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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyors diputats. Començam la sessió d'avui i, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. NADAL I BUADES:

Miquel Nadal substitueix Santiago Ferrer.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Maria Salom.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Manuel Jaén en sustitución de Jaume Font.

I.1) Compareixença RGE núm. 1866/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller de Govern
de les Illes Balears, competent en la matèria, per tal
d'informar sobre el pla estratègic per al foment de la
competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El primer punt de l'ordre del dia, consisteix
en la compareixença, a petició del Grup Parlamentari Popular,
número 1866/00, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença
del Conseller del Govern de les Illes Balears, competent en la
matèria, per celebrar sessió informativa sobre el pla estratègic
pel foment de la competitivitat per a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, que ha elaborat l'empresa Consultors
d'Administracions Públiques S.A., per la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts del Govern de les Illes Balears.

Té la paraula l'Hble. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Sr.
Mesquida i Ferrando.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
qüestió que motiva avui la meva compareixença, és sense cap
dubte, jo crec que un tema de gran importància, per les illes més
petites del nostre arxipèlag. Com vostès saben, fa una sèrie
d'anys, es va produir tant a les Pitiüses com a Menorca una
reivindicació important, respecte  de la necessitat de comptar
amb elements per determinar si l'economia d'aquests dos
territoris evolucionava adequadament o, si ben al contrari, es
perdia competitivitat en relació a Mallorca.

En general allò que hi havia era una hipòtesi que, jo crec
que va fortuna en aquells anys, es produïa un
desenvolupament econòmic més accentuat al territori de
Mallorca i es podia advertir que a les illes de Menorca i les
Pitiüses, podien quedar una mica més endarrerides en aquest
desenvolupament.

Per això  en primer lloc, jo vull destacar l'encert de l'anterior
govern en l'inici de l'elaboració d'uns plans estratègics de
foment de competitivitat de les economies de Menorca i
d'Eivissa. Els  record que el pla estratègic de competitivitat de
Mallorca, ja va ser elaborat, en la qual cosa faltava aquest
instrument, que crec que és indispensable per marcar quines
seran les estratègies de cara al futur.

Es tractava, en primer lloc d'analitzar la situació actual,
analitzar el diagnòstic de la situació i, a partir d'aquesta situació
a partir d'aquest diagnòstic proposar les grans línies d'actuació.
Els treballs corresponents a aquesta primera fase es varen dur
a terme, en aquests moments, jo voldria dir que està molt més
avançat la feina en relació a l'illa de Menorca, en relació a l'illa
d'Eivissa i això té una clara explicació, o una explicació doble,
en primer lloc les instruccions que varen tenir l'empresa que va
dur a terme aquesta assistència tècnica, per part de l'anterior
govern, és elaborar en primer lloc el pla estratègic de
competitivitat de Menorca i després, també s'ha vist, en tota
aquesta fase de diagnòstic que hi ha hagut molt més
aportacions, per part del que podríem dir societat civil de
Menorca, que les aportacions de l'illa d'Eivissa.

La fase, en aquests moments està en fase de diagnòstic del
que és el pla estratègic de foment de la competitivitat de
Menorca ha estat presentat a l'opinió pública, en aquests
moments està en allò que es podria dir una fase d'exposició
pública, per tal que tots els diferents col·lectius, empresarials,
socials i de tot tipus, puguin fer aportacions, a part de la
metodologia habitual per fer arribar, també a través del Consell
Insular de Menorca les aportacions, vàrem obrir una direcció
d'Internet, per tal que es fessin arribar aquestes aportacions a
la fase de diagnòstic per treballar després en les línies
d'actuació de futur.

El sistema de treball d'aquest pla estratègic, va ser en primer
lloc, es va utilitzar una documentació existent de base
estadística de cada illa. I en segon lloc es varen dur a terme la
realització d'entrevistes directes de persones d'opinió
contrastada, sobre la situació de competitivitat de cada illa i
pertanyents a diferents  conselleries, això és un treball que ha
tengut, jo diria un component transversal dins el govern, han
participat conselleries: economia hisenda, agricultura comerç
indústria, medi ambient, presidència, treball, així com també els
responsables d'aquestes  matèries dels anteriors equips i dels
actuals  dels consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera.

Aquestes  entrevistes es varen combinar també, amb
consultes  a institucions, entitats i associacions de forta
implantació econòmica i social a cada una de les illes, a més
d'empreses, indústries i professionals independents, vinculats
a la realitat econòmica i social, en un nombre superior a cent.

En tercer lloc, es varen realitzar dues enquestes, una d'elles
dirigida a empreses industrials i de serveis a empreses i, una
segona dedicada a empreses turístiques, la mostra d'empreses
contactades, que s'apropà a les quatre-centes, procedia del
directori d'empreses industrials i de serveis de Balears i de la
Cambra de comerç, en el cas d'empreses turístiques. El grau de
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resposta, com he dit abans fou desigual, tant en l'àmbit espacial
com sectorial, de manera que s'ha fer notar l'interès manifestat
per les empreses industrials de Menorca, mentre que en el cas
del sector turístic, predominà la manca de resposta a les
preguntes  formulades, especialment pel que fa a les empreses
pitiüses.

 Una vegada recopilada aquesta informació, es va fer el
diagnòstic exhaustiu i a partir d'aquí es va entregar un primer
esborrany, que també va ser objecte d'estudi i de discussió en
les actuals conselleries de cultura, pesca, medi ambient,
economia comerç indústria, d'obres públiques, d'energia i
innovació, juntament amb els consells insulars. Durant els
mesos de maig i juny, vàrem iniciar la tasca d'analitzar i revisar
tots  els documents i a partir d'aquí es va presentar aquesta fase
primera de diagnòstic del pla estratègic de foment de la
competitivitat a Menorca, en concret dia 3 d'agost.

Com deia, aquest procés està molt més avançat en el cas de
Menorca, que en el cas de les Pitiüses, per la qualitat de
l'informació obtinguda durant la primera fase del pla, que és
molt més elevada en aquesta primera illa. Per tant, en aquests
moments s'estan avaluant les diferents possibilitats que se'ns
planteja, en aquest pla estratègic d'Eivissa i Formentera, per
obtenir una informació més concloent, més sòlida diria jo, per
procedir el procés i presentar la fase de diagnòstic a l'illa
d'Eivissa.

Fruit d'aquest estudi s'han concretat, jo si de cas, si li pareix
bé entraria a analitzar tot allò que fa referència al pla estratègic
de competitivitat de Menorca, fruit d'aquest estudi s'han
identificats determinats factors, que es determinen claus per
millorar la competitivitat de Menorca. En conjunt, podem que
l'economia o el diagnòstic que es fa de l'economia de Menorca,
és que l'economia de Menorca gaudeix de bona salut i té
garantit el manteniment de la seva competitivitat, sempre que
s'aprofundeixi en les actuacions adscrites a algunes de les línies
que s'exposaran a continuació.

 A partir d'aquí es fa una anàlisi sectorial, i s'analitza per
exemple el sector primari, el sector de l'agricultura, hi ha una
diferència, jo crec que important entre allò que és el sector
primari a Menorca i allò que és el sector primari a Mallorca i
sobretot a Eivissa i és que a Menorca estam parlant del
manteniment d'una activitat, a Mallorca estam parlant de la
recuperació d'una activitat, això què vol dir? Això vol dir que el
sector primari té una fortalesa que no té el sector primari a
Mallorca. Té unes altres característiques, possiblement
motivades pel fet que Menorca es va incorporar tard al boom
turístic i perquè Menorca ha tengut una estructura que ha
determinat que l'agricultura tengués aquesta fortalesa que no
té la de Mallorca i sobretot que no té la d'Eivissa. 

   És cert que el sector primari pateix greus problemes, com no
podia ser d'altra forma, perquè en realitat els problemes del
sector primari són o estan caracteritzats per factors estructurals,
jo crec que en aquests moments el qui no vulgui veure això, no
fa un bon diagnòstic de la realitat del que és l'agricultura.
L'agricultura en aquests moments és una activitat pràcticament
subvencionada i al pla estratègic de competitivitat es posa de

manifest que si aquestes subvencions europees, estatals i de
la comunitat autònoma desapareguessin, segurament l'activitat
del sector primari desapareixeria.

Per tant, la problemàtica del sector primari és molt pareguda
al que podria ser la problemàtica a nivell de tot Espanya, però
té problemes afegits com són la doble insularitat i la necessitat
de l'introducció de mecanismes de millora tecnològica. A
Menorca es visualitza clarament, el tema de conflicte d'usos del
territori, allà és veu, per exemple com l'ús residencial ha anat
agafant més camí, més predomini, ha anat menjant territori a allò
que és l'activitat agrícola i això s'explica al pla, també basat en
el fet de l'estructura de la propietat de la terra, el senyor i el
pagès, el propietari de la terra és el senyor que no l'explota i veu
que la rendibilitat d'aquestes explotacions agrícoles, les posa en
relació a la rendibilitat que en obté si ven aquesta propietat i es
dedica a ús residencial, aquesta rendibilitat és molt superior i
pràcticament és incomparable, això vol dir que s'està produint
a Menorca el fet d'un abandonament, similar a allò que s'ha
produït a les altres illes d'abandonament de l'activitat agrària per
dedicar superfícies de cultiu a allò que són usos residencials.

També es posa de manifest a Menorca el conflicte que
existeix alhora, sobretot un conflicte amb el sector turístic,
alhora de l'afluència de la mà d'obra cap al sector primari, això és
molt fàcil d'entendre, quants de joves volen anar a fer feina al
sector primari, quan tenen la possibilitat de tenir unes jornades
laborals molt més reduïdes, tenir uns ingressos fins i tot molt
més alts que són els que ofereix el sector turístic. Per tant es
produeixen a Menorca la pèrdua d'explotacions agrícoles,
aproximadament estan quantificades en deu cada any i
curiosament es produeix aquesta concentració en els municipis
on hi ha més avanç d'allò que és el sector turístic, en concret
Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell.

