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EL SR. PRESIDENT:

Començam la Comissió d'Economia, i en primer lloc
demanaria si hi ha substitucions.

I.1) Pregunta RGE núm. 1931/97, de l'Hble Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a promoció del consum dels aliments de qualitat
produïts a les Illes Balears.

Passam, idò, al primer punt de l'ordre del dia, relatiu a
preguntes; i la primera pregunta, registrada amb el número
1931/97, relativa a promoció del consum dels aliments de
qualitat  produïts a les Illes Balears, que ha presentat el diputat
Sr. Ramon Orfila i Pons. Per formular aquesta pregunta té la
paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hem parlat moltes
vegades del foment de la producció dels aliments de qualitat a
les Illes Balears; hem parlat de la necessitat que l'administració
dediqui esforços a fomentar la producció d'aquests aliments de
qualitat, però un element importantíssim també és la promoció
del consum d'aquests aliments, i açò està absolutament clar. És
un debat que hem tingut vostè i jo, i que hem tingut amb altres
grups parlamentaris de forma més o manco constant els darrers
anys, i la pregunta, encara que sigui molt concreta en la seva
redacció, voldríem entrar en conèixer quines quantitats i com es
destinaran amb càrrec als pressuposts d'enguany, de l'any 1997,
a la promoció del consum dels aliments de qualitat produïts a
les Illes Balears. He de dir-li, com a aclariment, que aquesta
pregunta estava formulada dia 1 d'abril de l'any 1997, que
hauria originat segons la seva resposta algun tipus d'iniciativa
parlamentària, però que probablement el fet que es debati a
finals ja de l'any, li dóna un altre sentit...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, poden estar en silenci? Qui
xerra, per favor que calli.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Pensam que és igualment oportuna la
pregunta, i per tant li formulam d'aquesta manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li té la paraula el
conseller Sr. Josep Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Em sap mal que la pregunta estiga
feta per abril, però almenys la meva resposta servirà per
rendir comptes del que hem fet, i dir-li també el que tenim
previst fer d'aquí a final d'any.

Pressupostàriament la promoció del consum de
productes de qualitat agroalimentaris de Balears ascendeix
a un centenar de milions de pessetes, concretament la suma
que tenim prevista és de 100.050.000 pessetes. Amb aquests
sous hem anat fent diverses promocions, com són una
campanya de consum de carn, primordialment de vedella,
però consum de carn, ens va costar 8,5 milions, si vol li don
el detall de cada campanya, o li passaré una nota del que
tenc. Després hi havia una campanya genèrica, vostè se'n
recorda, que no fa gaire temps que hem fet, de consum de
productes frescos, com era la llet, el peix i les verdures;
després hem fet una campanya junt amb Continente a nivell
nacional de productes agroalimentaris, amb la qual aquí
varen col•laborar tant la Cambra de Comerç com l'Ibatur; i
farem a Colònia, els dies 15, 16 i 17, ara no em record de les
dates exactes, una promoció de productes agroalimentaris
de Balears. També hem subvencionat la Mostra de Cuina,
que organitza l'Associació de Restauradors, i aquesta ajuda
la fan totes les administracions, també hi intervé, si no
m'equivoc, el Consell Insular, vull dir que és una cosa ja
institucional. Hi ha una altra campanya de sobrassada a
Catalunya, a través del Consell Regulador, i encara ens
queda pendent d'aquí a final d'any fer diverses campanyes,
com són amb l'ensaïmada, amb el formatge, amb la
sobrassada, el vi i un producte que no és alimentari, però
que sí és de qualitat i és important a Mallorca, és el vidre, el
vidre bufat, que també hi intervenim.

A part d'això, hi ha altre tipus d'actes que també feim,
que si bé no són des del punt de vista estricte de promoció
del consum, sí és de promoció d'aliments, que aquests que
li acab de relatar són les dues coses: consum i a més donar
a conèixer els nostres productes; i normalment col•laboram
amb la Conselleria de Turisme a part important de les fires
en què concorre el Govern balear, així a Fitur, a Berlín, a
Expoaviación, a Goteborg per presentar el trofeu de vela -
això ja és amb la Conselleria d'esport- que aportam quan es
fa algun convit, per exemple el dia de Balears a Fitur, tots
els productes que es donen els aportam nosaltres, tots
productes de qualitat de Balears, i a més ho solem
acompanyar de material fotogràfic, pòsters, etcètera, que
promouen els productes de la nostra terra.
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A més d'això, també vàrem fer una promoció, vostè se'n
recordarà, que es va presentar aquest hivern, del que dèiem el
xot de muntanya a Sóller, també hi contribuírem. I a part d'això,
quan es fa un acte oficial o el Govern o les diferents conselleries
han de lliurar un regal, una distinció de cortesia a les
administracions que ens visiten, o en actes oficials, sempre són
productes de Balears, unes vegades són d'artesania, altres
vegades són d'alimentació, però el que pretenem és donar una
imatge del que són els nostres productes, de tot Balears. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo li he de reconèixer, Sr. Conseller,
que vostè d'alguna forma ha obert el foc en determinats tipus
d'actuació, i no m'han caigut els anells per reconèixer-l'hi al saló
de plens del Parlament, i per tant li puc reconèixer perfectament
també aquí, però amb una certa timidesa encara, segons el
nostre parer i segons el nostre ordre de prioritats. És cert que
100 milions de pessetes és una quantitat important respecte del
que s'havia gastat en anys passats i legislatures passades, però
també és evident que dur a terme una campanya en favor del
consum de la carn, del consum de productes frescs, aquesta
campanya amb Continente, aquesta promoció de productes
agraris de Balears a Colònia, la Mostra de Cuina, la campanya
de la sobrassada a Catalunya, la de les ensaïmades, els
formatges, el vi, més l'edició de material gràfic, implica que 100
milions dividits entre totes aquestes actuacions surten molts
pocs diners per cadascuna d'aquestes actuacions, i això és real,
i la mostra, Sr. Conseller, que és així és que les campanyes han
resultat fins ara poc incisives. 

Ja sé que hi ha unes determinades disponibilitats, però jo el
voldria instar que en els pressuposts de l'any que ve -i estam
precisament en el moment òptim per poder-ho discutir- es
reforci aquesta partida, perquè s'han aixecat expectatives. Quan
s'ha fet campanya de productes frescs, per exemple, els
productors de llet fresca han aixecat les orelles amb expectativa,
amb una certa il•lusió, pensant que això podia donar de si.
Respecte de la carn també hi ha estat, aquesta expectativa; i de
la carn, fins i tot en un moment determinat es va aconseguir, en
part, contrarestar una mala propaganda que hi havia respecte de
la carn de vedella, perquè vostè sap que els problemes de
l'aparició de la malaltia de les vaques boges havia desincentivat
el consum fins a fer-lo caure, i això evidentment havia
ocasionat també una baixada important dels preus.

Però queden qüestions molt concretes a impulsar, els
formatges, per exemple. Sap que és un tema en què
m'interès de forma especial, sap que hi ha produccions que
una illa sencera hi destina el 80% del seu esforç agrari com
a mínim, i que si no es promou de forma suficient el consum
d'aquests productes, la situació del camp, de l'agricultura,
perilla. Vostès han aprovat un pla de xoc per intentar salvar
el sector lleter. Tenim divergències amb alguns dels seus
aspectes, però no és l'objecte d'aquesta pregunta; però
difícilment salvarem el sector si no és a partir que els
productes de qualitat que estam impulsam que es produeixin
a les Illes, siguin consumits també i considerats de qualitat,
és a dir pagats segons aquesta qualitat que tenen.

Hi ha mercats encara pendents de ser oberts, mercats
interiors i mercats exteriors. Vostè sap que s'han perdut
mercats que històricament es tenien, per exemple respecte
dels formatges. I em referesc a Catalunya. Vostè sap que hi
ha un mercat interior quasi intocat encara, que és el mercat
dels estrangers, dels 8 o 9 milions d'estrangers que visiten
les Illes Balears, als quals valdria la pena fer un esforç per
dirigir-s'hi i donar-los entenent que el millor regal que
poden fer quan se'n tornin a ca seva és un producte
agroalimentari de les Illes Balears. Per tant, són elements
nous en què quasi no s'ha encetat la feina de promoció, i
respecte dels quals nosaltres el volem instar, encara que
aprofitem la formulació d'una simple pregunta, perquè s'hi
dediqui l'esforç que es necessita, perquè cregui'm que del fet
que es dugui a terme o no aquest esforç en depèn en bona
part la supervivència del sector agroalimentari de les Illes
Balears; i aquest, com vostè sap, i crec que coincidim en
aquesta apreciació, té una importància estratègica per a la
nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller Sr. Josep
Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo agraesc al Sr. Orfila que digui
que comparteix o agraeix que s'haja treballat ja seriosament
en la promoció dels aliments. No estic d'acord amb el tema
de la timidesa. Miri, jo crec que 100 milions són molts de
milions, i crec que s'ha estat fent una feina important. Per
exemple, la campanya a Continente ha costat 20 milions de
pessetes. No són pocs sous, són molts de sous.
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El que passa és que no basta una campanya tota sola. Si ara
parlam de campanya de carn, l'hem feta una vegada, però pensi
que hi tornarem. Jo crec que la característica perquè sigui
efectiva la promoció, perquè sigui efectiva la publicitat que es
fa, és necessari que periòdicament es vagin repetint aquestes
campanyes. Tenim, gràcies a déu, tants de productes que quan
anam fent un per un necessitam més temps. No podem aclaparar
el consumidor cada setmana traient un producte, perquè això
pareixeria una oferta d'una gran superfície. El que hem de fer és
d'una manera periòdica, però continuada, fer promoció d'un
producte; i al cap del temps es veu l'efectivitat d'això. Nosaltres
hem començat enguany. No podem demanar que amb el temps
que duim amb aquestes promocions es tenga ja una efectivitat
al cent per cent, no. L'any que ve, si déu vol, repetirem aquestes
campanyes, i l'altre també; i es necessita insistir continuadament
amb aquesta campanya, és l'única manera que sigui efectiva. Jo
supòs que en això podem estar d'acord; i jo li garantesc que això
continuarà endavant.

