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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d'avui i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Francisca Bennàsar substitueix Joan Flaquer.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Maria Antònia Vadell.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4413/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fires i encontres empresarials europeus.

El primer punt de l'ordre del dia consisteix en preguntes i si
els  sembla bé, podríem començar per la tercera i després faríem
la compareixença. És la pregunta 4413/00 presentada per la Sra.
Bennàsar, sobre fires i encontres empresarials europeus. Per
formular-la té la paraula la Sra. Bennàsar.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Primer vull agrair la presència del
conseller i em sap greu que hagi passat un temps i avui sigui un
dia que no tenim molta presència de diputats, a vegades les
preguntes perden una mica d'actualitat si tarden tant de temps
en contestar-les.

La pregunta és aquesta: Quines fires i encontres
empresarials  europeus ha promogut el Centre Balears Europa
aquí i, bé, qui ha participat? Quin són els resultats? Quines són
les expectatives? Quins són els plans per a l'any que  ve? Sobre
tots  aquests temes m'agradaria que el conseller ens pogués
donar una mica d'informació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

La pregunta que em formula, bé, no existeix una referència
temporal i tampoc no hi ha una tipologia dels encontres
empresarials, és a dir, que jo he interpretat que allò que em
demana és, bé, des del moment en què s'inicien aquestes
activitats, que és a partir de l'any 1996 i he agafat les tres
tipologies de trobades empresarials, que són els
europartenariats, els interprices i els Ibex, jo li puc dir que des
que comencen aquestes activitats, és a dir, des de l'any 96, el
número d'empreses, i li faré una distribució per anys, que han
assistit  són: l'any 1996, 37 empreses, l'any 1997, 10 empreses,

l'any 1998, 40 empreses, l'any 1999, 15 empreses i l'any 2000, 69
empreses.

A més d'aquestes iniciatives, també es va celebrar a Palma
una sessió informativa, amb assistència de més de 60 empreses,
sobre el programa de la Comissió Europea Joint European
Ventures, per tal de donar a conèixer les oportunitats que
aquests  programes ofereixen a les empreses de les Illes Balears.
Els euro-info-centres, que patrocinen i organitzen aquestes
trobades, no tenen cap control sobre el resultats, és a dir, són
les pròpies empreses que aprofiten, en major o menor grau,
aquestes  oportunitats, sense cap comunicació o informació
posterior sobre els resultats; així el que es fa és que la Comissió
Europea avalua els euro-info-centres exclusivament pel número
d'empreses que mobilitzen. 

En aquest sentit podem manifestar amb satisfacció que
l'euro-info-centre del Centre Balears Europa ha rebut durant
l'any 2000 un reconeixement i la felicitació de la Comissió
Europea per la seva tasca d'aquestes trobades, és a dir, també
tenim aquí escrits, rebuts d'empreses en què avaluen
positivament l'organització. Jo he duit dues de la Comissió
Europea, de la Direcció General d'Empreses, on es fa referència,
l'euro-info-centre continua, tenint un alt grau de
professionalisme, com diu aquí en una carta, no veig ara la
data..., 23 de novembre del 1999. 

El resultat de l'avaluació del segon semestre de l'any 99,
l'avaluació de les activitats de l'euro-info-centre pel període de
referència, té la classificació de zona blava; això és una bona
qualificació i estic traduint del francès, jo tenc l'ocasió d'agrair
la seva contribució a les activitats i ens donen la felicitació. La
Direcció General de Política de Petita i Mitjana Empresa, el 4 de
novembre de l'any 99 ens dóna l'agraïment, "por vuestro
excelente trabajo"; la carta anava dirigida a Francesc Feliu,
Centre Balears Europa.

La Comissió Europea, Direcció General 2, assumptes
econòmics i financers, amb un escrit de 10 de febrer de l'any
2000, "deseo felicitarles en particular por la organización y
la calidad de la documentación distribuida a los
asistentes..."; en definitiva aquí tenc faxs, correu electrònic
d'empreses... Jo crec que aquestes actuacions són interessants,
són importants, ho he dut aquí però faria molt llarga la resposta,
totes  les empreses per diferents reunions, tot el llistat
d'empreses, de les reunions que s'han celebrat a Uruguai, Itàlia,
Argentina, Brasil, Holanda, València, Finlàndia, Alemanya, a
Itàlia la darrera, la celebrada a Palermo (Itàlia), que va ser els
dies 3, 4 i 5 de desembre, amb el llistat de les empreses
participants, i si hi té interès jo li puc fer arribar aquesta
documentació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Bennàsar.
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LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. La idea de fer
aquesta pregunta és perquè freqüentment surten notícies en els
diaris i és molt difícil fer un seguiment d'allò que s'està fent; la
intenció seria realment arribar a tenir una comissió d'assumptes
europeus en aquest parlament, que poguéssim coordinar millor
quines són les activitats i quines són les respostes i oferir un
organisme com és el Centre Balears Europa. 

Quina és la resposta per part de les empreses, és difícil
saber quina és, vostè ja ho ha explicat, s'ha incrementat el
número de participants des de l'any 1996, però crec que seria
interessant poder veure si aquestes accions realment incideixen
a les empreses balears, i si el suport que reben o els resultats
que després tenen d'aquestes contactes arriben a qualque
partenariat entre ells o a millorar o augmentar les seves
possibilitats d'exportació o d'implantació a altres països
europeus.

 Jo crec que, com li he dit abans, em sap greu que s'hagin
torbat, jo vaig fer aquesta pregunta el dia 23 d'octubre, la vaig
entrar en aquest parlament, han passat dos mesos; no vull dir
que aquestes coses no tenguin una vigència més llarga, però és
una pena no poder tenir una resposta més propera al moment
en què aquests actes i encontres es realitzen.

Per altra banda, també a nivell nostre, del Parlament, ens
confon un poc saber qui ens pot contestar, o sigui, la
diversificació que hi ha en els temes europeus; és a dir, jo crec
molt interessant tenir d'alguna manera un conseller responsable
d'assumptes europeus, que ens pogués informar de quina és
l'evolució de les Balears cap a la Unió Europea, tant des del
punt de vista econòmic com podria ser la perspectiva política,
perquè són les  dues aproximacions i les dues possibilitats i les
dues capacitats que té una regió de sortir cap a Europa, unes
són les possibilitats polítiques que té i unes altres les
possibilitats econòmiques. Aquesta confusió jo crec que
d'alguna manera ens lleva força davant els reptes que tenim cap
al futur. Jo de totes maneres li agrairia si em pot proporcionar la
informació de la participació d'empreses, maldament diu que no
hi ha resultats oficials sinó que d'alguna manera només hi ha
una felicitació de la Comissió Europea cap al Centre Balears
Europa com a euro-info-centre. Bé, allò que tengui li agrairia
que m'ho proporcionés i d'alguna manera poder fer un
seguiment d'allò que s'està fent, i em pareix que no m'ha dit si
per a l'any que ve n'ha previst d'altres o realment els que es fan
surten sobre la marxa, per dir-ho d'alguna manera. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Per tancar la qüestió té la
paraula el conseller d'Hisenda i Pressuposts.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo en aquest tipus d'actuacions,
que jo hi crec i que s'han d'intentar potenciar dins unes
perspectives de limitació pressupostària que sorgirà a partir
dels  anys futurs, és a dir, es detecta i no és una qüestió que
s'hagi de fer una anàlisi de la situació, que la Comissió està més
preocupada per fer o, jo diria, per fer un racó econòmic,
pressupostari per a la futura ampliació i el que havien estat
abans uns pressuposts expansius cada any, cada vegada es
van limitant més. És a dir, que les perspectives financeres
d'aquests programes poden tenir qualque tipus d'afectació en
aquestes  limitacions. De totes formes ja li dic que jo hi crec i els
vull seguir potenciant. Si ha vist la relació que li he donat per
anys haurà comprovat que del total de 170 empreses, en
concret 77 han participat des del setembre del 99 fins al
desembre de l'any 2000; això vol dir que pràcticament en un any
i pocs mesos s'ha produït un 45% de la participació total.

A mi m'agradaria tenir un seguiment de resultats, però és
difícil, és difícil per una raó, aquesta tipologia d'encontres o
trobades es  fan contactes, els contactes poden fructificar per
ventura als sis mesos o a l'any i mig, la qual cosa fa difícil fer un
seguiment permanent i també les mateixes empreses poden tenir
certes objeccions, de dir: miri jo he fet tants de contactes o no.

Allò que sí que duc també aquí, el 27 d'octubre d'enguany
en concret l'empresa Orfeo ens parlava del viatge a Polònia i
ens deia que els resultats obtinguts  són prometedors dins els
17 contactes empresarials que han establert amb empreses de
Dinamarca, Noruega, Suècia i Turquia. Ens parlava també una
altra empresa d'una trobada que es va produir a Lecce el maig
de l'any 2000, deia que han  començat a fructificar: " Tengo que
noficarte que mis contactos en Leccse han empezado a
fructificar de modo que ya he amortizado el viaje", és a dir, a
mi sí que m'agradaria tenir i vull intentar que sigui així dins
aquesta dificultat, tenir una anàlisi dels resultats, maldament per
ventura puguem avaluar els resultats d'una trobada a l'any i mig
o als dos anys, crec que seria interessant disposar d'aquest
instrument.

Després em parlava de la planificació futur. Això no ho he
duit, però també li puc fer arribar perquè aquestes
convocatòries es planifiquen amb molta antelació. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4412/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la Conferència Intergovernamental de la Unió
Europea a Niça.

A continuació passam a la pregunta 4412/00, sobre la
Conferència Intergovernamental de la Unió Europea a Niça, la
qual és formulada per la Sra. Bennàsar, que té la paraula.
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LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé, una altra vegada he de dir que
vaig fer aquests pregunta el mes d'octubre, quan la conferència
s'estava preparant i realment no sé si haurem de parlar de la
propera conferència d'aquí a quatre anys i començar-la a
preparar ara, i no parlar d'una conferència que ja ha passat i li ha
passat realment el moment, el moment de fer coses i el moment
de planificar estratègies.

Jo trob, com vaig tenir oportunitat de dir a una intervenció
fa poc, que el debat europeu en aquesta cambra és quasi
inexistent, si no és per parlar de fons. Nosaltres, el govern del
Partit Popular va fer un gran esforç per, a l'altra conferència, la
d'Amsterdam, poder introduir..., -sí, tal vegada el conseller em
posa cara de dir...- bé, vàrem aconseguir estar dins el tractat,
però aquesta és  una tasca, és una feina que no es pot deixar de
costat i que necessita d'una permanent acció estratègica cap al
reconeixement del fet insular, o sigui, del reconeixement de la
insularitat.

Jo crec que el repte que tenim davant és un repte important
i que perilla si no hi ha un seguiment molt de prop. Una altra
vegada jo deman qui és el conseller d'assumptes europeus en
el pacte de progrés, o sigui que ens trobam que no sé qui és
l'interlocutor realment d'aquest govern cap el seguiment de les
polítiques europees. O  sigui, qui defensa la posició de les illes?
On i com? I jo he escoltat atentament cada vegada que el
conseller de Presidència ha comparegut en aquesta cambra,
explicant la creació, per exemple..., em sembla que va dir una
comissió interdepartamental d'assumptes europeus. A mi
m'agradaria que expliqués qui la forma, com funciona, quins són
els objectius, què han fet fins ara.

També em sembla que tenen una comissió intermediterrània;
tampoc no sé molt bé ni qui la formen, ni allò que fan, ni com
funcionen, ni quins objectius té. També em sembla que el
conseller és la persona del Govern que va al Comitè de les
Regions; també m'agradaria saber què han fet al Comitè de les
Regions; jo tenc una certa informació però no m'ha arribat del
Govern, m'ha arribat cercant-la per altres fonts d'informació, i
també demanaria al representant del Govern què aporta el pacte
de progrés com a elements nous a la participació de Balears en
les relacions europees, o sigui, que són moltes preguntes
juntes, però per això mateix li dic, com que no sé si és vostè
l'interlocutor per contestar-les, si ho és tal vegada les podrà
contestar i m'agradaria que ens pogués aclarir un poc més quina
és la situació. Jo sincerament crec que cada vegada que hi ha
una conferència intergovernamental hi ha possibilitats de fer
pressió i de fer estratègies, de mobilitzar altres regions i de fer
camí, perquè el tema de la insularitat, ja ho sabem, no és un
tema que es pugui aconseguir en poc temps, serà un camí llarg,
però que si no s'empeny cada vegada que hi ha possibilitats
d'empènyer, és una oportunitat que es perd. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
Conseller de Presidència, Sr. Antoni Garcías.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, Sra. Bennàsar, la veritat és que en una cosa estarem
d'acord, perquè a més la pregunta que planteja vostè és una
pregunta que són quinze accions que s'ha plantejat el Govern
davant la posició de les Illes Balears a la Cimera de Niça, la
Cimera de Niça ja s'ha celebrat, els dies 7, 8, 9 i 10, però això no
lleva que puguem mantenir sobre aquest tema en concret. Vostè
ha fet 10 o 15 preguntes que quan vulgui podem mantenir el
debat, però no sé si és el més oportú i si el President ho permet,
perquè és una pregunta i la meva obligació és contestar
aquesta pregunta, però no em tanc a poder debatre i poder
discutir la resta, perquè en tot hi ha posicionaments i fins i tot
facilitar-li, per posar-li un exemple, qui forma part de la Comissió
Interdepartamental, perquè a més està al Butlletí, no hi ha cap
problema.