La problemàtica i els aspectes on s'ha d'incidir en el món
agrícola a Menorca també és similar a allò que és Mallorca, en
el sentit que s'han de millorar les condicions de vida del medi
rural, s'ha d'intentar vincular la joventut al camp, sabent que
això és complicat i difícil, s'ha de fer un esforç per superar un
component que diu l'estudi que té l'agricultor menorquí, que és
un component d'individualisme molt important, és cert que
existeixen associacions amb un fort pes dins allò que és el
sector primari a Menorca, però després no es concreta això en
una col·laboració, un cooperativisme dels diferents agricultors.
S'analitza positivament que els darrers deu anys el sector
primari s'ha adaptat, s'han produït unes concentracions en
grandària, s'ha produït un grau de mecanització, s'ha produït
una introducció progressiva de mesures higienicosanitàries, en
definitiva que s'ha anat millorant la qualitat i la competitivitat de
l'agricultura.

Pel que fa referència al segon sector, el sector industrial, es
fa una anàlisi molt detallat, lògicament perquè el pes de
l'indústria és important a Menorca, genera aproximadament el
14% del producte interior brut, això vol dir que pràcticament
duplica l'aportació industrial al producte interior brut de Balears
i s'analitzen com a factors o com aspectes del diagnòstic, una
forta concentració, bàsicament marcada en el sector del calçat
i de la pell, que concentra el 19,6% de l'activitat, la fusta el 21%,



304 ECONOMIA / Núm. 20 / 23 de novembre del 2000

 

el sector de transformació agroalimentari el 16% i la bijuteria el
13%. Es  plantegen una sèrie de problemes, com són els costos
d'insularitat, per exemple el sector del calçat es quantifiquen els
costos d'insularitat sobre el valor de la producció en un 7,8% i
la bijuteria en un 8,5%.

 Jo també voldria destacar que existeix, dins allò que és el
sector industrial, un important clima de confiança empresarial,
les enquestes d'empreses industrials posen de manifest que el
93,8% pensen que l'evolució serà positiva i una altra de les
característiques del panorama industrial de Menorca té relació
en la bipolaritat Maó-Ciutadella, pràcticament concentren el
70% del sòl industrial, concentren el 72,2% de tota l'ocupació
del sector industrial i el 63% d'empreses industrials. Quina
problemàtica tenen aquestes empreses que es dediquen a
aquesta activitat? Dificultats alhora d'introduir aspectes
d'innovació tecnològica, dificultats alhora d'internacionalitzar
les empreses i una grandària mitjana de les empreses
relativament petita, estam davant el que podrien ser
microempreses. La grandària mitjana de les empreses del moble
és al voltant de 17, la bisuteria el 7,6, el calçat, una mica més...

 Per tant, aquesta grandària afecta lògicament la
competitivitat d'aquestes empreses, els dificulta la introducció
de factors d'innovació tecnològica i de millora, els dificulta la
sortida a l'exterior, els dificulta, també determinats temes de
formació.

Vull remarcar, també, perquè em va cridar l'atenció, quan
vaig llegir les enquestes, que fan referència al sector industrial,
el 92% dels enquestats, pensaven que l'entorn privilegiat de
Menorca, en matèria mediambiental, era molt positiu pel seu
desenvolupament personal i professional. És posava de
manifest una mancança de sòl industrial duia a la conseqüència
d'uns preus molt elevats i això era un factor limitatiu del seu
creixement. Se'ns troba una satisfacció per la grandària de les
parcel·les i les naus, però es posava de manifest la necessitat de
dotació de serveis de sòl industrial.

També un aspecte negatiu de la situació, era la manca de mà
d'obra formada i relativament qualificada, el 67% dels
enquestats  ho consideraven com un factor molt negatiu i les
causes  són clarament visibles, una limitació del mercat de
treball, una inexistència de formació superior i també un
desincentiu al què pugui ser la competència d'ingressos amb el
sector turístic.

Això duia, aquesta mancança de mà d'obra, que s'havien de
pagar allò que es consideraven una salaris elevats, és a dir, que
el component de costos laborals, dins l'estructura de beneficis
de les empreses tenia un impacte important i també es posava
de manifest, com a factor negatiu el fet de l'allunyament del
mercat de proveïdors, es parlava que el 63% dels productes
eren adquirits fora. També es posava de manifest una manca de
cooperació entre empreses i es citava que els instruments
públics de promoció havien estat positius i consideraven, els
entrevistats, que s'havien de mantenir.

Si volen, podia entrar una mica a parlar dels subsectors, allò
que fa referència al sector del calçat, és produeix una estructura
del mercat a Menorca, on es dóna una forta competència dins
allò que és el mateix segment de productes, és a dir, un segment
de productes de disseny i d'alta qualitat, la reduïda grandària de
les empreses que es dediquen a aquesta activitat, estam parlant
d'empreses mitjanes de 25 treballadors, amb una facturació de
268 milions, amb molt pocs directius, amb molta manca d'allò
que es coneix com a caps intermedis, amb dificultats a l'hora de
la comercialització, no hi ha tendes pròpies, o n'hi ha  poques,
no s'ha utilitzat o el cas de l'utilització d'elements de franquícia
i s'ha produït una forta concentració cap al mercat peninsular i
una poca, jo no diria atenció, sinó, en definitiva uns baixos
resultats a allò que fa referència a la internacionalització de la
venda.

Els imputs per produir, bàsicament tots vénen fora de l'illa,
el 70% , això suposa, lògicament que el sobrecost del transport
sigui important, no es produeix una compra conjunta, allò que
podria facilitar unes economies d'escala i un accés al mercat de
proveïdors en millors condicions i també dir-los, jo crec que la
xifra, els he de confessar que em sembla una mica elevada, però
és la xifra que dóna l'estudi, el preu de venda al públic, derivat
de la doble insularitat, s'incrementa en un 24% segons el sector.

Es plantegen també, els mateixos problemes de manca de mà
d'obra especialitzada. Pel que fa referència al subsector bijuter,
es veu com un subsector amb una alta potencialitat, és cert que
s'han produït  fallides i determinades empreses no han seguit
endavant, però sí s'analitza, per part dels consultors s'analitzen
l'alt potencial que té aquest subsector. Bàsicament perquè
concentra el 80% d'allò que és la producció bijutera nacional,
com a factors de debilitat, una atomització de les empreses,
estam parlant de micropimes, les micropimes, són les empreses
que concentren menys de deu treballadors, la bijuteria
concentra aproximadament 7,6 treballadors, és un producte de
baix preu. 

Jo crec que això té efectes positius i efectes negatius, si ho
haguéssim de citar com un efecte negatiu, jo diria que s'ha
concentrat en el preu com al principal element competitiu, quan
possiblement en un producte com aquest, on el disseny pot
tenir un component més important, possiblement es pugui
avançar per aquí i no només que sigui el preu l'element
competitiu més important.

És important l'aspecte de comercialització exterior en el tema
de la bijuteria, aproximadament el 37%, existeixen unes fórmules
d'internacionalització que actuen bé, hi ha una estratègia
conjunta a través de la Pime. I un aspecte important és que
l'aprovisionament de matèria prima, més o menys el 50% es dur
de dins el territori de la comunitat autònoma, això vol dir que és
produeix un important estalvi de costos. S'han entesos com a
factors positius acords entre els  proveïdors i es valora també
positivament la progressiva introducció de tècniques de
disseny per ordinador, a allò que és el disseny del producte.



ECONOMIA / Núm. 20 / 23 de novembre del 2000 305

 

Per acabar, allò que seria bàsicament, per no fer-ho massa
llarg, el subsector del moble, dir que estam davant petites
empreses, on el mercat local, bàsicament és el principal
consumidor dels productes, estam parlant d'una facturació mitja
al voltant del 140 milions de pessetes, és un mercat estable, és
un mercat, que com deia dedica al mercat local el 89%, el 75%
dels  imputs es consumeixen a Menorca i també posen de
manifest la dificultat del sòl industrial. 

Pel que fa referència al turisme, dir que s'identifiquen una
sèrie d'aspectes, el diagnòstic del turisme a Menorca té un punt
d'interès superior, precisament per allò que deia al principi, de
l'incorporació més tard, que Mallorca o Eivissa, al boom turístic.
A Menorca veim, que els establiments són d'una categoria mitja
o baixa, molt superior a la mitjana de Mallorca i d'Eivissa. Per
què no hi augment de la qualitat? O per què l'augment de la
qualitat té un impacte més reduït? Té una importància
transcendental el fort component d'estacionalitat turística de
Menorca, el component d'estacionalitat turística de Menorca és
el més elevat de totes les Balears, en concret es concentra el
73% del total del turisme es concentra a la temporada alta, el 20
i busques per cent en temporada mitjana i només un 3% es en
temporada baixa.

 Menorca és on és visualitza millor el cercle viciós que fa
difícil una actuació sinó és coordinada en tots els agents
implicats. L'empresari d'hostaleria diu, no m'interessa invertir en
qualitat, perquè la baixa utilització en tants pocs mesos fa que
no em sigui rentable invertir en qualitat, perquè després no
recuper aquesta inversió en només els mesos que està oberta
la planta hotelera. Si no hi ha qualitat, si la planta hotelera està
tancada tenim que els majoristes de viatges, lògicament no
envien turistes, l'oferta complementària desapareix en els mesos
d'hivern i ens trobam que tampoc hi ha una oferta de vols que
permeti, com es permet a Mallorca, que es pugui incidir en la
ruptura d'aquesta estacionalitat.

