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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem la
sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president, Margalida Capó en substitució de Maria
Salom.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Antoni Pastor substitueix Jaume Font. 

Compareixença RGE núm. 2483/02, sol Alicitada pel Govern
de les Illes Balears, del Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
per tal d'informar sobre la primera fase del Pla estratègic de
foment de la competitivitat d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt i únic de l’ordre del dia d’avui
consistent en la compareixença RGE núm. 2483/01, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual sol Alicita la
compareixença del conseller d’Hisenda i Pressuposts per tal
d’informar sobre la primera fase del Pla estratègic de
competitivitat de l’illa d’Eivissa. L’acompanya el Sr. Tomàs
Méndez, director general de Programació i Ordenació
Econòmica.

Té la paraula el Sr. Joan Mesquida. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
compareixença és per explicar la primera fase del Pla estratègic
de competitivitat d’Eivissa i també parlarem de Formentera. 

Jo crec que és una reivindicació de les illes, tant de
Menorca com d’Eivissa, de comptar amb un element valoratiu
de si l’economia dels territoris de Menorca, Eivissa i Formentera
estaven progressant adequadament o si, contràriament, estaven
perdent competitivitat en relació a Mallorca o en relació al
conjunt de les Illes Balears. Aquests instruments jo crec que
són instruments vàlids per a l’anàlisi i per a la reflexió;
lògicament poden servir de guia per dur a terme en el futur
determinades actuacions no només dels poders públics sinó
també actuacions que assumeix la societat civil. Per tant jo crec
que són instruments interessants amb l’objectiu de mantenir i
de millorar la competitivitat de cada territori. 

Crec que va ser un encert del govern anterior -aquests
estudis els va comanar el govern anterior- el fet de, per primera
vegada, fer unes anàlisis diferenciades perquè, si bé es va fer,
crec recordar, l’any 93 un estudi o un pla estratègic de
competitivitat de les Illes Balears, la realitat és que va ser
bastant monopolitzat aquest estudi per la realitat insular de
Mallorca. Per tant, el fet de fer una anàlisi de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, que aquí ja sí que va ser una decisió

meva, en aquest cas, de separar, de fer un estudi específic de la
realitat de l’illa de Formentera, crec que poden ser uns bons
instruments sobretot, com deia abans, per servir de guia i
d’horitzó. En tot cas per ventura hi pot haver propostes que no
es realitzaran, o propostes que fins i tot puguin estar en contra
de l’opció política que en un determinat moment pugui
governar.

Com deia abans, en aquesta primera fase es va utilitzar una
metodologia, primer sobretot de fer una anàlisi d’una àmplia
base de documentació existent, de base estadística de la realitat
socioeconòmica de l’illa. En segon lloc el que es va fer varen
ser entrevistes directes amb persones amb opinió contrastada
sobre la situació competitiva de cada illa; es va incloure els
responsables polítics de diferents conselleries -Economia,
Hisenda, Agricultura, Comerç, Indústria, Medi Ambient,
Presidència i Treball-, es varen també tenir entrevistes amb
responsables del consell insular i també es varen combinar amb
representants d’entitats i associacions de forta associació, és
a dir, hi va haver una resposta..., jo crec que es pot dir sense
cap problema: hi va haver més resposta del teixit associatiu de
Menorca que del teixit associatiu d’Eivissa. En tercer lloc es
varen fer dues enquestes, una dirigida a empreses industrials
i de serveis, i una segona destinada a empreses turístiques;
aproximadament es varen fer uns 400 contactes procedent del
directori d’empreses industrials i de serveis de Balears i de la
Cambra de Comerç en el cas d’empreses turístiques. 

Una vegada recopilada la informació es va fer un diagnòstic
exhaustius de les problemàtiques pròpies de cada illa i del
conjunt de factors externs que condicionen l’evolució dels
esdeveniments econòmics i socials. En definitiva el que es va
tractar de fer en aquell moment va ser utilitzar una metodologia
que era debilitats i fortaleses dels diferents sectors productius,
a més de les oportunitats de desenvolupament i amenaces que
suposa l’actual entorn. Jo aquí per ventura sí que faria un
comentari perquè, evidentment, això és una metodologia molt
utilitzada avui en dia i que una mateixa anàlisi d’una situació
pot ser contemplada des d’el punt de vista d’una amenaça i pot
ser contemplada des del punt de vista d’una oportunitat;
posem per cas el monocultiu econòmic situat en el segment
d’indústria turística, que sense cap dubte té un component
d’amenaça en el fet que hi pugui haver una conjuntura
econòmica desfavorable als països emissors de turisme o una
davallada per condicions d’increment del preu del petroli
derivat de situacions d’inseguretat mundial, i lògicament quan
un té tot concentrat en un únic sector lògicament té un punt
d’amenaça que no té quan té una major diversificació, però
també té oportunitats d’estar tot integrat dins un sector d’un
ampli creixement i d’una solidesa. Parlava també en el tema
d’amenaces, i per ventura faig un comentari aquí per unes
informacions que varen sortir de premsa, crec que tendenciosa
aquesta informació en concret, on es deia que qualificàvem la
immigració com una amenaça. No, l’estudi el que qualificava
dins aquesta metodologia era que la falta o la manca
d’adaptació de l’immigrant o de la immigració podia tenir
aspectes d’amenaça, i dins aquesta mateixa metodologia
existien aspectes d’oportunit at com era una societat més
tolerant, una societat amb més riquesa cultural derivada del
multiorigen de totes les persones que habiten. 
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Per tant, aquesta metodologia jo crec que és útil, és una
metodologia que s’empra amb molta freqüència i del que es
tracta, efectivament, des de cada tema és analitzar les amenaces,
les oportunitats, les debilitats i les fortaleses.

