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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i demanaria si hi ha

substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Joan Boned substitueix Valentí

Valenciano.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, Maria José Camps substitueix Carme Garcia

Querol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu

a les preguntes RGE números 3332/04, 3333/04, 3334/04,

3335/04, 3336/04, 3337/04 i 3338/04.

I.1) Pregunta RGE núm. 3332/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cooperació interadministrativa en

matèria de consum.

I.2) Pregunta RGE núm. 3333/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a campanyes informatives de consum.

I.3) Pregunta RGE núm. 3334/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a subvencions a associacions de

consumidors.

I.4) Pregunta RGE núm. 3335/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al Consell Balear de Consum.

I.5) Pregunta RGE núm. 3336/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a adhesió al sistema arbitral de consum.

I.6) Pregunta RGE núm. 3337/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a formació del personal que realitza

funcions d'informació i assessorament als consumidors.

I.7) Pregunta RGE núm. 3338/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a mesures de coordinació entre les

diferents oficines d'atenció i informació al consumidor.

Aquesta presidència vol fer notar que totes les preguntes

incloses a l’ordre del dia d’avui, totes elles presentades per la

diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. Maria José

Camps i Orfila, han estat contestades i trameses a l’Hble.

Diputada mitjançant els escrits amb RGS números 14138/04,

14139/04, 14140/04, 14142/04, 14143/04, 14144/04 i

14145/04. Això no obstant, la diputada autora de les mateixes

pot donar per complert el tràmit parlamentari per part del

Govern o bé insistir en aspectes que no han estat contemplats

a la contestació. 

Entenc jo, idò, que té la paraula la Sra. Diputada. Té la

paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

efectivament totes les preguntes que figuren a l’ordre del dia

d’avui ja han estat contestades per escrit, però simplement volia

fer notar que aquestes preguntes inicialment s’havien registrat

amb solAlicitud de resposta escrita. Va concloure l’anterior

període de sessions i, iniciat l’actual, es va decidir per aquesta

diputada transformar aquestes preguntes, segons permet el

Reglament, en contestació oral davant comissió.

Aquestes preguntes s’inclouen, com es pot veure, a l’ordre

del dia de la comissió d’avui, i 10 dies abans es contesten per

escrit. La resposta és complerta, vull dir que aquesta diputada

entén que aquestes preguntes estan correctament contestades,

però vol fer notar que fa mig any que s’havien presentat, que el

Govern entenem que no compleix les seves obligacions amb

rigor i obstaculitza la feina d’aquesta oposició, un instrument

de la qual són aquestes preguntes que s’ha vist obligada a

transformar en resposta oral i que finalment s’ha vist obligada

a retirar perquè s’hi ha dat compliment.

Consideram que no era de gran dificultat, ni molt manco, la

seva resposta, i per açò pregam al Govern que ens alegraria que

d’ara en endavant les respostes vinguessin amb una miqueta

més de celeritat. 
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Tot el que vostè ha expressat

constarà en acta, evidentment.

II. Proposició no de llei RGE núm. 6785/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a ajudes per a danys provocats per la calabruixada del mes

de setembre.

Passam, idò, al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 6785/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

ajuts per danys provocats per la calabruixada del mes de

setembre. Per a la seva defensa té la paraula el portaveu del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

el mes de setembre passat es va donar una situació de fortes

calabruixades localitzades a algunes zones de distints municipis

del Pla de Mallorca. Pel temps que era, el mes de setembre, va

afectar, evidentment, uns determinats conreus; afortunadament

ja havia acabat la recollida dels cereals però no així la

d’hortalissa, molt més quan ja s’havien tornat a sembrar alguns

cultius que es comercialitzen la temporada de la tardor i de

l’hivern. 

Bé, el fet és que un tècnic de la conselleria avaluà les

pèrdues en aquestes zones en 1,5 milions d’euros, i es calcula

que hi ha una quarantena d’afectats si ens referim a

professionals de l’agricultura. Per a alguna d’aquestes

explotacions les pèrdues són tan considerables que hipotequen

el futur d’aquesta activitat empresarial. Vàrem poder veure

alguns informatius de televisió amb imatges que demostraven

la magnitud d’aquesta catàstrofe i que realment posa les coses

difícils a aquestes explotacions familiars, que difícilment poden

tornar a realitzar una considerable inversió de cara a la

temporada que ve, havent-ho perdut tot en aquesta.