Per tant, també determinar que no només el fet que la planta
hotelera, en aquesta baixa utilització faci poc rentable la
inversió en qualitat, sinó que també l'oferta turística
menorquina està dirigida cap als segments del turisme britànic
que valora positivament baix, la importància en millores en
qualitat. I és curiós comprovar que, el perfil del turista, que
visita Menorca, és un ciutadà britànic, al voltant quaranta anys,
que viatja una vegada a l'any, que planifica en molt de temps
les vacances, aproximadament en tres mesos, que viatgen amb
els seus fills i que dóna molta d'importància a la tranquil·litat i
al sol i platja. No dóna tanta importància a l'oferta
complementària, d'aquí que l'oferta complementària a Menorca,
allò que pugui ser oci, allò que puguin ser elements esportius
o allò que puguin ser elements que puguin dinamitzar el turisme
d'hivern, és a dir, és molt baixa aquesta oferta complementària

I és curiós comprovar com el perfil d'allò que és Menorca
s'acomodaria possiblement millor, o jo interpret que
s'acomodaria possiblement millor a un altre segment de turista,
com puguin ser el turistes alemanys o nòrdics, que és un turista
que viatja més vegades a l'any, fa viatges més curts i dóna
molta importància a allò que és protecció mediambiental i la
qualitat sobretot mediambiental. L'altre dia discutia amb unes

persones, precisament aquest tema i em plantejaven una cosa,
que realment no tenc comprovada, però que em cridava
l'atenció i em deien, és molt difícil que un majorista de viatges
alemany enviï turistes a Menorca i em deien per dos motius,
bàsicament, primer perquè està plena d'anglesos i el turisme
alemany i el turisme anglès es repel·leixen i després pel vent, em
deien que el fet del vent, pels majoristes alemanys, per la
ruptura de l'estacionalitat, això fa molt difícil que el turista
alemany vengui a Menorca.

La majoria dels enquestats determinaven, que també crida
l'atenció, perquè si per una banda es diu, no compensa invertir
o invertir més en qualitat, la majoria de persones enquestades
determinaven que la principal estratègia de competitivitat del
turisme a Menorca era l'augment de la qualitat de la planta
hotelera.

Jo em quedo en la segon aspecte del desafiament per
aconseguir aquesta ruptura de l'estacionalitat, allò que fa
referència al transport aeri, és a dir, en definitiva, crec que era
aproximadament el 80 %, el tema del transport aeri era la segona
causa d'incidència més important per aconseguir la ruptura
d'estacionalitat. S'analitzava, com deia abans, que el servei d'oci
era de mala qualitat, l'oferta turística, allò que en podríem dir
oferta complementària. 

El 82% dels enquestats valoraven de forma negativa tot allò
que eren instal·lacions esportives i quan se'ls feia les
preguntes, en relació a l'oferta pública de serveis, per una
banda oferta privada i pública, crida l'atenció que es produeix
un alt grau de satisfacció, és a dir, tot allò que pugui ser l'oferta
pública, transport no tant, pel que diré ara, però els serveis
públics, la neteja, aquí hi havia un alt grau de satisfacció, que
valoraven negativament, el transport urbà i el transport
interurbà, sobretot el transport urbà era valorat negativament
pel 60% dels enquestats i després consideraven que el
tractament de residus sòlids urbans, era un problema que podia
anar en augment.

Per tant és fàcil analitzar que un dels factors limitatius del
producte turístic a Menorca és precisament, la no incidència en
aquesta diversificació de turisme de sol i platja, és a dir, anar
cap a un turisme esportiu, un turisme cultural, un turisme
ecològic. Si bé tots els enquestats manifestaven que l'oferta
aèria, tan de vols regulars, com de xàrter a temporada alta era
adequada, lògicament canviaven molt les coses quan es parlava
de temporada mitjana i baixa i aquí tenc la xifra, que no trobava
abans, la qual el 81% dels enquestats, pensen que la segona
estratègia, després de la qualitat per a consolidar el
desenvolupament turístic de Menorca és la incidència del
transport bàsicament aeri.

Per acabar, per ventura fer una referència a allò que són
altres aspectes que ja fugen un poc d'allò que són un poc els
sectors productius, com és la població a Menorca, jo crec que
aquí es veu una característica, similar a altres territoris, que és
l'envelliment progressiu de la població, això determina la
necessitat de planificar cara al futur la prestació de serveis
socials adequats. S'observa a l'igual que la resta d'illes, una
manca de formació entre els joves, jo crec que això és un
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problema endèmic a Balears, quan hem vist el nivell d'accés a la
Universitat a les Illes Balears, ens ha confirmat que això és un
diagnòstic correcte i a més, el diagnòstic és clar, és derivat de
les oportunitats que es generen, dels salaris fàcils que es
generen, sobretot pel desenvolupament d'una economia,
bàsicament dedicada, en un 82% al sector terciari.

El diagnòstic conclou que a Menorca no es pot fer una
estratègia de competitivitat que no passi per una adequada
ordenació territorial, es fa, jo crec que una bona anàlisi dels
usos que conflueixen dins el territori de Menorca, es fa una
bona anàlisi d'aquesta col·lisió d'aquests usos i determina i crec
que es veu clarament, la necessitat d'articular una estratègia
territorial, on es produeixi una convivència adequada d'aquests
usos.

 Jo crec, en definitiva que acab aquí, crec que estam en un
instrument important, un instrument d'anàlisi i de decisions i
d'actuacions futures importants, acab dient allò que he dit al
principi, crec que va ser una bona decisió la del Govern anterior
de dur a terme aquests plans estratègics de competitivitat, crec
que el Pla estratègic de competitivitat a Menorca, tots el
ventalls  de actuacions que es plantejaven moltes s'han dut
endavant, altres no s'han dut endavant com és lògic i crec que
quan tenguem elaborada la fase definitiva en les aportacions a
la fase de diagnòstic, jo tendré molt de gust en comparèixer en
aquesta comissió i explicar-los tot el resultat d'aquest treball.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedim ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts. No podem continuar.
Molt bé per tal de formular les preguntes i observacions té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, que ha estat
l'autor de la proposta, el Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia i Sr. Conseller, bon dia i moltes gràcies, per la
seva presència.

 Esperàvem, no amb inquietud, ni urgència, però sí que
teníem interès o curiositat, crec recordar que era el mes d'abril,
que va assistir a Menorca a una presentació d'aquest
document que després vàrem poder trobar a la web del Govern.
Dic que teníem interès i curiositat, perquè efectivament és una
feina començada a final de legislatura passada, jo me'n record
d'haver assistit a algunes de les enquestes de l'assistència
tècnica i sens dubte qualsevol eina que contribueixi a millorar
el posicionament estratègic a les illes i sobretot cap a l'exterior
de les activitats econòmiques principals de les illes menors és
necessària, és a dir, no hi sobren mai ajudes en aquest sentit.

Aniré directament a les preguntes, han de fer referència
necessàriament referència, en primer lloc al canvis, que hagi
pogut haver dels esborranys de diagnòstic, és a dir, per allò
que sabem per la documentació que hi ha feta i és pública, es

va lliurar un esborrany, crec que a meitat del 1999, a inicis del
Govern de Pacte de Progrés, que després va ser revisat i parla
del document de la web, que estudiat a finals de l999 i principis
del 2000 per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, el Consell
Insular, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i la d'Economia,
Comerç i Indústria, es va fer un document definitiu, és aquest
el document definitiu? És el que està a la pàgina web? N'hi ha
un altre? Aquesta seria la primera qüestió que li plantejam, Sr.
Conseller.

En segon lloc el document que sigui, aquest que està a la
pàgina web, o el que hi pugui ver posteriorment, diu que és un
document de discussió, quin seran aquests fòrums? És a dir, no
se'ns amaga que estam en una primera fase, es considera el que
és el diagnòstic com a definitiu? Aquesta discussió és per
trobar a la segona fase les mesures d'estratègia per a millorar i
comentar la competitivitat? Ens agradaria també aclariment en
aquestes qüestions.

Un altre plantejament és en relació als sectors abordats,
s'aborda al document que hem vist agricultura, creim que està,
com diria, massa poc aprofundit la referència que fa en aquest
sector en relació al progrés de la terciarització en disminució del
sector agrari, especialment quan fa referència a Es Migjorn, Es
Castell i Sant Lluís, que són els municipis de grandària de
territori més petits, creim que necessàriament i no només quan
vostè en fa referència, sinó també en algunes dades que
apareixen a les pàgines, efectivament quan parlen de places per
hectàrea, ressalten precisament aquests municipis. És obvi que
si els municipis són els de menor grandària en hectàrees, les
places percentualment representin un alt nivell. 

Per tant, no sé si compartim o no, però com a mínim si
posam de manifest que no entenem molt bé aquesta estimació
que es fa dels abandonaments en aquests tres municipis de
l'activitat agrària tradicional pugui estar relacionada en la
necessària terciartizació o utilització del camp per usos
d'habitatge o turístics.

Després del sector agrari  parlen de la indústria en
subsectors com el calçat, la bijuteria i el moble i finalment el
turisme, bàsicament en la part d'allotjament. No té una
transcendència important dins el conjunt de l'activitat i per tant,
dins la competitivitat el sector de la construcció, el sector
immobiliari, és a dir, l'anàlisi que ha fet referència en darrer
terme, aquesta anàlisi sobre l'ús del sòl i la necessitat no l'hem
vist massa reflectida o molt poc reflectida en el document que
hem disposat a través de la pàgina web, hi ha referència a
l'ocupació a l'activitat empresarial i al seu pes dins el producte
interior brut de l'illa de Menorca en relació al sector immobiliari
constructor.

Quan parla, és a dir, el plantejament meu és si no hi falta
qualque sector. Ara jo tornant una mica endarrera i entrant en
concret a cada un dels  sectors i la seva valoració, aportarà el
Govern mesures des de les distintes conselleries, és a dir,
identificarà només l'actuació d'estratègia que hagin de fer les
empreses? O també identificarà les actuacions que ha de fer
l'Administració bàsicament, el Govern i el Consell Insular en
allò que tengui transferit i es comprometrà a través d'aquest Pla
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estratègic d'alguna manera a incentivar i a donar suport i a dur
a terme aquelles actuacions o aquelles aportacions
pressupostàries  necessàries en aquest estudi o segona fase del
treball? 