Vàrem fer una presentació pública de les conclusions
d’aquests plans estratègics. Han estat presentades a Menorca,
a Eivissa i també es va fer la presentació a Formentera. A
Formentera es varen juntar la fase 1 i la fase 2, que és diagnosi
i presentació de propostes. A Menorca la feina va fer més via
per un motiu: també el govern anterior, derivat d’una major
evolució positiva de la conjuntura econòmica de Menorca,
possiblement perquè va ser l’illa que va arribar més tard al tema
de la terciarització, va demanar més agilitat als consultors
externs en l’elaboració del Pla estratègic de Menorca. També és
molt important lligar el tema de l’estudi de competitivitat amb la
redacció dels plans territorials insulars: el de Menorca està
redactat, amb la qual cosa s’ha tengut en compte i s’ha fet una
feina en paralAlel, i el d’Eivissa està en fase d’elaboració.

Com ja vaig apuntar a l’anterior compareixença..., bé, un poc
el que comentava abans, hi va haver més receptivitat a les
respostes i enquestes formulades des de Menorca que les que
es varen fer a les Pitiüses. Això va fer que es va detectar una
necessitat de contrastar més en profundidat, ja que la
informació obtinguda no era de tanta qualitat i la vàrem haver
de complementar amb estudis addicionals.

Quan hom analitza..., aquí hi ha les publicacions que es
varen fer del Pla estratègic d’Eivissa i de Formentera, no sé si
es varen remetre als diferents diputats, el que sí record és que
a les reunions de presentació dels tres plans estratègics varen
ser convidats tots els representants del Parlament, diputats, i
consellers dels consells insulars. De totes formes aquí hi ha una
sèrie d’exemplars per si qualque diputat ho vol, els té a la seva
disposició. La pregunta que es feien els consultors era si hi a
Eivissa el model econòmic d’Eivissa era competitiu, i arribaven
a una conclusió: Eivissa té un model de creixement econòmic
competitiu però amb un problema de sostenibilitat a mig termini
associat a les dificultats d’acollida del territori envers l’activitat
productiva i el ritme de creixement que ha mostrat els darrers
anys. Això vol dir, segons aquest diagnòstic de l’empresa
consultora, que no es pot dir que l’economia eivissenca no
sigui competitiva, si bé l’actual model de creixement basa les
seves possibilitats de desenvolupament en l’ocupació de
territori i un consum dels recursos naturals, una tendència que
s’ha moderat en els darrers anys però que continua
caracteritzant l’activitat productiva de l’illa. Per tant podem
destacar que el diagnòstic determina que l’economia d’Eivissa
té garantit el manteniment de la seva competitivitat sempre que
s’aprofundeixi en les actuacions escrites a algunes línies
d’acció, com és per exemple la necessitat de reforçar l’equilibri
entre creixement econòmic i protecció del territori.

No obstant això, des d’una perspectiva a llarg termini
l’economia eivissenca s’enfronta al seu futur amb un conjunt
de limitacions derivades del seu model, d’entre les quals
destacarien, primer, -i això també és una constant no només a
l’economia d’Eivissa sinó també a Mallorca i a Menorca- la
necessitat o incrementar els incentius al capital humà; això vol

dir incrementar el nivell de formació. Vostès saben que Balears
és la comunitat autònoma en aquests moments amb menor
nombre d’estudiants universitaris de tot Espanya; el nivell mitjà
nacional són 38 estudiants universitaris per cada 1.000
habitants i Balears en té 14 per cada 1.000; per tant estam en el
darrer lloc. Això té una explicació que ha estat comentada en
moltes ocasions: possiblement l’oportunitat d’un mercat de
treball que demana, té molta necessitat de mà d’obra, fa que es
produeixi un conflicte entre la formació, que suposa una sèrie
d’anys i uns esforços, o la possibilitat de tenir una primera
ocupació en el món turístic i que fa desincentivar continuar
amb l’activitat formativa. Per tant aquesta limitació és una de les
limitacions que també s’han posat de manifest a l’estudi del Pla
estratègic de competitivitat d’Eivissa.

La segona està en relació a una altra que també jo diria que
és constant a la realitat de Mallorca i de Menorca, que és el
tema de l’estacionalitat del turisme. L’estacionalitat, sense cap
dubte, té molt més impacte a Menorca i a Eivissa que a
Mallorca. De fet, quan un analitza determinades xifres en
relació, per exemple, al que pugui ser la planta oberta, perquè es
facin una idea el mes de gener -són xifres de l’any 2000- el mes
de gener hi havia un 6,3% de la planta oberta, el mes de
novembre un 8,8, el mes de febrer un 9,4, el mes de desembre un
9,7; quan entram dins el mes de maig el percentatge de planta
oberta és del 97,1% i el juny, juliol, agost i setembre és del cent
per cent; el mes d’octubre baixa al 88,9%, i quan un analitza per
entrada de turistes idò un veu que del maig al setembre es
concentren en aquests mesos, en cinc mesos es concentra el
84% de tots els turistes entrats per via aèria. Això vol dir que en
els vuit mesos restants només es reparteix el 16%. Per tant això
és una debilitat, debilitat que també es produeix, com deia,
sobretot a Menorca, a Mallorca la temporada s’ha allargat una
miqueta més, però és una espècie de cercle viciós en el qual es
difícil actuar: falta transport aeri per transportar els turistes, no
hi ha oferta residencial o turística per acollir aquests turistes, no
hi ha oferta complementària i per tant un turista quan va a un
hotel que no té una oferta complementària al seu voltant no té
cap tipus d’incentiu, i lògicament l’empresari no augmenta la
qualitat o no fa unes determinades inversions sobretot per tenir
obert fora d’aquests mesos, com puguin ser per exemple
piscines climatitzades, calefacció..., perquè la rendibilitat es
determina amb la utilització pràcticament de cinc mesos. Per
tant, en molts de casos no es fan rendibles aquestes inversions.

I una altra tercera limitació és la reduïda capacitat d’aquesta
activitat, sobretot activitat turística, per generar efectes
multiplicadors a altres sectors productius. 