Ara, hi ha dues maneres d'actuar en aquest tipus de
promoció, i nosaltres empram les dues: Una quan feim les
campanyes específiques, com per exemple la del formatge, i és
lògic que vostè com a diputat electe per Menorca tenga interès
pel tema del formatge, quan l'agricultura menorquina bona part
de la seva producció és formatge. Miri, les campanyes que feim,
hi ha les específiques, com li deia del formatge, que es farà;
però és que n'hi ha d'altres que són genèriques, que també hi va
aquest producte, aquest i tots els altres. Li pos un exemple: La
campanya a Continente no era d'un producte específic, la
campanya a Continente era de productes alimentaris, i es varen
convidar les empreses que hi volguessin anar, totes; i hi havia
dos tipus d'empreses, n'hi havia algunes que no tenien prou
producció per anar a Continente per vendre material, i llavors
no hi volien assistir; i n'hi havia algunes altres que deien
"nosaltres podem exposar el nostre producte, però no podem
tenir producte per abastir 14 establiments repartits per tota
Espanya". Llavors a la campanya a Continente vàrem fer la
doble alternativa: l'estand de venda i l'expositor de productes de
les Balears, i allà ens hi anava tot. A Colònia també farem el
mateix, l'any que ve, si déu vol, tendrem diverses promocions;
enguany mateix, perdoni, ja hi haurà una gran superfície on
farem també una promoció d'aquest tipus, es farà a Catalunya.
A una altra gran superfície l'any que ve esperam poder-ho fer a
Andalusia i Aragó. Veurà vostè que això seguirà un programa,
s'anirà fent poc a poc, i hem de lluitar molt bé per introduir-nos,
en els sectors de la península, mercat interior que encara no hem
captat, i a l'exterior. 

Avui mateix tenia una entrevista amb representants de l'Icex,
perquè estam interessats en ser inclosos en un programa que es
diu (...), que prepara empreses petites per exportar. Li explic
molt (...), és simplement des del punt de vista de promoció o
d'exportació. Hi ha alguna d'aquestes empreses que si no tenen
capacitat d'exportar sí que les ajudes o les orienten per poder
vendre productes al mercat interior, i és per aquí on jo crec que
hem de treballar. No es tracta només de treure una sèrie
d'anuncis en el diari, sinó que també hem d'intentar fer altre
tipus d'activitat, que tal vegada no té una traducció
pressupostària, però sí que implica feina, implica gestió, implica
també assessorament i ajuda, posant mitjans a l'abast del
productor o de l'empresari que tal vegada no significa només
una dotació pressupostària.

Respecte del que deia vostè, d'intentar que ho coneguen
també els nostres turistes, li he de dir que estam en contacte
amb AENA, per exemple, per intentar que hi hagi alguns
establiments -pocs, perquè hem de garantir qualitat- que
ofereixin a les sortides dels aeroports productes de Balears.
I li diré que som una mica més ambiciós: no només dels
agroalimentaris, em pareix que l'artesania també hi ha de
ser; i moltes vegades és bo tenir a les zones de sortides
aquests establiments, perquè a vegades al darrer moment un
se'n recorda de dur-se'n un regal, i aquest regal pot ser ben
bé un producte nostre. En això estam treballant, com també
estam treballant perquè hi hagi publicitat a la zona
d'arribades dels aeroports perquè també vagin coneixent
aquest tipus de productes.

Igualment volem fer una campanya amb el petit comerç,
ja que treballam amb les grans superfícies, també he tengut
algunes converses, de manera informal, fins a buscar un
camí per poder formalitzar amb les organitzacions de petit
comerç també algun tipus de promoció dels nostres
productes agroalimentaris.

Això que li estic explicant són idees que es duen o es
duran a terme, més que res perquè se n'adoni que no és
només fer quatre campanyes publicitàries, sinó que és
quelcom bastant més ambiciós. I que tímid, tal vegada ho
pot ser el conseller, però no l'activitat de la Conselleria.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller

I.2) Pregunta RGE núm. 1934/97, de l'Hble Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectiu de la inserció a les campanyes
publicitàries del Govern de la marca "Producte balear".

Per formular la pregunta número 1934/97, relativa a
objectiu de la inserció a les campanyes publicitàries del
Govern de la marca "Producte balear", té la paraula el
diputat Sr. Ramon Orfila i Pons.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquest també és un
debat que ja hem tingut diferents vegades, i és perquè la
preocupació pel foment del consum dels productes de Balears,
ja no només agroalimentaris, sinó de qualsevol altra classe, és
reiterada i constant per part del nostre grup, i crec que per part
de tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra. Una qüestió
important en qualsevol campanya publicitària és intentar no
desorientar o desconcertar el consumidor. Crec que aquest és un
element vital; i una cosa que sí contribueix a desorientar o
desconcertar el consumidor és la superposició de missatges o
d'imatges que el puguin induir a la confusió o  a barrejar-les. En
aquest sentit, hem parlat de vegades que hi ha ja denominacions
d'origen que tenen el nom no de Balears sinó d'una illa -açò
succeeix a Mallorca, a Menorca i a Eivissa ja-, que el mercat
més important al qual ens podem dedicar, o cap al que hauríem
de fer-nos promoció és un mercat semi-interior, si és que se li
pot així, que són aquests 9 milions de turistes que ens visiten
cada any, amb els quals s'hauria de fer una feina molt important,
perquè no és necessari cercar exportar, sinó simplement vendre-
los a ells aquí, perquè se'n duguin els nostres productes quan
se'n tornin a ca seva, que aquests turistes quan vénen aquí
precisament no vénen cridats o convidats per la imatge de
Balears, sinó que vénen a Mallorca, o van a Eivissa, o vénen a
Menorca; i en aquest sentit ja ens va cridar l'atenció i li vàrem
cridar a vostè, en el bon sentit de la paraula, que aquesta imatge
de producte balear que s'insertava a determinada publicitat
podia ser com a mínim desconcertant i poc clara, podia induir
a una certa confusió per aquesta superposició de missatges o
d'imatges que s'estava donant.

Aquí li he tornar a dir que la pregunta es va formular dia
primer d'abril, i que era a un moment en què una de les
campanyes publicitàries que duia a terme el Govern duia
insertat el logotip de "producte balear". Com que açò podia
entrar en una certa contradicció, si no s'aclaria de forma
suficient, amb les afirmacions que vostè mateix havia fet en
aquesta cambra, dient que sí, que cuidarien moltíssim de donar
aquesta imatge desconcertant, el sentit de la pregunta és
demanar-li quin motiu. Pensen continuar utilitzant aquesta
marca de "producte balear"? Podrà fer mal o desconcertar quan
aquesta se superposi amb una denominació d'origen a Eivissa,
Mallorca o Menorca?, quina és la seva visió? I entengui que li
estigui reformulant la pregunta, crec que parlam d'un tema prou
interessant, i que vostè té prou arguments com per no cenyir-se
de forma exclusiva a la formulació de la pregunta que li vaig fer
dia primer d'abril. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller Sr. Josep
Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. La qüestió del segell que utilitzam, de
producte balear, què pretén? Pretén identificar una sèrie de
productes de qualitat. Ara bé, és cert que hi ha una sèrie de
productes agroalimentaris que tenen la denominació geogràfica
de protecció, Consell Regulador, per exemple, de formatge de
Maó, (...) denominació d'origen. La nostra idea és que aquests
productes que tenen una denominació d'origen ja s'identifiquen
bé. Però llavors hi ha una sèrie de productes que no tenen aquest
tipus de protecció. Per exemple, el vi de Binissalem,
evidentment la promoció que farem, bé, vi de la terra,
denominació d'origen Binissalem, i el que ressalta és
precisament això. Però si parlam d'hortalisses, si parlam de
fruita fresca, quina denominació tenim? no n'hi ha cap. Aquest
és un dels sentits en què es pot emprar aquesta denominació.
Nosaltres el que intentam és..., i no només en agricultura, el

"producte balear" no es refereix només a productes
agroalimentaris, per exemple a Düsseldorf, als estands on
teníem el top style, que era on hi havia la zona de més
qualitat en el tema de sabata, el nostres estands duien el
segell de producte balear.

