaques boges amb els productes alimentaris de la nostra
comunitat. És idò una qüestió que tal vegada pareix que ha
remès en la seva importància però que la té i molt. 

Per tant, Sr. Conseller nosaltres esperàvem que fet aquesta
Llei de l’estatut dels productors i industrials agroalimentaris i
m’oblidava, també el mes de febrer del 2001 i aprovada per
unanimitat la proposta del meu company, Sr. Cardona, sobre
contribucions del llibre blanc sobre seguretat alimentària,
nosaltres sincerament confiàvem que el Govern donaria alguna
passa més important en relació a aquesta qüestió, no dic que no
hagin fet res, però o no l’he comprès bé o el decret a què fa
referència la pregunta es limita a crear en denominació d’institut
un ens administratiu purament, allò on els seus membres són
un director, funcionari amb categoria de cap de servei, més una
àrea de promoció de qualitat, més una àrea de control de
qualitat.

La pregunta és, per què enlloc de crear algun tipus d’institut
on hi pogués haver una participació ciutadana o afectats i que
donés compliment a allò que pareix necessari en aquest món, és
a dir, vigilància, control, sistema d’alerta ràpida, investigació de
material alimentari, cooperació científica, suport analític,
assessorament científic, etcètera, hi hagués la possibilitat que
l’organisme, ja dic participat pels interessants, fes una sèrie de
funcions que permetin, òbviament millorant la qualitat, tenir un
sistema que s’excusés amb la bondat i la competitivitat dels
nostres productes alimentaris, a més de cercar dins tota la
cadena productiva, en relació a productes que poden ser
consumits aquí, com el continent per tant, inclosa la Unió
Europea, complissin allò que està previst en aquestes
normatives que he citat abans. Per tant, li demanaria Sr.
Conseller que ens digués per quina raó s’han limitat a crear un
òrgan purament administratiu que pot fer les funcions
d’inspecció, previstes a la Llei de l’estatut dels productors,
però que pareix que no tengui després més funcions que la
pròpia promoció comercial o aquesta inspecció. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Conseller
d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Jo li voldria explicar primer de tot Sr.
Huguet que seria interessant separar allò que és un organisme
de promoció i control de la qualitat agroalimentària d’allò que
pugui ser una institució dedicada a la seguretat alimentària
pròpiament dita, de fet a partir de la crisi de l’encefalopatia
espongiforme bovina a Gran Bretanya es va fer una passa
important amb la creació d’associacions o agències dedicades
a la seguretat alimentària, enteses com a agències molt
vinculades, no només a l’Administració agrària i ramadera, sinó
que també a l’Administració sanitària a altres administracions
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i amb una particip ació directe de consumidors i de diversos
sectors involucrats en la cadena alimentària. Posteriorment la
Unió Europea, l’Estat espanyol i altres comunitats autònomes
han creat diferents agències, o estan creant agències de
seguretat alimentària, normalment ubicades administrativament
dins l’entorn dels ministeris de sanitat o conselleries de sanitat,
amb la colAlaboració lògicament dels departaments de
l’Administració agrària, ramadera i pesquera vinculats amb la
tasca.

Per tant, aquest decret no pretén suplantar allò que es pugui
fer des del marc de l’Administració de sanitat, tot el contrari,
amb la qual la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears hi haurà de colAlaborar, el que pretenia era
ubicar bé una sèrie de competències i dotar la pròpia
Administració de la conselleria per fer front a un seguit de
temes que ja venia fet, total o parcialment i que era interessant
completar i millorar, d’aquí ve que s’aprofités una estructura ja
existent dins la conselleria que era colAloquialment era el servei
de fraus agroalimentaris i que tenia una tasca molt important
consistent en el control dels fraus agroalimentaris a través d’un
servei d’inspecció, a més dins la conselleria es venien fent
diferents labors de promoció de la qualitat, fase que hem
vinculat a les denominacions d’origen i altres identificacions
dins la qual s’hi colAlaborava i s’hi donava un suport.

