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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si

es produeixen substitucions?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí Sr. President, Maria José Camps substitueix Carme

Garcia.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí Sr. President, Joan Font substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Les proposaria en primer lloc als portaveus una alteració de

l’ordre del dia, ja que el conseller de Comerç, Indústria i

Energia no és present i les primeres preguntes anaven dirigides

a ell. No sé si els portaveus estarien d’acord?

(Remor de veus)

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Per alterar l’ordre del dia?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Estam d’acord?

Moltes gràcies.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Agricultura i Pesca Sra.

Margalida Moner i Tugores, acompanyada de tres alts càrrecs.

6) Pregunta RGE núm. 6355/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pressupost destinat a la campanya de la llengua

blava.

Per formular la pregunta formulada RGE núm. 6355/04,

relativa a pressuposts destinats a la campanya de llengua blava

intervé el diputat Sr. Vicent Tur i Torres, autor de la mateixa.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Volíem saber quin és el pressupost

que ha destinat el Govern de les Illes Balears a al campanya de

control i radicació de la llengua blava. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en el mes de desembre

del 2003 des del Ministeri d’Agricultura i Pesca i Alimentació

es varen rebre 2 milions d’euros i dia 29 de març, s’acordà des

del ministeri incrementar en 1.500.000 euros més. Les despeses

que tenim actualment a dia 31 del 10 del 2004 són de

2.737.951 euros. Per tant, el Govern no ha hagut de destinar

cap partida pròpia per això, perquè estam per davall del total

que se’ns ha assignat des del ministeri.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé

el Sr. Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Si això és allò que volíem constatar

perquè de les nostres informacions ja deduíem que el Govern

de les Illes Balears en tota aquesta campanya no només no

havia destinat un sol euro de recursos propis a l’objectiu

d’eradicar i controlar la campanya de llengua blava, sinó que ni

tan sols havia gastat tot el pressupost que havia destinat en

aquest objectiu el ministeri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Idò miri jo li contestaré que sí que

vàrem fer feina perquè creim que si els doblers poden venir de

fora, millor gastar els de fora que els de dins. Se va fer una

feina d’arribar a un acord amb el ministeri, per tant, ja he dit

que els doblers que se destinaren al tema de la llengua blava i

per una banda sempre estam parlant i dient que des de Madrid

no ens arriba allò que ens ha d’arribar, aquest pic ha arribat i

ara resulta que l’havíem de posar nosaltres. Li posarem si

acabam aquest pressupost..., vull dir que si acabam aquests

doblers destinats des de Madrid cap a la llengua blava, el

Govern de les Illes Balears, o de la nostra comunitat, hi posarà

els doblers que facin falta. 
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Però mentre no hàgim acabat o esgotat el pressupost, els

doblers que se’ns varen destinar des del ministeri per eradicar

aquest mal no hi ha cap necessitat de posar-n’hi de més. No els

hem gastat tots? Anam gastant allò que realment necessitam, no

ens posarem a gastar perquè sí. El moment que necessitem

perquè no arribem amb aquests doblers que ens han arribat des

del ministeri, s’habilitarà una partida per seguir fent feina. De

moment la feina que anam fent ho anam cobrint amb aquests

doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

7) Pregunta RGE núm. 6356/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a execució del pressupost destinat a la campanya de

la llengua blava.

Per formular la pregunta RGE núm. 6356/04, relativa

execució del pressupost destinat a la campanya de llengua

blava. Intervé el diputat Sr. Vicent Tur i Torres, autor de la

mateixa.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En certa manera la Sra. Consellera

ha contestat en part el que fa referència a aquesta segona

pregunta. Però així i tot volem preguntar exactament per què el

Govern no ha gastat tot el pressupost que tenia destinat? I com

que també ha dit que anirem gastant mentre tenguem aquest

pressupost, preguntar què queda pendent encara dins de la

campanya de radicació de la llengua blava? Per què no han

gastat fins ara aquest pressupost i en qualsevol cas quines

accions queden pendents?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és veritat que està mig

contestada a la pregunta anterior. Però encara falten a pagar

indemnitzacions per temps d’espera d’anàlisi de vedells que

s’han mogut a Menorca i Mallorca abans de dia 30 de l’11 del

2004, que és el dia que va sortir l’ordre que es poden moure

sense anàlisis. 