Açò té a veure amb el sector agrari, en programes, sobretot
agroambientals, de races autòctones, diré ben clar que en
aquest moment a Menorca es detecta una clara competència en
la raça de cavalls menorquí per part de Mallorca. En formatge
denominació d'origen, el mateix problema. En Indústria a allò
que fa referència al calçat, bijuteria i moble, els tres sectors hi ha
qüestions que poden ser conjuntes, acció conjunta dic,
sobretot exportacions i que poden millorar la competitivitat de
les illes menors, en aquest cas parlam de Menorca, perquè el
d'Eivissa crec que encara està en fase d'elaboració. Hi haurà
actuacions en aquest sentit?

I turisme, hi ha una referència, quan parla del turisme, la
capacitat o no del transport o comunicació. Serà interessant,
quan hagi de prendre la decisió, jo entenc que ara no està
decidida, però valorar si efectivament la competitivitat del
turisme de Menorca passa per la millora de les comunicacions
aèries, és a dir, hi ha un altíssim percentatge, vostè ho ha dit
aquí, d'opinions en aquest sentit, no només pel sector turístic,
sinó pels  residents, jo avui m'ha sortit una ponència més enllà
de les sis, ja no tenc bitllet, hi ha una llista d'espera gran i he de
pernoctar un dia més a Mallorca, al 2002 això seria un euro més
pel Govern, certament, però vull dir això és l'acudit fàcil, però
aquesta que és una qüestió de competitivitat clara de doble
insularitat, s'abordarà des del Govern.

En darrer lloc, tenim la impressió que hi ha molta més
documentació en aquest treball, estarà a disposició dels grups
parlamentaris una documentació molt més extensa en relació a
les enquestes a les opinions i al conjunt del diagnòstic? Quina
participació donaran al Parlament, en relació a la segona fase
d'aquests treballs, naturalment li he de demanar per Eivissa, no
he fet referència a més que està en fase d'elaboració, aquest
insis tesc, com vostè ha dit, és una feina que ja ve de la
legislatura anterior, per tant, seria com a mínim d'agrair, quines
previsions d'agenda hi ha, perquè també el document que
correspon a Eivissa tenguem coneixement on es troba i quan
estarà en possibilitats de discussió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet, per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller agrair-li la seva
presència en aquesta comissió i agrair que ens hagi volgut
donar aquestes dades, efectivament estam dins la fase 1, una
fase que actualment està dins exposició pública i manca
moltíssima d'informació, jo també li agrairia que quan tengués
alguna documentació, la ens fes arribar als grups parlamentaris,

per així poder tenir aquesta informació i poder col·laborar si es
dóna el cas i si vostè ho permet.

Evidentment l'anàlisi que ha fet de l'economia i el diagnòstic
que ha fet de Menorca es veu que està molt elaborat, sabem
que a l'illa hi  ha un gran interès per part de tots els sectors a
col·laborar, és una gent molt dinàmica i molt disposada a
aportar les seves dades i aportar la seva col·laboració perquè
això es pugui dur endavant, és una feina que s'ha fet des
d'enrera, no així a Eivissa, on hi ha més dificultats, crec, ja que
de Menorca té totes aquestes dades i ja està pràcticament a
punt d'implicar tots els sectors per poder fer totes les
propostes, de  moment hi ha el diagnòstic i els objectius, però
falten les propostes concretes d'actuació per poder dur a terme
aquest pla estratègic i evidentment hi ha d'haver implicació de
molts de sectors, no només empresarials, sinó també els de les
diferents administracions, que hi han de posar mitjans tècnics,
humans i econòmics per poder dur a bon port.

 Tal vegada demanaríem una major incidència en el tema
d'Eivissa i Formentera, ja que pareix més dificultós per poder
dur-ho a terme, ja que les característiques físiques i les
característiques geogràfiques i fins i tot de diversificació dels
sectors, estan molt concentrats en una sola indústria, que és la
turística que no en d'altres. Crec que serà possiblement més
difícil fer el Pla d'Eivissa i Formentera, que no el de Menorca per
les dificultats que això implica.

Dir-li Sr. Conseller, que efectivament, les empreses de
Menorca tenen una concreció i una definició que ve de molt
enrera, el peu on es basa l'economia de Menorca, evidentment,
estan basades, damunt allò que és el sector agroalimentari,
agrícola i ramader i sobretot de la transformació dels productes
derivats de la llet i s'ha fet referència a la micro distribució de les
empreses, o sigui la menudesa de les empreses que conformen
el teixit empresarial de Menorca, per una part és veritat que té
les dificultats pròpies de les petites empreses, per poder
distribuir els seus productes i per poder introduir les matèries
primeres que necessiten, però també en certa forma, diria que
són una garantia de supervivència, perquè per exemple ara el
sector de transformació de productes derivats de la llet, està
monopolitzat en un gran percentatge per una sola empresa, si
aquesta empresa fa fallida, evidentment els perjudicis seran
molt superiors que si fa fallida una empresa més petita.

Crec que uns dels objectius ha de ser intentar que les
empreses petites s'ajuntin per poder optimitzar els seus
recursos i sobretot per poder importar aquelles matèries
primeres que necessiten per poder-les transformar. També hi ha
un efecte important quant el sector bijuter, la competència es fa
cada vegada més forta, és veritat que dins Espanya té un pes
molt important el sector bijuter menorquí, però la competència
que ve des dels  països d'Orient i dels països de l'Est, és cada
vegada més forta i per tant, i hauran d'impulsar estratègies de
qualitat i disseny, per fer que aquest sector diferent de les
ofertes que puguin venir d'altres sectors i que no només el preu
sigui el component més important.
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Per part nostra animar-lo a continuar en aquests estudis i
agrair-li la seva compareixença i també demanar-li que ens faci
arribar tots els estudis que vagin sortint de la seva conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. Gomila. Sr. President agrair la presència del
Conseller, així com també de les explicacions, compartim des del
Grup Parlamentari Socialista aquesta necessitat de conèixer les
característiques d'aquest territori, d'aquesta illa de Menorca,
que és allò que ha expressat en aquesta primera fase de
diagnòstic, és la millor forma d'aplicar després aquesta segona
fase d'aplicació d'aquestes polítiques econòmiques, d'aquestes
estratègies.

Entenem per tant, que serà bo contar amb la seva presència
aquí per obtenir les explicacions pertinents quan sigui el cas
per Eivissa.

Quan a l'anàlisi d'aquesta vessant agrària que vostè ha fet
menció, és important tenir en compte, entenem aquesta
atomització dels productors, allò que repercuteix també en
aquestes  estructures de comercialitazació i també és important
la reflexió en quant a l'excessiva concentració en un sector
concret com és el sector lleter. 

Això ens dur també, seguint en aquesta reflexió que fa
aquesta fase de diagnòstic, al sistema mateix de propietat de
terra i els problemes que hi pot haver en una gestió, més
moderna, més professional de les explotacions, és allò que en
deim la societat rural menorquina i serà important per tant,
veure quines solucions es plantegen, quines actuacions es
plantegen, per afrontar això.

El sector lleter és evident que aquí hem tengut molts debats
i comissions concretes per estudiar el sector lleter, sobretot el
menorquí i una cosa que entenem que és important, i a veure si
es fa una insistència en la qüestió clau que entenem que és
fomentar la denominació d'origen d'un producte concret com és
formatge de Maó, però també en la resta de productes, insistir
no tant en denominacions d'origen, perquè ja dic està molt
concentrada en el sector lleter, en la producció agrària, en la
imatge de qualitat i agafant referents d'altres comunitats, serà
important veure si es fa una determinada promoció dins els
mateixos mercats locals de productes agraris, de productes
ecològics, de productes artesanals i sobretot a les solucions
que es puguin plantejar com a complement dins el tema de les
rendes agràries en l'agroturisme.

Per referir-me a la vessant industrial, vostè ha fet menció
entenem a dos temes claus, per una part la innovació i per una
altra la formació. Jo en referència a la innovació, entenc que ens
passa a les illes que els polígons industrials estan molt ocupats

i sobretot són polígons de serveis, però hi ha un tema referent
a la innovació, a veure si es pot contemplar o si hi ha qualque
referència a un Parc tecnològic, no diguem-li un Parc BIT, però
un parc tecnològic en el sentit d'aquesta innovació, sobretot
pel foment d'aquestes estratègies més innovadores en sectors
punters, jo pens per exemple, en el sector bijuter o en disseny
en el sector calçat.

Referent a la formació, també és important, vostè n'ha fet
menció, aquesta precarietat que és important vèncer i sobretot
les dificultats que ens trobam en aquesta fase o cicle llarg de la
nostra economia, del nostre creixement important i que dóna
una certa precarietat, que evidentment preocupa de cara al
futur. Jo vull fer menció, precisament a una de les darreres
comissions que vàrem tenir de la Comissió no permanent de
l'estudi dels efectes regionals insulars a la comunitat autònoma,
de les polítiques de la Unió Europea, dia 3 d'octubre diferents
representants varen venir aquí i en concret la del representant
de Pime Menorca, el Sr. Pau Seguí i feia referència precisament
a l'avanç que poden representar polítiques de formació, l'avanç
sobretot per evitar la problemàtica de futur, en la precarietat en
la feina.

 Va  fer referència en temes de formació, conèixer de prop en
cursos d'adaptació de normativa europea, referents al sector
agroalimentari i que això precisament ha permès a petites
empreses o microempreses, com vostè feia menció, a poder tenir
un funcionament, tenir continuïtat i sobretot tenir futur. Però a
més feia referència i enllaçant no només temes de formació, sinó
també temes d'innovació, dues qüestions importants, que en
aquests moments estan en marxa com el Pla segle XXI,
juntament en la Conselleria d'Innovació i Energia, activitats
d'innovació, sobretot per una cosa que ell ja deia, estaven
mancats Menorca i jo també afegesc a la resta de les illes. 