En relació al sector turístic el Pla estratègic assenyala que
Eivissa afronta el segle XXI amb un model vinculat a una oferta
que es pot caracteritzar de baixa categoria i que pot exercir una
limitació envers el necessari esforç d’atreure un perfil de
visitants de major categoria. Quan un veu també la tipologia de
la planta hotelera, un veu que pràct icament el 91% de les places
hoteleres estan fixades en hotels de 3 i de 2 estrelles, 91%, i en
el que fa referència a apartaments de 2 i 1 clau són el 77% de
tota l’oferta. Quan un analitza la mitjana de Balears un veu que,
en els establiments de categoria baixa, la mitjana balear és d’un
33% i en canvi a Eivissa és d’un 44%.
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Els problemes de sostenibilitat del model eivissenc es
comencen a reflectir en l’opinió dels turistes sobre la seva
satisfacció. Eivissa és una de les zones on es percep un
deteriorament de la qualitat de l’entorn per part dels turistes
recurrent, tot i que aquesta opinió és compatible amb la
satisfacció general derivada del viatge que mostra el visitant. 

Com a fortalesa del model turístic eivissenc el diagnòstic
identifica la imatge de marca consolidada, l’existència d’un
model també consolidat, l’experiència en gestió turística, el fet
concret de declaració d’Eivissa com a Patrimoni de la
Humanitat, un producte competitiu en preu, per tant veim que
un mateix element pot ser positiu i pot representar també una
debilitat, una bona dotació de recursos per al desenvolupament
del model de sol i platja, i la diversitat d’origen de la població
flotant.

Deixant de banda el sector serveis per passar al sector
primari, s’ha de dir que, tot i constatar l’escàs pes d’aquesta
activitat sobre el conjunt de l’economia, el Pla estratègic afirma
que les condicions del medi físic i del clima eivissenc
reflecteixen l’existència d’un marge d’actuació per a la
recuperació de l’agricultura. Els avantatges competitius
d’Eivissa s’identifiquen amb els conreus mediterranis i, en
especial, en la possibilitat d’introduir sistemes de producció
respectuosos amb el medi ambient que permetrien el
desenvolupament de productes de conreu ecològic que es
podrien comercialitzar en aquells establiments de les Illes on
vagin els consumidors amb un alt nivell de renda i preferències
que valorin aquest tipus de productes. A l’agricultura també -
bé, és cert que possiblement el sector primari a Eivissa és el que
tengui menys pes en comparació amb Menorca i, per suposat,
amb Mallorca- també es posen de manifest determinades
debilitats; problema: manca d’una mà d’obra, no hi ha població
jove que vulgui accedir a treballar el camp; la colAlisió que
també es produeix a les altres illes entre els usos residencials i
els usos agraris; la insularitat, que determina un encariment dels
productes, i problemes estructurals com puguin ser
explotacions de petita dimensió, una manca de capacitat o de
voluntat associativa, i això fa que moltes tècniques que es
podrien utilitzar amb aquesta capacitat associativa, sobretot per
reduir costs, idò no s’estiguin aplicant.

En el que fa referència a la indústria, el pla diagnostica la
necessitat d’incidir en la professionalització del sector,
juntament amb el foment de la promoció de productes.
L’actuació en aquests fronts es resumeix en el disseny d’una
estratègia per al sector industrial dirigida a la consecució de
diferents objectius: foment dels elements competitius dels
sectors tradicionals que permetin una consolidació, la
diversificació del teixit econòmic a través de projectes de nova
economia i la utilització de la dinàmica generada pel turisme
com a element d’arrossegament. 

Passant ja -una mica així també, telegràficament- al tema del
Pla estratègic de competitivitat de Formentera, jo crec que, bé,
crec que va ser un estudi molt exhaustiu el que es va fer. Hi va
haver una important participació de l’administració municipal
en tota aquesta fase 1 i fase 2 del Pla estratègic i, bé, el primer
que hauríem de dir és que possiblement la petita dimensió

poblacional, empresarial i econòmica de l’illa va complicar una
mica més l’estudi de la seva estructura i les possibilitats de
projecció futura a mig i a llarg termini. No obstant això el
Govern va voler considerar la realitat socioeconòmica
d’aquesta illa com a singular i aprofundir en la seva anàlisi per
primera vegada, amb l’elaboració d’un pla específic que pogués
establir possibilitats d’evolució amb independència de les
d’Eivissa, d’igual manera que hem estimat interessant fer un pla
de competitivitat especial per a aquesta illa i per a Menorca al
marge de Mallorca i del conjunt de tot l’arxipèlag.

Com a resum general he de destacar que la competitivitat i
la sostenibilitat de Formentera està íntimament lligada al
fenomen turístic, ja que aquesta illa es caracteritza amb un
creixement aparentment fort i sostingut però extremadament
sensible si no s’apliquen criteris de sostenibilitat a la seva
capacitat d’acollida. Per tant la conclusió és que els valors de
bellesa paisatgística, medi natural i cultura constitueixen els
avantatges competitius de l’illa. Pel que fa referència a la
qualitat de vida, l’estudi ressenya que Formentera, malgrat les
deficiències relacionades amb l’aïllament i la dependència de
tercers, es percep un alt nivell de qualitat de vida; en general,
l’àmplia distribució de riquesa per la preeminència de petites
empreses familiars, la disseminació dels habitatges en sòl rústic,
que afavoreix aquesta situació positiva, juntament amb el fort
arrelament dels valors tradicionals en tots els ordres, fan que
aquesta percepció de qualitat de vida sigui molt important a
Formentera. S’ha posat de manifest a l’estudi del Pla de
competitivitat la necessitat de potenciar l’administració
municipal com una espècie de govern insular, perquè realment
el referent de tots els problemes relacionats amb l’administració
pública a Formentera, el referent és l’Ajuntament de
Formentera.

Pel que fa referència a les debilitats de l’economia de
Formentera el Pla estratègic assenyala el monocultiu turístic,
com deia abans al principi; una excessiva dependència dels
majoristes de viatges estrangers i eivissencs en la
comercialització, promoció i distribució; els costos i efectes
associats a la doble i triple insularitat com a factor competitiu;
la manca de recursos públics corrents per a la gestió, el
manteniment i la conservació de serveis i equipaments d’ús o
interès públic; les subeconomies d’escala i petita dimensió del
segment de mercat; l’elevat nivell de preus al consum; la
ineficàcia de les xarxes de subministrament i equipaments
motivada per aquesta dispersió residencial; l’extremada
estacionalitat de l’activitat econòmica o la desaparició de
formes productives tradicionals de subsistència. 