 Però dir-li, per a nosaltres, i li explicaré després i li mostraré
totes les  passes que s'han fetes, primer crec que hem de fer una
valoració d'allò que ha significat o ha pogut significar la Cimera
de Niça. Jo he de dir que el resultat d'aquesta conferència, per
les necessitats i justes reivindicacions que hem plantejat, ha
estat decepcionant, perquè crec que el Govern Aznar o no va
poder, o no va saber, o no va voler defensar els interessos de
les Illes Balears tant com li havia demanat reiteradament el
president Antich, i dic això perquè a més això està constatat. 

El president Antich, dins tot un seguit d'accions que va
desenvolupar el Govern per defensar la posició de les Illes
Balears en la reunió de Niça, com és una carta enviada pel
mateix president dirigida el president Aznar en la línia d'allò que
vostè plantejava de cercar col·laboració no tan sols amb altres
illes, sinó també amb el màxim defensor que ha de ser davant
Niça, que és el Govern de l'Estat espanyol, va plantejar una
carta on li demanava que aprofités aquesta cimera per
aconseguir que la Unió Europea reconegués els desavantatges
estructurals  que per si mateix implica el fet insular,
independentment del nivell de renda o de la situació geogràfica
de les Illes Balears; d'aquesta manera les illes haurien pogut
aconseguir ajudes, que ara tots coneixem que no es poden
aconseguir, va haver-hi un avanç al tractat modificat
d'Amsterdam, però que això  no s'ha materialitzat i que està sent
dubte en tot moment, perquè allò que sí creim és que les illes
com les Balears o Còrsega quedam excloses. I després hi ha un
altre gran quantitat d'illes, com les gregues, que poden entrar
dins Objectiu 1 i el que volíem i el que crèiem que a la Cimera de
Niça s'havia de solucionar definitivament era que el Tractat
d'Amsterdam donés el mateix reconeixement i donés el
reconeixement a allò que era i allò que és el tractament específic
d'illa, independentment de la seva renda.
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Aquesta petició que es va fer al Sr. Aznar també va anar
acompanyada d'una carta al Sr. Rato per part del Sr. Mesquida,
i jo mateix vaig parlar i vaig deixar de manifest davant el
Ministre d'Administracions Públiques i el Secretari d'Estat amb
Europa a la reunió de la conferència d'assumptes relacionats
amb les Comunitats Europees, anomenada CARSE, que va tenir
lloc a Madrid, precisament abans de la conferència, on
sol·licitàvem que es fessin els esforços necessaris perquè allò
que s'havia obert a Amsterdam (...) favorablement a les Illes
Balears.

Juntament amb aquestes accions que es varen plantejar des
del Govern de les Illes Balears i Govern de l'Estat, també es
varen fer tot un conjunt de gestions amb el president de
Còrsega, que és el president de l'Imedoc, i el president de
Còrsega també va fer gestions coordinades amb la presidència
francesa en el mateix sentit.

També dins aquesta línia i per seguir impulsant allò que
Amsterdam va obrir però que fins ara no estava definit, el
Govern de les Illes Balears, jo mateix, dins el marc del Comitè de
les Regions hem incentivat la creació d'un intergrup de regions
insulars amb la intenció de cridar l'atenció a la resta de regions
europees que no tenen el fet insular. Aquest grup, vostè sap
que a nivell de Parlament n'hi ha un, hi ha un intergrup illes, per
tant, a nivell de Comitè de les Regions hem estat promotors i ja
està fent feina aquest grup interilles per allò que deia, per seguir
impulsant.

Per tant, crec que la nostra intervenció, com deia, ha estat
relacionada amb el Govern de Madrid i a més també, per posar
altres exemples, també la participació del president Antich
davant la Conferència de Plenari de regions perifericomarítimes
que es va celebrar a Florència el passat octubre, tota la seva
intervenció va estar basada en l'argumentació del fet insular i el
fer prendre consciència a altres regions, perquè les regions
perifericomarítimes n'hi ha que no tenen el condicionant d'illa,
que tenguessin també i impulsassin o fer-los prendre
consciència que allò que s'havia posat al Tractat d'Amsterdam
obtinguéssim un resultat.

Allò que és veritat, no sé si hem convençut al Govern
Aznar,  no ho pareix, perquè hem tengut o allò que veim és una
decepció damunt les resolucions, que l'únic que crec que han
fet en lloc d'avançar ha estat retrocedir en allò que s'havia
aconseguit a Amsterdam i nosaltres amb això esperam tenir el
suport del seu partit, perquè no tiram la tovallola, però allò que
li puc dir és que les esperances d'Amsterdam cada vegada es
redueixen més i la Cimera de Niça ha estat un fracàs en aquest
sentit, perquè la interpretació de la directiva, la declaració 30
cada vegada va més lligada a allò que són regions per sota del
nivell de renda i regions que entren a través de mesures
d'Objectiu 1. Per tant, dir-li que com li deia al principi estam
bastant decepcionats i jo crec..., no sé si és que el Govern
Aznar no ha pogut, no sé si és que no n'ha sabut o no ha
volgut, però allò que és cert és que després d'aquesta cimera de
Niça, les illes ho tenen més malament per obtenir i per avançar
amb allò que havia estat una porta oberta de la declaració 30
d'Amsterdam, i durant quatre anys no s'ha aconseguit res i dins
aquesta cimera havíem posat moltes esperances, no tan sols les

nostres  illes, sinó d'altres, que pogués avançar, però pareix que
no ha estat així.

Les altres preguntes dir-li que estic a la seva disposició per
a qualsevol debat que vulgui fer, però crec que no és el moment
oportú. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Bennàsar.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo també li diré que estic
molt decepcionada, molt decepcionada de les seves
explicacions, perquè realment ja li he dit abans, primer perquè
arriben molt tard, segon perquè si realment l'únic que han fet
han estat dues cartes, sincerament li dic que això  és molt poca
cosa. 

El fet d'haver assistit  a les reunions ics, internacionals, on
la presència de Balears és habitual i normal, bé, supòs que això
entra dins el protocol normal, però jo li demanava quines
accions concretes havien fet realment. Vostè em diu que han fet
dues cartes; bé, si vostè creu que nosaltres amb dues cartes
haguéssim pogut fer allò que vàrem fer, sincerament li dic que
no.

També m'agradaria saber i no ho ha dit, i és vostè per
exemple, quins projectes té dins aquest marc del nou grup
d'illes al Comitè de les Regions? Què pensa aportar vostè en
representació de Balears en aquest nou grup? O sigui, que es
faci un grup no vol dir res, és el contingut que li donam i quina
acció mobilizadora vostè pensa fer.

També li diré que no m'ha parlat per res de la Conferència
sectorial per a assumptes europeus, que és  un fòrum on també
el tema que ens interessa a les Illes Balears es pot tractar. A  mi
m'agradaria que em digués si s'ha reunit aquesta conferència, si
hi han assistit  o si tenen pensat fer alguna acció per demanar la
reunió d'aquesta conferència sectorial d'assumptes europeus i
quines propostes pensen fer dins el marc d'aquesta
conferència. Jo crec que a més de cartes hi ha fòrums on es pot
estimular la presència, on es pot estimular la participació, on es
poden aportar idees que no siguin només escriure una carta.

Per altra banda li diré que la Cimera de Niça tal vegada per
a vostè és decepcionant; jo crec que podem estar contents,
com deia la comissària Loyola De Palacio, que el projecte de la
Unió Europea continuï en marxa, perquè és prou difícil, la lluita
és forta i crec que si no és amb una coordinació molt bona de
regions insulars és molt difícil que la insularitat estigui present,
o sigui, crec que la força no ha de venir només del Govern de
Madrid, com diu vostè, si nosaltres només ho haguéssim fet
només amb el Govern de Madrid, li puc assegurar que no
haguéssim entrat dins el Tractat d'Amsterdam. Dins Europa, si
no tens els suport d'altres països, tens molt poques
possibilitats de tenir cap èxit, o sigui, vostè em podria dir a
veure què pensen fer amb les altres regions insulars, si ara
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tenen un nou fòrum, què és un intergrup d'illes al Comitè de les
Regions, quines propostes vostè pensa fer per donar vida a
aquest intergrup i per fer que el projecte de reconeixement de la
insularitat no s'aturi i vagi endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la
paraula el Sr. conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Bennàsar, a mi em preocupa la seva intervenció
perquè vostè sap quines són les nostres competències i en allò
que som competents i fins a on arribam; ja m'agradaria a mi, i a
més que tenguéssim el suport de vostès i del seu partit, a més
de Madrid i poder participar més. 

Supòs que això significa que hi ha una proposició de llei,
presentada en aquest parlament, i que la votaran a favor, en què
podem participar nosaltres acompanyant els ministres al
Consell de Ministres. Ja ens agradaria, però això ens ho estan
impedint en aquest moment, no la Unió Europea, el seu govern,
el Govern del Partit Popular ho està impedint, el Govern del
Partit Popular, però nosaltres arribam a allò que arribam, ara no
em vulgui fer aquí responsable fins i tot d'allò en què no ens
permeten participar. Nosaltres hem participat i estam impulsant
tot un conjunt de línies per als fòrums polítics allà on se’ns
permet en aquest món participar, Comitè de les Regions, i allà
on tot..., l’Imedoc i tal, per articular i per potenciar això. Però al
final nosaltres no participam a la Cimera de Niça, hi participen
els estats, i amb els estats també s’ha fet feina perquè això es
consideràs. Però, clar, el que sí és cert, si ho fa la Sra. Loyola li
va bé, podem estar contents, el que deim nosaltres, que són les
limitacions, no; és a dir, (...), i la realitat és tossuda, la realitat és
que el d’Amsterdam, que varen vendre vostès que havien
aconseguit, és ver, hi havia hagut una feina abans, però també
hi havia hagut una feina abans d’un govern a Madrid, perquè
allò d’Amsterdam al 95 ho varen agafar ja fet tot, tot, hi va
haver una feina d’un govern de Madrid encapçalat per Felipe
González, i vàrem avançar en el tractat i vàrem avançar en tot el
que era la Declaració 30. El que passa és que des que vostès
governen, la Declaració 30 ha quedat morta, no l’han continuat
impulsant, no tenen cap interès ni un, i per això hem de fer les
cartes, i per això hem de fer les reunions, i el que és més greu,
després de la Cimera de Niça, amb la interpretació en el punt 55
sobre regions insulars, ara sí que ho tenim difícil; i això ho han
decidit vostès, participant-hi vostès. Abans vostès varen
impulsar una cosa i Madrid els va donar suport, i per tant es va
incloure, jo me’n record, perquè jo també vaig fer feina amb
companys perquè això fos així; ara no crec que n’hagin feta, de
feina, gens, ni cap, ni poc, ni molta; no n’han feta, perquè el
resultat és que hem anat cap enrere, de la Cimera de Niça.

Per tant, jo li deman, i esper que sigui en aquesta línia, i no
vulgui que el Govern faci el que no li permet fer en aquests
moments el Govern de l’Estat espanyol. Aprovin aquesta

proposició de llei, i a més ajudin perquè aquesta proposició de
llei que hem presentat aquí s’aprovi a Corts Generals, i tendrem
més participació, i podrem participar molt més, i podrem estar
veïnat de la presa de decisions, i les comunitats autònomes
podrem acompanyar els ministres a les sectorials amb uns
representants  d’aquestes comunitats autònomes. Tendrem més
paper, i per ventura ens farem més responsables. Però en
aquests  moments no ens ho permet un govern, i no ens ho
permet el Partit Popular, perquè hi ha consens amb tots els
altres partits i tots els altres grups, tots; i l’excusa és que hi ha
comunitats autònomes que no hi estan d’acord, en avançar així;
però la realitat és que aquestes comunitats autònomes no hi
estan d’acord perquè estan manades pel Partit Popular. Si
vostès  no hi estan d’acord, lluitin dins el Partit Popular perquè
ho canviïn, perquè, no es preocupi, que després tendrem molta
més responsabilitat, n’agafarem molt més.

I clar, és molt fàcil fer la demagògia de fer dues cartes durant
un any, s’han fet dues cartes, s’han fet moltes reunions, i a més
se li ha insistit cada vegada a les trobades, que crec que el
president Antich ha tengut amb el Sr. Aznar d’aquest tema, i
després  també en el darrer fòrum que varen tenir ocasió també
de parlar dos minuts, també li va fer incidència al Sr. Aznar en
aquest tema, cada vegada. Clar, la nostra, l’única pressió que
pot ser és una pressió política, no ens inventarem d’altres
sistemes; la seva supòs que era la mateixa, perquè si no hi som
ni se’ns permet allà on es prenen les decisions, nosaltres l’únic
que podem fer és confiar en els que tenen les competències; i
com que no les volen ni delegar ni transferir, hem de confiar en
ells; i és en el Govern, legítim, del Partit Popular de Madrid; i el
resultat és negatiu, però totalment negatiu.