Bé, per part de la consellera d’Agricultura i Pesca s’ha

argumentat que no es poden subvencionar aquestes destrosses

perquè aquests conreus eren assegurables. Bé, això és una

postura nova perquè hi ha bastants d’antecedents; és a dir,

pràcticament fins avui en dia i des dels anys vuitanta el Govern

havia donat cobertura a aquestes calamitats quan hi havia unes

destrosses realment importants. A l’exposició citam des de la

sequera de l’any 1995, citam algunes actuacions de quan el

govern estava en mans del Partit Popular, recordam un

temporal de vent que hi va haver l’any 1998 que també va obrir

una línia d’ajudes; dels quatre anys anteriors recordaria l’abril

de l’any 2000, que precisament hi va haver una ordre específica

d’ajudes per una calabruixada; el juliol i l’agost de l’any 2000

decret i ordre per compensar pèrdues ocasionades per la

sequera; el 2001 hi va haver el famós temporal; la primavera

del 2002 hi va haver una situació molt puntual d’inundacions

a la comarca de Sa Pobla i Muro que va afectar la patata i això

va fer obrir una línia d’ajudes per part d’Agricultura i per part

de Comerç, que també va obrir una línia de crèdits blans per als

comercials de la patata de cara a poder fer les inversions per

sembrar per a la temporada següent.

Aleshores, amb aquests antecedents, la nostra proposta en

forma de proposició no de llei és que el Govern torni a

convocar una línia d’ajudes destinades a compensar

parcialment els danys provocats per la calabruixada. Entenem

que el sector hortofrutícola, de l’hortalissa, més ben dit, és un

sector que realment no té línies d’ajuda, que no s’acull

directament a línies d’ajuda; tal vegada sigui l’única activitat

agrícola rendible sense necessitat de les subvencions, però ara

necessita l’ajuda de l’administració. Aquestes 40 explotacions

familiars necessiten que els donem una mà per tenir capital

suficient per tornar a sembrar, per tornar a preparar les finques

de cara a l’any que ve, desitjant que el temps acompanyi, i a

més del temps el Govern.

Esperam que el Grup Popular sigui sensible a la situació

d’aquestes persones i en uns pressuposts expansius enguany -

l’any passat ja ho varen ser- que els pagesos ho coneguin. En

distintes ocasions s’ha dit que les ajudes s’han de donar quan

el pagès les necessita; compartim aquesta afirmació que ha fet

la conseller d’Agricultura i Pesca. Bé, idò, ara hi ha una sèrie

de pagesos, de bons pagesos, que fan una activitat agrícola

rendible, que mai no demanen ajuda a les administracions, que

ara necessiten l’ajuda del Govern. Vegem si l’obtendran.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Diputat

Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar que el nostre

grup dóna suport a aquesta proposició no de llei presentada pel

PSM-Entesa Nacionalista. Consideram que és una qüestió

lògica i raonable. Pareix difícil que es pugui entendre que en

uns pressupostos com els que es manegen i els que es

manejaran des de la Conselleria d’Agricultura no hi hagi

manera d’ajudar aquests pagesos, aquestes petites explotacions

que han patit els desastres de les tempestes i els danys sobre els

seus cultius. Ens agradaria molt que realment això pogués sortir

aprovat per unanimitat i que el grup majoritari de la cambra hi

donàs suport.

Nosaltres en el seu moment també ja havíem preguntat a la

Sra. Consellera. Ens va sorprendre trobar-la absolutament

tancada a la possibilitat de buscar ajuts per a aquests pagesos.

Creim que això s’hauria de replantejar, que hi ha formes

d’ajudar que són possibles, el Sr. Sampol ha donat tota una

sèrie històrica d’ajuts que es donaren en el seu moment, i per

tant creim que no és correcta la posició de la conselleria en el

sentit que tot allò que sigui assegurable no es pot subvencionar,

que s’han de trobar fórmules, que n’hi ha, n’hi ha hagut
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històricament, i que s’hauria de fer aquest esforç perquè

tenguin aquest ajut aquestes persones que ho necessiten i que,

com diu el Sr. Sampol, habitualment no demanen ajuts, no són

explotacions subvencionades, però sí que són explotacions que

han patit uns danys molt importants que possiblement facin que

hi hagi qui es replantegi la continuïtat d’aquestes explotacions,

i això és una qüestió que creim que des del Parlament hem de

fer tot el possible perquè això no passi, i aquesta proposició de

buscar línies d’ajut creim que va pel bon camí i, ja dic,

aspiraríem al fet que sortís aprovada per unanimitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Anuncii ja d’entrada que

donarem suport a aquesta proposició no de llei del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i argumentaré

breument els motius del perquè ho farem així.