En el costat contrari, les fortaleses de l’economia d’aquesta
illa es basen en la preeminència de la petita empresa familiar
autòctona com a factor d’estabilitat, el manteniment d’atractius
turístics genuïns, la plena ocupació, el model turístic consolidat
i la competitivitat de l’oferta hotelera i extrahotelera, la
importància de l’oferta de places d’ús turístic i de vacances, i  a
les amenaces que té aquesta estructura econòmica es
contraposen diferents oportunitats que cal aprofitar, com són
la posada en marxa, per exemple, del Pla especial d’inversions
i infraestructures per part del Consorci de Formentera. En
aquest sentit l’informe assenyalada que, de la mateixa manera
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que s’accepta que els territoris amb marcades especificitats
necessiten un tractament específic, règim especial balear o
règim especial, econòmic i fiscal canari, s’ha d’admetre el cas
singular de Formentera, l’única illa municipi de Balears, que
mereix una consideració diferenciada que fins ara no havia
tengut. Des del punt de vista polític es tracta, en definitiva, de
fer efectius els continguts del nostre Estatut d’Autonomia, la
Llei de consells insulars, els principis que inspiren la Llei de
règim especial balear, i el Decret de 1997 pel qual es regulen
mesures especials i transitòries per a l’illa de Formentera en
diferents matèries.

En consonància amb això que s’ha exposat, el Pla estratègic
posa de manifest que el principal repte de futur per a
Formentera respon a l’enunciat següent: S’ha de procurar el
desenvolupament socioeconòmic de Formentera considerant
els valors o factors idiosincràsia de forma integrada, en un marc
de cooperació interadministrativa eficaç i de participació
ciutadana, tenint en compte les circumstàncies d’aïllament real
de les persones que hi viuen o hi treballen, els dèficits
conjunturals i estructurals de caire endèmic i un entorn físic
caracteritzat per la fragilitat territorial, demogràfica i
mediambiental. Partint d’aquesta reflexió el Govern ha articulat
un conjunt d’actuacions en aquest sentit i ha incorporat
aquesta filosofia al desenvolupament de tot un conjunt
d’iniciatives, com és per exemple la nova llei de finançament
dels consells insulars, que contempla l’especificitat de
Formentera pel que fa a les seves necessitats, la doble
insularitat que pateix i les seves deseconomies d’escala.

En definitiva jo, bé, dir-los que aquestes conclusions que
han arribat en aquestes fases de diagnòstic o fase de
propostes, en el cas per exemple d’Eivissa i de Formentera, que
s’estan elaborant propostes i quantificant, idò continuen
obertes a les aportacions que es puguin fer. Jo crec que els
plans estratègics tracten de mirar una mica més endavant del
que pugui ser el dia a dia o una planificació a curt termini i crec
que, per tant, no ha de ser una actuació unilateral d’una opció
política que pugui governar en un moment determinat, sinó que
els objectius que es plantegen a un pla estratègic, quan són
interioritzats per tot el conjunt de la societat, es tracta de què hi
hagi el màxim consens en les actuacions perquè, en definitiva,
tracten d’avançar-se a possibles problemes de futur per dotar
aquests territoris, en aquest cas d’Eivissa i de Formentera, de
la necessària competitivitat que sense cap dubte té una
influència directa en la qualitat de vida dels ciutadans. 

Jo ho deixaria aquí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir?
Si algun grup té interès en suspendre la sessió per un temps
màxim de 45 minuts... Podem continuar? Molt bé.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Santiago Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, president. Vull agrair en primer lloc la
compareixença del conseller per explicar-nos i donar-nos
compte d’aquest pla de competitivitat. Jo em referiré bàsicament
al de Formentera, i fer en primer lloc l’apunt que, quan a principi
de legislatura o durant l’any 2000 se’ns va presentar aquest pla,
la sorpresa que vàrem tenir des de la COP va ser que s’havia fet
un pla estratègic d’Eivissa i de Formentera, la qual cosa des del
punt de vista d’un formenterer no ens queia massa bé, però és
que des d’un punt de vista d’anàlisi econòmica i de practicitat
d’aquest estudi, que servís per a alguna cosa, arribaves a la
conclusió que desbaratava absolutament el pla de
competitivitat d’Eivissa perquè ajuntava informació que no era
a Eivissa, i des del punt de vista de Formentera no servia
absolutament per a res perquè feia una descripció de la nostra
economia, per exemple i a títol de detall, que el sector saliner
tenia una importància d’un 8 o un 9% sobre el PIB quan Ses
Salines de Formentera estan aturades em sembla que fa 15 anys,
amb la qual cosa aquest pla estratègic, que supòs que les
persones que l’havien fet, l’havien fet amb la millor de les
voluntats, a l’hora de la veritat i amb tots els respectes tenia
bastant poc que servís, no se’n podia aprofitar gaire cosa.

Per tant felicitar la conselleria que, com a primera decisió, i
una vegada examinat en profunditat aquell estudi, va ser refer-
lo i separar en aquest cas els estudis per a Eivissa i per a
Formentera, perquè com dic no només feia que el pla de
Formentera tengués ben poques coses aprofitables, sinó que
des del meu punt de vista també desvirtuava moltes de les
dades que es donaven per a Eivissa perquè se li afegia una
realitat com la de Formentera que és bastant diferent.

Un parell de comentaris perquè, evidentment, el que vostè
ha fet és una explicació d’aquest pla estratègic, que en el seu
moment ja vam tenir oportunitat de discutir amb l’empresa que
el va desenvolupar i que va fer aquesta feina, al meu entendre
bastant bona, de reunions, d’intentar copsar la realitat per mitjà
de l’anàlisi de les dades però també per les entrevistes amb
persones diguem-ne qualificades, persones representatives i,
per suposat, la participació que es va tenir des de la institució
municipal que, al meu entendre, va ser encertada i important. 