Però avui ens centram a Menorca, en allò que és recerca i
desenvolupament i després un altre programa Pla d'Innovació
2000-2004, amb la Conselleria d'Indústria, la Direcció General de
Promoció  Industrial referent a innovació sobretot en sector, no
només en sectors com el calçat i la bijuteria, sinó també en
l'agroalimentari, per tant, és important aquesta preocupació de
nosaltres com a polítics, el Grup Parlamentari Socialista quan a
la formació, però també molt lligat a la innovació, perquè
pensam que hem de vendre una imatge dels productes, no
podem parlar de grans quantitats, vostè feia referència als
costos dels productes, hem d'importar matèria primera i després
hem d'exportar el producte acabat.  

Per tant, una mica la qüestió que plantejava al
començament, que vostè sobretot n'ha fet referència a
innovació i formació i per tant, si es pensa en algun Parc
tecnològic a Menorca? 

Referent a la vessant turística, també n'ha fet menció,
efectivament Menorca s'incorpora més tard, es manté en
comparació amb les altres illes un major equilibri intersectorial
i això repercuteix, evidentment, en que és un territori diríem més
sostenible. Per tant, també es tradueix en aquesta enquesta que
també vostè feia menció, del nivell de satisfacció dels visitants,
major percentatge de més bona impressió, normalment
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repeteixen, volen tornar i també l'opinió que ha millorat respecte
a altres anys.

Per tant, dins aquests objectius de qualitat que entenem que
hem de mantenir dins aquest territori, fent referència a la
diversificació d'aquesta oferta turística, jo plantejaria un tema
referent i, vostè n'ha fet menció, al tema esportiu i a veure si es
pensa en la importància d'algun centre cultural o de les arts per
aquesta diversificació, entenc d'aquesta oferta turística i per
tant, dins aquests objectiu clars de qualitat i de promoció i per
tant, d'aquesta qualitat que entenem que és la millor imatge,
entenem que a més pot ser la millor manera de
desestacionalitzar.

Bé, hi ha evidentment el tema territorial, que vostè ha fet
menció, per acabar, jo crec que hi ha una estratègia clara, hi ha
unes normes cautelars i per tant, allò que haurem de fer és
donar més importància a partir d'aquest gran debat que s'ha
d'obrir a partir del funcionament que hem consta que s'està fent
feina intensament en el Pla Territorial Insular de Menorca.

Sembla que hi ha objectius que poden ajudar a ajuntaments,
qualque unitat de seguiment i control mediambiental o una
policia mediambiental, a veure si dins aquesta fase de
diagnòstic i sobretot segur que ja està preparant les actuacions
d'aquesta segona fase, a veure com està previst. I per tant, just
em queda des del Grup Parlamentari Socialista encoratjar-lo per
aquestes  actuacions, per aquesta fase segona, que evidentment
haurà d'haver-hi pressupost. 

El Sr. Huguet feia referència al transport, aquesta diputada
que parla també anima, a aquest Govern a la realització del Pla
de Transport, perquè també els de la part forana, no tenim
possibilitats d'anar-hi, en transport públic i, per tant, aquest era
uns dels problemes que es reflectien en l'enquesta, crec que
aviat aquest Govern ho durà a terme, amb el Pla de Transports
que ja ha adjudicat l'estudi i per tant, encoratjar-lo en aquestes
actuacions de la segona fase per a Menorca , com també serà
important conèixer de prop el cas d'Eivissa, que també bona
falta li fa un Pla de competitivitat i per tant, polítiques per
afrontar els reptes de futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per contestar té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que aquesta feina, aquesta
contractació, pot ser un bon instrument sempre i quan es doni
una característica important, que és aconseguir el màxim
consens de les actuacions que s'han de dur a terme són les
adequades i això és el motiva que decidirem obrir en aquesta
fase, o primera fase de diagnòstic, a les aportacions de tot allò
que pot ser la societat civil, perquè sinó un pot córrer el perill
de pensar que allò que diuen els consultors, en la feina de camp

que han feta, bé pot tenir major o menor validesa, però allò que
si que és segur que en aquesta fase donam l'oportunitat si un
ho reafirma  amb  aquestes aportacions, li dóna molta més força
a aquest instrument, evidentment això és un instrument on no
és determinant pel seu compliment el fet que el Govern
s’impliqui o el fet que les administracions públiques
s’impliquin. Això ha de ser jo crec que una estratègia conjunta,
i com exemple el que citava de la ruptura del cercle viciós de
l’estacionalitat; és a dir, si aquí no hi ha un gran acord que hi
ha mercat per dur turistes a l’hivern, si hi ha aquesta oferta en
aquests països, que hi pot haver una oferta adequada de vols,
hi pot haver una oferta adequada d’establiments, els
establiments poden estar adequats a aquest turisme d’hivern,
amb una piscina, per exemple, climatitzada, una oferta
complementària que sigui al voltant... Evidentment, si la
incidència només és d’un sector, lògicament en dos dies
l’actuació serà, bé, no s’haurà aconseguit res. 

En definitiva, hi ha d’haver un ampli consens; lògicament hi
ha d’haver el màxim consens, també, de totes les forces
polítiques, perquè en definitiva del que es tracta és d’analitzar
estratègies de futur. Jo crec que sempre és bo millorar tots els
canals  de comunicació, però per exemple en el cas del Pla
estratègic de Menorca, dia 3 d’agost jo vaig anar a Menorca a
explicar, vaig tenir una reunió amb tots els  batles de Menorca
que varen voler assistir-hi per explicar-los la fase de diagnosi
del Pla estratègic, vaig tenir una reunió amb tots els consellers
del Consell Insular de Menorca que hi varen voler assistir, i
vàrem tenir una reunió jo crec que amb una afluència de públic
important que..., no és que cridi l’atenció, és la constatació
d’una realitat: jo crec que la societat civil menorquina té un
gran dinamisme i sempre participa en aquest tipus d’iniciatives,
i vàrem tenir aquesta reunió on es va convidar, fins i tot..., bé,
es va fer convocatòria pública perquè totes les persones que
volguessin venir a la presentació hi assistissin. A partir d’aquí
s’ha establert un sistema d’aportacions de la forma que
nosaltres pensam que és l’adequada, és a dir, el Consell Insular
de Menorca participarà activament en aquesta recollida
d’informació, lògicament la Conselleria d’Hisenda i també a
través d’una adreça d’una pàgina d’Internet per fer totes
aquestes aportacions.

El Sr. Huguet plantejava si hi haurà pressupost. Jo seria
molt temerari si ara hagués de dir que hi haurà el pressupost
adequat per finançar totes les actuacions que marqui el Pla
estratègic; això no es pot contestar així. Hi haurà..., el Govern
dóna importància als resultats d’aquests plans estratègics i es
compromet al fet que les actuacions que cregui prioritàries i
dins la seva disponibilitat pressupostària es compromet a dur-
les endavant? Sí. Vostè em podrà que això és una
“perogrullada”. No, bé, però... En definitiva, si hem decidit
continuar endavant amb aquesta elaboració del Pla, si volem
involucrar la societat civil lògicament és perquè el Govern està
disposat, dins les seves limitacions pressupostàries, a dur
endavant el paper que li pertoqui de desenvolupament d’aquest
pla estratègic. Passa un poc exactament igual..., lògicament hi
haurà per ventura actuacions que sortiran dins el Pla estratègic
que no seran compartides pel Govern, el Govern per ventura
tendrà unes altres prioritats, però això és habitual i quan es va
dissenyar el Pla estratègic de Mallorca, de tot el conjunt
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d’actuacions que es marcaven, que n’hi havia de més
importants i n’hi havia de menys importants, el govern anterior
va dur a terme determinades qüestions i n’hi va haver d’altres
que no. Hi havia una actuació que era El Govern en casa , que
no es va dur endavant, un niño un ordenador -ho dic en
castellà perquè està escrit en castellà...; en definitiva, eren
moltes les actuacions, Parc Bit, estava dins el Pla estratègic de
Mallorca i es va dur endavant, almenys allò que fins avui
existeix...

Lògicament poden sortir moltes actuacions i, bé, dependrà
un poc de la prioritat d’aquestes actuacions i del que pensi el
Govern i determini dins aquesta fase que s’ha de donar més
importància. En definitiva els fòrums estan, jo crec, oberts. 

A mi m’agradaria tenir la mateixa capacitat per animar a
l’aportació que existeix a Menorca, tenir-la també a les Pitiüses.
Jo crec que aquest és un dels dos motius que he exposat al
principi pels quals estava més endarrerit. És cert que es varen
donar instruccions per part de l’anterior govern perquè es fes
més via en l’elaboració del Pla estratègic de Menorca, però
també és cert que quan els consultors han anat veient les
aportacions, idò hi ha una descompensació evident entre les
aportacions rebudes de Menorca i les aportacions d’Eivissa, i
jo crec que la nostra responsabilitat en aquest cas no és
constatar el fet, sinó intentar incidir, en el que pugui el Govern
i en el que puguin els consells i els diferents ajuntaments, en
dinamitzar aquesta participació.

Vostè feia una referència a la col·lisió entre agricultura i
turisme. Jo només he constatat el que diuen els consultors
quan parlen del tema de Sant Lluís, i d’Es Castell i d’Es Migjorn
Gran, que constaten això. Diuen que en els darrers s’està
produint una pèrdua d’explotacions ramaderes actives de
l’ordre de 10 cada any localitzades fonamentalment en aquests
tres municipis, i sobretot aquests dos, Sant Lluís i Es Castell,
són els que es caracteritzen per experimentar un major avanç de
l’activitat turística. Per tant, jo crec que a allò que s’ha d’anar
és a aconseguir el màxim consens, la màxima implicació perquè,
si no, sense cap dubte hi haurà iniciatives o plantejaments que
es fan al Pla estratègies que no es podran dur endavant. 