El que feim és que amb productes genèrics que no tenen
una denominació específica, o que no tenen una
denominació d'origen, i que tenguen un nivell de qualitat,
que puga representar la nostra comunitat, sí que duguen
aquest segell, que tenguen aquesta protecció o aquesta
denominació específica, doncs no. El formatge de Maó no
necessita el suport o l'afegit del segell; si el té, bé, però no
necessita aquest suport, mentre que altres productes,
l'hortalissa, les pebreres, les tomates... tal vegada sí. Aquest
és el motiu de crear aquest segell, i la intenció que teníem
des del principi és que hi hagués quelcom que amb el temps
es pogués anar identificant com un producte de qualitat, sia
moble, sia artesania, sia alimentació, sia el que sia, sempre
que tenga una distinció de qualitat, aquí ha de tenir aquest
segell, excepte els casos específics allà on hi ha una
denominació d'origen, que per això ja està. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. Conseller. Entenc perfectament la seva
explicació. En qualsevol cas val la pena que es vigili des de
la Conselleria que no s'imposi la utilització de la imatge, el
logotip de producte balear per a qualsevol promoció de
productes agroalimentaris, o artesanals, o de la classe que
siguin, com a condició sine qua non perquè la Conselleria
ajudi -per tenir un exemple- econòmicament que es faci una
determinada promoció, perquè després sí que es podria
entrar en situacions de greuge comparatiu, i els exemples els
posava vostè mateix. Miri, la sobrassada que té una
denominació d'origen interessa és la de Mallorca, i és
evident, i quan es fa promoció d'aquesta, s'ha d'explicar bé
com, què, quina es promou; i el formatge amb denominació
d'origen, o el vi, estan molt lligats a una illa determinada.
Per tant, d'ha de promoure lligada amb la imatge d'aquella
illa. Si a més, imagini's vostè per un moment que una
campanya de promoció del formatge amb denominació
d'origen Maó, a la qual ja hi ha problemes perquè hi afegim
"Menorca"; hi haguem d'afegir un logotip forçosament que
hagi de dir "producte balear", el que farem és posar dins el
cap del consumidor un batibull que no ens afavorirà, sinó tot
el contrari.
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Simplement es tracta d'un element d'avís perquè es tengui en
compte en futures campanyes o a l'hora de condicionar
determinats ajuts. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller Sr. Josep
Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Insistesc en el mateix: Nosaltres quan
hem creat aquest logotip no és per afegir o carregar encara més
una promoció, molt menys per condicionar. Hem signat el
conveni amb el Consell Regulador de la sobrassada, i no els
hem condicionat que posin producte balear, ni moltíssim menys.
El que interessa és que aquí en aquest moment hi ha una
protecció geogràfica, com és la sobrassada de Mallorca. Si a
Menorca tenen interès també es farà, i a Eivissa també està en
tràmit. No hi ha cap problema, i jo crec que allà on s'identifica
el territori no ha problema. Ara, allà on no podem: llet fresca,
Sr. Orfila, no podem dir llet fresca d'Eivissa, o de Mallorca, o
de Menorca. Quina diferència hi ha? Allà sí que hi pot anar el
segell de producte balear. Per què? perquè això és una mica de
joc. Vostè sabrà que la Unió Europea posa condicions a tot tipus
de promoció segons origen, i coses d'aquestes; i, clar, hem de
buscar una manera que el consumidor puga veure que el Govern
com a institució estam darrere i apostam per la qualitat, i que un
segell, sigui quin sigui, per exemple l'etiqueta de mestre artesà
que es posa a molts de productes, perquè la persona que l'ha fet
és mestre artesà. Això també és una identificació de qualitat, i
no posa "producte balear", ni molt menys; però almenys un
senyor que se'n va a comprar ara ja sap que aquella etiqueta,
aquell segell, ja identifica un producte que el fa una persona en
concret, i que és mestre artesà. Bé, idò el que procuram és el
mateix: que hi haja un segell d'identificació que d'alguna
manera protegeixi la qualitat del producte. 

No sé si algun dia ens equivocarem, però intentam que sia
per productes genèrics, i allà on hi ha protecció específica es
mantenga l'origen concret. En això, crec que podem estar
tranquils. I ja li dic, fins ara no hem condicionat, i també li
avanç que totes aquestes promocions les paga el cent per cent
el Govern; no comptam amb aportacions dels privats. Jo li diria
que serà a la segona fase, perquè jo crec que el millor sempre és
que tothom hi posem una miqueta, i sempre funciona més bé.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3390/97, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a elaboració del Pla d'acció
"Agenda 21".

I passam al segon punt de l'ordre del dia, relatiu a
proposicions no de llei, i començam per la registrada amb
el número 3390/97, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a elaboració del Pla d'acció "Agenda 21".

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la
diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició, que ha
presentat el Grup Mixt, ha estat preparada pel diputat dels
Verds, que m'ha demanat que m'encarregui de la seva
defensa.

L'exposició de motius és prou clara sobre quins són els
objectius que persegueix aquesta proposta, però així i tot
passaré a fer un breu comentari. Cinc anys i mig després de
la Conferència de Nacions Unides sobre el
desenvolupament i medi ambient, a Rio de Janeiro, els
problemes ecològics continuen ocupant un lloc en les
prioritats dels diferents governs de la terra.
Desgraciadament no podem dir que la majoria dels convenis
sobre el canvi climàtic i biodiversitat, ratificats per un
nombre molt important de govern hagi quedat en paper
mullat; en aquests moments creim que han quedat en paper
mullat.

El Pla d'acció Agenda 21 pretén des de les
administracions locals, i tenint en compte les peculiaritats
de cada zona, establir estratègies globals de prevenció i
actuació de cara a la sostenibilitat del desenvolupament i del
nivell de vida local, mitjançant l'aplicació dels principis de
sostenibilitat ecològica i econòmica, amb la participació
d'altres administracions i dels agents socials.

Per tot això amb aquesta proposició no de llei s'insta el
Govern a iniciar el procés d'elaboració i aplicació d'una
Agenda 21, i a jugar un paper de dinamitzador per iniciar a
les administracions locals l'elaboració i l'aplicació d'agendes
locals, seguint els criteris de la Cimera de la Terra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes balears, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida dóna suport a aquesta proposició no de llei, perquè
pensam que és una experiència molt interessant el tema de
l'Agenda local 21. Ja s'ha expressat aquí per part de la diputada
proposant la necessitat d'auquestes ciutats per la sostenibilitat,
com es va mostrar a la Carta d'Alborg de 1994, on es fa un crida
que hi hagi més ciutats europees, més entitats locals que
s'apuntin a l'Agenda Local 21. És evident que és un model cap
a la sostenibilitat, un model ecològic i un model que implica
també tot un canvi de concepció de l'economia, del paper del
medi ambient i del paper de la salut, etc., cap als ciutadans i
ciutadanes, i en aquest sentit, l'exemple de l'únic ajuntament de
les Illes, Calvià que ha signat aquesta Agenda Local però amb
una especificitat pròpia, ja que és un municipi eminentment
turístic, fa que puguem tenir, almanco, exemples aquí que
podrien seguir-se a través, si s'aprovàs aquesta proposició no de
llei. És evident que per part del Govern balear significaria una
passa important de canvi de model econòmic cap a un model
ecològicament sostenible que fa que tenguem els nostres dubtes
que això pugui arribar a aprovar-se per part del Grup Popular.
De tota manera, pensam que és una bona iniciativa
parlamentària, que hauria de tenir el suport i que segurament
quedarà amb això, sense possibilitats d'aprovar-se. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que també donarem suport a
aquesta proposició no de llei que ens sembla especialment
oportuna i que, encara que se li fes cas i s'aprovés, si el Govern
dugués a terme les propostes que conté, arribaria tard,
segurament, d'acord amb les previsions, amb les recomanacions
que es van fer precisament a aquesta Cimera de la Terra.

Estava previst, precisament, que en acabar l'any 1996, la
majoria de les autoritats locals havien d'haver dut a terme
aquest procés consultiu a la població, com diu la mateixa
exposició de motius de la proposició no de llei, aconseguint, en
base al consens, una Agenda Local 21 per a la Comunitat. La
primera vegada que l'ONU es dirigia precisament als poders
locals, perquè aportessin la seva força a l'acció per canviar el
món, amb l'expressió que utilitza la mateixa exposició de
motius de la proposició no de llei que es va utilitzar a la Cimera
de la Terra, i no es pot deixar d'escoltar aquesta petició, aquesta
recomanació.