Sí que estic d’acord amb una cosa, aquesta pregunta arriba
tard. No és voluntat d’aquest que els parla. Jo el vull, a aquest
debat, i els que siguin, i allà on sigui, i en podem parlar; però no
per tapar fracassos dels altres i per voler culpar governs que no
tenen responsabilitat, no per això. Ens entendrem si ens posam
d’acord en el que volem des d’aquí i ho treballam tots
conjuntament, sense cap tipus de demagògia. Hi pot haver un
gran pacte en aquest tema, miri, li oferesc un gran pacte en
aquest tema, però ho defensam per tot, no quan som a Madrid
estam a les ordres del que ens diu Madrid, perquè si és així,
clar, aquesta comissió d’exteriors que demana vostè aquí no té
cap tipus de sentit tampoc, ni un; perquè, que vendrà vostè
aquí a plantejar-nos les deficiències del seu govern de Madrid
a dir que les hauríem d’haver fet nosaltres? Miri, nosaltres no
les podem fer perquè vostès no ens ho permeten.

I per acabar, perquè jo sempre esper d’aquestes trobades
trobar punts en comú per poder avançar, jo crec que hauríem de
fer la lectura correcta, que ha estat un retrocés la Cimera de Niça
per a les Illes; jo ja no he entrat a discussió del que planteja la
Sra. Loyola, perquè la Sra. Loyola segur que quan diu que
podem estar contents no pensa en les Illes Balears, no pensa en
això, supòs que ni hi pensa ni s’ho ha plantejat. Jo m’ho
plantejava des de les Illes Balears, la insuficiència de les Illes
Balears, perquè en aquests moments la situació, si en el punt
55, que voldria que se’l llegís, sobre regions insulars, si no feim
una feina però molt forta tots els partits de les Illes per intentar
des de l’Imedoc, des del Comitè de les Regions, des d’aquesta
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comissió que s’ha creat del Comitè de les Regions, de
l’Intergrup Illes, per intentar sensibilitzar, conscienciar el màxim
a tothom que el fet insular no ha d’anar lligat al fet de renda per
càpita, no haurem avançat res, la Declaració 30 no servirà de
res. I el que sí és cert és que avui en dia els estats si interpreten
el punt 55, el que està clar és que allò que es va vendre que
s’havia aconseguit està totalment enterrat. Aquesta és la
realitat. Totalment enterrat.

Per tant, no ens ha servit de res la Declaració 30, perquè si
al final durant quatre anys de govern del Partit  Popular i el que
fos, s’ha enterrat, de què serveix? Això, quasi quasi, per posar
la comparació, pareix el REB, que també es va declarar molt bé,
però fins ara tampoc no ens ha servit de res. I crec que aquests
temes, i he posat l’exemple del REB, perquè és un tema que
també té a veure amb la insularitat, i té a veure amb el nostre fet
insular, crec que hauríem de ser capaços d’articular
comunament un discurs, i defensar en tots els indrets, sigui el
partit del color que sigui, el que creim i el que volem defensar,
i posar-nos d’acord, i no voler utilitzar aquest parlament per les
deficiències de d’altres, que és respectable també que es vulgui
fer, però no ens enganem, si estam a les ordres, estam a les
ordres; i si tenim autonomia, tenim autonomia; i si tenim
capacitat, tenim capacitat. Per tant, anem a posar-nos en això,
a veure si en tenim, si som capaços de voler-ho fer, perquè el
que sí puc dir és que aquest govern ho continuarà defensant,
encara que cregui i vegi que està molt malament. Jo li puc dir la
meva intervenció al Carce, la Conferència de Comunitats
Autònomes per Relacions amb Europa, es va plantejar des de
l’òptica que es tinguessin en compte, no es cregui que va tenir,
crec, molta de repercussió per al secretari d’Estat, no en va tenir
molta per al secretari d’Estat, Sr. de Miguel. Això és la pena,
perquè si en tengués i hi creguessin, tendrien la sensibilitat que
crec que no tenen en aquest moment els seus companys a
Madrid. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.1) Pregunta RGE núm. 4411/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació del Govern a l'expedició empresarial
balear a la Xina i a Filipines.

Passam a continuació a la pregunta 4411, sobre participació
del Govern a l’expedició empresarial balear a la Xina i Filipines,
la qual és formulada per la Sra. Bennàsar, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Continuarem amb aquesta espècie de
caos exterior, perquè jo supòs que ara el conseller que em
contestarà aquesta pregunta serà més concret, realment el
conseller de Presidència ha estat un expert en treure balons a
fora, i en no respondre amb  cap concreció, sinó amb l’habitual
en aquest govern, que és “la culpa de tot la té Madrid”, per
eludir responsabilitats pròpies.

La pregunta és quina és, o quina ha estat, perquè aquí ens
tornam a trobar un fet passat, o sigui, un poc estantís, però bé,
millor tard que mai, quina ha estat la participació del Govern de
les Illes Balears a l’expedició empresarial a la Xina i Filipines; i
després, en funció del que em digui el conseller, tal vegada li
podré fer més preguntes. Però una vegada més vull constatar
que tot està passat, i que són preguntes que no tenen poc
vigor en aquest moment, però bé, ja ho deim, més val tard que
mai.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el
vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Comerç i
Indústria, Sr. Sampol.
 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes de gràcies, Sr. President. Sra. Bennàsar, amb molt de
gust li donaré la informació que tenim, i jo no crec que sigui un
tema passat, perquè en aquest moment les empreses recullen el
fruit del que se sembra en aquestes missions comercials, i en tot
cas m’interessa conèixer la seva opinió de cara a futures
accions similars del futur. Crec que hem de tenir en compte
l’opinió de tots els grups parlamentaris.

Aquestes  actuacions de promoció exterior les emmarcam
dins el que és el Pla cameral, que aprovam conjuntament amb la
Cambra de Comerç de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera. Dins
el Pla cameral, per tant, s’ha celebrat una missió comercial, una
primera missió comercial, de dia 3 a dia 7 d’abril a Xangai i a
Pequín, en la qual l’aportació del Govern ha estat de 6.220.966
pessetes. Era una expedició estrictament del sector del calçat.
Hi ha una segona missió comercial a Xina i a Filipines, en
aquest cas de la indústria turística, per tres empreses del sector
turístic, per un total, l’aportació del Govern, sempre, és de
1.264.297 pessetes. I finalment, la tercera, a Xangai i a Pequín,
que ha estat el mes d’octubre, estava composada per 11
empreses dels sectors de la moda, el calçat i la joieria, per un
valor de 11.105.456 pessetes. A part d’això, hi ha també dins el
conveni amb Sebime, feim unes accions de promoció exterior,
a la Xina, si un cas llavors li donaria la informació un poc més
detallada; i també a part d’això hi hauria les ajudes directes a
empreses que assisteixen a fires internacionals, i que també
dins el mercat asiàtic hi ha hagut algunes accions puntuals de
les empreses.

Però, insistesc, l’aportació del Govern és en conjunt amb la
Cambra de Comerç, i dins el Pla cameral, perquè així entenem
que juntam tots els recursos disponibles, de Cambra de Comerç,
l’Institut de Comerç Exterior, que també subvenciona alguna
d’aquestes  activitats, i el Govern de les Illes Balears. Moltes de
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Bennàsar.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
informació. No he entès molt bé si m’ha dit que era part d’un
pla cameral, conjuntament amb les cambres de Menorca, Eivissa
i Formentera, i... Menorca no? Mallorca, Eivissa i Formentera.
I amb la de Menorca? M’agradaria que m’explicàs a veure com
l’illa de Menorca també pot participar, o per què no ha
participat. I un poc jo també li volia demanar el mercat xinès, és
un mercat que ja hi ha empreses mallorquines que fa anys que
l’utilitzen, amb bons resultats, com és l’empresa d’aixetes
Buades, em pareix, que ja fa molts d’anys que es va obrir lloc a
aquest mercat, i m’agradaria que m’explicàs un poc més si hi ha
altres empreses que en el passat ja tenien entrada dins aquest
mercat, i les seves impressions personals, perquè jo supòs que
la seva presència va ser una presència política, de veure no
només els resultats, sinó quines són les expectatives, i quines
possibilitats veu de continuïtat. Jo crec, pel que vaig veure als
diaris, que els resultats per a les empreses són bons, i que la
vitalitat de l’empresa balear és molt forta en aquest moment, i
crec que amb ajuda o sense ajuda del Govern o de les cambres,
jo crec que les empreses han arribat a Xina, i tenen aquesta
força en aquest moment que està patent en el mercat.

La meva pregunta anava en aquest sentit, o sigui,
políticament vostè, com a responsable d’aquesta part de
l’economia, com veu el futur, i aquestes relacions de la Xina
amb Balears, a més de relacions comercials, quines poden ser,
com això pot influir dins l’economia, i l’interès polític que
puguin tenir les Balears en aprofundir en aquest mercat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la
paraula el Sr. Sampol.
 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes de gràcies. Sra. Bennàsar, la Cambra de Comerç de
Menorca no té un pressupost suficient per donar suport a
actuacions d’aquestes característiques. Això  no vol dir que les
empreses de Menorca no puguin participar. De fet, dins
aquestes tres..., bé, dins la turística no dispòs de la informació
en aquest moment, però dins les missions comercials del sector
de calçat, joieria, moda, etcètera, han participat empreses
menorquines; a la que jo vaig assistir hi havia dues empreses
de joieria de Menorca, i una o dues -ara no ho record- del calçat
també de Menorca. Per tant, no vol dir que quedin excloses les
empreses de Menorca, perquè precisament la participació del
Govern fa que hi puguin entrar empreses de Menorca, encara
que sigui en el Pla cameral de la Cambra de Mallorca, Eivissa i
Formentera. Ara, aquesta distribució cameral respon a la

sobirania que tenen les cambres, i nosaltres simplement
col·laboram i ajudam econòmicament.

Efectivament el mercat xinès en aquest moment és un mercat
de grans oportunitats, tot i que ja, com vostè molt bé coneix, ja
hi ha hagut unes empreses que des de fa  anys estan exportant
a la Xina, efectivament les aixetes Buades, hi havia algunes
empreses del calçat, fins i tot alguna empresa del calçat ja hi té
tendes, fins i tot especialment a Xangai; el que passa que és un
mercat que li costa evolucionar, i en aquests darrers temps, en
els  darrers dos o tres anys, comença a tenir un creixement
econòmic exponencial, és a dir, els canvis són a una velocitat
vertiginosa, l’increment del producte interior brut anual
segurament deu ser un dels primers països del món quant a
creixement; i l’obertura econòmica és evident. Clar, això  fa que
s’obrin unes oportunitats impressionants. Nosaltres el que hem
volgut fer, juntament amb Cambra de Comerç, és precisament
aprofitar l’experiència en exportació del sector del calçat per
intentar penjar-hi altres sectors econòmics, que fins ara no
havien tengut experiència en exportació, i concretament el
sector de la joieria, que hi ha hagut una associació de joiers
joves molt emprenedors, que fan molt de disseny, i el sector de
la moda també partint d’uns dissenyadors que estan triomfant
a nivell internacional, i la veritat és que l’acollida ha estat
fantàstica, especialment per al sector del calçat i per al sector de
dissenyadors  de moda. Jo crec que hem d’aprofundir en
aquests  contactes, en aquestes missions, i en la presència a
fires, i fins i tot jo crec que ens obre una oportunitat la
presència del món turístic; com saben, la cadena Barceló
gestiona un hotel a Xangai, el qual vàrem poder visitar.

Quant a la meva presència, a part de donar suport
econòmicament i moralment les petites empreses que van tan
enfora per iniciar-se en l’exportació, ha estat de fer una sèrie de
contactes a nivell polític i comercial, precisament per obrir més
portes, a nivell protocolari, si vol, ens vàrem entrevistar amb el
primer tinent batle de Xangai i el primer tinent batle de Pequín;
els ajuntaments són una espècie de comunitats autònomes, i
sobretot tenen unes grans competències en planificació
econòmica, i aquest desenvolupament econòmic està impulsat
pels  ajuntaments. Després em vaig entrevistar amb el cònsol
d’Espanya a Xangai, amb els directors de les oficines
comercials, tant de Xangai com de Pequín, l’agregada comercial
a Xangai i el director comercial a Pequín, el director també del
Copca, de les oficines de promoció exterior de la Generalitat de
Catalunya, amb el qual tenim un conveni. I finalment també vaig
tenir un contacte amb la directora general de turisme de la
República Xinesa, a la qual vaig convidar a visitar les Illes
Balears en una propera visita que han organitzat de les
principals  ciutats turístiques xineses a França i Espanya.
Naturalment els vaig dir que si visitaven Espanya i volien tenir
una experiència a nivell turístic, havien de visitar les Illes
Balears.

En aquests moments s’ofereixen unes oportunitats
d’inversió en matèria turística també a Xina, que si es confirma
aquesta visita els organitzarem unes reunions. A ells els
interessa conèixer les actuacions administratives que es fan en
matèria de l’ordenació i foment del turisme, i reunions amb
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empresaris  del sector, que ja conjuntament amb Cambra de
Comerç i amb la Conselleria de Turisme els organitzaríem.