Hem sentit dir -com ja s’ha dit- al Govern davant aquests

fets que no pensava, perquè entenia que és el que no tocava fer,

indemnitzar tot allò que es pot assegurar. D’entrada això pot

parèixer raonable, que aquells cultius que es poden assegurar

s’han d’assegurar i no haver d’entrar a indemnitzar quan es

produeix la catàstrofe, com ha passat en aquest cas, però en

qualsevol cas no es pot fer així. Ja vam dir a la consellera en

una intervenció parlamentària que si té part de raó amb aquest

plantejament, de la manera amb què l’està plantejant la perd,

perquè no es pot fer així, perquè com molt bé s’ha dit i com

s’exposa a l’exposició de motius de la proposició no de llei,

tots els antecedents, recents i no tan recents, indiquen el

contrari. Això no s’havia fet mai i per tant no es pot, de sobte

i sense avisar, com qui diu, prendre una decisió tan important

com aquesta i deixar tirats uns pagesos que tots reconeixem la

importància que té la seva activitat per al conjunt de la nostra

societat i per a la conservació del medi ambient. Com s’ha dit

són petites explotacions que, si no aconsegueixen ser

indemnitzades per aquestes pèrdues tan importants que han

tingut, posen en dificultat la seva continuïtat. 

Per altra banda hi ha un altre condicionant que creim que és

important, que és que, fins ara almanco, per la informació que

tenim, la pòlissa d’assegurances o el model, la forma

d’assegurar l’hortalissa era prou complexa, que difícilment

s’ajustava al nostre model d’explotació agrícola, petita, parlant

d’hortalissa, i de multicultiu. Sembla que fins ara la fórmula

d’assegurança per a l’hortalissa obligava, exigia una pòlissa per

a cada un dels cultius, a més amb una periodicitat, amb unes

dates, amb un calendari que si asseguraves un cultiu però

després el plantaves o et queia la catàstrofe fora d’aquest

període que es considerava legal, o que condicionava aquesta

pòlissa, ja no se t’indemnitzava i que, a més, en qualsevol cas,

aquesta fórmula t’obligava a fer una pòlissa per a cada un dels

cultius que es pogués plantar, i com sabem la nostra agricultura

d’hortalissa es basa precisament en la sembra de diferents

cultius a la temporada.

Per la informació que tenc sembla que sortirà o ha sortit una

pòlissa que s’adapta al multicultiu; podria ser per aquí una

solució per al futur perquè s’aconseguís que els pagesos

assegurin els seus cultius, però en qualsevol cas, com dic, fins

ara era molt difícil, no diré impossible però era molt difícil en

el cas de l’hortalissa, i per això no es feia, i no podem, com

deia, de sobte dir que el que s’ha fet sempre ara no es farà i a

més agafar la gent per sorpresa sense haver-la avisat.

Per tant nosaltres entenem que el que s’ha de fer, d’una

banda, ara és indemnitzar aquests danys que s’han creat, tal

com proposa la proposició no de llei, i després continuar o

incentivar la política de formar i d’informar els pagesos que

assegurin els seus cultius perquè quan passin coses d’aquestes

no hàgim de crear ordres o vies de subvencionar des de

l’Administració, donat que si es poden assegurar allò lògic és

que s’assegurin, però s’ha de formar, s’ha d’informar, s’han de

buscar fórmules que donin solució a la nostra realitat del nostre

cultiu, en aquest cas de l’hortalissa que, per altra banda, com

també tots sabem, és la pràctica d’agricultura més estesa a les

nostres illes perquè també és la més rendible, i per tant aquest

sector, que és el més important, no es pot deixar abandonat

d’aquesta manera com està plantejant el Govern, i per tant

donarem suport a la proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Mayans i Serra.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Vull avançar, abans de tot, que és

voluntat de la Conselleria d’Agricultura del Govern balear i del

Govern balear de ser sensible, d’ajudar sempre el sector agrari,

ramader i, en definitiva, rural de les Balears, i en aquest cas

concret que s’està plantejant de Mallorca particularment.