Les fortaleses de Formentera jo crec que..., evidentment la
situació d’Eivissa i la de Formentera són diferents, però sí que
és veritat que l’apunt que fan del nexe que hi ha entre la
competitivitat i la sostenibilitat del nostre territori crec que és
importantíssim i cabdal cap al futur. Fins ara Formentera, perquè
potser la resta d’illes ja han arribat al punt de no retorn fa més
anys, però a Formentera hem pogut anar vivint de consumir
territori sense que ningú no se n’adonàs. Les persones que,
entre cometes, són usuàries o consumeixen el producte que
seria Formentera a nivell turístic han anat venint durant molts
d’anys, i per molt que han pogut afinar diferències cap
d’aquestes diferències ha fet que ningú deixàs de venir a
Formentera. Això al meu entendre a dia d’avui ja ha deixat de
ser així i aquestes mesures com pot ser aquest pla estratègic,
que crec que en primer lloc introdueix un element de reflexió i fa
pensar tothom, serveixen per fer un punt d’aturada i poder
projectar cap al futur, ens fan veure que aquest model que fins
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ara ha estat així, diguéssim a base..., un model amb unes
externalitats importantíssimes on el model turístic i els
integrants del model turístic no pagaven algunes de les coses
que consumien, vull dir que en el seu compte d’explotació no
tenien en compte ni el paisatge que es menjaven ni els recursos
naturals que estaven consumint, perquè eren recursos en certa
manera de franc, de cara al futur això sí que s’ha de tenir en
compte i algunes qüestions com la construcció, en certa
manera, indiscriminada o que les explotacions turístiques, i no
em referesc només a les hoteleres, i les activitats humanes dels
formenterers i de les formentereres no haguessin de tenir en
compte el medi ambient i poguessin tenir derivacions, al meu
entendre, dolentes, això de futur s’haurà d’acabar i el medi
ambient haurà de ser..., el nostre entorn, que en realitat és del
que vivim, haurà de ser una cosa més que s’integri dins el
balanç i dins els comptes d’explotació de les empreses, no vol
dir que s’hagi de pensar en pessetes, però sí que s’haurà de
tenir en compte en qualsevol actuació.

Destacar també una qüestió que apunta aquest pla i és la
importància de l’empresa familiar per a Formentera, l’empresa
familiar és el principal gram d’una distribució de riquesa
equilibrada en el cas dels habitants de Formentera i quan dic als
habitants de Formentera no només ho dic per a les persones
que hi hem nascut, sinó les persones que s’hi han anat
integrant, vull dir aquest model de petita i mitjana empresa, de
treballador autònom i de persones diguéssim emprenedores fa
que l’oblit que hi ha hagut per part dels diferents governs de
fora de Formentera envers Formentera, o sigui la necessària
redistribució de la riquesa, per exemple es pot fer via imposts o
via inversions, una cosa que a Formentera ha estat molt
descuidada la pròp ia idiosincràsia del model econòmic de
Formentera en certa manera la solucionada, això fins ara ha
estat així, però en el futur no significa que pugui seguir sent
així, perquè evidentment la realitat econòmica de Formentera
també arriba a un punt de saturació amb la qual aquesta igualtat
d’oportunitats poc a poc es va fent més difícil per la pròpia
competitivitat del model, no del model de Formentera sinó del
model global.

La disseminació de la població que s’estudia com a un
confort en referència a qualitat de vida, evidentment ho és i els
formenterers i formentereres així ho valoram i hi ha aquest
costum ancestral, però també fa que doni una debilitat com és
la falta de capacitat de l’Administració municipal en aquest cas
per atracar serveis necessaris a la població. És evident que dins
un nucli rural, però nucli, és més fàcil que aquests serveis es
puguin prestar, ens referim a la recollida de fems, clavegueram,
aigües, fins i tot instalAlació de serveis com guarderies o com
puguin ser alt res tipus d’instalAlacions que no si la gent viu en
el camp, malgrat que el territori de Formentera és un territori
petit evidentment, però que així i tot es fa molt més difícil per a
l’ajuntament en aquest cas atracar els recursos.

Com a fortaleses o com oportunitats és evident, per exemple
el tema del consorci serà una qüestió important i cabdal en els
anys futurs, perquè pot significar una recuperació d’allò que
durant molts d’anys se’ns ha negat i demostra evidentment, joc
crec, la nova perspectiva que es té des del Govern envers
Formentera, des del Govern i des del consell, però jo també crec

demostra i ha demostrat una coincidència en un moment
puntual que ens serveix per canviar les coses, Formentera a
partir d’aquesta legislatura l’any 99 va poder canviar algunes
realitats polítiques dins aquestes Illes, això és un fet
indiscutible jo crec i es pot dir. Per tant, aquesta coincidència
fa que ens deixi tots bé, deixa bé al Govern perquè està fent més
inversions que mai allà i ens deixa bé als formenterers perquè
gràcies a ser desequilibrants, en certa manera, hem tengut allà
la sensació, com a mínim que ens ho estaven negant i la
negativa d’aquests recursos, des del meu punt de vista ha estat
el que ha fet que els formenterers i formenteres veiéssim
l’Ajuntament de Formentera com a la institució de referència, no
ha estat perquè tenguem més sentiment de ser més
municipalistes que la resta de gent, simplement era perquè no
hi havia altra institució, hi havia l’Ajuntament, l’església i la
Guàrdia Civil, llavors aquest fet ha provocat que evidentment
l’Ajuntament fos el motor de tot i també amb molts de casos el
receptor de qualsevol tipus d’iniciativa i de qualsevol tipus
d’inquietud. 