En definitiva, coincidesc amb vostè, aquest és un mercat
que hem de cuidar, i les relacions que hem establert a nivell
polític, jo crec que avalen les nostres empreses dins un mercat
oriental que no és fàcil, i que es necessita que les empreses
estiguin avalades per un govern; això els obre moltes de portes.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II.- Compareixença RGE núm. 4798/00, sol·licitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble Sr. Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre el
projecte guanyador del concurs d'idees per a la construcció
del nou recinte firal.

El segon punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, del
conseller d’Economia, Comerç i Indústria, per tal d’informar
sobre el projecte guanyador del concurs d’idees per a la
construcció d’un nou recinte firal.

El Sr. Conseller assisteix acompanyat del Sr. Jaume
Carbonero, director general d’Arquitectura i Habitatge, i del Sr.
Mateu Crespí, director general de Fires i Congressos de
Balears, SA.

Té la paraula l’Hble. Vicepresident del Govern i Conseller
d’Economia, Comerç i Indústria, Sr. Pere Sampol, per fer
l’exposició de la qüestió.
 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes de gràcies, Sr. President. Bé, crec que la necessitat
de construir un recinte firal pràcticament no està qüestionada
per ningú. El recinte firal actual, a més que s’ha quedat petit, ja
s’ha quedat obsolet, i s’ha demostrat amb la recent celebració
de la fira més important, Tecnoturística, que hem hagut de fer
una organització precària, en carpes, tot i que al final el servei
a les empreses crec que ha estat impecable. A la vegada que
abordàrem la necessitat de la construcció d’un recinte firal,
també pensàrem en recuperar un projecte que ja existia de
l’anterior Govern, de construir dependències administratives
també en aquella zona, allà on hi ha uns terrenys del Govern,
concretament de l’Ibavi, aquest solar en qüestió allà on està
projectat aquest edifici és de titularitat de l’Institut Balear de
l’Habitatge, i pensàrem que també seria important ubicar-hi tots
els serveis  que l’administració presta a les empreses, és a dir
tots  els serveis econòmics, inclosos els de la Cambra de
Comerç.

Hem de pensar que actualment la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria té dependències a set edificis de Palma, al
carrer de Sant Feliu, a la torre Asima, que hi ha la Direcció

General d’Indústria, que pagam un lloguer, al carrer Foners, a sa
Granja, és a dir l’edifici de la Conselleria d’Agricultura, al carrer
Palau Reial, que hi ha les oficines de l’Institut Balear
d’Estadística, que també pagam un lloguer; al carrer General
Ricardo Ortega, que també pagam un lloguer, que hi ha les
oficines de l’IDI; i a Fires i Congressos de Balears, a part de la
Cambra de Comerç. És a dir, que avui una empresa que ha de fer
determinades gestions pot haver d’anar a vuit dependències
distintes únicament en matèria d’economia. Aleshores
pensàrem que la unificació dels serveis econòmics concentrats
a un sol edifici només tendria avantatges, tant per les empreses
com per la pròpia administració, que la veritat és que perdem
una quantitat de temps, i a més a més que el servei que donam
a l’administrat és dolent.

El sistema que vàrem decidir a l’hora d’emprendre aquest
projecte va ser el de fer un concurs, pel qual vàrem demanar
l’assessorament del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears,
un concurs a nivell d’Estat, obert a tots els arquitectes que a
nivell internacional estiguin autoritzats per projectar a l’Estat
espanyol. La veritat és que la concurrència ha estat
importantíssima, s’han presentat 56 projectes, d’una gran
categoria; i jo, si ara m’ho permeten, a part d’entrar en més
valoracions, i sobretot d’escoltar-los, perquè l’objectiu
principal d’aquesta compareixença és presentar-los el projecte,
però sobretot escoltar-los a vostès  a dins aquest període que
hem obert d’escoltar l’opinió pública, volem conèixer també
quina és la seva opinió. Però si m’ho permeten, abans de tot
això, demanaria al president si autoritza la intervenció del Sr.
Jaume Carbonero, que a part de director general d’Habitatge, va
ser un dels participants del jurat. El jurat crec que
majoritàriament va estar format per persones de reconegut
prestigi, vertaders especialistes, totalment independents, com
el Sr. Alberto Campo Baeza, el Sr. Josep Llinars Carmona, el Sr.
Mariano Bayón Álvarez, l’arquitecte tinent batle d’urbanisme
de l’Ajuntament de Palma, el Sr. Rafel Vidal; el propi Sr. Jaume
Carbonero, el Sr. Pere Nicolau, i en representació del Col·legi
d’Arquitectes el Sr. Federico Climent. Crec que és un jurat del
més alt nivell que podíem trobar.

I per tant, si el president ho autoritza, demanaria al Sr.
Carbonero que ens explicàs per què el jurat es va decidir per
aquest projecte, quines virtuts hi va veure, i una segona
qüestió que també el jurat va tenir molt present, com s’integra
aquest avantprojecte a dins l’entorn no només de la ciutat de
Palma, sinó d’aquella barriada en concret. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Carbonero,
director general d’Arquitectura.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’HABITATGE (Jaume
Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President; gràcies, Sr. Conseller, per
donar-me la possibilitat d’explicar el contingut del debat -ho
faré d’una manera molt breu- que va tenir el jurat a l’hora de
valorar les 56 propostes que s’havien presentat a nivell
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d’avantprojecte per resoldre la problemàtica de l’edificació per
a un recinte firal d’uns terrenys que, com molt bé s’ha dit, estan
al polígon de Llevant, i estan dins una estructura urbana que
encara està per consolidar, i en conseqüència, com bé ha
explicat ja el conseller, es tractava, entre d’altres qüestions,
d’intentar valorar quina de les propostes configurava un espai
arquitectònic que confrontava o que donava peu a una
integració major amb les edificacions que hi haurà en el futur a
l’entorn, però que en aquest moment no hi són perquè, com he
dit, és una estructura urbana que encara està per consolidar.

Ja s’ha fet referència als membres del jurat. Només voldria
afegir que Alberto Campo Baeza és catedràtic de projectes de
l’Escola d’Arquitectura de Madrid, Mariano Bayón també és
catedràtic de projectes de l’Escola Superior d’Arquitectura de
Madrid, Josep Llinars és un arquitecte repetidament guardonat,
amb el premi (...) d’Arquitectura de Catalunya, de Barcelona; i
a més dels arquitectes locals que formaven part del jurat, com
Federico Climent, Pere Nicolau i jo mateix, hi havia la presència
de Rafel Vidal, que és a més d’arquitecte tinent de batle
d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma, Ajuntament de Palma
que havia signat amb el Govern de les Illes Balears un conveni
per tal de tirar endavant amb aquesta proposta, i per tal
d’integrar la proposta que resultàs del concurs a dins
l’ordenació urbanística que està estudiant l’Ajuntament de
Palma. A més a més, era important aquesta presència perquè el
propi ajuntament està redactant a més del Pla General que està
aprovat i està vigent, està redactant una proposta de
modificació de la façana marítima de Palma, que agafa fins i tot
aquests  terrenys, fins i tot els terrenys posteriors del polígon
de Llevant, fins arribar a la Soledat, a través d’un contracte amb
un urbanista català, està redactant una nova proposta que calia
que els membres del jurat coneguéssim a fi i a efectes de saber
com quedarà la imatge d’aquesta part de Ciutat i saber si les
propostes que es  presentaven tenien a veure..., si s’integraven
o no s’integraven en aquesta proposta.

El primer que va fer el jurat, immediatament després d’haver-
se constituït, va ser traslladar-nos al lloc, al solar, que és de
titularitat de l’Ibavi, on s’implantarà aquest edifici per tal
d’intentar entendre quin era l’espai, quin era el lloc per poder
valorar millor les propostes i un poc anar a allò que darrerament
és la teoria de l’arquitectura del lloc, és a dir, que l’arquitectura
que es pogués fer allà tengués molt en compte el lloc, i
nosaltres el coneixem, els  que hem viscut a Palma tota la vida i,
a més a més, hem tengut responsabilitats urbanístiques a la
ciutat el coneixem. Coneixem també, perquè l’ajuntament ens ha
convidat, quines són les propostes i les idees que té
l’ajuntament per a aquesta zona, però els arquitectes que
venien de fora, sobretot de Madrid, doncs mai no hi havien
estat, no ho coneixien i per tant era imprescindible. Per tant,
vàrem creure que amb aquesta visita, amb aquesta estada als
terrenys i tots els voltants, a tot l’entorn, aquest passeig era
imprescindible i començàvem a fer una feina que començava
amb bon peu, amb rigor, amb el coneixement de la situació dels
terrenys i del seu entorn.

Les propostes es varen estar valorant d’una manera
sistemàtica i llarga, és a dir, les sessions del jurat varen durar
tot el cap de setmana i jo he estat membre de jurats a diferents

concursos, també m’he presentat a diferents concursos amb
diferent sort, evidentment, com tothom, però per primera
vegada he de dir que no hi havia una o dues propostes
guanyadores  de sortida; és a dir, moltes vegades en un concurs
quasi immediatament es visualitza quin és el projecte que està
millor i, bé, és aquell, i després es comencen a donar voltes, i es
comença a valorar i tal, però ja hi ha una idea bastant
preconcebuda (...), però en aquest cas no va ser així, hi va
haver tota una sèrie d’aproximacions successives, vàrem anar
descartant una vegada i una altra projectes o avantprojectes
que semblaven que no eren els més adients, però sempre amb
una discussió molt alta, des d’un punt de vista del seu
contingut arquitectònic, tota vegada, a més, que bona part, jo
diria que la majoria, dels arquitectes que formaven part del jurat,
que a la vegada eren la majoria del jurat perquè a més dels
arquitectes hi havia altres membres del jurat, com el director
general de Fires i el representant del conseller, doncs la
discussió -deia- era una discussió amb un contingut
arquitectònic molt alt perquè ja dic que la majoria són
catedràtics de projectes, estan avesats a valorar projectes de
manera professional i amb un nivell de qualitat molt alt.

Doncs al final varen quedar un grup de projectes sobre els
quals s’havia de prendre una decisió, i després de valorar pros
i contres, per unanimitat de tots els membres del jurat,
arquitectes, i amb l’única abstenció que jo entenc, perquè
actuava amb representació del conseller, es va arribar a l’acord
que el projecte que millor complia amb els supòsits del
programa que s’havia establert en el concurs, que millor
s’integrava a l’entorn, era el projecte que es presentava sota el
lema de “Cecilia Ann”, que és en definitiva el projecte que aquí
es presenta en maqueta.

Com es va poder valorar la integració d’aquest projecte amb
l’entorn? Doncs evidentment com he explicat: en primer lloc
coneixent l’entorn i en segon lloc coneixent les propostes que
l’ajuntament té previstes per a aquest entorn, ja sigui a través
de les determinacions urbanístiques del vigent pla general, que
el teníem i el manejàvem, ja sigui a través de les propostes que
la setmana que ve sortiran a informació pública que ha redactat
a nivell d’avanç de planejament l’Ajuntament de Palma per
modificar l’ordenació d’aquesta zona.

Per altra part es va valorar també que l’edifici s’ubicàs i se
centràs en un punt referencial bàsic del polígon de Llevant i,
per tant, s’abocàs cap al polígon de Llevant i no cap a la mar,
tota vegada que entre  aquest edifici i la mar, i la primera línia,
existeixen encara uns terrenys edificables, amb ús residencial,
amb una densitat alt i amb un aprofitament alt, i i amb un
nombre d’altures també bastant alt. Per tant, la referència, la
idea del projectista de referenciar l’edifici com una fita, com un
punt important a l’ordenació urbanística del polígon del Llevant
i no de la façana marítima és un dels aspectes que es varen tenir
en compte com a un aspecte positiu.

També es va tenir en compte com a un gran aspecte positiu,
segurament el millor, del projecte l’organització en planta de la
proposta, és una organització especialment eficaç que permet
simultaniejar tres fires a la vegada, o una sola fira o dues
sumant els espais que estan destinats a això, i a més a més les
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circulacions amb els diferents usos que es pretenen, tant l’ús
de recinte firal com l’ús administratiu de conselleria, de Cambra
de Comerç, les circulacions interiors són unes circulacions que
estan molt ben plantejades i que funcionen molt bé.