A l’exposició de motius de la proposició se citen unes

ordres, uns decrets del 95, del 2000, 2001 i 2002, on es

regulaven les ajudes per compensar certes inclemències

meteorològiques que varen ocasionar pèrdues als cultius, però

no es diu res d’un reial decret llei 6/2004, que en el seu apartat

4, llegiré textualment, diu: “Serán objeto de indemnización los

daños provocados por los incendios e inundaciones de las

explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en

vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados

para el año 2004, hayan sufrido pérdidas por daños en sus

producciones no cubiertas por la linea de seguros agrarios

combinados”. Per tant això és al BOE, el Butlletí Oficial de

l’Estat, és el Ministeri d’Agricultura i és la voluntat del

ministeri i del Govern central, i en la mateixa línia anam el

Govern de Balears.

Per tant és voluntat també del Govern balear ajudar i

subvencionar les pèrdues provocades per situacions anòmales

quant a clima, però amb la condició indispensable -així ho ha

expressat al consellera alguna vegada- que estiguin assegurats.

El Govern balear cobrirà, i així té la voluntat de fer-ho, totes les
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pèrdues que hagin sofert aquests cultius però mentre que els

cultius estiguin assegurats.

També és intenció del Govern balear, i ho fa també

juntament amb el MAPA, amb el ministeri, subvencionar i

incentivar les assegurances agràries i entre els dos, ministeri i

govern, subvencionen fins al 80% d’aquesta pòlissa. Per tant es

donen unes ajudes immillorables per aprofitar-se d’aquestes

assegurances. He de citar també que el 2003 es varen destinar

en primes d’ajudes d’assegurances 192.000 euros, i en el que

duim del 2004 ja ronda la xifra de 428.000. Per tant més de mig

milió d’euros, quasi, contemplen el pagament d’aquestes

assegurances. 

Es pagarà, des del Govern així hi ha el compromís, el que

faci falta per fomentar les ajudes a les assegurances en el sector

agrari i ramader, però sempre, com he dit abans, davall el marc

o davall el paraigua d’una assegurança de qualsevol tipus -el

Sr. Tur ha dit, quant a hortalissa, que ha sortit una nova pòlissa-

de qualsevol tipus. En cas, també, que no hi hagi cobriment

d’algun aspecte quant a aquesta assegurança,  m’estic referint,

per exemple, que sí s’assegura el producte però no per exemple

l’arbre, el Govern balear està estudiant alguna mesura per

complementar aquesta assegurança quan el dany -diguem-ho

així- el pateix l’arbre, no el producte, que és realment el que

s’assegura. 

Per tant, i el Sr. Tur m’ha donat arguments que confirmen

la meva exposició, el Govern balear i la consellera també així

ho ha expressat, té la intenció d’adaptar les assegurances

agrícoles a la realitat de les nostres illes. Com molt bé deia el

Sr. Tur feim un poquet un poc de tot, una mica de tot; per tant

hem de fer assegurances que ens serveixin per cobrir allò que

els pagesos ens demanen. Però això no pot ser possible si no

tenim un gran nombre d’agricultors assegurats; per tant el

Govern jo sé que quan va a negociar davant ENESA o davant

Agroseguros, sempre es troba amb el mateix problema: no

tenim prou volum d’assegurats, per tant no podem exigir, no

podem augmentar o disminuir, en aquest cas, l’import de les

pòlisses i augmentar el cobriment o la gamma d’aspectes

assegurats, i és un peix que es menja la cua: si no tenim prou no

podem exigir més. Per tant des de la Conselleria d’Agricultura

s’està primant moltíssim que la gent asseguri, s’està intentant

que davant aquestes comissions d’assegurances les pòlisses

disminueixin i la gamma d’aspectes s’ampliï, i per tant amb

aquesta argumentació del Grup Popular no donarem suport a la

proposició no de llei per les raons que ja he explicat, però que

es poden resumir molt senzillament dient que nosaltres sí que

ajudarem els agricultors, els pagesos en aquest cas de Mallorca,

sempre que hi hagi un suport via assegurança que es pugui

demostrar, i ajudarem, o al conselleria ajudarà en aquells

aspectes que no cobreix l’assegurança.