Vostè em deia col·laboració dels grups parlamentaris en la
segona fase; i en la primera, vull dir..., màxima col·laboració. Jo
no sé si se’ls ha fet arribar, però nosaltres vàrem editar
precisament..., per intentar comunicar el que era aquesta fase de
diagnòstic vàrem editar aquesta petita publicació on ve recollit
un extracte jo crec que bastant ben fet de tots els temes del Pla
estratègic. Jo, lògicament, no he entrar en totes les coses; per
exemple, el primer capítol és Bases territorials per al
desenvolupament i el segon és Turisme i mercat immobiliari;
lògicament també es parla del mercat immobiliari. En definitiva,
jo el que sí faig és posar-me a disposició de tots els grups
parlamentaris, de la mateixa forma que hem estat en contacte
amb els consells i amb els ajuntaments, per tal que es
produeixin la major informació i les majors aportacions per part
de tots els grups perquè en definitiva aquesta fase de
diagnòstic es pugui enriquir per anar a la fase de plantejaments.

Crec que era la Sra. Amer que plantejava el tema d’un parc
-per exemple, com a un exemple- parc tecnològic de Menorca.
Jo, això, no ho he vist a la fase de diagnosi. Possiblement si ara
hi ha algú que pensa que Menorca té una potencialitat perquè
es dissenyi un pla o un parc tecnològic, bé, idò pot ser un tema
a analitzar. Jo en aquest moment no ho acab de veure, és a dir,
crec que el diagnòstic que s’ha fet de la manca de sòl industrial
s’ajusta més a la realitat que no tant la necessitat d’implantar un
parc tecnològic, i això ho veim un poc si analitzam com ha
evolucionat i com evoluciona el parc tecnològic que existeix a
Palma. Bé, no és fàcil. Jo li he de manifestar la meva aposta
absoluta per tot el que sigui l’increment d’empreses del que és
la nova economia, és a dir, fa molt de temps que pens que això
és un sector que tendrà molta importància, que per a un territori
insular és d’importància capital perquè permet rompre la barrera
de la insularitat i perquè, a més, aquí disposam d’unes
condicions que fan atractives als professionals d’aquestes
empreses venir a fer feina aquí, que en definitiva es valoren
molt per part d’aquestes empreses les condicions de vida, de
qualitat de vida, i a posta hi feia referència, quan deia que a
Menorca es valora molt positivament la qualitat de vida per al
desenvolupament professional. 

Idò això jo crec que és una gran aposta, i vull comentar com
a anècdota amb aquest tema el fet que he comentat ara, també
fa un moment, amb un diputat del Partit Popular, que jo crec
que una de les coses..., a mi no m’agrada ser massa
grandiloqüent en les coses ni donar massa importància, tampoc,
però crec que una de les coses importants que han passat el
darrer any dins el món de l’economia i de l’empresa a Balears ha
estat precisament un fet que té relació amb el Parc Bit, i aquí
s’ha decidit instal·lar, en el Parc Bit, una de les empreses, jo crec
que possiblement serà l’empresa més important d’Internet a
Espanya i una de les empreses més important d’Internet a
Europa; és una empresa que té una previsió d’un llocs de feina
directa aproximadament entre 500 i 600 treballadors i que té
unes previsions d’inversió que estan per sobre dels 25 i els
30.000 milions de pessetes. Els responsables d’aquesta
empresa, quan ens varen venir a veure per plantejar a veure què
podia oferir el Govern per intentar convèncer la posició
majoritària del capital perquè aquesta empresa s’instal·làs aquí
-ens ho venia a plantejar només el 15% d’aquesta empresa- en
aquell moment jo els vaig dir si coneixien el Parc Bit. No; vàrem
anar a veure el Parc Bit i es va començar a veure que
precisament aquestes empreses el que cerquen són uns entorns
on el professional, que ha de ser una persona molt creativa, es
pugui desenvolupar i, en definitiva, la qualitat de vida d’un
territori com el nostre. 

Aquesta empresa va decidir -jo estic convençut i ho he dit
públicament un parell de vegades, estic convençut que el mèrit
que aquesta empresa quedàs aquí no és del Govern perquè, en
definitiva, els avantatges que se’ls varen donar eren molt petits
en relació fins i tot al que oferien altres comunitats autònomes,
comunitats autònomes que tenen avantatges fiscals i que
nosaltres no en podíem disposar, però en definitiva la realitat és
que aquesta empresa ha decidit quedar aquí i li reiter l’aposta,
sobretot en aquest cas personal, perquè aquesta tipologia
d’empreses vagi a més a Balears.
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Per tant, jo crec que tenim ara el Parc Bit aquí instal·lat, a
Palma. Si es veu que existeixi un altre parc Bit a Menorca o a
Eivissa, bé, idò jo seria un defensor i un partidari d’actuacions
d’aquest tipus, però crec que en aquesta fase de diagnòstic
això no s’ha posat de manifest.

No sé si he deixat més coses per contestar, segurament sí,
però el que sí diria és que, més que dir si el Govern farà o
deixarà de fer, jo crec que en aquests moments quasi no vull
contaminar aquesta fase amb el que el Govern farà. El Govern
farà en funció del que determinin els resultats d’aquesta fase de
diagnòstic amb aquestes aportacions i, lògicament, de les seves
disponibilitats pressupostàries i de les seves prioritats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervencions en torn de rèplica per
un temps màxim de cinc minuts. Té la paraula el Sr. Huguet
Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, jo -vostè ho
sap- no he volgut ser crític, a pesar que a vegades ho som, amb
el sistema d’organització del Govern, que trob que té molt
dispers allò que està relacionat amb la nova economia, amb les
noves empreses, amb la nova tecnologia, amb la investigació,
etc., és a dir, no entraré en açò però en som conscient, i supòs
que molts en som conscients, en aquestes illes, que no és
l’organització més eficient la que hi ha dins l’estructura del
Govern en aquesta matèria.

Així i tot, sí que li vull dir que estic satisfet que s’hagi
mantingut aquest pla estratègic a Hisenda i Pressuposts i, per
tant, entenc..., per què?, idò perquè els recursos sempre són
manco dels necessaris, i per tant tot el que hi pugui haver de
suport  a un pla de competitivitat, a un pla estratègic, passa
necessàriament per l’aportació dels recursos que facin falta, és
a dir, pla de sostenibilitat, pla insular, pla de desenvolupament
sostenible..., n’hi ha molts, però que realment després del
treball de diagnosi, després de participació ciutadana, que
sempre, efectivament, és ben cert, i vostè ho ha dit molt bé, els
menorquins sempre s’hi apunten, sempre hi creim, sempre
apostam a favor d’aquestes iniciatives, però després la
decepció també hi és quasi sempre. Jo, amb les meves
preguntes, com a mínim li deman, Sr. Conseller, la seva paraula,
que no trobaré cap “perogrullada”, en el sentit de dir: “Estic
convençut que he de donar suport a açò”, és a dir, “ho estic
dirigint i ho feim amb la convicció que per millorar la
competitivitat de Menorca, aquelles actuacions que necessitin
un suport  pressupostari del Govern en allò que sigui la meva
matèria i la meva responsabilitat, açò ho duré endavant”. Crec
que aquest compromís, que ens el creurem si el posa de
manifest i ja ho ha insinuat, és important per continuar fent
feina en favor d’açò.

Respecte de qüestions més o manco crítiques, aquest
document és encara massa senzill, és a dir, el document que
vostès  han publicat a la pàgina web i que supòs que deu
coincidir amb el que està publicat en paper, el trob massa
senzill. És ver que hi ha una primera pàgina que parla de bases
territorials per al desenvolupament, però, escolti, ni el mapa ni
el contingut no ens aporten massa cosa.

Després, quant a turisme i mercat immobiliari, tampoc no hi
ha contingut com per poder opinar, és a dir, la crítica va en el
sentit  de demanar més coses, no..., ni tan sols creim que hi ha
documentació per poder criticar, francament.

I després la tercera pàgina d’aquest primer punt fa
referència a la matriu de posicionament competitiu, és a dir,
aquells  factors que són clau per a l’èxit, i aquells altres que són
elements de debilitat, fortalesa, amenaces o oportunitats. Per
trobar hem trobat fins i tot qualque contradicció. Però no hem
vengut aquí a criticar la feina aquesta que és de diagnosi i que
sens dubte es pot millorar; el que hem vengut a fer aquí és a
demanar clarament el posicionament del Govern respecte del
resultat final i del suport financer que sens dubte farà falta,
precisions respecte de si podem participar tots, i també una
mica quan preveuen que aquest serà un document que podrà
tenir eficàcia, és a dir, que podran (...).

I el que sí li agrairia és que ens digui, respecte d’açò darrer,
d’Eivissa qualque cosa. Li havia demanat a veure com estan els
treballs i quin calendari o quina agenda pensa que portarà.

Bé, també si comparteix l’opinió que ja també he exposat
sobre si el posicionament competitiu és o no clau dins
l’estratègia econòmica de qualsevol territori i, per tant, també
d’una illa, encara que no tengui transcendència exterior, el
sector de la construcció immobiliària, és a dir, degut al seu
percentatge dins el producte interior brut jo crec que hi hauria
de ser.

Sistema productiu. Mercat de treball local. És molt
important; mercat de treball local hi ha una frase que parla que
un dels principals problemes és la dificultat d’accés a una mà
d’obra formada, que és l’opinió dels empresaris. Hi ha un pla
ocupacional... Basta amb açò?

Perdoni... El model de turisme. Jo no sé si ho he entès bé,
però quan vostè ho ha explicat deia que els elements que
poden, de qualque manera, impedir..., és a dir, parlaré del
turisme especialment ara, per acabar, perquè és el percentatge
de producte interior brut més rellevant, vull dir que si no donam
per clar que el que hem de potenciar per ser competitius és un
turisme de qualque manera singularitzable per a l’illa de
Menorca, tota la resta va a remolc: agricultura subvencionada,
la resta amb quantitats mínimes, etc. Per tant, hem de parlar de
turisme, -establiments de bona qualitat per aquí ja els tenim; tal
vegada la pregunta serà si basta amb els que hi ha o quin nivell
de creixement hi pot haver, estam redactant el Pla territorial
parcial o Pla territorial insular, que aquí ja manegen aquesta
frase, encara que estam encara en ponència respecte d’aquesta
llei- estacionalitat i transport, és a dir, què singularitzarà el
turisme? A part d’aquestes condicions que hi ha definides d’un
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tipus de demanda, què singularitzarà o què ha de singularitzar
l’oferta turística de Menorca o dels menorquins? Com es pot
modificar aquest percentatge tan alt de turistes, 73%, només en
l’època més alta? Com es pot millorar l’accessibilitat a l’illa de
Menorca sense que sigui derivada d’una necessitat per una
massificació de la presència de turistes? Jo crec que aquestes
són preguntes que hem de fer al Govern perquè no depenen
només de l’acció empresarial, sinó sobretot de la institucional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per tancar la qüestió té la paraula
l’Hble. Conseller d’Hisenda, també per un temps màxim de cinc
minuts?