Per tant, tot això ara, la promoció de la qualitat i el control de
la qualitat s’ha integrat dins aquest servei que hem denominat
Institut de Qualitat Agroalimentària i és el que pretenem fer,
s’ha dotat millor l’estructura d’aquest petit nucli que teníem,
perquè la nostra Administració la veritat és que és molt petita
comparant-la i supòs que tampoc no és desitjable que sigui
excessivament grossa, però comparada amb altres comunitats
autònomes és una Administració petita. Per tant, per raons
d’eficàcia i agilitat vàrem pensar que enlloc de crear una cosa
nova amb un procés administratiu molt complicat i llarg,
aprofitar això que ja teníem, millorant la seva dotació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller, jo li respect com és
natural les decisions de la seva conselleria i del Govern en
relació als seus objectius, és també de respectar la diferenciació
que vostè fa en relació a la seguretat alimentària i allò que és
promoció i control dels elements i que serien només
d’agricultura és ben cert, la promoció i el control, però jo li he
de dir que necessàriament que seguretat alimentària encara que
sigui de sanitat, si el control i la promoció no són correctes és
difícil que en puguem trobar. És a dir, la confiança dels
ciutadans en relació als productes elaborats o comercialitzats
no només autòctons, jo crec que és una qüestió que a partir de
la llei que precisament havia citat de l’any 99, canvia des del
punt de vista que qualsevol aliment situat damunt les Illes

Balears, independentment que el seu origen, fabricació o
comercialització es degui a altres comunitats autònomes, ja és
una competència que queda dins l’àmbit disciplinari i de control
de la comunitat autònoma. 

No repetiré aquí tot allò que vostè ben segur que ja coneix
en relació a aquesta llei i les capacitats administratives, però sí
en rèplica a la seva explicació, més que en el meu entendre
justificació de per què un òrgan administratiu i no un òrgan
participat per la societat civil afectada, jo li vull insistir en si no
considera que seria en els efectes estrictes del decret que vostè
subscriu, el Decret 131/2001, allà on d’acord amb els objectius
de la directiva, és a dir, prevenir el risc per a la salut pública,
protegir els interessos dels consumidors i garantir la lleialtat de
les transaccions comercials, no seria molt millor que enlloc de
deixar-ho en mans exclusives d’un aparell institucional i de
funcionaris, o laborals adscrits a un òrgan administratiu
funcionarial, fos un institut allà on aquests controls, aquesta
qualitat hi hagués l’opinió, participació i la decisió sobretot
amb allò que afecta als productes nostres, però també
relacionat amb els productes que no són nostres, de la societat
civil interessada.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller d’Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Bé jo no vull ser molt reiteratiu però he de tornar un poc a
l’argumentació anterior, és a dir, jo crec que una vegada
renovada la Conselleria de Sanitat com ja ha passat s’ha posat
en feina de cara la constitució d’un plantejament de futur en
ordre a poder treballar molt en temes de seguretat alimentària i
amb això ha de comptar amb la colAlaboració de tots els
departaments... i -afortunadament esperem que sigui bona
aquesta pluja.

Jo crec que ha de comptar amb la colAlaboració de tots els
departaments del Govern i de les altres institucions, ara la tasca
que fa la Conselleria d’Agricultura de promoció i control de la
qualitat dels productes, evidentment jo crec que per principis
ha d’estar oberta a la societat civil i a totes les organitzacions,
però el plantejament que avui dia és vigent té un punt de
contacte aquesta societat que és aquesta societat civil que és
bàsicament allò que són els consells reguladors, és a dir, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca és present a través d’aquest
organisme administratiu que ens estam referint, l’Institut de
Qualitat Agroalimentària, anteriorment a través de la secció de
la conselleria corresponent, és present dins els consells
reguladors del formatge de Maó, la indicació geogràfica
protegida de la sobrassada de Mallorca, l’ensaïmada de
Mallorca les dues denominacions d’origen, aquí ja tenim uns
nuclis de participació, ara com que és un organisme purament
administratiu, com vostè ha dit molt bé, no té aquest servei,
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aquesta tasca, no té organismes de control o d’assessorament
externs.

Amb tot, ja li he dit, crec que tot el que es pugui fer en ordre
per crear una agència de seguretat alimentària sigui aquesta
conselleria o sigui de Sanitat, això és el que té més poca
importància, crec que s’ha de possibilitar que hi hagi
organismes de participació dels consumidors, productors i
entitats interessades o en competències en aquests temes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 934/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de qualitat agroalimentària.

Passam a la pregunta 934, relativa a Institut de Qualitat
Agroalimentària que formula el diputat Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé ara Sr. Conseller entraré ja en el
contingut del decret, mentre la pregunta anterior em mostrava
més partidari que un institut com aquest, de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears, hauria de comprendre part
de la societat civil afectada, no només amb allò que vostè ha
parlat consells reguladors de productes i amb denominació
d’origen, sinó molt més enllà d’acord amb l’àmbit de la directiva
europea que hem citat, jo li vull recordar que la directiva que
precisament l’1 de maig...