 El contingut de la proposició no de llei ens sembla que és
perfectament assumible i que hauria de ser aprovada per tots els
grups. En realitat es tracta, simplement d'instar el Govern a
iniciar el procés d'elaboració i aplicació d'aquesta Agenda 21,
seguint els criteris del document aprovat a la Cimera de la
Terra, una qüestió que, en teoria, és assumida per tothom, i
després jugar aquest paper dinamitzador respecte dels
ajuntaments i dels consells insulars, que des del Parlament s'ha
reclamat moltes vegades al Govern. El Govern no pot contentar-
se simplement a dur a terme un determinat tipus d'actuació, sinó
que també hauria de tenir l'obligació moral, la voluntat política
d'incentivar que altres administracions, que altres institucions
també es dinamitzessin i es moguessin respecte d'aquesta
política determinada, i molt més quan parlam de la política que
es va aprovar a la conferència de les Nacions Unides sobre
desenvolupament i medi ambient de Río. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Lamentablement, la Cimera de
Río de Janeiro del 1992 va aixecar moltes més expectatives
que no resultats efectius ha tengut al llarg de l'aplicació dels
principis acordats en aquella cimera. Ens movem encara en
aquestes qüestions a nivell de conscienciació col•lectiva,
nivell que és molt important d'assolir, però que s'ha de
superar ja amb la posada en marxa de mesures concretes
dels greus i alarmants problemes que la Cimera de la Terra
com altres reunions i altres informes, record en aquest
moment, com a fita fonamental, l'informe Brutland, en el
qual es basen moltes de les qüestions plantejades a Río de
Janeiro, que encara continuen a nivell de plantejament, a
nivell de conscienciació col•lectiva. Això s'ha de superar i
una de les propostes que tenia la Cimera de la Terra era la
introducció, mitjançant les agendes locals 21, de l'acció
local, traduint aquell famós pensament de "pensa
globalment i actua localment", l'acció local dins les
qüestions plantejades a la Cimera.

Crec que la nostra societat ha de plantejar-se què
significa la sostenibilitat avui, a una illa del Mediterrani que
té un model de desenvolupament determinat, un model que
podríem dir, en línies generals i simplificant, tal vegada,
exageradament, un model de turisme madur, que no
significa necessàriament el mateix que a qualsevol altra illa
del Mediterrani o a qualsevol altre indret del Mediterrani, en
aquest sentit, la conferència de Calvià sobre turisme i
desenvolupament sostenible va incidir sobre aquesta
qüestió, i ens va plantejar el repte de plantejar-nos a
nosaltres mateixos, què significa la introducció de criteris de
sostenibilitat a una situació social, econòmica, com la que
tenim a les Illes Balears.

No hauríem de desaprofitar l'ocasió que en aquests
moments tenim del debat, un debat molt retardat, però no és
aquest el moment de recordar-ho i incidir sobre la qüestió,
però el debat sobre l'avanç de les directrius d'ordenació del
territori no hauria d'esquivar aquesta qüestió, i hauríem
d'aprofitar més instar a la participació i al debat ciutadà
sobre com introduir els criteris de sostenibilitat dins el
nostre model de desenvolupament i evitar la temptació de
fer un gran desplegament propagandístic i comunicatiu que
no dugui més que a una autosatisfacció sobre una fita que
teòricament s'ha aconseguit. Hauríem d'instar a aquest debat
i hauríem d'instar a la participació dels ens locals perquè
introdueixin, també, dins el seu ordenament, especialment
l'ordenament urbanístic i molts d'altres, els criteris que fan
referència a la sostenibilitat.
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Naturalment, del sentit de les meves paraules es desprèn que
el nostre grup votarà a favor d'aquesta proposició, però jo
voldria afegir una petita recomanació interpretativa, de ser
aprovada aquesta proposició, interpreti's bé la paraula "animar";
aquesta consideració que fa el punt 2, que el Parlament insta el
Govern a jugar un paper dinamitzador a nivell local, animant
consells insulars i ajuntaments, el Sr. Orfila ha fet una
interpretació un poc més concreta, ha parlat d'incentivar, em
sembla que concreta una mica més, jo voldria anar més enfora,
jo voldria dir, simplement, "posar mitjans", incentivar
mitjançant la posada a disposició dels ens locals, ajuntaments
i consells insulars, mitjans perquè aquests puguin, efectivament,
posar en marxa els instruments de gestió i de planejament que
els permetin incorporar els criteris de sostenibilitats als seus
programes i a les seves actuacions de govern, territorials o de
qualsevol altre tipus, que s'interpreti així aquesta recomanació
incentivadora. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la proposición no de ley
sobre la elaboración del plan de acción sobre la Agenda 21, el
Grupo Popular tiene la siguiente postura. La proposición consta
de dos partes, sobre la primera, en que reclama que el Gobierno
balear inicie la elaboración y aplicación de la Agenda 21, son
unos criterios aprobados en la Cumbre de la Tierra, celebrada
en Río de Janeiro. Según dice el Sr. Balanzat, en este caso, la
Sra. Munar, ausente en este momento, esta Agenda 21 se refiere
al desarrollo de un plan de acción elaborado por las autoridades
locales y no por las autoridades regionales, no obstante tengo
que informarle que el Govern balear dentro de su planificación
nacional, ha desarrollado un documento, no exactamente una
Agenda 21, sino otro en la misma óptica, principios y
estrategias, me refiero a las directrices de ordenación del
territorio, en las cuales la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo lleva trabajando durante algunos años,
y que dicho primer documento de hipótesis fue publicado en el
pasado año 96, además ya está previsto que (...) se publiquen las
fases de análisis y diagnóstico. Estas directrices de ordenación
salen de un tema genérico, es decir el desarrollo sostenible del
territorio. Para su elaboración, no sólo se ha tenido en cuenta la
Agenda 21, sino también muchos otros documentos en relación
al desarrollo sostenible, como son el Quinto Programa del
medio ambiente de la Unión Europea, el programa Hábitat de
ciudades sostenibles, el Libro Verde del medio ambiente urbano
de la Unión Europea, y además las recientes declaraciones de
Calvià sobre desarrollo sostenible y de Menorca sobre islas
sostenibles. Está claro entonces que este documento será un
marco de referencia de gran importancia para la elaboración de
futuras agendas 21 locales en todo el territorio de las Islas
Baleares.

En cuanto a la segunda parte de la proposición no de ley,
en la cual el Gobierno balear juega un papel dinamizador a
nivel local, tengo que reseñarle que actualmente la
Conselleria de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Litoral, a través de su Dirección General está
desarrollando seis planes de acción ambiental en destinos
turísticos, los reseñaré, son la Playa de Palma, las playas de
Palmanova y Magalluf, la playa de Alcudia, el puerto de
Sant Antoni de Portmany, es Pujols de Formentera, y en
Menorca el puerto de Fornells. Estos planes de acción
ambiental son prácticamente iguales a una Agenda 21, en lo
que se refiere a su ámbito territorial, ya que no son
municipios, sino que son un destino turístico, definido como
tal en el Plan de ordenación de la oferta turística, y además
puede ser no sólo un municipio, sino que engloba porciones
de varios municipios. Evidentemente, en la redacción de
estos planes de acción se siguen las directrices del
documento Agenda 21 de Río, y además tienen una
participación importante los ayuntamientos, las comisiones
asesoras formadas por entidades ciudadanas, las ONG, así
como la propia administración.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular no
aprobará esta proposición no de ley, ya que el Gobierno, a
través de esta conselleria, ya está teniendo en cuenta las
medidas necesarias para aplicar la Agenda 21 en el territorio
de las Islas Baleares. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula la
diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Des del Grup Mixt defensam aquesta proposició,
entenem que altres partits no ho vegin amb la mateixa
filosofia, i animam els que han dit que ens donarien suport
a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, té la paraula el diputat Sr.
Alejandro Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Sí, Sr. Presidente. A mí me sorprenden, precisamente, las
manifestaciones de la Sra. Munar, que como miembro de una
entidad local, en este caso del gobierno del Consell Insular de
Mallorca, no sea ella la que, incluso, motive o incentive la
creación de esta Agenda 21, cuando se ha demostrado que el
Gobierno balear sí que lo ha hecho. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

La Sra Munar és aquí en representació del Grup Mixt i
defensa la proposta d'Els Verds, perquè per això som aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a la votació d'aquesta proposició no de llei. Vots
a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3463/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a limitació de grans
complexos de multicines.

Passam a la segona proposició no de llei, la núm. 3463/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
limitació de grans complexes de multicines. Per defensar-la, té
la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Els darrers vint anys, només a
Mallorca, han tancat 150 sales de cine, en aquests moments
l'oferta de sales de cine és de 44 pantalles, insistesc, a Mallorca,
amb 13.698 butaques. Però dins aquest context, d'una reducció
generalitzada de l'oferta de projecció cinematogràfica, en
aquests moments s'impulsen, de fet alguns ja estan en una fase
d'aprovació definitiva, projectes de grans complexes de
multicines, que suposarien un increment ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, si tenen ganes de parlar, per
favor, vagin-se a fora, perquè això molesten la resta que
som aquí. Gràcies. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Supòs que jo puc parlar d'aquí
dins.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vostè té la paraula amb tots els seus drets. Són els
altres que són uns maleducats.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Deia que en aquests moments, només un dels projectes
que es tramiten suposa un pla parcial de 250.000 metres
quadrats, dels quals edificats n'hi ha 100.000 que suposarien
24 sales de cine, més tota una oferta complementària de 12
restaurants, un aparcament per a 2.000 vehicles i un conjunt
d'atraccions i oferta d'oci. En conjunt, són unes 6.000
butaques que poden suposar un increment del 50% de
l'oferta cinematogràfica. La promotora, una empresa
multinacional, està vinculada a empreses distribuïdores de
pel•lícules, i això podria significar la introducció d'una
pràctica monopolística de la projecció de pel•lícules a
Mallorca i a les Illes Balears.