Un segon aspecte és que des del Govern balear s’està

fomentant de manera molt important que la gent s’asseguri, i

això ens donarà força a nivell de comunitat per renegociar o

negociar a l’alça la gamma d’aspectes assegurats i la

disminució de la pòlissa. I un tercer motiu és que -ja ho he

assenyalat- des del Govern també s’estan estudiant línies

d’ajuda que cobreixin, que ajudin directament aspectes molt

concrets que aquestes pòlisses d’assegurances no cobreixen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions el grup proposant?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Veig que el Sr. Mayans ha dedicat la

major part del seu temps precisament a informar-nos que el

sistema d’assegurances encara no funciona tan correctament

com hauria de funcionar i que les mateixes companyies davant

el govern mateix manifesten les dificultats per augmentar les

primes, per cobrir determinats cultius, etc., i ha donat la raó al

Sr. Tur, que ja havia insistit en aquest mateix extrem, en les

dificultats d’assegurar l’hortalissa i sobretot fora del que es

considera la temporada d’estiu, que és en aquest cas. Per tant,

en definitiva, hi ha aquí un reconeixement que el sistema

d’assegurances es va perfeccionant dia a dia, però que encara

no funciona com hauria de funcionar, i aleshores, en aquest

interí, mentre no hi hagi per una part una plena consciència dins

els agricultors i els ramaders i, per l’altra banda, que en

successives negociacions aconseguim unes bones cobertures en

cas d’inclemències climatològiques, és evident que hem de ser

sensibles.

Els senyors del Partit Popular diuen ser sensibles però no ho

són. Paraules, tot queda en paraules, i la realitat és que tenim

una situació puntual, dramàtica per a algunes famílies, que

necessitarien per una part ajuts directes i per l’altra part crèdits

per poder invertir de cara a la nova temporada, per tornar a

invertir en hivernacles quan sigui el cas, per tornar a invertir en

planters per escometre una nova temporada. 

La realitat és que no anam bé, no anam bé. Ara hem vist uns

pressupostos que novament hi torna a haver un fortíssim

endeutament a les empreses públiques dependents

d’Agricultura. L’any passat hem de reconèixer que aquest

endeutament va permetre uns pressuposts molt expansionistes,

igualment que enguany. Amb quins resultats? Tanquen un 10%

de les vaqueries; darrere les vaqueries hi aniran els cereals

perquè el menjar i la palla perdran el seu preu. Ara ens trobam

amb l’hortalissa que ha tengut una temporada molt complicada;

enguany havia estat un bon any per a la síndria, per al meló,

però el preu ha anat tirat, el producte ha anat pràcticament

regalat; igualment la tomàtiga. Clar, si després d’una temporada

que pareixia bona però els preus l’han convertida en una de les

pitjors dels darrers anys, s’hi suma una catàstrofe en el moment

que s’ha sembrat de cara a la temporada d’hivern, jo no veig

enlloc la sensibilitat.

Bé, voldrem veure, i no cridam el mal temps, entenguin-me,

però si es torna a donar una situació semblant a alguna de les

comarques que tenen més capacitat d’influència. Jo en el seu

moment vaig rebre el batle de Sa Pobla, el conseller en el seu

moment va rebre el batle de Sa Pobla amb una representació

dels pagesos afectats per les inundacions de la patata de la Sa

Pobla; eren conreus assegurables i varen trobar oberta la porta

de l’Administració, que sí que va ser sensible. Ara esperarem,

si torna passar una calamitat d’aquestes, si utilitzaran les

mateixes paraules o si faran parts i quarts.
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En aquest tema el Govern del Partit Popular ha fallat. Ha

deixat en l’estacada un conjunt de famílies innovadores, de la

gent que ha invertit més per convertir l’agricultura en una

activitat econòmica rendible, i no troben la cobertura del

Govern en un moment en què la necessiten. De què ens

serveixen uns pressuposts expansius?, de què ens serveix

endeutar tant les empreses públiques dependents de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca si després, quan necessiten

una ajuda puntual, no la tenim? Però prenem nota d’aquesta

situació, esperem que no ens tornem trobar en una situació

d’aquestes, però vostès han fallat a un conjunt de famílies quan

més els necessitaven. És una llàstima.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Podem passar a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més assumptes a tractar aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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