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Esper Sr. President, amb molt de gust.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pot continuar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Li deia que l’article 14 de la directiva que he citat a l’anterior
pregunta, parla que a partir de cada any , abans de l’1 de maig
els estats membres, naturalment, han de rendir informació útil
respecte del nombre i caràcter de control realitzat i d’infraccions
comprovades. Sr. Conseller, la pregunta diu, quines actuacions
té previstes realitzar la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
mitjançant l’Institut de Qualitat Agroalimentària durant l’any
2002 per a la promoció i control de la qualitat de productes
agroalimentaris, no he de menester especificar perquè ja
s’entén, com és habitual a les preguntes que feim a algú de les
illes menors que si té la separació per illes de les actuacions li
agrairem que també ens ho confirmi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. L’Institut de Qualitat Agroalimentària
és l’encarregat de centralitzar totes les competències a càrrec de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
promoció i control de la qualitat agroalimentària. Les tasques
que durà a terme aquest institut l’any 2002 es poden classificar
en dos grups: les relacionades amb la promoció de la qualitat i
les referides el control de la qualitat.

En allò que respecta a la promoció de la qualitat, l’Institut
desenvoluparà les següents tasques: accions en matèria de
millora i assegurament de la qualitat i accions en matèria
pròpiament de promoció. En relació a les accions en matèria de
millora i assegurament de la qualitat, l’Institut de Qualitat
Agroalimentària realitzarà projectes per a la identificació, la
tipificació i la reglamentació de productes que puguin gaudir de
distintius de qualitat; a la vegada donarà suport als consells
reguladors i a les associacions de productors de qualitat. Per
una altra part l’Institut realitzarà la tasca de donar a conèixer als
consumidors dels diversos mercats les característiques de
qualitat dels aliments del nostre país.

En matèria de control de la qualitat l’Institut desenvoluparà
tasques d’inspecció, control i anàlisi de mitjans de producció,
és a dir, pinsos, adobs, productes fitosanitaris, additius, etc.,
amb la finalitat de protegir els interessos dels pagesos,
ramaders i industrials agroalimentaris, així com per garantir la
lleialtat de les transaccions comercials dels mitjans de
producció.

En el que fa referència als productes agroalimentaris
l’Institut controlarà la comercialització d’aquests productes en
totes les fases: producció, envasament, distribució, transport,
emmagatzemament i venda. La finalitat d’aquest control és
evitar la competència deslleial entre els productors.

Tot seguit passaré a donar compte de les actuacions més
importants que es tenen previstes realitzar en matèria de
promoció i de control de la qualitat, la primera part dels dos
eixos d’aquest institut, durant l’any 2002.

En matèria de millora i garantia de la qualitat es té previst
tramitar l’expedient per reconeixement de la denominació
d’origen “Oli de Mallorca”. En aquests moments està ja
consensuat amb el sector aquesta denominació d’origen i
s’estan fent uns estudis tècnics imprescindibles per tipificar
aquest producte, estudis de caràcter científic per acabar la
tipificació d’aquest producte, que esperam en pocs mesos
haver-la acabada per ja tramitar aquest reconeixement. S’està
fent feina en la redacció del reglament de la denominació
geogràfica “Herbes de Mallorca”; hi ha en aquesta illa aquest
producte licorer amb molta tradició i hi ha molt d’interès en què
s’ultimi -això vol dir que hi hagi un acord entre els productors-
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aquesta denominació. S’ha redactat i s’està treballant en
l’elaboració del reglament de la indicació geogràfica “Vi de la
terra de Formentera”. S’està fent un estudi per a la
caracterització del raïm i del vi de la varietat garnatxa; aquesta
varietat pròpia de les illes d’Eivissa i de Formentera forma part
de la tradició vinatera de les Illes Pitiüses i es considera
imprescindible per allò que he dit abans, per la indicació
geogràfica “Vi de la terra de Formentera”. Per tant és una
iniciativa que va en relació a l’altra. S’ha redactat el reglament
de la indicació geogràfica “Vi de la terra de Menorca” i a hores
d’ara ja s’està començant, ja és possible per part del sector,
incipient però molt interessant, de Menorca ja fer ús d’aquesta
indicació geogràfica. S’està adaptat la denominació específica
“Ensaïmada de Mallorca” a la normativa europea i tramitant el
seu reconeixement europeu. S’està dinamitzant el Consell
Regulador de l’agricultura integrada. 

Aquestes són les tasques més específiques en relació a
denominacions, però hi ha un nivell més baix, que són les
marques de qualitat, que té moltes més implicacions. És aquí on
podríem situar l’anyell de llet de Menorca; on hi podríem situar
la carn d’Eivissa, que compte amb el suport de l’associació de
productors d’oví de les illes d’Eivissa i Formentera, APOI; i
altres marques que a l’illa de Mallorca es troben avançades,
com són el porc mallorquí selecte o altre iniciatives en temes
d’oví que es troben avançades, i també podríem referir-nos a
l’agricultura ecològica.

