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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
l govern de l’Estat va presentar el
passat mes d’agost un esborrany
d’avantprojecte de llei bàsica
d’agricultura perquè les diferents comunitats autònomes i les organitzacions i associacions del sector
agrari aportessin les seves opinions. Això ho han fet, diuen els alts càrrecs del
ministeri d’Agricultura, perquè volen
que hi hagi consens malgrat que podrien fer servir la majoria absoluta per
aprovar aquesta llei bàsica. Potser els
hauríem de donar les gràcies per intentar convèncer-nos abans de tornar a
imposar a tothom el model d’Estat que
enyoren: Oída la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos, ordeno y mando.
Des de la Fundació Agrícola Catalana
també volem opinar, obertament, i
afirmar que una llei bàsica estatal referida a una competència que és exclusiva
de Catalunya, perquè així ho recull
l’Estatut d’Autonomia, atempta directament contra tots els principis de distribució de competències, i contra el
mateix dret a l’autonomia.

E

Normes uniformitzadores
L’aprovació de la reforma de la Política Agrària Comunitària, i la manca de
poder decisori a Brussel·les del Govern
espanyol, sembla que ha estat l’excusa
per engegar un procés de debat accelerat d’un document que vol establir
normes uniformitzadores per a totes les
comunitats autònomes sense tenir en
compte no només les qüestions referides a la distribució competencial, sinó,
a més, obviant que els interessos de
Catalunya no tenen per què ser els
mateixos que els d’altres zones de l’Estat espanyol.
Val a destacar que l’Estat espanyol vol
regular en aquesta llei aspectes com les
infraestructures de regadiu, la formació
dels professionals del sector, l’associacionisme i el cooperativisme, la imposició d’un sistema de certificació de la
producció agrària, les polítiques de

Llei bàsica d’agricultura:
com buidar de contingut
l’autogovern
Fundació Agrícola Catalana

crisi dels tomàquets de Canàries i
d’Andalusia, o de la fruita seca, als
acords pesquers amb el Marroc que illustren una absoluta manca de política
europeista, hem d’afegir ara un Govern
central que s’ha girat contra l’aplicació
de les polítiques sectorialitzades, consensuades i negociades del Govern de
Catalunya. I l’objectiu no pot ser altre
que recuperar les competències que el
consens constitucional va distribuir
entre les comunitats autònomes.

Primera potència de l’Estat
qualitat, l’aplicació d’ajuts comunitaris
–quan ja estan regulats per la Unió
Europea i atribuïda l’execució a les comunitats autònomes–, l’establiment de
la dimensió econòmica de les explotacions agràries per poder rebre ajuts,
l’establiment del règim d’ajuts per a
inversió i adquisició de mitjans, la determinació, indirectament, de les explotacions agràries prioritàries, l’equiparació dels criteris de distribució de
fons, tant si procedeixen del pressupost
estatal com de l’europeu (tenen finalitats diferents i, per tant, han de seguir
criteris diferents), l’establiment d’un
dret de veto a favor de l’Estat en tots els
òrgans consultius previstos en què participen les comunitats autònomes, que
es tradueix en us consulto però decideix
l’Estat central que se centralitza, i sobretot i
molt important, la regulació de la
transmissió per causa de mort de les
empreses o explotacions agràries familiars. Aquest últim punt, el de la successió, forma part del dret civil català,
un dels pilars bàsics en què s’ha fonamentat i estructurat el nostre país, i que
el Govern central ha recorregut davant
del Tribunal Constitucional.

Reducció de competències
Si a tot això afegim la voluntat de
l’Estat de coordinar les disposicions
elaborades per les comunitats autònomes, ens trobarem amb un Govern, el

de Catalunya, reduït en matèria agrària
a executar les directrius comunitàries i
de l’Estat espanyol, sense poder planificar les polítiques que donin suport al
sector en la seva projecció, buit de contingut.
Des de la Fundació Agrícola Catalana
hem de rebutjar enèrgicament aquest
model centralista, uniformista i homogeneïtzador i defensar l’autogovern,
l’aplicació de polítiques pròpies, elaborades d’acord amb els interessos dels
nostres pagesos, de la nostra població
rural i de l’agroindústria catalana, i en

La normativa atempta
directament contra tots els
principis de distribució de
competències i contra el
mateix dret a l’autonomia
el marc d’una Unió Europea que ha de
ser alguna cosa més que una reunió
d’Estats que defensen interessos particulars.
A la incapacitat negociadora de Madrid per defensar a Brussel·les els interessos sectorials de les zones mediterrànies, que ha donat lloc a l’inici de la