Aquesta realitat és necessària canviar-la, evidentment els
formenterers i formenteres també estam representants dins un
consell insular i també estam representants a un Govern de les
Illes Balears i en el Govern de l’Estat evidentment i a tot això, en
el meu parer, només li podem donar la volta si aquests governs,
el consell, el Govern i el Govern de l’Estat, canvien l’actuació
que han tengut molts d’anys, jo crec que per part del consell i
per part del Govern així ha estat, des d’aquesta legislatura s’ha
anat canviant i s’ha tengut més en compte Formentera, però en
el futur no només ha de ser així, sinó que els diferents governs
han de tenir una implantació física a l’illa perquè és l’única
manera que els ciutadans la tenguin com a referent.

No m’allargaré més perquè podria comentar moltes coses,
la veritat que vàrem tenir una participació molt important en
aquest estudi i en realitat ens satisfà bastant, l’única cosa és
que evidentment ara la feina que queda a partir d’aquest
diagnòstic i d’apuntar aquestes possibles mesures és anar-les
posant en marxa, qüestió que no és senzilla perquè detectar els
problemes, malgrat que requereixi d’una feina i d’una
metodologia és una qüestió que està molt taxada, però en canvi
posar les solucions en marxa, solucions que segurament moltes
s’haurien d’haver començat a fer fa molts d’anys i no és senzill
perquè moltes vegades, no acuso en aquest cas de mala
voluntat als anteriors governs, sinó que algunes de les
qüestions eren difícils. Però en qualsevol cas encoratjar el
conseller i tot el seu equip de la conselleria a seguir fent feina
en aquesta línia i sobretot que entre tots puguem posar en
marxa aquestes solucions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència del conseller per
presentar-nos aquest estudi i també el fet que es faci d’una
manera pormenoritzada i lleparilla perquè efectivament les Illes
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Balears tenim moltes coses en comú, però tenim especifitats
prou importants com perquè si es fa un estudi global, com deia
el portaveu que m’ha precedit, sigui poc pràctic i útil quan el
duim a la realitat concreta de cadascuna de les illes.

En tot cas el que podem veure per l’explicació que ens ha
donat el conseller, és que hi ha poques sorpreses, es ratifiquen
i es confirmen percepcions que jo crec que ja eren molt
generalitzades i que en tot cas ens defineixen problemes i
possibles línies d’actuació amb les que hauríem d’aprofundir.
Una cosa que em sembla remarcable d’allò que ha dit el
conseller, que no m’ha sorprès en absolut, però pens que és
definitori també i és el fet que hi ha hagut menor participació
social a l’hora de colAlaborar en aquest estudi a l’hora d’aportar
informació i és que realment a l’illa d’Eivissa, em centraré
bàsicament a l’illa d’Eivissa, crec que és un fet també definitori
i és un dels problemes o és una conseqüència dels problemes
i que és la manca de suficient articulació social. 

Després el tema del monocultiu turístic i del creixement
espectacular del turisme que hi ha hagut en els darrers temps,
jo crec que efectivament ha tengut unes virtualitats, un
augment de la renda mal distribuïda, però molt important, una
riquesa, però avui dia possiblement els aspectes d’amenaça són
més importants que el d’aquest valor, d’aquestes qüestions
positives. Jo pens que realment a l’illa d’Eivissa s’ha arribat a
una saturació molt important, una saturació com ha dit el
conseller recullen diverses enquestes, comença a ser percebuda
per bona part dels propis turistes que veuen massa massificació
i massa deteriorament del medi, del paisatge i que s’ha d’actuar
decididament cap a aquests aspectes. Realment des del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista que s’ha d’assegurar que no hi
hagi un augment sensible del nombre de places turístiques, tot
el contrari, hauríem d’anar a la millora d’allò que hi ha, la millora
de les zones turístiques, a l’esponjament i tal vegada això
podria donar una certa reducció del nombre total i millora de les
que hi ha en aquest moment. En qualsevol cas la protecció del
territori, avui dia encara no degradat o no massa degradat, és
una prioritat pensam que absoluta, perquè si no és així no
tendrà marxa enrera i el problema que ara es comença a percebre
podria esdevenir d’unes característiques pràcticament
insuportables i les actuacions que s’hi facin des de totes les
administracions, en primer lloc des de les administracions
insulars, però també evidentment a les que afecten el Govern de
les Illes Balears, haurien d’anar en aquest sentit.

S’ha expressat per part del conseller que l’agricultura, a
pesar de tenir un pes econòmic molt petit, tendria unes certes
potencialitats l’agricultura tradicional i ecològica, lligada també
a un canvi si no de model turístic de determinats establiments
i determinats segments del turisme que ens visita. Això no és
senzill ni fàcil, seria absolutament impossible si a més el sòl
rústic que encara queda i que pot tenir uns usos agrícoles,
segueix estant en el mercat com a una possibilitat d’especulació
immobiliària. Per tant, per dos motius importants, preservar el
territori i evitar aquesta massificació i perquè sigui possible amb
totes les seves limitacions, però encara sigui possible una mica
d’agricultura, s’ha d’aconseguir absolutament que no hi hagi
una pressió urbanitzadora sobre aquest sòl rústic d’ús agrícola.
S’ha de dir a pesar que les darreres mesures legislatives o

moratòries han disminuït molt el ritme de construcció en sòl
rústic, encara se’n produeix i l’amenaça és encara forta. 

També, encara aquí ja n’hem parlat prou, el problema de la
desestacionalització és un problema greu i de difícil solució
important. Pensam que no es poden aconseguir resultats
espectaculars, però sí segurament es poden fer millores i
avanços, però també creim que aquesta desestacionalització no
ha de servir per fer nous projectes que segueixin consumint
territori important, donada les circumstàncies que ja he explicat.
Per tant, sense entrar en aquest moment si ofertes com les del
camp de golf, lligades absolutament a zones turístiques
consolidades i sense consumir territori paisatgísticament o
agrícolament conservat si seria factible o no, el que creim és
que és absolutament rebutjable la possibilit at d’instalAlacions
d’aquest tipus molt importants o altres més reduïdes s’ubiquin
avui dia en sòl rústic o s’ubiquin fora de les zones turístiques
que haurien d’estar absolutament circumscrites a allò que hi ha
ara i que no es puguin estendre i no augmentin.