Queda per pagar manteniment de vedells en aquells

engreixadors menorquins que feren un sobre esforç i

engreixaren més vedells que els anys anteriors i està a l’espera

de justificants de sacrificis, queden per pagar els pagaments a

granges sentinella. En aquest sentit he de dir que les granges

sentinelles varen augmentar de 9 granges que teníem a totes les

Balears hem passat a 22 granges i que són 10 a Mallorca, 10 a

Menorca i 2 a Eivissa. Per tant, el seguiment d’aquestes

granges sentinelles també és un cost més per dur a terme les

actuacions que s’hagin de fer per al control de la malaltia i

queden a pagar anàlisis que s’han fet dins els darrers dos

mesos. Queden també per pagar uns estudis que tenim amb un

conveni amb la Universitat per dur el seguiment dels estudis

dels moscards que provoquen el tema de la llengua blava.

Per tant, no està tancat el programa o no estan tancades les

actuacions que se fan en el tema de llengua blava perquè és un

tema que no se tanca avui, durà un seguiment i crec que durant

molts de mesos. I amb tot això vull dir que seguirem amb els

programes que hi ha establerts per poder controlar el tema de

la llengua blava.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé

el Sr. Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé encara, com diu la Sra.

Consellera, queden totes aquestes accions pendents. Però sí

voldria advertir una qüestió i és que la Sra. Consellera deia

abans que mentre tenguem recursos de fora no gastarem els de

dins, argumentant que mentre puguem disposar del pressupost

del ministeri no té sentit que el Govern hi dediqui partida i ha

reconegut ja d’entrada que el Govern no hi havia dedicat ni un

sol euro en aquesta campanya, sinó que venia gas tant, i encara

no havia acabat de gastar, tots els recursos que havia destinat

el ministeri. 

Però hi ha una qüestió que a mi me preocupa i m’agradaria

saber si la consellera la té resolta o sortiran problemes per

aquest costat i és que els recursos destinats del ministeri anaven

destinats a l’eradicació i vigilància de la malaltia i pel que he

pogut escoltar s’hi han fet altres tipus d’actuacions, que en

principi no entren dins aquests conceptes, perquè com tots

sabem aquests temes d’epidèmies vénen regulats i molt

controlats per la mateixa Unió Europea i ens preocupa, ens

quedaríem més tranquils si la consellera ens digués el contrari,

que se puguin justificar segons quines accions davant del

ministeri en conceptes distints d’allò que són les accions

d’eradicació i vigilància. No sigui cosa que ara estem gastant

un pressupost, que és del ministeri i que com veim fins ara

encara no s’ha gastat tot, però que a l’hora de la veritat

determinades accions no valguin..., o determinades despeses en

determinades accions no valguin per justificar aquest

pressupost que havia posat a disposició el ministeri i que

s’haguessin d’acabar tornant. Això és la interpretació que feim

nosaltres, coneixent quin és l’objectiu del pressupost que

destina el ministeri i que és l’eradicació i vigilància de la

malaltia i no altres accions.

Però en qualsevol ens quedaríem més tranquils si se’ns

digués des de la conselleria el contrari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):
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Bé jo li diré que en tema de vigilància i eradicació de la

malaltia..., però sí que s’han tengut uns contactes o unes

reunions amb el ministeri, amb la direcció general i aquests

doblers serviran per tot el moviment que hi hagi hagut en el

tema de llengua blava dins les Balears. Per tant, ens hi entraran

tots els moviments que s’hagin fet en tema de llengua blava, el

problema en si que és l’eradicació i la prevenció i els

problemes colAlaterals que ha duit la llengua blava a Balears, el

ministeri ho admetrà i podrem justificar els doblers que hàgim

gastat en tot allò que ha estat llengua blava, eradicació i

control. I per altra banda els problemes colAlaterals que han duit

el tema de la llengua blava a les Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

8) Pregunta RGE núm. 6357/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a partida de 3,5 milions d'euros per a la llengua

blava.