Nosaltres entenem que, de la mateixa manera que s'ha
regulat l'oferta d'equipaments comercials, mitjançant un pla
director, i que es limita la proliferació de grans superfícies
comercials pels danys que pot ocasionar al sector del petit
comerç i fins i tot des d'una visió estratègica de defensa dels
interessos generals del país, també haurien de tenir la
consideració de grans superfícies comercials aquests grans
complexos de multicines que, insistesc, no només
signifiquen un increment de l'oferta de projecció
cinematogràfica, sinó que comporten tota una oferta
complementària al seu entorn. De tal manera que aquests
grans complexos suposaran un nou impacte sobre el petit
comerç, sobre el sector de la restauració, i un cop gairebé
mortal per a les sales de cinema que han anat subsistint, que
han sobreviscut a Mallorca. D'altra manera, també, hi ha un
altre concepte que s'amaga davall aquests grans complexos,
igual que a les grans superfícies comercials, i és una
tendència al desplaçament en cotxe, ja sigui per acudir a un
centre comercial o, en aquest cas, a l'activitat de l'oci, és a
dir que amb totes aquestes activitats el que es fa és
potenciar l'ús del transport privat. 
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Hi ha una experiència, concretament a França, que està en
tramitació, si aquests dies no s'ha aprovat, es tramita un projecte
de llei que regula els equipaments comercials dins els quals
també hi ha una limitació per a les sales de projecció
cinematogràfica, concretament el projecte francès pretén limitar
la implantació de noves sales de cinema a un màxim de 1.500
places, el motiu és la preservació de l'animació cultural i
econòmica dels nuclis urbans.

En el nostre cas, encara hauríem de ser molt més sensibles,
perquè tenim una economia turística, Palma és una ciutat
turística i, per tant, hem de tenir una concepció de ciutat, no
dormitori, sinó de ciutat viva, amb comerç al carrer, amb gent
que es passeja, amb gent que no ha de sortir de la ciutat perquè
dins hi troba una oferta d'oci, en definitiva, una ciutat segura,
amb llum al carrer els vespres, i per a això es necessita comerç,
es necessita una oferta d'oci i de cultura. Si creim aquestes
ofertes dels centres dels interiors de les poblacions,
desertitzarem progressivament les nostres ciutats.

Per a això, presentam aquesta proposició no de llei que vol
introduir un concepte, el concepte és que els grans complexos
de multicines tenen la consideració d'equipament comercial i,
per tant, amb aquesta concepció instam el Govern que
modifiqui el Pla director sectorial d'equipaments comercials en
el sentit d'incorporar-hi un nou article, una disposició que
reguli, que prohibeixi la instal•lació de nous cinemes o
l'ampliació dels existents ja sigui en una única sala, ja sigui en
forma de complexos, quan superin les 1.500 butaques tal com
preveu la legislació que es tramita a França. Aquesta és la
proposta, per tant, que d'una manera molt urgent, perquè ja el
projecte al qual al•ludíem anteriorment, pràcticament ja ha
acabat la seva tramitació urbanística i, per tant, el Govern, d'una
manera urgent hauria de modificar el Pla director sectorial
d'equipaments comercials, impedint un augment de l'oferta
comercial superior a les 1.500 butaques per cadascun dels
cinemes o dels complexos.

Esperam que siguin sensibles a aquesta proposta, ens hi
jugam no només el manteniment dels cinemes que avui hi ha a
Palma o als pobles on encara en queden, sinó que jo crec que
ens hi jugam una qüestió més important, una concepció de
ciutat, de ciutat turística, de ciutat viva, de ciutat culta, de ciutat
que té una oferta d'oci al carrer. Si per fer una compra, si per
anar al cinema, si per anar al restaurant forçosament hem
d'agafar el cotxe i desplaçar-nos uns quilòmetres, canvia
radicalment la nostra vida. Els pregam que ho tenguin en
compte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida
de les Illes Balears, té la paraula la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida també dóna
suport a aquesta proposició no de llei, perquè pensam que
aquest projecte, presentat per una empresa nord-americana, d'un
complex d'oci amb les dimensions que ha especificat el diputat
proposant, necessita una infraestructura per a tot aquest
complex, de vials, d'aparcaments, d'acessos, que provoca un nou
planejament urbanístic i consideram que és irracional i
desenvolupista, que ha estat acceptat pels consistoris anteriors
de Marratxí, i ara acceptat i aprovat.

Esquerra Unida, per tant, considera que aquests polígon
multifuncional d'oci pot significar un greu impacte
mediambiental per a tot allò que significa d'accés de trànsit,
de destrucció del territori i, a més a més, aquestes
infraestructures fan que tot el teixit d'oci per tots els
voltants, que en aquest sentit afecta Palma, ciutat i Marratxí,
i també altres pobles com Santa Maria, Consell, etc.,
pateixin les conseqüències d'una instal•lació d'un
macrocentre que, com aquest, faria una degradació del teixit
urbà integral i de destrucció de llocs de feina de la petita i
mitjana empresa.

Per tant, en aquest sentit, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida dóna suport a la proposició no de llei, ja
que seria una fórmula que el Govern modificàs el Pla
director sectorial d'equipaments comercials, per tal de poder
aturar la instal•lació d'aquest gran complex amb totes
aquestes conseqüències que s'han especificat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista hi ha pensat
sobre aquesta proposició no de llei, a pesar que el
representant del PSM i la representant d'Esquerra Unida han
parlat d'un projecte en concret, la proposició no de llei no en
ralla, d'un projecte concret, ralla en general, i diu
textualment "prohibir qualsevol multisala de més de 1.500
espectadors". És veritat que el sector en els últims anys ha
patit una reestructuració molt important, es parla a
l'exposició de motius de 150 sales tancades en els últims 20
anys, però sabem tots també, perquè era evident que fa deu
anys el sector era pràcticament mort, és a dir al cinema hi
anava molt poca gent i es parlava que el video havia matat
el sector de projecció de pel•lícules a sales, i què ha passat?,
ha passat que aquells que ho deien estan equivocats, perquè
realment el cinema ha revifat, cada vegada hi ha més
consumidors de cinema, cada vegada es requereix més
aquesta oferta i de cada vegada hi ha més gent que va al
cinema i les sales són plenes. 

Per tant, vol dir que els que havien vaticinat que això
s'enfonsaria, no va ser així, però, què és el que ha canviat?
Ha canviat el tipus d'oferta, s'han tancat vells cines que no
estaven condicionats als temps moderns, que donaven una
oferta no adequada, i s'han obert amb un nou concepte les
multisales, algunes més grosses i d'altres més petites, però
quasibé tots els cines ara tenen el concepte aquest de
multisales, és a dir que quan un arriba al cinema té dos, tres,
quatre, cinc, sis, set ofertes de pel•lícules per veure, i això
vol dir que el sector ha modificat la concepció i, per tant,
algunes de les sales s'han tancat, algunes s'han obert i
d'altres s'han remodelat per les noves ofertes que demanen
els consumidors i, per tant, no és només que hagin tancat
cinemes, sinó que el sector ha canviat.
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Però sí hem de mantenir dins l'anàlisi que això ha significat
una millora, perquè ha augmentat en els darrers deu anys el
nombre d'espectadors, com deia, i això ha fet revifar també el
sector de la producció de cinema i, per tant, sabem també que
la producció de cinema a Espanya, en els últims deu anys,
també ha revifat i ha millorat fins i tot en nombre de pel•lícules
i de qualitat, també, per tant, apart d'altres pel•lícules que han
incentivat també l'assistència del públic al cine és important a
l'hora de veure com ha evolucionat el mercat a l'hora de fer i
distribuir pel•lícules.

El Grup Socialista pensa que sí és necessària una regulació
del sector, com tots els sectors, requereix que es posin límits o
que s'estableixin reglamentàriament com, quan, on es poden
desenvolupar determinades iniciatives, el cinema, igual que el
comerç, igual que la indústria, igual que molts d'altres sectors
que són tots damunt el territori que cal que aquest estigui
ordenat. I, per tant s'ha d'emmarcar tot el tema del cinema i de
les multisales dins la legislació que sigui necessària. Però
nosaltres pensam que tot això no passa per votar una proposició
que diu taxativament "prohibir qualsevol tipus d'oferta superior
a 1.500 places" i, per tant, entenem que el que haurien de dir és
que es produeixi la regulació necessària perquè es produeixin
aquestes ofertes tal com es considera que s'han de produir, no
senzillament prohibir qualsevol tipus d'oferta de més de 1.500
butaques.

Per tant, votarem que no aquesta proposició no de llei, ja dic,
fent constar que nosaltres sí estam a favor de la regulació i
d'ordenar el territori de la ciutat.