Després una qüestió que ha mencionat el conseller fruit de
males interpretacions, però que hauríem d’anar molt amb seny
sempre a veure que és diu, perquè no pugui donar peu a males
interpretacions per veure la immigració com una possible
amenaça. Per a nosaltres en qualsevol cas la immigració és una
riquesa i en tot cas contribueix a augmentar la riquesa global de
les nostres Illes i en tot cas és una conseqüència del model
econòmic. Jo també crec que hi ha hagut un creixement
demogràfic massa intens els darrers anys, aquest creixement
demogràfic bàsicament de gent venguda de fora, però no
necessàriament de fora de la Unió Europea, ni fins i tot de fora
d’Espanya, però això només és una conseqüència d’un
creixement econòmic basat, quasi exclusivament, en el
creixement urbanístic, que és indesitjable i insostenible aquest
creixement urbanístic que no es pot mantenir amb els temes que
s’estava fent fins ara, lògicament si continués així, el futur del
territori i el futur de la integració que efectivament amb entrades
continues de personal que ve a treballar amb aquestes noves
ofertes, seria insostenible territorialment i bé podríem arribar a
uns índex demogràfics que avui dia ja són molt elevats, hem
tengut un creixement realment espectacular, també el creixement
demogràfic a llarg termini és insostenible perquè l’illa no dóna
per tant, i s’ha d’anar modificant aquest model.

I després una altra cosa que volia dir, no vull entrar massa
en el tema de Formentera, (...), però sense estar desacord amb
allò que s’ha dit, fer una mica.... com ho diria, una mica cauts  a
l’hora de fer segons quines afirmacions. L’alt nivell de qualitat
de vida de Formentera que sobretot per a determinats estils de
vida és important, però no ens hem de quedar satisfets dient
això, hi ha unes mancances avui dia per a tota la població de
Formentera i pensam que en aquests temps són inacceptables.
Per tant, sense modificar el territori, la morfologia de Formentera
d’una manera important, sense modificar tot el que té de positiu
de cara a la qualitat de vida, sí que és una obligació de totes les
administracions, també del Govern de les Illes Balears, resoldre
les mancances encara molt importants de serveis bàsics que té
Formentera. I també en referència d’allò que s’ha dit del paper
fonamental que a l’illa de Formentera té l’ajuntament, l’únic
ajuntament de l’illa. Efectivament s’ha de potenciar i s’ha de
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considerar sempre l’Ajuntament de Formentera com a
interlocutor per a qualsevol cosa que es decideixi, però això que
no serveixi mai en cap dels casos per deixar de banda les
responsabilitats que totes les altres administracions tenen
també per a l’illa de Formentera.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Miquel Ramon. Per part del Grup
Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la presència del
Sr. Conseller i dir-li d’entrada, com no podia ser d’altra manera,
que té tot el suport del Grup Parlamentari Socialista en aquest
objectiu i aquesta tasca que s’han proposat, no per res més que
la coincidència de l’objectiu plantejat i el contingut, molt
especialment l’estratègia o metodologia del plantejament per a
l’elaboració d’aquest Pla estratègic de foment de la
competitivitat.

El primer que ens hauríem de demanar és per què un Pla
estratègic de foment de la competitivitat? I sens dubte, avui per
avui, en una economia tan globalitzada ser competitiu és l’única
garantia de futur, per això entenem i celebram la compareixença
del conseller i l’aportació de la conselleria, amb tot aquest
treball entenem que és imprescindible fer una avaluació
continua per saber si estam en unes estratègies competitives o
no per poder corregir sobre la marxa aquelles coses que ens
demostri, amb els diagnòstics necessaris, que s’han de corregir.
Però sens dubte també és evident que tota activitat econòmica
implica tota la societat, implica les diferents administracions i
implica el conjunt de la societat civil i per això és imprescindible
que tots, uns i altres, estiguem d’acord amb les debilitats i les
fortaleses de la nostra economia per a conjuntament poder
plantejar actuacions amb les quals tots hi participem. Per tant,
totes les actuacions que es facin vagin encaminades en una
mateixa direcció i siguin complementàries unes de les altres,
aquelles inversions o actuacions que es facin des de les
administracions i aquelles que es puguin fer o es fan
necessàriament des de la societat civil.

També fer constar, perquè crec que és de justícia, que s’ha
comptat per a l’elaboració de tots aquests treballs amb la
colAlaboració del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i
l’Ajuntament de Formentera pel que fa a l’apartat específic, com
molt bé ha dit el representant de Formentera, l’apartat específic
de Formentera, això en una primera fase. I en una segona fase
s’està, com molt bé ha dit el conseller, obrint cap el debat en el
conjunt de la societat. I sens dubte entenem des del Grup
Socialista que la salut de la nostra economia passa pel binomi
sostenibilitat- competitivitat o competitivitat- sostenibilitat, és
evident que una estratègia no sostenible no pot ser competitiva
a mig i llarg termini. Per tant, és imprescindible no perdre aquest
objectiu de vista i precisament ho ha explicat més amplament el
Sr. Conseller, a la diagnosi es posa de manifest la situació de la
nostra economia molt sectorialitzada, molt basada cap el sector

turístic, ha dit el Sr. Conseller “un monocultiu turístic”, però
fins i tot amb l’inconvenient que estam parlant d’un turisme de
masses, un turisme de sol i platja que tradicionalment, també ja
s’ha dit, pot haver portat sortides positives a la nostra societat,
però que s’està convertint avui per avui en un problema i
convé per tant, començar a corregir-lo, corregir actuacions que
crec que no ens hem d’enganar a nosaltres mateixos, hem
d’actuar sobre la base del model turístic tradicional que és el
que tenim, és el que avui per avui funciona amb els problemes
que té i que ja s’han dit i que es posen de manifest a la
diagnosi, però que és la base sòlida sobre la qual hem de
començar a produir canvis cap a una sostenibilitat per garantir
la competitivitat de la nostra economia.