Per formular la pregunta RGE núm. 6357/04, relativa a la

partida de 3,5 milions d’euros per a la llengua blava, intervé el

diputat Sr. Vicent Tur i Torres, autor de la mateixa.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. També dins el mateix tema que

estàvem parlant ara, quines accions són les que ha executat el

Govern de les Illes Balears en la partida de 3,5 milions que ha

destinat el ministeri per a aquesta campanya per eradicar la

llengua blava? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera

d’Agricultura i Pesca.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Les partides, o el moviment que hi

ha hagut en el tema han estat i sempre a través de SEMILLA,

hem comprat tots els vedells de Menorca, des de dia 1 del 9 del

2003 a dia 29 del 2 del 2004 per un total de 3.574 animals, que

1.971 varen ser per Mallorca, 1.558 per a Menorca i 45 per

Eivissa. Se va assumir el manteniment dels animals de 3,50

euros al dia, entre el dia que complien 16 dies fins que venien

cap a Mallorca, o se’n feien càrrec els propis ramaders de

Menorca i Eivissa. Varen assumir el transport i varen ser venuts

a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

Les anàlisis de sospita de malaltia. Ibabsa va fer anàlisis a

tots aquells animals que sortiren de Menorca, se va fer la

vacunació massiva de les ovelles a tot Balears. Se va ampliar

el programa de les granges sentinelles com he dit abans. I s’ha

establert un programa d’investigació de presència de vectors a

totes les Balears, mitjançant el conveni amb la Universitat. 

I això és allò que hem fet amb grans títols de tot el tema de

la llengua blava..., respecte la feina que hem fet a Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé

el Sr. Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Entenc que totes aquestes accions

que acaba de dir la consellera són les que pugen un muntant de

2.737.000 euros que havia dit abans, dins dels quals hi ha la

compra dels vedells, com ara acaba de dir, però el que no ha dit

la Sra. Consellera és que aquests vedells després s’han venut a

altres pagesos que els han volgut comprar per engreixar-los,

fent una gestió correcte i necessària de donar sortida a aquests

vedells a l’illa de Menorca, que era necessari treure i que per

motiu de la malaltia no se podien treure a la península. Per tant,

fins aquí bé, però després aquests vedells s’han venut. 

Per tant, jo arrib a la conclusió de què fins ara estàvem...

que s’havien rebut del ministeri 3,5 milions d’euros, el Govern

n’havia gastat d’aquests 3,5 milions, incloent-hi la compra i la

gestió dels vedells, 2.700.000, hi hauria podríem dir un

avantatge a favor del Govern de quasi 1 milió d’euros. Però és

que a més aquests vedells s’han venut i suposam que els

ingressos que s’han aconseguit en la seva venda és semblant al

cost que han tengut. En resum, arribam a la conclusió que al

final tota aquesta campanya l’ha finançat el ministeri, no només

en el 100%, sinó que encara el Govern hi ha fet un bon negoci,

que no podrà amb les xifres i les accions que ha estat explicant

ara la consellera justificar el 100% en aquest moment, encara

queden accions pendents, però a veure si serà possible justificar

els 3,5 milions d’euros que havia posat a disposició el

ministeri. Ja ho dèiem, duim gastats 2.700.000 de 3.500.000.

Una de les accions importants d’aquesta despesa és la compra

de vedells, aquí s’hi hauria de restar la venda, ens agradaria

saber quins ingressos ha tengut per al Govern la venda

d’aquests vedells.

Per tant, no només el ministeri assumeix el 100% del cost,

sinó que no es gastarà tot allò que el ministeri va posar a

disposició. El Govern, o bé haurà de tornar duros o encara

acabarà fent un negoci amb aquesta campanya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé

l’Hble. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Idò miri jo li diré, com ja li he dit la

campanya estam en els 2.737.000 euros. En segon lloc, que de

la venda dels vedells s’han ingressat 523.000 euros, no ho dic

amb números exactes, però si ho vol li podem passar els

números exactes. Per tant, la campanya en si queda en

2.214.519 euros. Per tant, aquí no hi ha cap negoci, s’ha anat

descomptant d’aquests doblers que havíem tret en principi i hi

ha un ingrés d’aquests doblers que és allò que s’ha cobrat pels

vedells. 
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Amb això què hem fet? Idò jo crec que hem fet el que

tocava fer i que ha estat donar una mà als pagesos i als

ramaders. Els ramaders tenien un excés d’animals sense poder

treure de Menorca, de qualque manera els havien de treure i els

havíem de donar una mà perquè no podien sortir cap a la

península. I jo crec que la campanya i la feina que s’ha fet de

cara als ramaders de Menorca era, ja que tenien el problema i

ja que tenien la desgràcia de tenir la llengua blava allà, donar-

los una mà i que més o manco puguin treure el seu benefici o

el seu guany perquè realment allà no hi ha engreixadors, o n’hi

ha molts pocs, me pareix que d’aquesta campanya que se va fer

ara comença a sortir gent que pensen que és bo que Menorca

engreixi animals perquè Menorca ha assumit una part important

d’aquesta (...) i no se queixen, se veu que els ha anat bé.