La bona salut de l’agricultura passa
per la rendibilitat de les explotacions,
que alhora han de produir d’acord amb
les necessitats del mercat, i amb unes
qualitats certificades que transmetin al
consumidor confiança i seguretat. A
més, s’han d’incorporar a les polítiques
d’ordenació les tasques de conservació
del paisatge i d’equilibri territorial, que
són diferents a Catalunya i a d’altres
comunitats de l’Estat.
Catalunya és la primera potència
agroalimentària de l’Estat espanyol,
amb un 23,7% del total de vendes, i
disposa d’una matèria primera, l’agrària, de primera qualitat. Si, a més, tenim en compte que un 80% dels productes agraris conreats a Catalunya no
han estat subvencionats, podem afirmar que, tot i les mancances que cal
anar subsanant, disposem d’un sector
potent, sanejat, amb projecció de futur,
que compleix ja amb bona part del
contingut de la reforma de la política
agrària comunitària, com afirmàvem fa
unes setmanes des de les pàgines d’aquest diari.
Des de la Fundació Agrícola Catalana
rebutgem el cafè descafeïnat per a tothom, més quan ara ens volen deixar
sense cafè, i apostem per un sector
agrari fort, potent, que disposi d’un
govern amb plena autonomia per encapçalar i defensar els nostres interessos i els dels consumidors.
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AJUNTAMENT DE
LA GARRIGA
EDICTE
De l'Ajuntament de la Garriga
referent a l'aprovació inicial de
l'ordenança municipal núm. G14 sobre els locals de pública
concurrència on s'exerceix la
prostitució.
El Ple de l'Ajuntament en
sessió ordinària celebrada el
dia 21 d'octubre de 2003 va
prendre, entre d'altres, el següent acord:
1. Aprovar inicialment l'ordenança núm. G-14 sobre els
locals de pública concurrència
on s'exerceix la prostitució,
segons el redactat que forma
part de l'expedient.
2. Sotmetre l'expedient a
informació pública pel termini
de 30 dies, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província i
a un diari de més divulgació de
la província. El termini d'informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.
3. Disposar que si durant el
període d'exposició pública no
s'hi formula cap al·legació o reclamació, l'ordenança de referència quedarà aprovada definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior i es procedirà directament a publicar-la.
La Garriga, 0/11/03
Miquel Pujol Jordà
L'Alcalde
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DE CONCURS OBERT DE
SUBMINISTRAMENTS

DE CONCURS OBERT DE
SUBMINISTRAMENTS
Expedient:
03CPV636. Subministrament de diversos tipus de
monitorització per a diferents serveis de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron.
Pressupost total: pressupost total de 126.400,00
euros.
Les ofertes s'admetran fins
al dia 21 de novembre de
2003, a les 13.30 hores, en
el registre de Logaritme
Serveis Logístics A.I.E.,
carrer Almogàvers, 132-134,
08018 Barcelona. Tel. 93
507 28 04. En el mateix lloc
(Unitat de Compres i Contractacions) podran ésser
examinats els Plecs de
Clàusules i Prescripcions
Tècniques, de 8.30 hores a
13.30 hores, de dilluns a divendres, on es poden recollir al preu de 3 euros el
plec.
Barcelona,
22 d'octubre de 2003
Jordi Colomer i Mascaró
Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

DE CONCURS OBERT DE
SUBMINISTRAMENTS
Expedient:
03CPV637. Subministrament d'equipaments endoscòpics per a diferents serveis de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Pressupost total: pressupost total de 83.450,00
euros.
Les ofertes s'admetran fins
al dia 21 de novembre de
2003, a les 13.30 hores, en
el registre de Logaritme
Serveis Logístics A.I.E.,
carrer Almogàvers, 132-134,
08018 Barcelona. Tel. 93
507 28 04. En el mateix lloc
(Unitat de Compres i Contractacions) podran ésser
examinats els Plecs de
Clàusules i Prescripcions
Tècniques, de 8.30 hores a
13.30 hores, de dilluns a divendres, on es poden recollir al preu de 3 euros el
plec.
Barcelona,
22 d'octubre de 2003
Jordi Colomer i Mascaró
Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

DE CONCURS OBERT DE
SUBMINISTRAMENTS
Expedient:
03CPG634. Subministrament d'equipament divers
per a oftalmologia de l'Àrea
General de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Pressupost total: pressupost total de 36.150,00
euros.
Les ofertes s'admetran fins
al dia 20 de novembre de
2003, a les 13.30 hores, al
registre de Logaritme Serveis Logístics A.I.E., carrer
Almogàvers, 132-134, 08018
Barcelona. Tel. 93 507 28
04. En el mateix lloc (Unitat
de Compres i Contractacions) podran ésser examinats els Plecs de Clàusules i
Prescripcions Tècniques, de
8.30 hores a 13.30 hores, de
dilluns a divendres, on es
poden recollir al preu de 3
euros el plec.
Barcelona,
22 d'octubre de 2003
Jordi Colomer i Mascaró
Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Expedient:
03CPV635. Subministrament
d'un polisomnògraf ambivalent per al servei de neurofisiologia de l'Àrea General
de l'Hospital Universitari
Vall d'Hebron.
Pressupost total: pressupost total de 49.450,00
euros.
Les ofertes s'admetran fins
al dia 20 de novembre de
2003, a les 13.30 hores, en el
registre de Logaritme Serveis Logístics A.I.E., carrer
Almogàvers, 132-134, 08018
Barcelona. Tel. 93 507 28 04.
En el mateix lloc (Unitat de
Compres i Contractacions)
podran ésser examinats els
Plecs de Clàusules i Prescripcions Tècniques, de 8.30
hores a 13.30 hores, de
dilluns a divendres, on es
poden recollir al preu de 3
euros el plec.
Barcelona,
22 d'octubre de 2003
Jordi Colomer i Mascaró
Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