En matèria de promoció i divulgació dels aliments de Balears
es tenen previstes dues classes d’accions: accions que
agrupen un conjunt d’aliments de Balears i accions
específiques sobre determinats aliments amb denominació de
qualitat. Per a la promoció i divulgació dels aliments de Balears
de manera conjunta s’ha previst realitzar un estudi
d’identificació i caracterització dels aliments tradicionals de
Balears, i l’edició d’una publicació per donar a conèixer les
seves característiques als seus consumidors. Això enllaça amb
tasques fetes amb anterioritats, en anteriors legislatures, que és
la tipificació del conjunt de productes de les Illes Balears, de les
seves qualitats, i a través d’una publicació donar-les a conèixer
als consumidors.

També es té prevista una sèrie de sessions teòriques i
pràctiques per donar a conèixer les característiques dels
aliments de Balears a la població. Això té bàsicament dos o tres
eixos. Un d’ells és la població en edat escolar a través de
sessions fetes en els centres d’ensenyament i que creim que
seran molt interessants per millorar l’educació de la nostra
població futura en ordre a la bona alimentació; això està en
marxa i esperam que enguany es pugui començar a fer. I llavors
sessions dirigides al conjunt de la població o a segments com
la Tercera Edat, que també són molt interessants per millorar els
hàbits i el coneixement dels aliments de les Illes. També es té
prevista una tercera línia que evidentment tendrà aplicacions a
cada una de les Illes, que serà el coneixement dels productors
a través de visites als productors. I en el que fa referència als
aliments amb denominació o marques, com hem dit, la política
de promoció es farà a través dels consells reguladors. 

En matèria de control de qualitat es té prevista la realització
d’unes 500 actuacions distribuïdes entre totes les etapes de la
p roducció i comercialització agroalimentària. Com hem dit, es
realitzaran controls dels mitjans de producció i dels distints
productes agroalimentaris. En els controls es realitzen distintes
classes d’actuacions; per una part es verifica la informació
d o c u m e n t a l s  d e l s  p r o d u c t e s ,  l e s  c o n d i c i o n s
d’emmagatzemament, les condicions de transport i, per últim,
les composició dels aliments i del contingut dels envasos.

Crec que en allò que respecta a l’Institut de Qualitat
Agroalimentària el programa de feina és molt dens i comptam
amb un grup de professionals que ja té una  important
consolidació amb les seves feines en aquest sector, i crec que
és un dels temes en què afortunadament la nostra comunitat
autònoma no té res a envejar, com he dit abans salvant la petita
quantitat d’efectius i recursos de què disposam, però no té res
a envejar a altres comunitats autònomes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. No vull fer una rèplica a allò que ha dit
perquè no mereix que se li repliqui ni se li critiqui, sinó que se
l’encoratgi a continuar fent feina en aquest sentit. Només un
comentari, Sr. Conseller: que és obvi que sobretot allò que té a
veure amb els expedients, que òbviament és una tasca
administrativa, respon sempre a una col Alaboració important
amb els sectors afectats, és a dir, amb la societat (...) civil,
aquesta que parlàvem abans. 

Jo crec exactament el mateix en el que fa referència a la
promoció dels aliments de Balears i donar-los a conèixer, i no
diguem en el que fa referència al nivell de qualitat. És obvi que
els primers interessats en què aquesta es mantengui són els
mateixos productors i ells han de saber que si deixessin de tenir
un control de l’Administració el mateix sector hauria de
desqualificar, o treure a fora, o censurar aquells que un
producte que es troba dins una d’aquestes distincions a què
vostè ha fet referència, fes mal al producte de les Illes. Per tant
crec que açò abunda més encara en aquest suggeriment que
nosaltres li fèiem del fet que dins el que és un consell rector
d’un institut d’aquesta categoria o dins les possibilitats de
participació hagués estat, jo entenc, possible, o millor, més
convenient, o així com ho vulgui entendre, la presència efectiva
i regular del sector civil, que hi és, de fet, és a dir, Sr. Conseller,
jo estic ben segur que vostè, de tot el que m’ha parlat aquí, no
ho fa al marge d’aquesta societat civil; l’únic que trob que és al
marge ho és en el decret i, per tant, no en els fets, i a més em
consta, açò.

Quant a la pregunta concreta que ara li puc formular fa
referència a l’article següent del decret. Mentre que el 6 feia
referència als productes, el 7 és el que parla de l’obligació de
l’àrea de control de qualitat en relació als productors i als
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mitjans de producció. Per tant no repetiré la pregunta, Sr.
Conseller, i li agrairia una resposta.  Moltes gràcies. 