Sí volia fer referència a aquestes paraules tan dràstiques que
s'han dit per part dels que m'han precedit en la paraula, sobretot
per part del diputat que ha defensat la iniciativa, ha dit que era
mortal per al sector i ha dit també que significava desertitzar la
ciutat. Bé, a mi no m'agradaria arribar a aquests extrems, no?,
perquè aquestes experiències han funcionat a altres ciutats i no
han estat mortals per a la ciutat ni per al sector, sinó tot el
contrari, en aquest sectors, com a molts d'altres, hi ha ofertes
per a tot, i els consumidors requereixen de tot tipus d'ofertes.
Els consumidors requereixen una oferta on anar i que hi hagi
una quantitat de sales impressionant on poder triar de tal manera
que, exagerant, si volen, hi vagis a l'hora que hi vagis, trobes
una pel•lícula que et ve de gust veure, sense haver d'anar a
mirar primer els anuncis, per saber a quin cinema la fan, on pots
aparcar, etc., si disposes de dues hores, pots anar a una
multisala d'aquestes i hi trobaràs una pel•lícula, però els
ciutadans també requereixen de cinemes dins la ciutat on abans
o després puguin trobar un bon restaurant per anar a sopar, i jo
crec que són complementàries, senzillament quan es requereix
un tipus d'oferta es va a un lloc, i quan es requereix un altre
tipus d'oferta, es va a uns altres, però no són incompatibles de
per si, el que cal, en tot cas, i en això sí que li donam la raó, és
a establir les maneres i les formes, i això es fa regulant i fent les
normes que calguin, el que no passa és per la proposició no de
llei tal com està redactada. Per tant, el Grup Socialista votarà
que no.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Guillem Vidal.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Gràcies, Sr. President. El Grup Nacionalista-PSM ha
presentat una proposició no de llei sobre la limitació dels
complexos de multicines. L'objectiu del Pla director
sectorial d'equipaments comercials és d'establir, en base a
competències en matèria urbanística, una norma que
estableixi l'obligació dels planejaments urbanístics
municipals, de tenir en compte l'ús comercial i el de
comptar, en cas de grans superfícies comercials, d'una àrea
d'influència (...) la municipal, més de 250 metres en venda,
5.000 metres en construcció, amb la llicència del Govern i
prèvia llicència de les obres municipals. El Pla director té
competència en l'ordenació del territori, però també és
coherent amb la previsió de l'ordenació del comerç
minorista que també preveu la llicència comercial de la
Comunitat Autònoma, ara que l'actual situació de
competències merament executives, no podem legislar en
aquesta matèria amb garanties jurídiques suficients.

El Pla director defineix a l'article 1 la relació d'activitats
a què afecta en base a la classificació nacional d'activitats
econòmiques i que afecta únicament i exclusivament les
activitats comercials i no de serveis i d'oci, incloure al Pla
territorial sectorial altres activitats resultaria totalment
contradictori i per això s'hauria de modificar l'actual
estructura. És important destacar que una de les principals
crítiques que ha tengut el Pla director sectorial de comerç,
i tots els plans sectorials elaborats pel Govern, és la
restricció dels principis d'autonomia municipal, i en principi
la llibertat d'empreses.

Per això, nosaltres no li donarem suport. Però, en tot cas,
és preferible no modificar el Pla director de Comerç existent
i estudiar si es considera pertinent un pla director sectorial
de centres d'oci o similars que sense cap dubte serà una
nova limitació al principi d'autonomia municipal i que
estableixi una nova condició a la qual s'hauran d'afegir les
competències dels consells insulars en matèria d'activitats
classificades. També és important destacar que una nova
regulació en matèria d'oci o cines no podrà afectar projectes
ja avançats la responsabilitat de l'execució dels quals depèn
únicament i exclusivament de la voluntat municipal, (...) i
que, per tant no es pot imputar al Govern la responsabilitat
d'un acte que depèn d'altra administració.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha hagut una intervenció més
política de la portaveu del PSOE i una de caire més tecnicista
del portaveu del Partit Popular.

Que en aquest moment hi ha una espècie de ressorgiment
dels espectadors és veritat, no ho negaré. Ara, el promotor
d'aquest projecte al qual hem al•ludit manifesta que la
rendibilitat d'una sala d'espectadors és d'un mínim de 18.000
espectadors anual, i hi afegeix que en aquest moment les sales
d'espectadors a Mallorca tenen 12.000 espectadors anuals, les
sales de cinema a Mallorca compten amb 12.000 espectadors
anuals, és a dir, que el promotor d'aquest gran complex de
multicinemes reconeix que el seu projecte serà rendible a partir
de 18.000 espectadors anuals per sala i en aquest moment les
sals a Mallorca únicament tenen 12.000 espectadors anuals. Per
tant, jo crec que ens trobam amb faves comptades. Naturalment,
una major oferta de cinema ha de provocar un lògic augment
dels espectadors, però no fins al punt de passar de 12.000 a
18.000 per al conjunt de sales existents, més les 24 que
s'incrementaran. Això, en definitiva, seria com el miracle del pa
i dels peixos. L'experiència que tenim és que la implantació de
grans superfícies comercials ha provocat el tancament de molts
petits comerços, i no ha acabat el procés, perquè n'hi ha molts
que dia a dia tanquen i que estan en un procés pràcticament
agònic. Per tant, voler ignorar aquesta realitat és simplement
tancar els ulls. No sé si la paraula desertització és forta però el
que sí que és cert és que avui tenim una ciutat que a les vuit dels
vespre tanca les portes, i jo m'he sentit molt més segur pels
carrers de Sant Sebastià, amb tota la problemàtica que hi ha
d'atemptats, a les deu del vespre que no a Palma de Mallorca,
que és una de les ciutats més insegures de tot l'Estat, de fet, ja
som la segona comunitat autònoma en nombre de delictes per
habitant, per qualque cosa és, segurament no és per això, però
hi ajuda, el fet de tenir una ciutat que tanca les portes perquè té
poc comerç en els nuclis antics, que té poca activitat de nit,
poca activitat d'oci, bars i restaurants que tanquen, cinemes que
tanquen, va cap a un model de ciutat que no és la ciutat clàssica
mediterrània i que ha de tenir una oferta turística, i aquest
concepte l'han de tenir molt clar, i aprovant aquesta casta de
projectes, efectivament a Marratxí, però no regulant-los des del
Govern, es potencia aquest model de ciutat, molt distint del que
hi ha hagut fins ara.

El portaveu del Partit Popular diu que aquesta regulació
no podria entrar dins el Pla d'equipaments comercials, es
tractaria de definir-ne els usos, es tractaria d'ampliar les
activitats a regular pel Pla d'equipaments comercials, i no
oblidem que aquests grans complexos realitzen una activitat
comercial també, és a dir, hi ha tota una oferta no només de
cinemes, sinó de bars, restaurants, zones comercials i altres
alternatives d'oci, i ens diu que això seria atemptar contra la
llibertat d'empresa; mirin, el Pla d'equipaments comercials,
amb aquesta concepció, des d'aquest punt de vista, atempta
contra la llibertat d'empresa; que també seria envair les
competències municipals, mirin, el Pla d'equipaments
comercials aprovat, publicat dia 21 de gener de 1997, ha
envaït completament les competències municipals; és que
els ajuntaments no han de ser lliures per aprovar una gran
superfície comercial però sí per aprovar un gran complex de
multicinemes?, és que la llibertat està limitada a unes
activitats i a altres no? Per tant, si el Govern ha pogut entrar
en competències municipals i limitar la proliferació, la
implantació de grans superfícies comercials, perfectament
està legitimat per també limitar els grans complexos de
sales de cinemes, perquè el Govern té l'obligació de
defensar els interessos generals per damunt dels interessos
particulars o per damunt dels interessos municipals, i, amb
criteris de planificació general, avui ja no és bo ni que s'hi
implantin més grans superfícies comercials, sobretot de
capital multinacional, que fa perdre renda regional perquè
se'n duu els beneficis cap a l'exterior, ni serà bo que s'hi
implantin més sales de cinema, perquè farà tancar sales de
cinema nostres, de capital d'aquí, i de bell nou produirà una
pèrdua de renda regional.