També es va valorar de manera positiva que el llenguatge
arquitectònic que es presentava és un llenguatge arquitectònic
urbà; no és freqüent, no és en absolut freqüent ubicar un
recinte firal dins l’entorn d’una ciutat que està construïda o que
s’està construint, però dins l’entorn, dins el bessó de la ciutat.
Normalment, si vostès recorden altres recintes firals, de Madrid
i d’altres ciutats, però fonamentalment el darrer que s’ha fet a
Madrid, solen ser usos que s’expulsen del teixit urbà de la
ciutat i que tenen poc a veure amb l’entorn. De fet la majoria
recordam aquests recintes firals pel seu contingut interior dels
edificis, però no per la seva imatge exterior. Aquí els
projectistes de la proposta varen tenir en compte que aquest
serà un recinte que estarà dins la ciutat, dins una ciutat
construïda, on es podrà arribar a peu, en transport públic, si la
proposta de l’ajuntament tal com està plantejada tira endavant
s’hi podrà arribar en tramvia, i s’hi podrà arribar en cotxe,
evidentment, i que a més formarà part d’un teixit urbà
consolidat on hi ha uns usos residencials bastant densos, hi ha
una població que hi viu, i en conseqüència planteja un edifici
que té també resolta la seva pell exterior, i ja no és només una
organització interior com a recinte firal que funciona, sinó que
també la seva façana, la seva pell exterior és una proposta que
és urbana i que està pensada perquè la seva ubicació estigui en
un bocí de la ciutat que en un futur relativament pròxim estarà
construït, estarà habitat i formarà part com un altre qualsevol de
la nostra ciutat. Per tant, se supera un poc la idea de la nau
industrial indiferenciada que s’ubica als afores, als suburbis de
la ciutat i que poques coses té a veure amb el que nosaltres
entenem sempre com a una ciutat europea construïda i amb el
concepte d’edifici, carrer, plaça, vorera, proporcions, etc.

Per acabar he de dir que nosaltres, ja dic, va ser una
discussió difícil perquè hi havia moltes propostes; la majoria de
les propostes tenien un contingut alt, tant és així que el jurat no
es va conformar a donar els tres premis que estaven prevists a
les bases, sinó que va afegir, a proposta del membre més
significat del jurat, sobretot d’Alberto Campo i de Mariano
Bayón, va afegir cinc mencions més per premiar propostes que
havien arribat fins al final però que no havien pogut tenir premi,
i per tant vàrem pensar que només donar tres premis era poc
donat el contingut alt que tenien les propostes.

Llavors això va passar per un altre filtre, i és que a rel de les
informacions periodístiques en relació a la qualitat
arquitectònica de la proposta, el Col·legi d’Arquitectes va
creure necessari fer una exposició a la seu del Col·legi
d’Arquitectes amb totes les propostes que s’havien presentat
i fer també una sessió crítica, una taula rodona crítica en relació
a la proposta guanyadora, i jo vaig assistir a aquesta sessió
crítica i hi vaig assistir, en principi, també, amb un esperit
d’escoltar i de sentir quina opinió podia tenir en el nostre
col·lectiu professió el fet que aquesta proposta, signada a més
per un arquitecte conegut però no de rellevància internacional,
doncs  podia merèixer, i la veritat és que va ser molt constructiva

la sessió, la proposta jo crec que es va explicar -evidentment-
amb molt millors paraules i amb molt més coneixement de causa
per part dels autors del projecte del que jo he pogut fer aquí, i
s’ha de dir que hi havia bona part dels assistents que eren
arquitectes d’aquí que s’havien presentat al concurs i que no
havien resultat guardonats i, per tant, quan passa això sempre
es té una actitud més crítica cap al projecte que ha guanyat,
però hi va haver unanimitat, ho puc dir també clarament,
unanimitat quant a les intervencions en relació al fet que, de
tots els projectes que estaven allà exposats, que allà es veien
tots, aquest era el que presentava qualitats majors i que, a més,
aquest era un projecte magnífic i que significaria una
dignificació de la zona, que significaria un pas endavant en
l’arquitectura contemporània de la nostra ciutat.

Vull dir això perquè jo realment, a pesar que sempre, en nom
de la categoria que existia en el jurat, sempre davant una presa
de decisions t’entren dubtes, aquest segon filtre em sembla
important perquè ja no només ve d’un jurat molt constituït, sinó
que ve ja d’un estament professional que, a més a més, bona
part dels que hi assistien s’havien presentat i no havien
guanyat.

Res més. Conseller, moltes gràcies. President, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Té la paraula el vicepresident
del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Crec que així hem tengut una
informació de primera mà del jurat present dins..., del jurat que
va decidir el premi.

Jo vull afegir, abans d’obrir el debat, que ha existit una total
coordinació amb l’Ajuntament de Palma; era imprescindible, en
definitiva és un projecte que s’ha d’integrar dins el planejament
i el disseny que de la Palma del futur i, especialment, de la
façana marítima de Palma que en aquest moment té en projecte
l’Ajuntament de Palma, mitjançant un conveni firmat entre el
president del Govern i el batle de Palma, i quant a les
característiques els hem de dir que el quadre de superfícies
seria de 25.000 metres quadrats, aproximadament, per al recinte
firal distribuïts en tres pavellons de 5.200 metres cada un; la
resta són halls d’entrada, distribució, sales de reunions i
serveis  per a visitants. Un aparcament per a un total de 930
places, de 25.500 metres quadrats, i després oficines a les quals
estan prevists 3.150 metres quadrats per a la Cambra de Comerç,
amb un auditori compartit d’uns 500 metres quadrats.

Els pressuposts serien: el recinte firal, és a dir, que en total
serien 25.135 metres quadrats amb un pressupost estimat de
1.765 milions de pessetes; els aparcaments per a aquestes 930
places, 1.250 milions, i la superfície d’oficines, d’11.900 metres
quadrats en total, comptant també les dependències de la
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Cambra de Comerç..., faré una suma de cap..., uns 1.550 milions
de pessetes; em sembla que la suma dels tres, 1.765 més 1.250,
més aquests 1.550 farien els 4.579 milions de pessetes. En tot
cas llavors els faré una fotocòpia i tendran els metres i les
pessetes exactes.

Bé, quant al debat que s’ha produït i que jo vull que es
produeixi, jo he de dir que la primera setmana vaig quedar
profundament frustrat de la pobresa del debat que es va
generar al voltant d’aquest avantprojecte, i no només em va
provocar una profunda frustració, sinó una gran preocupació,
perquè fins i tot vaig arribar a pensar que..., mirin, que havíem
fet les coses bé, que havíem convocat un concurs, que havíem
elegit un gran jurat, però que aquest jurat tal vegada s’havia
equivocat i que l’avantprojecte guanyador no responia ni a la
sensibilitat ni a les necessitats de la ciutat de Palma i de l’illa de
Mallorca i de la societat de les Illes Balears, i fins i tot era
frustrant veure com, més que debatre sobre l’oportunitat i les
característiques d’aquest edifici, fins i tot es personalitzava
sobre mi, i vaig intentar retirar-me d’enmig com bonament vaig
poder. Supòs que m’interrogaran sobre quina és la meva opinió
personal, que els la donaré, naturalment; ara, serà una opinió
personal, perquè he delegat l’opinió del Govern en un jurat, i
això ho han de tenir molt en compte. En tot cas opinaré
personalment si vostès m’ho demanen.

A partir d’aquí crec que el debat s’ha racionalitzat, i
sobretot a partir del fet que el Col·legi d’Arquitectes obre
aquest projecte a l’opinió especialitzada del món urbanístic i
arquitectònic de les Illes Balears, i fins i tot hauran vist com
s’ha creat un grup d’opinió d’arquitectes i urbanistes
favorables a aquest projecte. Aleshores jo ja estic molt més
tranquil, és a dir, em preocupaven sobretot les condicions
estètiques d’aquestes torres, especialment la d’aparcaments,
que, clar, si això no surt bé ho tendrem de per vida. Naturalment
preveure això amb anterioritat, tot i que tenguem plànols i tot i
que tenguem aquesta maqueta, és molt difícil, i precisament per
això existeixen els tècnics en la matèria: els arquitectes, els
urbanistes, que són els que amb la seva experiència personal
ens diuen que aquest és un bon projecte. 

En tot cas jo voldria conèixer la seva opinió, primer quant a
la idoneïtat d’aquest projecte, que crec que en allò que fa al
recinte firal no ofereix discussió: la solució d’aquests pavellons
connectats entre ells permet una gran multifuncionalitat
d’aquest recinte firal, permetrà realitzar diverses activitats
simultànies, ja siguin fires, ja siguin exposicions, ja siguin
activitats culturals, etc., ha de ser un recinte obert a tota la
societat; però també els deman la seva opinió sobre
l’oportunitat de concentrar tots els serveis administratius
relacionats amb l’economia en un sol edifici, seria una espècie
de finestreta única concentrada en un edifici que des d’un
primer moment, tant la Cambra de Comerç com la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, vàrem valorar que era una
necessitat.

En tot cas tenen la paraula perquè jo voldria que avui
vostès fossin els protagonistes i ens donassin la seva opinió,
els suggeriments i els consells. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Procedeix ara la suspensió per
a un temps màxim de 45 minuts per tal que els diputats i els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes.

No? Continuam. Grups que vulguin intervenir? Per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Cecili Buele per un temps de deu minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Vicepresident i conseller d’Economia, Comerç i
Indústria, primerament des del Grup Parlamentari des PSM-
Entesa Nacionalista volem agrair i, a més a més, valorar molt
positivament la iniciativa del Govern de les Illes Balears de
comparèixe r voluntàriament, per pròpia iniciativa, davant
aquesta comissió parlamentària per explicar-nos el que se’ns ha
estat explicant respecte del projecte de recinte firal. A aquest
diputat, particularment, li interessava ben molt que aquest tema
pogués  esser tractat en aquest parlament no només per allò que
el lema que va ser aprovat du el nom en femení de qui parla, la
qual cosa ja dóna un cert atractiu personal, sinó sobretot pel
contingut del projecte i per les conseqüències que ha duit el fet
d’haver-se realitzat.

Volem agrair la presència en aquesta cambra del director
general d’Arquitectura, el Sr. Jaume Carbonero, com del director
gerent de Fires i Congressos, el Sr. Mateu Crespí, els quals,
sense cap casta de dubte, han contribuït positivament al fet que
això es dugui a terme.

Com analitzam nosaltres el que se’ns ha estat explicant?
Compartim plenament el fet de la necessitat d’un nou recinte
firal per a les Illes Balears. Entenem que l’actual recinte no
respon a les necessitats que tenen aquestes illes i que en fa
falta un de nou. Creim positiu també que s’intentin construir
aquestes  dependències administratives en terrenys de titularitat
de l’Institut Balear de l’Habitatge, en terrenys públics, a fi de
facilitar que els sectors econòmics tenguin més facilitats per
accedir bé sigui a una atenció pública, bé sigui a realitzar
aquelles accions que considerin que són oportunes fer en un
recinte adequat. La concentració d’oficines d’atenció al públic
a nosaltres ens sembla molt positiva.

També ens sembla molt positiu que el Govern de les Illes
Balears hagi volgut..., ho hagués pogut fer d’una altra manera,
però des del punt de vista de la nostra formació política, d’un
partit nacionalista, ecologista i d’esquerres com és el PSM-
Entesa Nacionalista, creim molt positiu que s’apunti a fer una
obra d’aquesta envergadura mitjançant un sistema de concurs,
i un sistema de concurs a nivell gros, a fi que hi pugui participar
tota aquella gent que hi estigui interessada, que tengui vàlua,
que pugui fer aportacions que siguin, diguem, les millors del
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nostre entorn. Molt més encara si això es fa amb
l’assessorament del Col·legi d’Arquitectes. El fet que hi hagi
hagut 56 projectes de gran categoria crec que ha de ser un
motiu de satisfacció per a aquesta comunitat autònoma, el fet
que el Govern de les Illes Balears hagi pogut aconseguir
aquesta participació i aquesta qualitat.

Valoram també molt positivament el fet que s’hagi duit a
terme a través d’aquest doble filtre al qual feia referència el
director general d’Arquitectura, primerament amb  aquest jurat
qualificador i, en segon lloc, amb l’exposició a la seu del
Col·legi d’Arquitectes. Aquest diputat no té cap casta de dubte
respecte de la valoració positiva que ha fet el director general
d’Arquitectura que, a més de ser director general
d’Arquitectura, és un gran coneixedor, un gran professional
dins el món de l’arquitectura, però també un gran coneixedor de
la ciutat de Palma, i això crec que l’avala com a una de les
persones que pot valorar més objectivament la situació.

Ens ha encantat que es començàs dient que fins i tot
físicament els membres del jurat varen voler fer-se presents en
aquell indret. Això, que pot parèixer de poca importància, per a
nosaltres en té molta, ja que molts d’aquests arquitectes
possiblement coneixen Mallorca des d’allà on són, però se’n
fan una idea distinta quan aterren, toquen mare i diuen “això ha
d’estar aquí”. No és el mateix fer un projecte des d’un despatx,
únicament, sinó que creim que és molt bo que se’l valori des
d’allà on ha d’estar físicament.

Precisament aquest lloc on ha d’estar és el que a nosaltres
ens resulta, diguem, la base de la nostra argumentació. El lloc
on ha d’estar -ho ha dit el director general d’Arquitectura- és el
polígon del Llevant; tots nosaltres el coneixem, és una
estructura urbana que encara s’ha de consolidar, és una
estructura urbana on s’han començat a fer des de fa anys, des
d’anys enrere, construccions de gran altura, construïdes per
immobiliàries adreçades a edificar, a aixecar edificis, habitatges
de gent. Hi viu gent, i en aquest polígon de Llevant si es
continuava construint únicament el que està previst que es
construeixi teníem una zona de Palma supersaturada
d’edificacions i de persones, supersaturada de construccions
a través d’empreses immobiliàries de caràcter privat, i tenim un
recinte, un tros de titularitat pública, de l’Institut Balear de
l’Habitatge, on hi ha el projecte de construir, d’aixecar un edifici
no d’habitatges; per tant això ja és positiu, aquest simple fet ja
resulta positiu, que no són habitatges; n’hi ha molts ja fets i
n’hi ha projectats fer moltíssims més amb tot el que això
comporta des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista
social i des del punt de vista econòmic, també.