9) Pregunta RGE núm. 935/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a institut de qualitat agroalimentària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que ha formulat la pregunta
935/02, en lloc d’usar el torn de contrarèplica.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, Sr. President. He dit al principi que no el volia replicar,
només fer un comentari, i m’he pres la llibertat, és ver que sense
la seva llicència, de formular la pregunta següent ja directament.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula el Sr. Morro.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. De totes maneres jo ara me n’adon
que a la meva intervenció anterior he respost la 934 i la 935, ja
que he fet referència tant a les actuacions de control en relació
a la qualitat dels productes, com a productors industrials del
sector i mitjans de producció agraris, com vostès se n’hauran
adonat, és a dir, de qualque manera no he separat la resposta a
les dues preguntes i crec que més o manco he respost les dues.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir, Sr. Huguet? Té
la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo, efectivament, però
tampoc no he volgut avançar-me a açò perquè en el decret tant
es parla de productes, a l’article 6, sobretot, com es parla de
productors i dels sistemes o els mitjans, i per tant entenc que,
amb independència d’allò que fa referència al producte, fa
també referència als mitjans que no són producte, als mitjans de
producció, per tant, encara que no siguin part del producte
alimentari, i fa referència també als productors i, per tant,
m’interessava saber si dins el que era la programació que
detalladament m’ha dit en relació als productes hi havia
qualque diferenciació en relació als productors, a les empreses
i, per tant, en els seus mitjans, als mitjans empresarials d’açò.

Entenc que pel que ha explicat la resposta estava inclosa
tota ella i bé, en una altra ocasió potser serem més precisos en
demanar qualque qüestió respecte de les empreses o els
productors i els seus mitjans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

10) Pregunta RGE núm. 1106/02, de l'Hble. Dipu tat Sr.
Cristòfol  Huguet i S in tes, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a actuacions per combatre la processionària del pi a
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera durant l'any 2001.

Passam, idò, a la pregunta 1106/02, relativa a actuacions per
combatre la processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera durant l’any 2001. Té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. El mes de febrer de l’any 98 hi havia
una notícia a un diari d’aquí, de Palma, on crec que fins i tot
vàrem haver de tancar alguna escola en èpoques com la que
ens trobam, és a dir..., potser un poc més endavant, febrer,
març, per aquí, a causa de les molèsties que la processionària
del pi havia causat a determinats colAlegis públics a la zona de
Can Pastilla, etc.

Cada any, amb un cicle conegut de tots, l’eruga, en forma de
plaga, un animal en forma de plaga, fa el seu procés biològic i
causa -jo he llegit alguns reportatges de laboratoris de farmàcia
i de centres mèdics d’investigació- cada vegada més problemes
de salut a les persones i crea, naturalment, dins el procés
biològic del seu cicle en relació al pi, situacions que en alguns
casos formen simplement part d’un cicle però que en altres sí
que hi ha un dany ecològic important.

La pregunta, tal com està feta, tal com estan preparades, Sr.
Conseller, vol que hi hagi una diferenciació clara en relació a les
illes que tenen transferides determinades competències als seus
consells insulars de l’illa de Mallorca, que després veurem, que
no les té, i a més demanen una concreció sobre quins han estat
els mitjans humans i materials utilitzats, quins són els seus
costos i, a més, detallant per a cada una de les illes en relació a
aquesta pregunta 1106 Menorca, Eivissa i Formentera, i
voldríem saber els tractaments que s’han fet, sigui tractament
aeri, tractament manual..., què s’ha fet i com s’ha fet durant
l’any 2001. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Mateu Morro. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, si de cas, quant a les
actuacions realitzades l’any 2001 per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per combatre la processionària del pi,
hauríem de dir que han estat les següents: S’han col Alocat
trampes per a la captura de papallones abans que facin la posta;
s’han colAlocat 4.000 trampes abastant un total d’unes 4.000
hectàrees de pinar. Després s’han repartit trampes i feromones
per ser colAlocades pels interessats per part de l’empresa
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SEMILLA, i s’han distribuït un total de 7.779 càpsules de
feromona, 6.432 bosses recollidores i altres elements
complementaris. Les 7.779 feromones més les 1.993 trampes
completes han permès el control de la processionària a 9.782
hectàrees. 

També s’ha realitzat una campanya mecànica a través de
cartutxos que serveixen per rompre les bosses de
processionària i matar les erugues. S’han distribuït 66.950
cartutxos.