Però jo crec que allò que va fer el Govern en un determinat

moment va ser donar una mà als ramaders i els ramaders el que

han de fer és..., almanco que no estiguin perjudicats perquè

d’aquesta campanya que férem vàrem ser capaços de tenir-la

controlada dins Menorca i la resta de les illes i la península va

sortir beneficiada de què això no s’estengués cap a la península

i cap a les altres illes.

Per tant, el problema greu després d’allò que és en si la

llengua blava era el naixement d’animals que hi havia, que no

sabíem com treure-los. I podríem haver fet una altra cosa que

era dur-los a l’escorxador, però vàrem creure que això ja no

entrava..., ni hi perdérem un minut en dur aquests animals a

l’escorxador. Per tant, de qualque manera ho havíem de fer i de

qualque manera havíem de donar una mà. Crec que ha estat

l’ajuda correcte i justa, sobretot. 

Per tant, si ho haguéssim de tornar fer Sr. Diputat,

tornaríem fer el mateix.

1) Pregunta RGE núm. 3331/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a actuacions en relació amb l'obligació

dels comerços de donar informació en una de les llengües

oficials.

2) Pregunta RGE núm. 4028/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a fundació per al desenvolupament sostenible de les

Illes Balears.

3) Pregunta RGE núm. 4458/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a conseqüències per a les grans

superfícies per rompre el consens.

4) Pregunta RGE núm. 4459/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a conseqüències per a les grans

superfícies per obrir en diumenge.

5) Pregunta RGE núm. 4460/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a actuacions per impedir l'obertura de

grans superfícies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Contestades les tres

preguntes li vull agrair la seva presència i abans de suspendre

la sessió voldria demanar si algun dels diputats que tenien

preguntes pel conseller de Comerç, Indústria i Energia vol fer

ús de la paraula?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President, aquest diputat té tres preguntes en aquesta

comissió. Eren unes preguntes per escrit que es varen presentar

el mes de juny i bé, en vista de què no se donava resposta,

segons diu el Reglament, les vàrem passar a preguntes orals i

bé, la resposta ha arribat amb tota celeritat aquest matí. Per

tant, les donam per contestades. Però voldríem que quedés

palès que hauríem de demanar una mica més de celeritat al

Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. O sigui que entenc que queden

retirades i per tant, podríem aixecar la sessió?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, en el mateix sentit aquesta diputada també

tenia una pregunta que s’havia formulat inicialment com a

solAlicitud de resposta escrita i se va transformar en el nou

període de sessions amb resposta oral davant comissió. La

meva pregunta, si bé no anava dirigida al conseller de Comerç,

sinó tal i com diu el propi text de la pregunta anava dirigida a

la Conselleria de Salut i Consum.

Aquesta diputada també ha tengut coneixement aquest matí

que dimarts passat havia estat resposta per escrit aquesta

pregunta, si bé jo no he tengut el privilegi de què m’enviïn per

fax la resposta, com sí ha passat amb altres diputats, sinó que

simplement m’han informat de què s’havia contestat, però no

he pogut conèixer aquesta resposta. 

Per tant, vull deixar constància de la poca serietat del

Govern en el compliment de les seves obligacions de cara a

aquest Parlament. En primer lloc per no comparèixer en

aquesta comissió i en segon lloc per la tardança en les respostes

a les preguntes que se li formulen des de l’oposició. Com a

diputada nova d’aquesta legislatura puc dir que experiència sí

en tenc en aquest sentit, perquè les tres darreres comissions que

he comparegut ha estat precisament per retirar preguntes que

s’havien formulat inicialment de forma escrita, transformades

segons diu el Reglament en resposta oral i contestades per

escrit en el darrer moment pel Govern.

Per tant, volem deixar palès també aquesta manca de

serietat del Govern cap el Parlament i cap els diputats de

l’oposició que intenten fer, amb tot el rigor possible, la seva

feina. I deixar també constància que la matèria de consum, a la

que anava dirigida la meva pregunta, no és una matèria que

perquè sigui menys coneguda no sigui tan important com les

altres.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc que retira la

pregunta?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí Sr. President, la pregunta queda retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Quedava una pregunta que jo també la retir

i per tant, no me queda res més que aixecar la sessió.

Moltes gràcies.
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