Aleshores per a nosaltres és important l’indret. Està a
l’entrada del centre de la ciutat de Palma, actualment, -veurem
d’aquí a uns anys aquest punt cèntric fins a on s’haurà
desplaçat, però actualment està així- en un polígon de Llevant
i, al mateix temps, és per a una edificació d’una administració
pública. Volem fer esment d’aquests dos aspectes perquè
consideram que val la pena tenir-los en compte a l’hora de
valorar més positivament o més negativament un projecte
determinat.

També ens ha agradat -ho he dit- allò del segon filtre, on hi
ha una exposició a la seu del Col·legi d’Arquitectes i es veu que
les majors qualitats dels projectes recauen en aquest i també es
veu que és com un bon mitjà per dignificar aquesta zona de la
qual parlava, que nosaltres valoram que estava, o està, està
projectada massa saturada d’habitatges.

Bé, la valoracions que feim nosaltres és que aquest recinte
firal ens aniria molt bé valorar-lo des del punt de vista
econòmic, no només el que ens ha de costar la construcció, que
és important, que és bàsic, que és fonamental, sense la qual
cosa no es pot envestir tampoc de mala manera, però sobretot
els efectes econòmics un cop estigui fet, els efectes econòmics
tant per als sectors empresarials que hi puguin participar; pens
que ha de ser un recinte firal al qual també podran venir
empreses de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, crec que podrà
un recinte foral obert cap a la societat de les nostres illes, crec
que pot ser un recinte firal que dinamitzi la ciutat de Palma, que
dinamitzi l’illa de Mallorca, i pensam que pot ser un recinte firal
que des del punt de vista econòmic marqui aquest futur
d’aquestes  illes nostres. Si em permeten remarcaré el que ja hem
dit aquests dos dies de fer avançar aquest país nostre cap a un
futur molt millor dins Europa en tots els aspectes, també en
aquest aspecte, amb més grans dosis de confiança per part de
tots els sectors socials.

En segon lloc, també destacam els aspectes urbanístics:
manco habitatge, recinte públic, proposta de modificació del Pla
general d’ordenació urbana, se’ns ha parlat d’un avanç del
planejament relativament immediat, i llavors els aspectes
socials, i amb aquests tres aspectes nosaltres consideram que
el projecte que se’ns ha estat presentat mereixeria tenir tot el
suport, no ja dels membres d’aquesta cambra, sinó del conjunt
de la societat, si és que realment aspiram a tenir un futur que
sigui molt millor que el nostre passat i que estigui obert a les
noves tècniques, a les noves tecnologies.

Jo voldria, així mateix, remarcar que en un edifici d’aquestes
característiques nosaltres no hem vist els aspectes tècnics,
però sí que insistirem, si és que es du a terme tal com està
planificat, insistirem en la necessitat que sigui una construcció
en què es tengui molt en compte tot el que són els aspectes
ecològics d’un edifici construït  per una administració pública
pel que fa a estalvi d’energia, pel que fa a utilització d’energies
renovables, pel que fa..., i sí que voldríem remarcar que per a
nosaltres la qüestió de les altures no té res a veure en contra
dels  aspectes ecològics, tot depèn de com es faci. Pel que fa als
aspectes estètics ja sabem que l’estètica té uns valors molt
relatius, molt relatius en tant que, obres que s’estan fent avui
i que poden ser molt criticables avui i que no tenen el suport
avui, al cap d’uns anys resulta que són obres emblemàtiques i
d'això els arquitectes ens poden donar molts d’exemples, com
ens en poden donar els pintors, com ens en poden donar els
artistes. Artistes que han mort dins la misèria, amb el pas del
temps resulta que hi ha gent que s’enriqueix amb el valor que
té allò que no valia res. 

Nosaltres posam tota la nostra confiança en el Govern de
les Illes Balears, en el procediment que ha seguit per arribar a
aquesta conclusió, en les aportacions que han fet els tècnics
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del Col·legi d’Arquitectes, en els filtres per allà on s’ha passat
i pensam que també en l’obertura que té aquesta societat illenca
nostra que vol mantenir el seu lideratge, no només en
qüestions d’atenció turística, sinó també en altres aspectes com
podria ser aquest d’un recinte firal a la ciutat de Palma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, vull agrair des del Grup Parlamentari Socialista la seva
presència aquí per aquesta compareixença, que valoram
positivament que hi hagi aquesta voluntat del Govern
d’informar el Parlament. Jo vull recordar que aquest
avantprojecte es va fer públic dia 9 de novembre, aquest
avantprojecte guanyador, i dia 15 ja entrava dins aquest
parlament aquesta petició de compareixença.

Entenem que el tema de fires és una qüestió important, tant
per la seva evolució aquests darrers anys com per l’atractiu que
té quant a èxit de públic, les xifres de negocis o també les
activitats que mou, vostè ho comentava ara mateix, en la
mateixa  Fira Tecnoturística. Per tant, ens permet compartir
conveniència i aquesta necessitat d’aquest nou recinte firal i
també d’integrar aquestes dependències a què vostè feia
referència de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Per
tant, pensam que és una bona iniciativa del Govern, és una
bona iniciativa d’aquesta conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, aquest repte del nou recinte firal. 

Es tracta per tant, d’un recinte que s’ubica al polígon de
Llevant, lloc on, encara que a un altre lloc, dins aquesta zona
s’han fet la majoria de fires aquests darrers anys, però també ha
de ser -insistim- un projecte integrador, perquè ha de tenir
aquest efecte multiplicador, aquest efecte de millora de tota
aquesta zona. Entenem també que és bo el procediment de
convocar un concurs d’idees, amb un jurat que vostès han fet
especial menció, tant vostè, Sr. Sampol, com el Sr. Carbonero,
un jurat de prestigi i que per unanimitat es valorés aquest
avantprojecte, de tot un conjunt de 56 presentats, aquest
projecte “Cecilia Ann” a què es referia. Per tant, estam ben
convençuts  que aquest govern estudiarà a fons aquest projecte
i, ben clar, amb un criteri basat en un urbanisme equilibrat i
evidentment també integrat dins l’entorn i sobretot allò que
potenciï aquesta activitat que suposin les fires. 

No vull acabar i vostè que reclamava quasi amb
preocupació aquest debat que s’ha començat a generar però
encara poc, com vostè feia menció; el Sr. Buele també en feia
referència i per tant, començaria per aquestes dues torres de 10
plantes; així i tot en relació al volum no pareix exagerada
aquesta alçada, mirant el volum. Vostè s’ha plantejat qualque
possibilitat de mantenir aquest volum, però soterrar les plantes,
encara que ja dic amb tots els dubtes, ho faig com una pregunta

perquè poden perdre el que és l’estètica del conjunt del
projecte. En tot cas també tenc present les manifestacions que
hem vist durant aquests darrers dies d’aquests grups d’opinió,
era important l’opinió d’aquests experts, d’aquests arquitectes
que eren favorables al projecte.

No vull acabar tampoc sense plantejar una altra qüestió: si
s’havia passat qualque tipus d’informació. Jo entenc que un
equip que es presenta a un concurs sempre ha de conèixer
l’entorn, però si hi havia informació acurada no tan sols de la
situació d’aquesta zona en aquests moments, sinó també de les
previsions que hi ha en relació a l’urbanisme de cara al futur
dins aquest polígon de Llevant. I després si al plec de
condicions s’havien especificat no només les qüestions
econòmiques, és a dir, si hi havia condicionants molt concrets
per ajustar-ho a tot aquest entorn d’ara i al futur d’aquesta
zona. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En nom del Partit Popular volem agrair
també la presència del Conseller d’Economia, Comerç i Indústria
per explicar el projecte d’aquest recinte firal. Dic explicar el
projecte, perquè ens agradaria saber també més la seva postura
i la postura del Govern al respecte.

Començar dient i crec que és sabut per part  del Sr. Sampol
de l’interès que té al Partit Popular en què es dugui endavant la
construcció d’un recinte firal per a nosaltres. Ja li vaig dir amb
motiu (...) que li vàrem fer, que també era uns dels temes
prioritaris dins el programa electoral nostre i que ja feia temps
que es volia dur endavant aquesta iniciativa però, clar, hi ha
d’haver la disponibilitat econòmica adient i pensam que amb els
pressuposts  que té ja la comunitat autònoma sí que és el
moment d’afrontar aquesta necessitat, que crec que estam tots
d’acord en la seva necessitat.

Però abans una prèvia, Sr. Conseller. A principis d’aquesta
legislatura, recordarà vostè que li vaig fer una pregunta en
qüestió i feia referència a quina possible ubicació pensava el
conseller que s’havia de dur aquest recinte i amb quins criteris,
és a dir, que pensàvem per part nostra que la ubicació del
recinte firal havia d’estudiar-se en base a uns criteris pel que fa
a impacte, a disponibilitat de terrenys, costos, aparcaments,
transport públic..., en definitiva, una sèrie d’ubicacions; vostè
va dir que en manejava tres en aquell moment, concretament
avui ha fet referència a una d’elles que era sa Granja de la
Conselleria d’Agricultura i, a més d’aquesta que vostè ha
proposat, si no record malament també hi havia l’aeroport, no
estic massa segur si aquesta era la tercera o no, a més crec que
va dir que hi havia contactes amb l’aeroport, que hi havia
negociacions. Nosaltres una pregunta que faríem, primer de tot,
és per què la decisió d’aquesta ubicació i per què no aquelles
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altres dues o una altra possible? És a dir, què ha primat dins
aquest criteri per decidir construir-lo dins aquest solar dins el
polígon de Llevant i no a un altre indret? 

La segona qüestió que plantejaríem és a veure -i aquí la Sra.
Amer hi ha fet també referència- és a veure aquestes bases del
concurs. Vostè ha dit que era un concurs obert, el Sr.
Carbonero crec que ho ha dit, he entès que deia obert als
professionals, no sabem si aquest concurs era obert pel fet que
emmarcava o no característiques, és a dir, què es demanava que
havia de complir aquest concurs, aquest projecte?, i per fer
aquest concurs d’idees? Ens imaginam, perquè si no no crec
que ho haguessin aportat, que demanaven aparcament,
demanaven també aquest edifici administratiu, a més del recinte
firal en si mateix, però quines característiques, quines
especificacions, quines necessitats creu vostè que havien de
menester?, i per tant reflectia segur, ens imaginam..., però que
ens agradaria saber aquestes bases del concurs.

Una qüestió que se’ns acut i també ho hem de demanar, és
si dins aquest criteri d’ubicació del polígon de Llevant es té en
compte o no allò de què n’hem parlat moltíssimes vegades, que
era el palau de congressos; què en pensa el conseller? ha a
d’haver-hi un palau de congressos a prop d’un recinte firal?,
que no té res a veure, el palau de congressos pot estar enfora,
s’ha tengut en compte aquesta qüestió del palau de
congressos?, perquè, clar, llegim per la premsa que hi ha la
possibilitat d’uns solars de GESA, però no sabem després si
realment hi ha res més o no, perquè les notícies que surten a la
premsa són contradictòries. Nosaltres pensam, Sr. Conseller,
que és importantíssim que el palau de congressos estigui
juntament o molt a prop del palau firal. Ho entenem així perquè
totes  les fires necessiten un espai per poder debatre i fer les
conferències oportunes de suport també a les empreses i
expositors, però el que sí és ben cert i està demostrat arreu del
món és que tots els congressos duen una part d’exposició,
perquè són precisament aquestes cases comercials les que
esponsoritzen, si no en tot, en part els congressos. A nosaltres
també ens interessa saber quin és el posicionament del Govern
respecte d'aquest palau de congressos, si és una idea que a té
abandonada o si és una idea que pensa que s’ha de fer i a més
que s’hagi de poder fer a prop. 

Una de les qüestions que també plantejam Sr. Conseller, és
que ens agradaria saber realment la seva posició, és a dir, què
pensa vostè? Perquè clar, vostè ha anomenat les persones que
formaven part d’aquest jurat, vostè no s’ha anomenat a vostè
mateix i no s’ha anomenat supòs perquè ha anat alerta, perquè
vostè al jurat no hi va ser; sabem idò que els directors generals
varen defensar aquest projecte, però clar, vostè no hi era quan
el jurat -que vostè n'era el president però vostè no hi va assistir,
al jurat- per tant, ens agradaria saber si vostè ho ha dit, però jo
m’agradaria saber-ho més rotundament, perquè és clar, a
nosaltres ens agradaria saber la postura seva i quina és tota la
postura del Govern. Vostè s’ha queixat d’aquest debat que es
va produir dies després, però em permeti, crec que vostè també
és una miqueta responsable que es produís aquest debat,
perquè si la premsa reflecteix el que realment es va dir, pareix
que vostè en un moment determinat també es va qüestionar fins
i tot canviar el projecte, rebaixar l’alçada d’aquestes torres.