Quant a la distribució per illes, com és sabut a les illes
d’Eivissa i Formentera la plaga està encara molt poc estesa,
molt localitzada, i du els treballs per eradicar-la la Conselleria de
Medi Ambient. A les illes de Mallorca i Menorca totes les
actuacions sempre s’han distribuït el 25% a Menorca i el 75%
a Mallorca, i aquest ha estat el total d’actuacions duites a terme
per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. La resposta, vostè supòs que
ho deu veure, no s’ajusta a les qüestions que havien plantejat.
Demanaven mitjans humans, materials utilitzats, els seus costos
i detall illa per illa. Jo puc fer la resposta de calcular, de les
trampes colAlocades, de les repartides, de les feromones i dels
cartutxos, el 25% per a Menorca i el 75% per a Mallorca, emperò
òbviament no ho puc fer de les hectàrees ni puc conèixer els
costos.

Jo li deman, insistesc, Sr. Conseller, i si no m’ho respon en
aquesta sessió tornaré a repetir la pregunta, òbviament, què
han gastat el 2001 a Mallorca, perdó, a Mallorca és la pregunta
següent, a Menorca, a Eivissa i a Formentera en mitjans
humans, en mitjans materials i quins són aquests mitjans
materials i quins han estat els costos illa per illa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

En relació als costos podríem dir que, en la mesura que
alguns costos es puguin calcular, podem dir que les 4.000
trampes han suposat un pressupost d’uns 11.717 euros. Les
trampes que hem colAlocat existien ja dins l’estoc de SEMILLA
i, per tant, la despesa no s’ha imputat a aquest any i no tenc en
aquests moments la..., hauríem d’anar a exercicis pressupostaris
anteriors per conèixer-la. Les càpsules de feromones han estat
subministrades pel Ministeri de Medi Ambient, com cada any;
tenint en compte les càpsules utilitzades podríem valorar el
pressupost en uns 39.000 euros més.

Quant als cartutxos utilitzats també estaven en estoc dins
SEMILLA, és a dir, d’anys anteriors i han estat suficients, i en
el que respecta a les illes d’Eivissa i Formentera les actuacions
han estat duites a terme per la Conselleria de Medi Ambient.

En total per conèixer la despesa per illes simplement és
aplicar el 25% a Menorca i el 75% a Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

11) Pregunta RGE núm. 1107/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per combatre la processionària del pi a
Mallorca durant l'any 2001.

Passam a la pregunta 1107/02, relativa a actuacions per
combatre la processionària del pi de Mallorca durant l’any 2001.
Té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, i demanaria la seva benevolència
quant al contingut de la pregunta, perquè jo li he d’insistir, Sr.
Conseller, que tenc molt d’interès en saber si s’han fet, per
exemple, i li ho he citat a la primera qüestió, si s’han fet
tractaments aeris, si s’han fet a Mallorca, si s’han fet a
Menorca, si s’han fet a Eivissa, si s’han fet a Formentera, què
han costat durant el 2001, i sobretot també, encara que la
qüestió diríem que està subliminal a la pregunta, la situació de
la plaga, és a dir, és obvi que el tractament respon, i els mitjans
utilitzats i els costos produïts, en funció d’una situació de la
plaga.

Vostè ha fet una referència breu a Eivissa i Formentera
sobre el fet que efectivament no hi ha l’estesa d’eruga o de
processionària que hi ha a Mallorca i a Menorca, i que aquí ho
fa Medi Ambient -bé, farem la pregunta a Medi Ambient- però
m’interessa amb més detall, conèixer amb més detall el 2001,
perquè jo no puc creure que el 2001 la conselleria gastés
exclusivament 11.717 euros, perquè de la resta ja en disposava
o ho pagaven altres administracions, en la campanya de control
de processionària a Mallorca i a Menorca. Clar, haurem de
parlar de totes les illes perquè òbviament les respostes m’han
duit a aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula el Sr. Morro.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, jo pot ser que a
l’anterior pregunta no hagi respost, però és evident que
tractament aeri durant l’any 2001 no se’n va fer perquè... No ho
he dit per ventura d’una manera específica però sí que la
informació que he aportat és la informació de què jo dispòs a
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partir de la informació facilitada per SEMILLA, que és l’empresa
que va dur a terme aquestes campanyes a què m’he referit.

En relació a l’any 2002...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor... Està contestant encara de l’any 2001. Li queden
dues preguntes...