En definitiva, jo crec que els arguments són clars.
Aquest projecte ja ha tengut una tramitació a un ajuntament
i els vots han estat els que han estat, supòs que aquí les
forces polítiques continuaran votant igual i esprem que
qualque dia siguem a temps a redreçar el rumb que ha pres
aquest país. La veritat és que crec que aquesta Palma nostra
d'aquí a uns anys no la coneixerà ningú. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, com en moltes coses,
en això també n'hi ha una de cal i una altra d'arena, i no s'hi
pot ser massa taxatiu, o almenys jo no n'hi vull ser, de
massa taxativa en aquest tema.
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Dir que les grans superfícies tenen la culpa del tancament
del petit comerç és, si més no, exagerar, perquè els factors de
tancament del petit comerç no són només l'obertura de grans
superfícies, i jo li vull dir una cosa més, que té la seva
importància, la incorporació de la dona al món del treball té
molt a veure amb el tancament del petit comerç també, i ho
sabem tots per la pràctica diària, perquè ja no perdem molt de
temps, ni en podem perdre, per anar a tres, quatre, cinc, sis, set
o vuit petits comerços a comprar les diferents coses sense llocs
on aparcar, sense les comoditats que permet una gran superfície,
on entres amb el cotxe i en surts amb tota la compra de quinze
dies, i això també hi afecta, és a dir, no és només que s'hagin
obert grans superfícies, sinó que la societat va per davant i la
societat canvia, i qui vivim en aquesta societat canviant tenim
altres necessitats i, com a consumidors, demanem també altres
coses i això també influeix que es tanquin petits comerços,
determinats petits comerços, i que s'obrin grans superfícies, i el
que no es pot fer és anar en contra del que també la societat
també evoluciona, açò vol dir que si nosaltres, com a
consumidors, com a usuaris, tenim unes necessitats, és evident
que les ofertes també s'han de produir, però en qualsevol cas
vull deixar constància que no és únicament l'obertura de grans
superfícies el que ha influït sobre el tancament del petit comerç;
això per una banda, i el mateix pel que fa a l'abandonament del
centre de la ciutat, Sr. Sampol, vostè em diu que si obrim grans
superfícies de cinemes, tancaran els cinemes d'aquí i
abandonarem el centre de la ciutat, l'abandonament del centre
de la ciutat fa molt de temps que es produeix, fins i tot quan hi
ha petits comerços, els petits comerços també tanquen a les vuit,
i està desert el centre, açò vol dir que l'abandonament del centre
de la ciutat i que la ciutat estigui deserta a altes hores de la nit
no depèn només de les sales de multicinemes, depèn de moltes
altres coses, i sabem tots que probablement el que ha influït més
sobre l'abandonament i que les grans ciutats i els centres de les
ciutats tenguin aquest aspecte desert a la nit, no a altes hores, a
les nou de la nit, també té a veure amb l'abandonament com a
habitatge del centre de la ciutat, i per què abandona la gent el
centre de la ciutat com a habitatge?, perquè és incòmode per
viure-hi; tots, com a usuaris, també volem cases on sigui fàcil
l'aparcament, amb garatges, on hi hagi ascensors, on hi hagi
aparcament, bars, restaurants, col•legis als voltants, i quan un
busca un lloc on viure, el centre de la ciutat té una gran
incidència bucòlica però, de pràctica, en té molt poca, per tant,
hi han altres factors que també influeixen que les ciutats siguin
desèrtiques.

També li vull dir que, així com li dic això, també li dic que
la concentració de l'oferta d'oci produeix alguns beneficis
també, de fet, algunes ciutats ho regulen perquè s'hi produeixi,
pensi que l'oci, com a tal, a més de bars, restaurants, cinemes,
discoteques i tot això produeix un enrenou, un malestar i uns
problemes. Per tant, els ajuntaments també agraeixen que
aquestes ofertes estiguin concentrades, perquè són molt més
fàcils de regular i molt més fàcils d'emmarcar, de delimitar, i
'usuari, també, perquè l'usuari arriba a una zona on hi ha de tot,
per tant, només aparca una vegada i es mou còmodament i a peu
pla per tot arreu, i aquestes experiències han funcionat a tot
arreu i els ajuntaments que les han posades en pràctica n'han
sortit beneficiats, han vist que tenen rendibilitats socials i, per
tant, tot té coses bones i coses dolentes, el que sí li dic és que jo
crec que en aquest moment l'increment de l'oferta de sales de
cinema primerament produeix un increment d'espectadors, és a
dir, que no sé si són 18.000 o 12.000 els que provocarà, no sé si
hi arribarà o no, però sí li assegur que l'obertura de noves sales
el que fa és que cada vegada hi hagi més espectadors que vagin
al cinema, i això ens convé a tots, a aquells que ens agrada el
cinema, fins i tot a la pròpia economia de les ciutats i a la pròpia
economia de les Illes Balears.

Per tant, del que voldria deixar constància, Sr. President,
és que les coses no són tan automàtiques quan es tracta
d'efectes econòmics o d'efectes urbanístics, una sola cosa no
motiva mai un efecte, una sola cosa, no, en tot cas, un motiu
de coses. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Guillem Vidal.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la proposta que ha
presentat el Grup Nacionalista-PSM, de dur a entendre que
és per aturar els cinemes que es volen fer a Marratxí, jo li
voldria dir que això és un pla parcial del 89, sense entrar en
el caràcter general del que ha explicat el portaveu dels
socialistes. Si es volia aturar, en aquest moment és
impossible aturar-ho, hi ha hagut moments oportuns
urbanísticament de fer suspensions d'aqueixa àrea
determinada i que s'hagués classificat en un altre sentit; en
aquest moment, està classificat com una àrea d'oci i durant
sis anys no s'ha fet res, s'hagués pogut prendre una
determinació de desclassificar aquests terrenys i passar-ho
a uns altres terrenys determinats.

Jo crec que en aquest moment l'oportunitat que tenim
nosaltres com a parlamentaris és fer un pla director d'oci,
perquè jo crec que mereix un reglament especial, no entrar-
lo dins el reglament sectorial del comerç, això és el que jo
volia dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: Vots a favor, 3; en contra, 12;
abstencions, cap.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, en conseqüència, rebutjada aquesta proposició
no de llei.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 4057/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de sistemes
d'estalvi d'aigua en l'agricultura.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, relatiu a la
proposició no de llei RGE 4057/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de sistema
d'estalvi d'aigua a l'agricultura. Per defensar la proposició no de
llei, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició no de llei
amb una proposta reiterada moltes vegades que jo crec que tots
els grups de l'oposició hem plantejat d'una forma o d'una altra,
en forma de proposició no de llei, en forma de preguntes al
Govern, en forma d'esmenes a determinades propostes que el
Govern presentava i, per descomptat, d'esmenes pressupostàries
que cada any hem reiterat per intentar que per part del Govern
de les Illes Balears, d'una vegada per totes, es mantingués una
actitud coherent respecte del problema de l'ús de l'aigua a nivell
agrícola. Hem de dir en aquest sentit que en teoria, de paraula,
en els discursos, hi hem pogut estar d'acord, hi hem pogut
coincidir tots els grups parlamentaris i el Govern, que el propi
conseller ha afirmat, el nou o l'actual conseller d'Agricultura i
els seus predecessors, la necessitat de prendre mesures per
reduir el consum d'aigua sense que açò representàs una minva
de les produccions agràries. Es més, s'han mostrat conscients,
tots, uns i altres, que existien sistemes alternatius de reguiu que
podien disminuir, que podien reduir el consum d'aigua en quasi
un 50% i en ocasions en més d'un 50%. A tots els diputats ens
ha fet mal als ulls comprovar, anar pel camp i comprovar com
en ple mes de juliol, en ple mes d'agost, es continua regant per
aspersió, un vertader disbarat, perquè tots sabem que més del
50% de l'aigua ja no arriba al sòl, s'evapora abans d'arribar-hi,
i que de la que hi arriba no es treu el rendiment que es podria
treure.

La cosa concreta que va motivar que presentéssim aquesta
proposició no de llei va ser quan es va fer públic un estudi que
experts de la Universitat de les Illes Balears i de Sa Nostra
havien efectuant, parlant en concret de la utilització de l'aigua
en cultius hortícoles, i s'arribava a una conclusió, a la qual
s'havia arribat des d'altres llocs i des de diferents prismes, que
es podia estalviar fins aquest 50% de l'aigua d'ús agrícola.

La proposta és senzilla i, repetesc, reiterada, tal com
hem fet altres vegades, es tracta d'instar el Govern de les
Illes Balears a aprovar d'una vegada per totes un pla de
foment de sistemes d'estalvi d'aigua en l'agricultura, tenint
en compte que a cultius diferents s'hauran d'utilitzar
sistemes diferents, però que n'hi ha també d'alternatius per
optimitzar l'ús de l'aigua i, evidentment, sense el segon punt,
el primer no tendria sentit, que és instar el Govern de les
Illes Balears a preveure la partida econòmica adient al
pressupost de 1998. Tots som conscients que en aquest
moment demanar als agricultors un esforç important per
modernitzar les seves estructures difícilment es pot dur a
terme sense el suport del Govern, de l'Administració, en
aquest cas del Govern de les Illes Balears, per tant, d'aquí la
necessitat que el Govern doti el pressupost de l'any que ve
d'una partida suficient com per poder ajudar, incentivar i
fomentar aquest canvi dels sistemes de reguiu a l'agricultura
de les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També en aquesta ocasió el Grup
Parlamentari d'Esquerra unida dóna suport a aquesta
proposició no de llei. Quan coneguérem a través dels
mitjans de comunicació el resultat d'aquest estudi elaborat
per la Universitat de les Illes Balears en col•laboració amb
Sa Nostra, pensàrem que era una bona ocasió per mostrar i
per donar llum a l'administració del Govern en le fórmules
alternatives a l'estalvi d'aigua i a la utilització racional
d'aquesta aigua per al'agricultura. Per tant, en aquest sentit,
pensam que els termes de la proposició no de llei són
correctes, 's així com s'hauria de fer, un pla de foment de
sistemes d'estalvi d'aigua en l'agricultura que el Govern
hauria d'aprovar, per tant, hauria de posar ja fil a l'agulla per
posar-lo en marxa,i per altra banda, evidentment i en l'etapa
que estam iniciant en el Parlament, el fet que hi hagi una
partida econòmica en el pressupost del 98, encara hi ha
temps per incloure-la-hi, i en aquest sentit pensam que seria
una bona ocasió aquesta proposició no de llei per tal que en
els pressupostos de l'any vinent el Govern balear ja tengués
prevista aquesta despesa econòmica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Els recursos naturals són escassos, fràgils i vulnerables. He
volgut començar amb aquesta frase, amb una de les conclusions,
amb una més de les conclusions, en aquest cas, del seminari
internacional que sobre desenvolupament sostenible se celebrà
a Palma el passat mes de març, una més, com dic, ens recorda
la problemàtica d'un recurs natural escàs com és l'aigua, per
l'elevat consum i per la seva problemàtica. L'equilibri dels
antics mètodes d'extracció impedien una sobreexplotació dels
aqüífers, recordem que un 95% de l'aigua utilitzada a Balears
procedeix d'aqüífers subterranis. En aquest moment, la sobre
explotació dels aqüífers s'ha dut a límits perillosíssims, que
posen en perill la qualitat de les reserves. El baix nivell de les
aigües subterrànies envaeixen, per tant, les aigües de la mar i
s'inutilitzen les que a ans eren potables; recordem, per exemple,
la zona de Campos. Els estudis actuals ens mostren un balanç
preocupant. Eivissa esgota anualment totes les seves reserves,
les supera i tot; la situació de Mallorca i de Menorca no és
millor, pràcticament és insignificant la quantitat d'aigua que
passa a les reserves. La problemàtica queda exterioritzada a la
badia de Palma amb l'operació "barco" o amb la futura
construcció de la dessaladora. Avui mateix se'n fa ressò els
mitjans de comunicació, d'aquesta problemàtica. Estam tocant
fons?, ens hem de demanar; com hi podem contribuir? Sense
dubte, plantejam un problema greu, s'ha d'estalviar aigua, sense
dubte, se n'ha de disminuir l'elevat consum per permetre
recuperar els aqüífers, per això és necessari un adequat ús de
l'aigua.