Una de les qüestions, a més, és que tampoc coneixem
l’opinió de tots els grups i tots els partits polítics, perquè
només han intervingut dos partits i el Partit Popular el tercer;
per tant, crec que l’opinió dels altres partits és important,
perquè jo crec que en un tema com aquest hauria de sortir el
màxim de consens, no crec que sigui bo que es faci un recinte
firal i que hi hagi opinions diferents, perquè al cap i a la fi si
volem un edifici que sigui emblemàtic i respongui a unes
necessitats  seria molt bo que ens poséssim d’acord al respecte.

I miri, jo li he suscitat una sèrie de qüestions que per a
nosaltres són bàsiques per poder-nos definir al respecte, però
n’hi ha una altra i és que parlam d’un pressupost total de 4.500
milions del projecte, quan en realitat el recinte són 1.700; és una
decisió del Govern si vol fer recinte firal i l’edifici administratiu,
però nosaltres pensam que tampoc no és una cosa que hagi
d’anar lligada, és a dir, es pot construir un recinte firal i l’edifici
administratiu es pot construir a un altre indret o no construir-se,
això ja és una voluntat i una decisió del Govern. El mateix que
els  aparcaments; els aparcaments aquí, segons ens ha dit i
figura, tenen un cost de 1.250 milions de pessetes, són uns
aparcaments en alçada; supòs que va agradar bastant aquest
projecte, dels membres del jurat, a qui va ser l’arquitecte dels
aparcaments de l’aeroport, supòs que al Sr. Nicolau li va
agradar molt perquè està dins la seva mateixa línia. Jo ja li dic
que em semblen bé, els aparcaments en alçada, no d’aquest
recinte en concret, sinó em sembla molt bé que hi hagi
aparcaments en alçada a Mallorca, hi són arreu del món i aquí
a Mallorca no en tenim no sé per què. No cal anar per avall, fins
i tot, són més segurs els aparcaments en alçada perquè tenen
més ventilació que els  que es fan dins els soterranis, però en
definitiva, Sr. Sampol, prendre una decisió de recinte firal
mesclada amb aparcaments i mesclada amb les oficines em
cregui que és una decisió per a nosaltres ens és difícil poder
prendre en aquests moments. El que nosaltres defensam és que
es dugui endavant la construcció del recinte firal, però allò que
no vinculam d’una manera com vostè ha presentat en aquest
projecte és que forçosament hagi d’anar el recinte firal amb allò
que és la torre d’aparcaments i la torre administrativa, que el
cap i a la fi pareix que és la polèmica que hi pot haver, perquè
tenim que la polèmica la centram bàsicament damunt el que són
aquestes dues torres.

Jo demanaria idò, Sr. Conseller, si em pogués respondre un
poc aquests dubtes que he plantejat al principi, que no és ara
que els deman, sinó que ja els vaig formular a principi de
legislatura, com vostè sap molt bé i, bé, vostè aquí avui ens du
una maqueta i un projecte que nosaltres estudiarem però, clar,
el tema de les torres té una problemàtica que vostè ja ha
anunciat: que s’ha de modificar el pla general, pareix esser; no
és que ens oposem amb rotunditat a aquest projecte, sinó que
a nosaltres ens agradaria més poder saber totes aquestes altres
decisions perquè pensam que si ens poguéssim anar a una
zona, tal vegada..., però desconec els criteris com deia, que es
pogués  evitar el tema de fer els aparcaments, per ventura ens
evitaríem una despesa no dic necessària, però sí que ens
evitaríem molta despesa que per ventura no hi ha necessitat.

Es plantejava el tema de sa Granja; pareixia també que
podria ser una bona ubicació, que hi tenia cabuda el recinte
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firal, tenia aparcament, tenia també transport públic i a més allà
també s’hi podia fer un palau de congressos.

Aquests  són els nostres dubtes, els primeres són
d’ubicació, són els criteris d’aquesta ubicació i si hi ha altres
indrets on es complissin millor aquestes finalitats i, quant el
projecte, em cregui que nosaltres defensam que es faci el
recinte firal i el projecte en el seu conjunt amb els tres apartats.
És un projecte que estudiarem amb afecte i li assegur que en el
Partit Popular prendrem una determinació i un posicionament
clars al respecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors
diputats  per les seves aportacions; intentaré respondre algunes
qüestions que s’han plantejat.

Efectivament, com deia el Sr. Buele uns dels aspectes
fonamentals  és la millora de la zona del Polígon de Llevant, que
recordin que era un plantejament dels veïns d’aquella zona, que
demanaven que no hi hagués tanta concentració d’habitants i
històricament han sol·licitat la construcció de dependències
administratives que ajudassin un poquet a descongestionar,
que no hi hagués tanta concentració de població dins una
mateixa zona. Aleshores dins aquesta mateixa reflexió ja
contestaria al Sr. Oliver sobre els criteris que han decidit la
ubicació.

Inicialment el Govern tenia uns terrenys disponibles a sa
Granja, uns altres a Son Ferriol també, a l’aeroport no hi ha
terrenys disponibles, si bé es va fer una consulta amb el
director de l’aeroport, però, la veritat, els plans d’expansió que
té l’aeroport ja ocupen tota la disponibilitat que actualment té
de solars; per tant, l’aeroport també està descartat, tot i que no
entràrem a negociar preus, i quedava el polígon de Llevant. Bé,
s’elegeix el polígon de Llevant, primer perquè hi ha una
disponibilitat de terrenys i a més milloren l’entorn, l’Ibavi no
pot construir més habitatges socials en aquesta zona, i segon,
pel tema de les comunicacions; és la zona més ben comunicada,
molt a prop de l’Aeroport de Palma, amb un projecte de
transport  públic, que no sabem quan serà realitat, però tant
l’Ajuntament de Palma com el Govern de les Illes Balears han
manifestat reiteradament la intenció de connectar amb tren,
tramvia, Palma i l’aeroport, que passaria justament per allà; per
tant, hi  hauria unes comunicacions de transport públic de
primer nivell. Per tant, es decideix la ubicació per aquestes
característiques. 

Hi ha una altra cosa que també aprofit per entrar en el tema
del palau de congressos. Els primers mesos parlàrem amb el
conseller de Turisme de la possibilitat de fer aquest projecte

conjuntament, però immediatament vàrem veure que, així com
el recinte firal sempre tendrà una gestió pública, tot i que estam
oberts a donar entrada a la iniciativa privada dins la gestió, ja
sigui mitjançant la Cambra de Comerç o associacions
d’empresaris, un palau de congressos ha de tenir una gestió
privada i, per tant, la gestió privada s’ha d’implicar en la
construcció i el finançament d’aquest palau, i vàrem veure que
si esperàvem que es donessin les dues confluències
d’interessos públics i privats passarien anys sense encetar cap
dels  dos projectes. En tot cas s’ha de dir que la ubicació que
l’Ajuntament de Palma té prevista per a aquest palau de
congressos, si qualque dia s’arriba a construir, està
suficientment a prop d’aquest solar per tal que es puguin
complementar equipaments, que tant el palau de congressos
com el recinte firal es puguin utilitzar conjuntament quan la
societat ho requereixi.

Efectivament també entraria en el tema de les bases. Bé, aquí
hi ha tota la documentació i més que es va aportar als
concursants; per tant, informació de la zona, fotografies aèries,
fotografies de la zona, les característiques del Pla general de
Palma, tot i que no es necessita la modificació del pla general,
pareix, perquè basta la modificació del pla parcial, és a dir, que
el pla general ja va preveure que amb una simple modificació
del pla parcial ja es podrien requalificar els usos i la volumetria
d’aquestes parcel·les. Aquí hi ha tota la documentació que es
va aportar als arquitectes i em permetin que no m’estengui més
perquè... 

En tot cas sí que dins les bases es valorava el preu, és a dir,
posàvem un condicionament de preu que no fos excessivament
exagerat i també les bases establiren que es valorarien totes les
incorporacions mediambientals. De fet pocs projectes, jo ho he
de reconèixer, tengueren en compte la incorporació d’energies
renovables, però ja hem parlat amb l’equip redactor de
l’avantprojecte guanyador i una de les exigències del Govern i
que està disposat a incorporar l’equip redactor és que sigui no
només un edifici emblemàtic des del punt de vista
arquitectònic, que això veurem com sortirà, sinó un edifici
modèlic des del punt de vista mediambiental, en el sentit que
sigui un edifici eficient energèticament i que incorpori al màxim
totes  les energies renovables, i precisament una de les feines
que he fet aquesta setmana passada, que vaig ser a Estrasburg
i Brussel·les, va ser la de cercar finançament per a aquest
projecte quant a la utilització d’energies renovables, i si bé
encara és prest existeixen alguns programes als quals ens
podem acollir i podem presentar aquest projecte per tal que la
part de sobrecost per a la utilització d’energies renovables
pugui ser finançada per la Unió Europea.

Bé, la possibilitat de soterrament ve molt condicionada pel
nivell freàtic d’aquesta zona. Naturalment la tecnologia actual
permet fer edificis dins la mar; ara, això  significa un sobrecost
importantíssim que ha valorat l’equip redactor d’aquest
avantprojecte; aleshores el preu condicionava que no
poguéssim anar en profunditat; així i tot s’ha de tenir en compte
que hi ha tot un soterrani que preveu aparcaments tan per a les
dependències administratives com per als expositors del recinte
firal, que tenen els aparcaments a baix i, així i tot, tot allò que és
la càrrega i descàrrega està previst que sigui pel soterrani de
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l’edifici. Això va ser un dels temes que ens va agradar més, una
de les solucions al recinte firal que ens va agradar més;
actualment veim quan es munta una fira que tot l’entorn està
col·lapsat per vehicles, camions que descarreguen, provocant
unes molèsties (...) als veïns del polígon de Llevant, i en aquest
cas es preveu que tota la càrrega i descàrrega es pugui fer
interiorment, que és una gran solució.

Bé, quant al pressupost deixaré la postura personal al final,
perquè quant el pressupost es farà amb endeutament, o sigui,
els pressuposts tant de Fires i Congressos com del Govern no
permeten unes obres d’aquestes característiques; per tant,
s’haurà de fer a través de Fires i Congressos; d’aquí s’ha de
descomptar, d’aquests 4.500 milions de pessetes, la part
corresponent a la Cambra de Comerç, que ara està per calcular
tant el cost de l’edifici com la part proporcional del solar, que
també se n’haurà de fer càrrec la Cambra de Comerç. Jo crec que
això es pot estimar entre 500, 600 i 700 milions de pessetes.

Bé, la postura de tots els partits; jo estic aquí per conèixer-
la; ens fa falta un partit que ja ha manifestat la seva postura
públicament i, en tot cas, jo la valoro en allò que suposa de la
representació social que té aquest partit, per tant a mi
m’agradaria que avui hagués estat present aquí, perquè va fer
uns dels  pronunciaments a priori, sense conèixer el projecte,
fins i tot desqualificant el mètode seguit. Ara, en tot cas sabem
que una part de la societat de moment ha desqualificat aquest
projecte, bé, en una part del percentatge que això significa.

Personalment, jo la primera vegada que vaig veure aquest
projecte ja vaig veure que les dues torres serien polèmiques, tot
i que vostè sap que hi havia no un projecte, sinó un estudi
previ que havia encarregat Fires i Congressos i que estava dins
els  arxius de Fires i Congressos, que ja preveia curiosament dos
edificis administratius de 10 plantes, ja els he parlat que hi
havia aquest famós projecte. Clar, inicialment jo poca cosa
podia dir perquè si el concurs no solament no ha estat declarat
desert  pel jurat sinó que fins i tot ha donat 5 mencions d’honor
a altres projectes presentats, aleshores assumim aquest
projecte i aleshores hem de ser conscients que si no es realitza
aquest projecte o com a mínim si no es pacten les modificacions
que l’Administració exigeix a l’equip guanyador se’ns poden
demanar indemnitzacions per valor del premi. Quin és el premi?
La redacció i la direcció tècnica d’aquest projecte, que ara,
juntament amb el Col·legi d’Arquitectes, estam fent feina per
avaluar els honoraris, però jo crec que l’equip guanyador ens
podria reclamar els honoraris de redacció i de direcció d’obres
que poden anar de 100 a 200 milions de pessetes. 

Ara bé si la resposta social hagués continuat amb les
opinions dels primers tres o quatre dies, jo crec que ens
hauríem hagut de replantejar aquest projecte i fins i tot, donat
el cas, si hi ha un vertader rebuig social i un vertader rebuig del
món polític i un rebuig dels especialistes és millor per a la
societat indemnitzar que no construir un edifici que no hagués
agradat a ningú. Jo immediatament, per tant, vaig dir que a mi
personalment aquestes dues torres em preocupaven, i si aquest
era el sentit de la majoria de la societat, evidentment ho hauríem
de replantejar. Si les opinions haguessin continuat en la línia
dels  primers dies jo hauria intentat negociar amb l’equip

redactor la supressió d’aquestes torres, en el benentès  que si
l’equip redactor s’hagués plantat i hagués dit que no volia que
li desvirtuassin el projecte només quedava una solució. que era
la indemnització; jo crec que afortunadament el tema s’ha
reconduït. 