Gràcies, Sr. Conseller. Té un torn de rèplica Sr. Huguet.
Passam a la següent pregunta? Té un torn de rèplica, Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, gràcies. He d’entendre, idò, que el cost total per al 2001
de la campanya, tenint en compte que estaven en estoc els
cartutxos i les trampes colAlocades per la mateixa empresa
SEMILLA i les feromones van ser subministrades pel Ministeri
de Medi Ambient, va ser aproximadament de 11.171 euros. He
d’entendre, de les respostes que vostè m’ha donat, açò: En
primer lloc i en segon lloc que no va quedar inclòs dins la
campanya del 2001 cap tractament aeri a cap de les àrees de
Mallorca ni de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar la qüestió té la paraula el conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Jo crec que el que vostè..., allò del tractament aeri està clar,
i allò del pressupost crec que a l’anterior pregunta, que jo he
inclòs Mallorca, Menorca i Eivissa, he explicat quines són les
quantitats i quines són les partides econòmiques que s’hi varen
dedicar, si bé és vera que no he comptabilitzat aquells materials
que existien ni tampoc els recursos humans o altre classe de
recursos que es dedicaren a aquestes campanyes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

12) Pregunta RGE núm. 1108/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i S intes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per combatre la processionària del pi a
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera durant l'any 2002.

Passam a la pregunta 1108, relativa a actuacions per
combatre la processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera durant l’any 2002. Té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt bé. Bé, ja estam endavant. Jo havia fet les preguntes
a finals de febrer, que és una època en què hi ha una part del
tractament que es posa en marxa, i ens queda el tractament que
s’ha aplicar en tot cas a l’estiu, o més endavant, després de

l’estiu. Volia saber, Sr. Conseller, quina és la situació -li ho
deman una vegada més- la situació de la plaga en aquest
moment. Pel que nosaltres hem vist a Menorca, jo a Mallorca no
he vist, hi ha molts de pinars infectats i el grau d’infecció jo no
sé dins la gradació oficial quin és, però es veuen moltíssimes
bosses i hi ha una gran preocupació en determinats àmbits de
la població. Per tant, ens agradaria saber, si ja té detall de la
campanya futura per a cada una de les illes, quines seran les
actuacions, els mitjans i els pressuposts que faran en contra
d’aquesta plaga a Eivissa, Formentera i Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. Mateu Morro. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, efectivament l’avaluació
i la realitat d’aquesta plaga jo pens que, tenint en compte que
les competències relatives a la planificació i a la gestió forestal
i de boscos són competència, des del 12 de gener de l’any 2001,
són competència, on es troba l’actual estructura orgànica de la
Conselleria de Medi Ambient, està clar que aquestes
competències en formen part, per tant a mi se m’escapa el detall
d’aquesta situació. En tot cas les actuacions que durà a terme
la Conselleria d’Agricultura i Pesca durant l’any 2002 a Eivissa
i Formentera, com ja he dit, això és un tema que fa la Conselleria
de Medi Ambient i els podrà respondre amb tot detall d’aquest
tema.

I pel que fa a Menorca les actuacions que es creuen
necessàries no estan en aquests moments..., no les puc detallar
per illes més pel criteri anterior de percentatges a què he fet
referència. Evidentment s’han de colAlocar unes 15.000 trampes,
amb un pressupost d’uns 82.500 euros; s’han de repartir també
a particulars trampes, unes 10.000 amb un pressupost de 25.000
euros; s’han de fer tractaments per mitjans aeris amb un
pressupost d’uns 400.000 euros. Altres tractaments per mitjans
terrestres que podrien abastar unes 5.000 hectàrees podrien
tenir un pressupost d’uns 200.000 euros, i un repartiment de
cartutxos que podria anar a unes 100.000 unitats i valer uns
6.000 euros. I aquestes són, un poquet, les actuacions
considerades necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament, la
responsabilitat transferida als Consells d’Eivissa i Formentera
i de Menorca és coneguda, però estic segur que la Conselleria
d’Agricultura del Govern balear sap de les seves obligacions en
relació al control i coordinació que pot arribar, fins i tot, a
rescatar una competència mal exercida; és a dir, el control de les
plagues, òbviament, quant a coneixement i quant a situació de
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risc per a les persones o per al medi natural és de coneixement
obligat, entenc, per vostè, Sr. Conseller, i pels tècnics de la
seva conselleria. Per tant, jo hagués esperat de la seva resposta
una opinió en relació a la situació de la plaga a cada una de les
illes, que estic ben segur que la conselleria l’ha de tenir, i
aquesta aplicació de mitjans en funció d’aquesta situació. És a
dir, progressa la infectació en processionària del pi als pinars de
les illes o no progressa? M’ha insinuat a la primera resposta
que a Eivissa era així, però que al mateix temps a Eivissa qui
tenien les dades són els de la Conselleria de Medi Ambient.

Per favor, jo li prec que ampliï una mica, en relació als
coneixements que tenen vostès, quina és la situació relativa o
relacionada amb quina era la situació l’any passat o els
anteriors, ja m’ha confirmat que el 2001 no hi va haver
tractament aeri; jo crec que ha empitjorat la situació. I a veure
si aquest tractament aeri es produirà, no m’ho ha dit,
exclusivament a Menorca, vull dir quan ha parlat d’un
tractament aeri de 400.000 euros, és exclusivament per a
Menorca? La pregunta era referida a Eivissa, Formentera i
Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar la qüestió, té la paraula el Conseller
d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Bé, quan jo he respost, he respost amb xifres globals
referides a Mallorca i a Menorca i, com li he dit, el 25%
anualment es dedica a Menorca i el 75% a Mallorca.