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo valor molt la seva
crítica, com vostè sap, perquè a més crec que la crítica intenta
enriquir el debat, i més si es fa una crítica jo crec que
desapassionada o  correcta des del punt de vista de l’informe,
idò cap problema, i la valor i a més l’anim.

Miri, el document diu vostè que és senzill. Jo el volia fer
bastant més complet i complex i les persones expertes en
comunicació em varen dir que per intentar expandir les idees
s’ha de simplificar al màxim, perquè sinó després la gent no ho
llegirà. Al final vàrem optar, jo crec que fins i tot les persones
que varen intervenir en el disseny varen trobar que era massa
informació, però vàrem optar per una publicació relativament no
molt extensa, jo crec que hi ha bastant de detall, per intentar,
bé, fer una primera reflexió on es poden plantejar..., i hi ha més
documentació per fer fins i tot un debat amb més profunditat.

Vostè plantejava o ha deixat caure un tema d’una certa
crítica del model organitzatiu del Govern. Jo crec que no hi ha
un tema de desorganització del Govern. És cert que dins el
model organitzatiu hi ha determinades competències que estan
compartides entre diferents conselleries, per exemple en matèria
de planificació econòmica hi ha una competència compartida
entre la Conselleria d’Hisenda i la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria, però quasi jo diria que amb un model que ha
estat copiat per l’Administració central, és a dir, el fet que
abans existís el Ministerio de Economía y Hacienda, ara hi ha
el Ministeri d’Economia i el d’Hisenda, a part del fet que ens
copiassin també el Ministerio de Innovación Tecnológica, no?
En definitiva, jo crec que no existeix i, de fet, nosaltres el que
hem fet ha estat estar molt coordinats amb la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, amb la Direcció General
d’Economia i amb moltes altres direccions generals, com s’ha
comentat.

Coincidesc plenament amb  vostè en el fet que si Menorca
es caracteritza per una alta participació social quan es
plantegen debats d’aquesta tipologia, el pitjor que es pot fer és
decebre les expectatives, i el pitjor que es pot fer és obrir un
debat i que després les  administracions que no han de resoldre

els temes que es puguin plantejar, sinó que han de dinamitzar
en la mesura del possible i han d’intentar implementar aquestes
solucions, idò es posin en marxa.

Vostè em parlava dels establiments de baixa..., si eren de
baixa  qualitat o no a Menorca. També s’ha de constatar el fet
del que diuen els consultors, diuen que a Menorca el 70% dels
establiments eren de categoria baixa, mentre que aquests
percentatges se situaven en el 48% a Mallorca i en el 68% a
Eivissa, essent la mitjana de Balears un 57%; és a dir, en
definitiva un pensa que, bé, que es pot fer un esforç per millorar
la qualitat. El que passa és que estam un poc amb el mateix: el
Govern incidirà unilateralment per a la ruptura de
l’estacionalitat? És impossible, no es pot incidir, és a dir, si aquí
no existeix una estratègia combinada de tots els agents que han
de participar en això, una actuació unilateral està abocada al
fracàs; si el Govern fa una promoció turística per intentar captar
turisme d’hivern a Europa i això no es correspon amb el fet que
hi ha una estratègia combinada del sector hoteler, de l’oferta
complementària, dels majoristes de viatges, de les companyies
aèries, és impossible. Si el Govern fa una actuació per intentar
que una companyia aèria -que no ho aconseguirà- posi vol
regulars o xàrters el mes de febrer a Menorca i no se li garanteix
que s’ompliran els avions, aquesta estratègia unilateral està
abocada al fracàs.

Per tant és cert, i crec que dins el mes de gener o febrer, que
s’està preparant una jornada bàsicament per analitzar la
problemàtica del transport a Menorca i posar-ho també, o
combinar-ho, amb tots aquests temes relacionats amb el Pla
estratègic de competitivitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.- Escrit RGE núm. 3870/00, presentat pel Grup
Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita que la
Comissió d'Economia, adopti l'acord de recaptar la
compareixença de la Delegada del Govern a les Illes Balears,
per tal d'informar sobre les actuacions realitzades dins el seu
àmbit de competència durant els dies en què se produïren
accions per part d'organitzacions agrícoles, pesqueres i de
transportistes que provocaren situacions de manca de
carburants en els punts de distribució a l'illa de Mallorca.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que és l’escrit
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, 3870/00. D’acord amb el
que disposa l’article 43 del Reglament, sol·licita que es recapti
la compareixença de l’Exma. Sra. Catalina Cirer i Adrover,
delegada del Govern central a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre les actuacions realitzades
dins el seu àmbit de competència durant els dies en què es
produïren accions per part d’organitzacions agrícoles,
pesqueres  i de transportistes que provocaren situacions de
manca de carburants en els punts de distribució a l’illa de
Mallorca, així com les mesures que pensa prendre per evitar la
seva repetició.
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Grups parlamentaris que vulguin intervenir per manifestar
el seu acord o desacord? Per part del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Quin temps tenc?

EL SR. PRESIDENT:

Deu minuts, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta petició que varen
presentar els diputats d’Unió Mallorquina en el Grup Mixt és de
data de 2 d’octubre sobre uns fets ocorreguts fa més de dos
mesos, i tal vegada ara ja sembli fora de temps, però la dinàmica
parlamentària té aquestes coses i avui ens trobam aquí, ens
trobam aquí davant els representants dels ciutadans d’aquestes
illes per demanar la compareixença de la Delegació del Govern,
perquè comparegui davant els representants dels ciutadans
d’aquestes  illes. Però molta gent no ha oblidat el que ha passat,
i com que els preus dels carburants continuen pujant no es pot
descartar que es repeteixin els fets que es varen produir en
aquella data.

Però no ens avancem als esdeveniments, i hem de recordar
què va passar entre el 20 i el 27 de setembre. Podríem seguir la
pel·lícula dels fets a través dels retalls de premsa, dels molts
retalls de premsa que en aquelles dates parlaren de l’actuació
de la delegada del Govern. Així, sabem que el dia 20 de
setembre els pescadors, amb una quarantena d’embarcacions,
bloquejaren el port de Palma i el port d’Alcúdia i decidiren no
anar a pescar. El motiu, malgrat haver-hi un intent de dirigir la
protesta cap a la Direcció General de Pesca del Govern balear
pel tema de la normativa, estava clar: era rebel·lar-se pels preus
abusius del gasoil. La Sra. Delegada del Govern a les Illes no va
fer res, tot i que uns deu vaixells no pogueren complir el seu
horari, ni la seva tasca i, fins i tot, quasi 850 passatgers d’un
vaixell de línia es veren afectats. No va fer res, però sí un parell
de dies després  va amenaçar els pescadors amb fortes multes
si la acció es tornava a repetir i, de fet, no es va repetir, però
ningú no va tenir peix. 

El que succeí fou que els 25 pescadors, a qui s’afegiren un
grapat de pagesos, varen bloquejar les instal·lacions de CLH
que aquesta companyia té a Son Ferriol, impedint la sortida de
camions cisterna i poc a poc es va anar estenent una situació
caòtica, de col·lapse, una situació psicològica de
desproveïment de carburants a l’illa. Les benzineres tenien cues
de cotxes que volien repostar, a les carreteres hi havia cotxes
aturats als marges que havien quedat sense benzina, i una
incertesa per al transport discrecional tant de turistes com
escolar: no sabien si podrien arribar els nins a les escoles, si
s’hauria d’aturar el transport discrecional de turistes. I la Sra.
Delegada del Govern no va fer res. Bé, no va fer res, va fer unes
declaracions en què deia que no podia fer res perquè no era una
vaga declarada i que no podia negociar uns serveis mínims
perquè no era una vaga declarada, i ja no teníem gens de peix.

El dia 26 de setembre va ser, com deim en mallorquí, per
llogar cadiretes. La Sra. Delegada del Govern va fer alguna
cosa, quan el dia anterior manifestava que no podia intervenir,
resulta que el dimarts sí va poder arribar a un acord amb els
pagesos i pescadors per tal que deixassin sortir vint camions
cisterna cada dia de les instal·lacions CLH, per tal de poder
proveir els centres més neuràlgics de l’illa, com són hospitals,
bombers, l’empresa municipal de transports. Com quedam?,
podia o no podia negociar?, de totes maneres continuàvem
sense peix, les benzineres eren pràcticament totes tancades i les
que no eren tancades no teníem combustible per posar, no
tenien benzina per vendre. I es va poder comprovar que els
camions cisterna no anaven tots allà on s’havia negociat, molts
es dirigien només a determinades benzineres. Què havien rebut
a canvi els pagesos i els pescadors?, únicament que no
intervendria la policia. 

La traca final de tota aquesta sèrie de desgavells va venir
dimecres dia 27. Circumstancialment, el Sr. Josep Piqué, ministre
d’Exteriors del Govern central havia vengut a visitar Mallorca,
tal i com correspon a un ministre d’Assumptes Exteriors, visitar
un país estranger. Va  fer unes declaracions. La Sra. Delegada
del Govern a les Illes ordenar un desplegament mai vist de les
forces anatiavalots -“antidisturbis”-, i això sense arribar a
intervenir, però amb amenaces de fer-ho, aconsegueix que els
pagesos i els pescadors que assetjaven les instal·lacions de
CLH, deposin de la seva actitud i immediatament surtin
vertaders “conwois” de camions cisternes cap a les benzineres
que eren eixutes. No teníem peix, però començàvem a tenir
benzina, i la societat va començar a respirar d’aquesta situació
de psicosi, de desproveïment de combustible. El ministre se’n
tornà i pogué dir a Madrid que la Sra. Delegada del Govern
s’havia portat com toca.