Jo a nivell personal li confés la meva inquietud pel resultat
final des del punt de vista estètic; coincidesc amb vostè, Sr.
Oliver, en el fet que els aparcaments en altura no ens han de
preocupar; com ha dit el Sr. Buele fins i tot el nostre partit ha
proposat aquesta solució per a la ciutat de Palma, i el que sí que
vull dir és que preferesc aquesta solució per al recinte firal a
una solució en explanada, perquè basta veure l’impacte visual
que tenen aquestes explanades de vehicles a l’entorn de
l’aeroport de Palma d’aquests vehicles de lloguer. Per tant, jo
crec que una altra de les solucions valentes d’aquest projecte
és que no deriva la solució, no cedeix la responsabilitat a
l’Ajuntament de Palma, no crea uns problemes als veïns de la
zona, sinó que proposa una solució, intenta resoldre el
problema, i jo crec que aquesta és una solució valenta que no
només..., únicament no ha de ser una solució per al recinte firal,
sinó que crec que són uns aparcaments que han d’estar oberts
permanentment i poden ajudar l’Ajuntament de Palma a resoldre
problemes d’aparcament, que quan aquest polígon estigui
construït definitivament existiran sense cap dubte en aquella
zona.

Aleshores, el meu dubte personal quant a la construcció
d’aquest edifici d’aparcaments en altura no és perquè siguin
uns aparcaments en altura, sinó perquè jo, com a profà en la
matèria, no veig que estèticament aquesta torre pugui millorar
aquell entorn. M’ha tranquil·litzat parlar en dues ocasions amb
qui és el redactor del projecte, amb la junta directiva del Col·legi
d’Arquitectes, assistir a l’exposició que es va fer al Col·legi
d’Arquitectes, veure les opinions que han sortit a posteriori,
i en aquest sentit, quan tots els especialment, pràcticament per
unanimitat, ens diuen que estiguem tranquils i que aquest
projecte serà bo, aleshores jo com a governant em fii, tot i que
a nivell personal mantenc aquestes reserves i aquesta inquietud
que és ben legítima. Ara, en tot cas jo insistesc: des del moment
en què el Govern va delegar en un jurat aquesta opció, hem de
confiar en aquest jurat.

Bé, en tot cas si ha quedat cap tema pendent, -no he pres
més notes, crec que no em queda cap tema pendent- crec que
tenen un altre torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè amb la meva
intervenció, és clar, tampoc no he volgut atendre..., ajustar-me
només a la qüestió de les altures, que sembla ser que és el
problema seriós que presenta aquest projecte. És un projecte
que en presenta 15, d’altures, 15 altures en un entorn d’entre 16
i 18 plantes. Convé tenir-ho en compte, això, i convé tenir en
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compte que és entre 16 i 18 plantes de propietat privada on es
proposen 15 plantes, 15 altures de titularitat pública. És un
element a reflexionar.

En segon lloc, a la ciutat de Palma, a Mallorca en general,
falten llocs d’aparcament per a cotxes. No sé si ha quedat
suficientment clar, però llegint una miqueta el projecte no és
que això sigui un aparcament només per a la fira de congressos,
és un aparcament que està obert, pot contribuir a ajudar a fer
que s’eviti circulació de vehicles cap al centre de la ciutat de
Palma, cosa que aquest diputat, quan exercia com a regidor a
l’Ajuntament de Palma, va fer propostes molt concretes de
construcció d’edificis per a aparcaments de cotxes a les
entrades de Palma, no a una entrada, sinó a cinc o a sis, perquè
consideram que és l’única fórmula que es coneix fins ara per
evitar aquest caos circulatori que s’està produint a la ciutat de
Palma, i en conseqüència aquest podria ser un dels elements
que contribuís a millorar la circulació interna de la ciutat de
Palma.

I finalment jo volia acabar..., no som un entusiasta d’aquest
projecte, però sí que des d’aquest grup parlamentari jo he de
reclamar que hi hagi la gosadia política d’atendre una necessitat
que cada vegada és més creixent a les nostres illes, com és la
quantitat de cotxes, i si aquesta torre que està aquí projectada
ha de servir per contribuir a solucionar aquest problema,
nosaltres creim que es necessita tirar en davant el projecte fent
totes  aquelles rectificacions que s’hi puguin fer, però que en un
principi, com a projecte original, no crec que sigui gens
desgavellat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Vull començar una vegada més
donant les gràcies, i repetir-ho, al Sr. Conseller per les seves
explicacions, però li he de dir, Sr. Conseller, que també crec que
hem començat al revés, o també ho ha fet vostè un poc al revés,
perquè ens du aquí un projecte ja acabat, ja un avantprojecte,
quan vostè sap que nosaltres havíem demostrat i continuam
demostrant moltíssim d’interès per aquest tema, però que
havíem demostrat un interès sobre la ubicació i sobre els criteris
i estudis, i poder prendre aquesta decisió. Bé, sembla ser que
vostè la va prendre, vostè ha triat una ubicació, vostè ha
decidit fer el palau de congressos amb la torre administrativa i
els  aparcaments, lògicament, també, i ho ha decidit fer aquí. Bé,
a nosaltres ens sembla bé que vostè prengui aquestes
decisions. A nosaltres ens hagués agradat saber quines
ubicacions hi havia i quines possibilitats donaven aquestes
ubicacions, perquè em parla que no es podia fer conjuntament
palau de congressos i recinte firal. Jo no he fet referència a això,
ja sé que no, només ens faltaria, sinó que el palau de
congressos pugui estar en el seu dia, si n’hi ha d’haver, que

també és un tema en què ens hauríem de posar d’acord, hauria
d’estar molt a prop. 

Gestió privada, totalment d’acord, totalment d’acord. Celebr
que coincidim perquè al cap i a la fi coincidim en bastants de
punts, no estam tan enfora en tantes coses, només és la visió
i la manera d’arribar-hi, però tal vegada el que sí és segur és que
no hi haurà un palau de congressos si no el fa el Govern;
l’empresa privada no crec jo que faci un palau de congressos,
crec, no ho sé, però no és la qüestió, aquesta, eh?, només és de
cara al futur de si hi pot esser o no.

Miri, em diu que un dels punts bàsics pel qual han decidit
el polígon de Llevant ha estat per la petició dels veïnats. Bé, jo
crec... Un, un, que és un; també per la facilitat de transport
públic, l’enllaç amb l’aeroport, etc. Bé, ara s’està construint un
polígon devora l’aeroport, que també podria ser un bon lloc per
fer-hi el recinte firal, està molt a prop de l’aeroport i ben
comunicat que estaria també amb Palma; és igual, no en farem
qüestió. Bé, si aquest recinte firal a més arregla un problema
que té la ciutat de Palma, (...), però jo crec que és l’Ajuntament
de Palma el que ha de resoldre els seus problemes.

Miri, Sr. Sampol, jo crec que si hagués encomanat aquest
projecte només com a recinte firal tenc la seguretat que no
tendria aquestes altures, i tenc la seguretat que si vostè
encarregàs un projecte de la conselleria, tenc la seguretat que
tampoc no tendria aquesta altura, que és al cap i a la fi la
problemàtica que pareix que hi ha en el carrer.

Una pregunta que faig i se m’havia oblidat a la meva primera
intervenció és si a l’actual recinte firal, ja sé que el solar és del
Govern, és d’Ibavi, no és de la conselleria, però si ha pensat tal
vegada de construir la conselleria aquí on hi ha el recinte, una
vegada que es  fes el recinte? En una paraula, ha pensat vostè
en el fet de poder xapar aquest projecte i fer el recinte firal?,
perquè pareix que ara estam lligats a recinte firal i conselleria, és
a dir, dues necessitats, que jo no neg, les hem ajuntat i, clar, si
començam a ajuntar moltes necessitats, al final el que feim és
que el projecte moltes vegades és inviable. Per ventura és millor
escometre les necessitats d’una en una i separar-les. 

No ho dic, Sr. Sampol, i vostè em coneix, és a dir, quan
nosaltres vàrem presentar, que vostè ha fet referència a un
projecte de 10 plantes que hi havia a fires, bé, m’alegra que ho
hagi trobat, vol dir que no ens n’hem duit les coses, com moltes
vegades s’ha dit, però això no és un projecte sinó que és molt
a títol d’idea perquè, si no ho record malament, per ventura són
cinc o sis pàgines en el sentit que era veure una visió de si hi
cabia o no hi cabia, que era el primer, dins aquest terreny un
edifici i, a més, això record que es va encarregar devers l’any 92,
que era també quan hi havia la crisi econòmica més forta
d’aquests  darrers 50 anys, que, per tant, el Govern també tenia
pocs recursos, que es mirava de veure si es podia fer una
concessió administrativa a qualque empresa a canvi que
l’empresa pogués construir oficines allà dalt... En definitiva, era
una projecte que hi era, com un altre, que en un moment
determinat pot servir o no pot servir.
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No ens preocupa que s’hagi de fer amb endeutament, ho dic
així de clar. Si és una necessitat nosaltres li donarem suport. I
miri, em cregui que per part del Partit Popular tendrà el suport
per dur endavant un palau de congressos, sigui aquest o sigui
un altre. El que passa és que també per un motiu: perquè ens
interessa moltíssim, i crec que és una resposta que ha de donar
el Govern, però el que seria trist és que es fes un palau firal, que
el recinte firal es començàs sense que hi estigués d’acord el
Partit Popular, perquè ens podríem trobar que després fóssim
nosaltres els que l’haguéssim d’acabar, o uns altres, o uns
altres consellers, o que hi hagués un altre criteri i viceversa. Per
tant, aquest és un projecte que no es farà en dos dies i crec que
el projecte que es decideixi hauria de néixer amb tota la
seguretat que els projectes després a meitat de camí no es
modifiquin i que puguin arribar a port tal com estan projectats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tancar la qüestió té la paraula
el Sr. Sampol per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la decisió de la ubicació,
supòs que ho diu així quan diu “l’ha presa vostè”; l’ha presa el
Govern, no és una decisió personal, després d’estudiar totes
les possibilitats i tenint en compte que aquests dos solars de
què m’ha parlat, tant el de l’actual recinte firal com el del futur,
tots  dos són de l’Ibavi, al qual haurem de compensar perquè
tendrà una disminució de patrimoni. També hem de pensar que
no hem de deixar l’Ibavi sense solars. Totes aquestes reflexions
s’han fet, hi ha hagut un debat important amb aquest tema.

Clar, al final..., sí, naturalment s’hagués pogut fer per
separat. Es podria esperar a fer les dependències
administratives que, tot i que en aquest moment tenim un
vertader caos, perquè especialment a Indústria tenim
dependències a la torre Asima, però llavors tenim el Registre i
la Caixa a Sa Granja i, bé, la veritat és que marejam la gent, anam
d’una part a l’altra i, fins i tot per a la circulació de papers, miri,
jo a vegades firm un paper que fa set dies que ha sortit de la
dependència originària, perquè és un..., és una necessitat; tot
i que podria esperar, crec que és més urgent el propi recinte
firal, però el que passa és que, abordant aquesta construcció
conjuntament, no només fires i la conselleria, o dependències
administratives, que després el futur govern hi podrà ubicar el
que vulgui, sinó també la Cambra de Comerç, aquí hi ha molta
economia d’escala perquè hi ha molts de serveis comuns que
es comparteixen: sales de reunions, sales d’actes, dependències
al públic, serveis, halls d’entrada, etc., aparcaments... És a dir,
que aquí hi ha una economia d’escala important; segurament
els dos edificis per separat tendrien un cost que jo no puc
avaluar en aquest moment però que segurament ens
incrementaria en un percentatge aquest sobrecost. 

Per tant, jo crec que aquí interessa que aquest edifici es
construeixi conjuntament. El que està clar és que el recinte firal

s’hauria d’inaugurar en aquesta legislatura, i jo ja li puc que les
dependències administratives no s’inauguraran en aquesta
legislatura perquè no tendrem pressupost per equipar-les i per
fer tot aquest trasllat, sinó que segurament ja serà el pròxim
govern que gaudeixi aquest edifici. 

Ara, en tot cas jo puc..., com que vostès són el partit més
important de les Illes Balears, bàsicament aquesta reunió està
convocada en atenció al Grup Parlamentari Popular i interessa
molt l’opinió del Grup Parlamentari Popular, jo el convid, a
vostè o al representant que el seu grup designi, a incorporar-se
a l’equip que ara posarà les condicions, redactarà el contracte,
sempre molt assessorats pel Col·legi d’Arquitectes, i per tant
l’encàrrec al director general de Fires i Congressos, aquí
present, és que el convoqui, a vostè o a la persona que vostès
designin, perquè a partir d’ara participin de tot el procés
d’encàrrec del projecte, de seguiment de les obres, etc., etc., i
li agraesc la seva aportació, entenent que aquest no és un
projecte de ningú, sinó que és un projecte de tota la societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. 

Només queda agrair la presència del conseller d’Hisenda i
Pressuposts, Sr. Joan Mesquida, del conseller de Presidència,
Sr. Antoni Garcias, i del vicepresident i conseller d’Economia,
Comerç i Indústria, Sr. Pere Sampol, i també del director general
d’Habitatge i del director general de Fires i Congressos, i
desitjar-los un bon Nadal i un venturós 2001.

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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