Quant al grau d’infectació de les nostres masses forestals,
efectivament sembla que a Eivissa i Formentera hi ha un petit
reducte, però molt petit, i està bastant controlat i que és bastant
factible eradicar-lo.

Quant a les illes de Mallorca i Menorca, la impressió és que
la plaga és real, és a dir que la plaga està molt lluny de ser
eradicada i que exigeix un tractament anual important per fer
possible el seu control, més que no l’eradicació que en aquests
moments està encara llunyana.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

13) Pregunta RGE núm. 1109/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per combatre la processionària del pi a
Mallorca durant l'any 2002.

Passam a la darrera pregunta, la registre d’entrada, número
1109, relativa a actuacions per combatre la processionària del pi
a Mallorca durant l’any 2002. Té la paraula el Sr. Huguet Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. He de reconèixer que de les
explicacions del conseller he de deduir que el que ens pogués
contestar a aquesta pregunta està contestat i tanmateix també
vull reconèixer, Sr. President, que de vegades la manera seva
d’escatimar el temps dels intervinents i dels que demanen és el
que ens obliga a fer les preguntes amb més detall, a fi de
disposar de més temps. I aquesta vegada ha estat -no d’avui,
Sr. President, sinó en altres sessions-, i per tant avui han estat
les explicacions del conseller les que fan innecessari que la
formuli, per tant la retir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només..., no hi ha lloc, per què me demana la paraula
Sra. Amer?

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, per una qüestió d’ordre, Sr. President. Jo, des del Grup
Parlamentari Socialista, m’agradaria expressar la preocupació
per l’escassa presència de membres del Grup Parlamentari
Popular en aquesta sessió i, sobretot, a instàncies seves. I trob
que, per respecte a aquest Parlament, i sobretot per a un
membre del Govern que ha hagut d’assistir per contestar
aquestes preguntes, preguntes que jo vull dir, des del Grup
Parlamentari Socialista, que consideram prou interessants, s’ha
parlat aquí en temes de depuració d’aigua i del reguiu per als
pagesos; s’ha parlat de millora i d’electrificació rural, de camins
rurals; s’ha estat parlant de temes de ramaderia i dels problemes
que hem parlat aquí d’immobilització; hem parlat de temes de
qualitat i de control alimentari, com també de la processionària
dels pins, són temes que evidentment ens preocupen. I jo
entenc que per part del Grup Parlamentari Socialista hem tengut,
l’assistència també ha estat de tots els altres membres
d’aquesta comissió que donen suport al Govern, per tant
demanaria una miqueta de presència i sobretot, després s’ha
arreglat, s’ha compost una miqueta, però sobretot al
començament dir que hi ha hagut escassa assistència del Grup
Parlamentari Popular.

Res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sr. Huguet Sintes?

EL SR. HUGUET I SINTES:

És obvi, Sr. President, que l’alAlusió directa al nostre grup
mereix una resposta i una explicació.

EL SR. PRESIDENT.

Té tres minuts.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, no n’utilitzaré tants. Sap la portaveu
del Grup Socialista, tant bé com qualsevol dels membres
d’aquesta comissió, que les iniciatives al Reglament del
Parlament, atribuïdes als diputats, fan referència a iniciatives
unipersonals dels diputats i d’altres que ho són al seu grup. Li
vull recordar que les iniciatives, poques en tenen els diputats
d’unipersonals, hi entren formular les preguntes, i que, per tant,
són d’interès exclusiu d’un diputat i un diputat té prou
importància, per ell mateix i la seva representació, per demanar,
exigir i escoltar les respostes precises de qualsevol membre del
Govern, amb independència que la resta del grup, del Partit
Popular en aquest cas, puguin dedicar-se a altres feines,
perquè, tal vegada sí que basta.

Per tant, seria una qüestió de cortesia que jo li hauria de
reconèixer que la resta de membres d’una comissió assisteixin
a les preguntes, però cortesia no en relació als grups, en aquest
cas, els altres grups que no formulen preguntes, sinó del
Govern, de la Mesa i del propi grup que forma les preguntes.
Per tant, quedaria en qualsevol cas també exclòs, jo crec, de
justificació la queixa dels altres grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui, només queda agrair la presència del Conseller
d’Agricultura, Sr. Mateu Morro i Marcé. I no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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