Un darrer detall, els representants dels pagesos varen fer
unes declaracions molt dures contra la delegada del Govern,
qualificant-la de mentidera, ells, perquè havia acordat amb els
pagesos que no enviaria la policia i quan va venir el ministre, la
va enviar.

Aquest és el relat dels fets, mentrestant, a Madrid, s’havia
arribat a un principi d’acord, a tot l’Estat, i es començaven a
desconvocar les accions de vaga iniciades a tot l’estat. Crec
que aquest relat és suficientment aclaridor per poder afirmar
que són molts els interrogants que s’obren sobre l’actuació de
la delegada del Govern central a les Illes.

Amb els pescadors, per què no va impedir, primer, el
bloqueig i sí el segon?, serà per manca de reflexos?, serà perquè
la segona vegada era clar que anava contra el Govern del PP de
Madrid, i no contra la Direcció General de Pesca, com semblava
que anaven les primeres actuacions? Per què diu que es poden
determinar serveis mínims i negociar una sortida de vint
camions, quan abans havia dit que no es podien determinar?
Per què no es va vigilar on anaven els camions cisterna?, o és
que anaven on s’havia d’anar per les pressions de
determinades empreses del sector? Quina raó o circumstància
havia variat per intervenir el dia 27 i no fer-ho el 25? Per què
s’acorda que no intervengui la policia i després fa intervenir la
policia? Quin encàrrec li va donar el Sr. Piqué o què li va donar
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perquè actuàs tan de pressa? Totes aquestes preguntes són, si
es vol, anecdòtiques, però molt importants per als ciutadans
d’aquestes  illes, per als ciutadans que ens varen elegir com a
representants seus.

La pregunta principal que voldríem poder formular a la
delegada del Govern si comparegués en aquesta comissió, és
si ha après d’aquesta situació, si no es tornarà a repetir aquesta
situació, perquè el que aquesta societat no pot consentir, ni pot
rebre l’exemple d’una autoritat que no fa ús de les seves
competències, que a un moment determinat podia fer ús
d’aquestes  competències, no ho va fer, les va eludir, varen tenir
un problema de proveïment i després va demostrar que podia
haver resolt, des d’un primer moment aquestes actuacions. No
serem nosaltres els que valorem negativament el dret a la vaga
o qualsevol altra acció de protesta, però el que no és assumible
és que sense haver complir cap dels requisits  legals, es creï un
perjudici tan gran als ciutadans d’aquestes illes.

Jo esper que la delegada del Govern comparegui en aquesta
comissió per respondre aquestes i d’altres preguntes que, si
compareix, se li formularan, tot intentant millorar l’actitud de
servei públic, que totes les persones amb responsabilitats
polítiques haurien de tenir en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que després del que
acabam d’escoltar, no és la sol·licitud de compareixença,
simplement, el que li pensava dir a la Sra. Delegada del Govern
si comparegués, i no és el cas. Jo consider, com a portaveu del
Partit Popular, que el tema era saber si la delegada del Govern
ha de comparèixer davant aquesta comissió o no, i per això hi
ha una qüestió prèvia, que és la normativa vigent.

Mirin, no m’estic inventant res, hi ha precedents sobre
aquestes  qüestions i tots s’han resolt sempre en el mateix
sentit, i és que si partim de la base que, malgrat el que diu el Sr.
Nadal, no som a un país estranger i, per tant, la Constitució
Espanyola és vigent en aquest país, aquesta constitució
estableix un sistema de distribució territorial del poder polític
que té una característica essencial, que és conformar un estat
organitzat territorialment, de manera que les relacions vénen
determinades per l’existència de competències o d’esferes
competencials  diferents on cada institució o cada ens públic
gestiona els seus interessos sense cap tipus d’interferències.
I, pel que fa i pel que ara ens afectaria, la relació Govern central-
comunitat autònomes, la funció de control de govern
correspon, com és molt natural en el que afecta la comunitat
autònoma de les Illes Balears, al Parlament de les Illes Balears,
però això respecta del Govern de la comunitat autònoma, de les
institucions que depenen del Govern de la comunitat
autònoma. I, de la mateixa manera, correspon a les Corts

Generals, el control del Govern de l’Estat i dels organismes que
en depenen. D’aquesta manera, els delegats del Govern
compareixen sempre davant les comissions corresponents de
les Corts Generals que són, per tant, les del Congrés dels
Diputats o les del Senat. I és per aquí per on s’ha de dur
aquesta sol·licitud de compareixença.

Clar, això que dic pot sonar estrany, possiblement, a alguns
diputats, però si revisam els fets, com li deia, els precedents,
ens trobam que hi ha informes ja des de l’any 91, governant,
per tant, un altre partit que no governa ara, que les sol·licituds
de compareixença dels delegats del Govern i aquí a Balears n’hi
ha hagut alguna, jo me’n record de la del delegat del Govern Sr.
Martín Plasencia, que es va sol·licitar la seva compareixença i
es va dir que no justament pel que estic explicant. Fins i tot, el
Sr. Martín Plasencia no va autoritzar que comparaguessin
davant el Parlament, davant una comissió d’investigació que
s’havia fet, s’havia constituït per analitzar unes operacions amb
carn fraudulenta que s’havien produït en aquesta comunitat, i
ni tan sols es va autoritzar que compareguessin aquests
membres de la Guàrdia Civil. A d’altres comunitats ha passat
igual, Madrid, País Basc, etc.

Per tant consider que, efectivament, si té interès el Grup
Mixt de saber quina és la postura, saber quina és la intervenció,
saber què és el que va fer la Sra. Delegada del Govern, no té cap
problema, no té més que els parlamentaris que tenguin a les
Corts Generals, demanin aquesta compareixença o, fins i tot, si
consideren que hi ha una responsabilitat del ministre de
l’Interior, que ho facin sense cap problema, però el fet és que ni
l’article 66 de la Constitució, ni tan sols l’article 19 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, autoritza aquests tipus de
compareixença. I a mi m’agradaria fins i tot fer un aclariment,
perquè parla que, per exemple, amb el bloqueig, i ja és entrar
una mica en el tema, però és per a la seva informació, perquè
veig que n’hi falta bastant, amb el bloqueig del port, amb el
primer bloqueig del port, la Guàrdia Civil va fer entrar les
barques a lloc i no només això, sinó que va obrir, per par de la
Delegació del Govern s’han obert una sèrie d’expedients contra
els  pescadors que varen bloquejar el port. De tota manera, jo
crec que aquest parlament, com que té competències a efectes,
el que dèiem, la funció de control de govern, té competències
per reclamar a les institucions d’aquesta autonomia, com és el
govern, que compareguin per explicar-nos aquestes coses, tal
vegada, en lloc de demanar a la delegada del Govern que
comparegués aquí i que els parlamentaris del Grup Mixt que
puguin tenir al Congrés o al Senat facin comparèixer la delegada
al seu lloc, aquí hi podríem fer comparèixer el Sr. President del
Govern, que va estar allà donant suport a l’actuació dels
pescadors  i dels pagesos, i al Sr. Vicepresident del Govern que,
entre mos i mos de sobrassada, de pa amb sobrassada, tal
vegada sabia, es va assabentar de quines eren les
reivindicacions quan deia a aquella gent que en lloc d’anar-se’n
a ca seva i evitar aquest desgavell i aquest problema de
desproveïment, els incitava encara més perquè no es
moguessin d’allí.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan i Cardona. Vol la paraula? Té la paraula per
un temps de cinc minuts per contradiccions.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, del representant del Partit Popular
no esperava una altra cosa, m’hagués agradat i confii encara
que la delegada del Govern que té un altre talant i que no
segueix els dictats de Madrid de forma tan descarada com altres
membres del Partit Popular, comparegui a donar explicacions
davant el que és la institució que els ciutadans d’aquestes illes
han triat perquè els representi: el Parlament. Jo sé que hi ha
hagut precedents i que no han volgut comparèixer altres
delegats del Govern en aquesta illa, no és que em sembli bé, em
sembla igual de malament que em sembla ara, crec que els
ciutadans d’aquestes illes tenen dret, i per això ho he fet i he
donat les explicacions o les raons d’aquesta compareixença, els
ciutadans d’aquestes illes tenen dret que se’ls expliqui què va
passar aquells dies, per què varen estar desatesos, per què no
hi va haver ningú que els protegís podent-ho fer, no em digui
que la Guàrdia Civil va fer retirar les barques, les barques es
retiraren perquè hi havia temporal, si no, encara hi serien, i
lament que el representant del Govern de l’Estat o ho
lamentaria, perquè jo continuu confiant que la delegada del
Govern compareixerà davant aquesta comissió per donar
aquestes  explicacions, però lamentaria molt que el representant
del Govern de l’Estat no tengués cap respecte per aquest
parlament, no li concedís cap crèdit, no volgués donar
explicacions de la seva actuació, perquè crec que els ciutadans
d’aquestes illes es mereixen aquesta explicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Acabat el debat, procedim a la
votació de la proposta.

Vots a favor de la proposta del Grup Mixt?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, la comissió acorda sol·licitar la compareixença de
l’Exma. Sra. Catalina Cirer i Adrover, delegada del Govern
central a la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal
d’informar sobre les actuacions realitzades dins l’àmbit de la
competència durant els dies en què es produïen accions per
part d’organitzacions agrícoles, pesqueres i de transportistes
que provocaren situacions de manca de carburants en els punts

de distribució de l’illa de Mallorca, així com les mesures que
pensa prendre per evitar la seva repetició.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’agraeix la
presència de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts en
aquesta comissió, i s’aixeca la sessió.
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