Des del Grup Parlamentari Socialista sempre hem defensat,
ho ha comentat el Sr. Orfila en proposar aquesta proposició, la
racionalització de l'us d'aigua s'ha proposat sempre amb
esmenes al pressupost, però també des del Grup Parlamentari
Socialista sempre hem defensat que aquest ús racional de 'aigua
sempre s'ha d'avaluar no tant en termes econòmics, sinó també
en cost social.

S'ha d'aprofitar, tal com hi feia referència aquesta proposició
no de llei, aquesta experiència que s'ha pogut fer a la finca de Sa
Canova. Estam parlant, sense dubtes i en conversacions que he
pogut tenir amb el propi director de la finca de Sa Canova, que
hem de tenir en compte que, en tot cas, és un preestudi, és un
preestudi perquè estadísticament està pendent d'una
consolidació d'aquestes dades en uns anys més; així podríem
determinar més amb certesa, amb unes xifres reals, aquestes
xifres d'estalvi d'aigua que ja apunten clarament cap a una
producció, a uns percentatges significatius d'estalvi,
comparativament, goteig i aspersió, això ens donaria també una
avaluació del cost comparatiu. Però estam segurs des dels grups
parlamentaris que és important el foment d'aquests sistemes
d'estalvi d'aigua així com el corresponent compromís de
finançament, i per a això té tot el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Alejandro Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados. En cuanto a
la proposición no de ley sobre el fomento de sistemas de
ahorro de agua en agricultura el Grupo Popular mantiene la
siguiente postura: El resultado de los servicios técnicos,
tanto del Gobierno balear como de las diferentes
universidades, se puede afirmar rotundamente que entre el
sistema de riego por goteo y el sistema de riego por
aspersíon, y siempre que se riegue de ambas maneras de
forma adecuada, el ahorro de agua no puede superar nunca
el 50% del goteo sobre la aspersíon. Hay que reseñar que el
riego por goteo no se puede utilizar en todos los casos,
aunque en los casos en que sí se utiliza, éste, además de
ahorrar cierto porcentaje de agua, permite aumentar la
calidad de la producción, al poder regular las aportaciones
de agua y de fertilizantes de manera más eficiente, es decir,
que el goteo permite una mayor eficiencia al poder abonar
a la vez que se riega.

Con el fin de aumentar este sistema de riego y puestos
en contacto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, se nos
ha comunicado que en el Plan nacional de regadíos que en
estos momentos está elaborando en lo que se refiere a
Baleares está previsto actuar fundamentalmente en dos
frentes; reutilización de aguas depuradas e implantación de
sistemas de regadío que supongan un ahorro de agua.

También tengo que informarles que el Gobierno balear,
en especial la Conselleria de Agricultura, está
promocionando y experimentando a través de sus fincas
colaboradoras y de sus agencias comarcales sistemas de
riego que impliquen ahorro de agua, así también conocerán
ustedes que, el Sr. Orfila, seguro mejor que algunos, el
antiguo Real Decreto 808, que después se trasladó al 1887
y actualmente al Real Decreto 204, el decreto que se
traspuso, el 224 del año 97, fomenta para las mejoras en
infraestructuras agrarias inversiones o facilita ayudas de un
24% a fondo perdido más un porcentaje de intereses que
puede llegar, casi a fondo perdido, hasta un 35%.

Creemos que el Gobierno balear, que cofinancía estas
medidas junto con el Ministerio de Agricultura, está
haciendo una fuerte labor, tiene una partida presupuestaria
destinada a este tipo de inversiones, y consideramos que
esta proposición no de ley no tiene lugar, ya que se está
haciendo este tipo de gestiones. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agraesc el suport que han
manifestat el Grup d'Esquerra Unida i el Socialista a la
nostra proposta i les intervencions documentades que tant
d'un com de l'altre han fet els seus portaveus.
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He de dir al Sr. Pax que m'ha deixat astorat. Més
conservador que el Govern. El Govern ha reconegut que té
dificultats per, dins les prioritats que té establertes, destinar la
quantitat necessària, en respostes parlamentàries a preguntes
que li ha formulat aquest diputat, dificultats per destinar les
quantitats necessàries per fer front a un pla, per poder
subvencionar de forma suficient un pla d'estalvi, vaja, de canvi,
de sistemes alternatius de reg, i ho mantingut el propi conseller
d'Agricultura en compareixences, en debats que hem tingut, en
respostes escrites a preguntes que li he formulat, i el Sr. Pax ve
i ens diu que s'està fent, que ja no hi ha cap problema i, en tot
cas, ens remet al decret de millora d'estructures, el qual,
evidentment, no és suficient, i ell sap perfectament que no és
suficient,  la prova és que no es duen a terme els canvis, o sigui,
la introducció dels sistemes alternatius de reg que minvin, que
disminueixin el consum d'aigua, i sap que açò és així, i sap que
hi ha estudis en el propi Consell Insular de Menorca, perquè en
un moment determinat el propi Consell Econòmic i Social de
l'illa de Menorca va demanar aquest estudi, que existeix i que
demostra que es podria substituir perfectament el sistema de reg
per aspersió, per exemple, que s'utilitza a Menorca de forma
exagerada encara, per sistemes alternatius, que representarien
un estalvi si no del 50%,. del 30% o del 40%, i el tema crec que
no és, sincerament, si l'estalvi seria del 50 o del 40, perquè la
qüestió no és aquesta, la qüestió és que en aquest moment es
destina un excés d'aigua a reg agrícola i que, sense disminuir les
produccions,  substituint els sistemes actuals per altres
d'alternatius es podria tendir a una reducció progressiva del
consum d'aigua a una comunitat autònoma com la nostra on
aquest és un bé escàs, la prova és que l'hem de comprar amb
vaixells perquè hi puguem tenir un subministrament digne de la
qualitat de vida que exigeixen els nostres ciutadans, i vostès
diuen que açò no és necessari, per tant, Sr. Pax, jo entenc que a
vegades el paper del grup que dóna suport al Govern és
complex i que no tenen més remei que donar suport a coses que
a vegades tenen poc sentit, però avui han fet llarg. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr. Alejandro
Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, me sorprende usted
siempre, normalmente, en primer lugar porque está muy bien un
Estudio elaborado por la Fundación o la Obra Social de Sa
Nostra, muy bien, pero dice también claramente que sobre
lechugas, eso ya le he dicho yo, se lo he demostrado, que todo
el mundo es consciente, lo que no se puede usted imaginar es
que para el forraje, digamos maíz Y alfalfa, vamos a poner
sistemas De goteo, cuando, imagínese, si fuesen lechugas, yo le
diría que de acuerdo, pero no vamos a poner campos de maíz,
las superficies de maíz y de alfalfa con goteo, porque esto es
inimaginable.

También tengo que decirle que el Gobierno balear está
haciendo no sólo con los decretos que le dicho
anteriormente, sino inversión de fondos propios y fondos
también cofinanciados por Europa medidas de reutilización
de aguas, como puede ser la depuradora..., aprovechando las
aguas de la depuradora, creo que es de Santa Eulalia, en la
base de Sa Rota; en el Pla de Mallorca, en el Pla de Sant
Jordi; etc. Creo que está dando ejemplos de reutilización de
aguas y es consciente, por supuesto, del bien escaso del
agua en las Baleares, ante eso está actuando. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, idò, a votar aquesta proposició no de llei.

Vots a favor??

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei.

Arribat aquest punt, en no haver-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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