Per tant, entenem que aquests canvis, com explicava el Sr.
Conseller, han d’anar basats amb la diversificació i la qualitat.
Diversificació per una banda dins el mateix sector turístic per
superar l’elevada estacionalitat i diversificació cap a altres
sectors que avui per avui tenen molt poc pes dins l’economia
productiva, fruit d’aquest excessiu monocultiu que estam
patint, o que ha estat abundant la societat eivissenca i
formenterera des dels anys 70. I qualitat empresarial, és
necessari que tot el sector empresarial s’impliqui, com deia al
principi, amb plantejaments que s’hagin de fer de futur i per
tant, prengui consciència, ens consta i és evident que sens
dubte és un sector conscient d’aquesta necessitat i ja ho està
fent, però passa per la qualitat empresarial, la qualitat de
serveis, la necessària millora de serveis en formació i tots els
altres aspectes allà on es pugui millorar, qualitat de les
infraestructures, qualitat ambiental i paisatgística i aquí sens
dubte, ho vull ressaltar, la necessitat de recuperar el sector
primari per la seva incidència damunt la conservació del
paisatge i especialment l’equilibri social. 

Crec que tots som conscients que en aquests darrers 30
anys les illes d’Eivissa i Formentera, tots perquè han estat tots
els recursos de les nostres illes han anat del sector primari, el
qual se’n beneficiava tradicionalment i històricament cap el
sector terciari, des del recurs aigua, recurs mà d’obra, recursos
econòmics, el mateix territori com s’ha dit anteriorment ha estat
mirant cap a l’especulació i cap a la terciarització enlloc de
conservar-se com un agent agrícola, com la principal base per
a l’agricultura, igualment que l’aigua, igualment que la mà
d’obra i per tant, és necessari compensar aquesta tendència
perquè els recursos dels quals s’ha aprofitat el sector terciari
tornin en part al sector primari per una qüestió de
supervivència, perquè uns necessiten dels altres i parlam de la
necessitat de la qualitat mediambiental, la qualitat paisatgística
i tot això passa perquè el sector primari tengui futur per poder
seguir existint, no es pretén perquè seria tal vegada excessiu i
erroni, que el sector primari passi a tenir un pes important dins
l’economia productiva de les nostres Illes, però sí hem de
reconèixer la funció social i de conservació del paisatge i del
medi ambient que està fent i per tant, a tots ens interessa que
segueixi tenint el paper que li correspon. 

Per tant, com ja s’ha dit, aquesta és una feina de tots, és una
feina que ens hi hem d’implicar tots, per això insistesc en la
importància de com s’està plantejant l’estratègia de l’elaboració
d’aquest Pla estratègic de foment de la competitivitat i perquè
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les administracions amb les seves inversions i la societat civil
amb les polítiques comercials que es plantegin caminam en una
mateixa direcció, tal vegada els resultats seran positius. En
qualsevol cas podrem evitar els errors del passat i que en el
futur no hem de tornar a reproduir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Cardona. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo per començar vull agrair les
paraules, sobretot les finals, del Sr. Conseller quan deia que
aquests plans estan oberts a suggeriments, jo li agraesc això,
perquè li he de dir també que els diputats del Grup Popular no
hem tengut oportunitat de rebre el text  original d’aquest pla, la
part del pla que està feta i això sí, hem tengut oportunitat de
treure-la a través d’internet, però només per cortesia
parlamentària o per allò de poder fer un comentari sobre
aquesta qüestió, és bo i amb tots els respectes li deman que els
propers documents que surtin si no els molesta molt ens ho
facin arribar i això facilitarà un poc més les coses.

Però el més important, com és evident, també li vull dir que
si no hem tengut els documents en mà, tampoc hem pogut com
ha tengut altres diputats, la possibilitat d’intervenir en la
redacció d’aquest pla. Però agraesc especialment les seves
paraules quan ha dit que està obert a suggeriments cap a
aquesta documentació que avui estam parlant i cap aquest pla,
perquè jo crec una cosa. Miri efectivament ja existeix el Pla de
competitivitat estratègic i de competitivitat de les Illes Balears,
però també no és que sigui dolent és que és imprescindible que
hi hagi un pla estratègic per a cada illa que reculli les
característiques perquè hi ha moltes coses que s’han parlat que
les podríem predicar per totes les 4 illes i si vol després en
parlam, però després hi ha coses que afecten específicament a
cada una d’elles i per tant, és important que això sigui, però
sobretot és important si parlam d’un pla d’actuació i si parlam
d’un pla de futur, és important almenys intentar que sigui
aprovat amb el màxim de consens, per què? Perquè és garantia
de futur i si entre tots sabem fer un Pla de competitivitat per a
Eivissa i Formentera, que és d’allò que estam parlant, el dia que
pertoqui parlarem de Menorca, sabem que ja sigui quin sigui el
color polític que governa les institucions hi ha una línia
marcada, evidentment després cada partit o grup polític tendrà
les seves inclinacions i anirà cap a un costat o l’altre, però hi ha
un camí marcat i això fa que per una banda els ciutadans
tenguin seguretat i per l’altre és que no hi hagi bandades, per
dir-ho d’alguna manera, que anem d’un cap a l’altre i al final el
progrés social o tot el conjunt no sofreixi el que pot passar en
cas que no hi hagi un acord, almanco en les línies bàsiques
entre les forces polítiques i socials de la nostra comunitat.

Per tant, jo voldria remarcar aquesta necessitat, fins i tot li
proposaria sense pretendre llevar competències a ningú, valdria
la pena que féssim com s’ha fet altres vegades en aquest

Parlament, abans d’aprovar aquest pla hi hagués una espècie
de comissió, ponència, el que li vulguem dir, la forma no té
importància, però sí poguéssim consensuar el text definitiu, els
projectes definitius de les nostres Illes. I si es pot arribar en
aquest consens, altres vegades s’ha fet i vull recordar-li un
tema molt concret i molt sectorial però que es va proposar per
unanimitat, precisament a proposta d’un grup que en aquell
moment estava a l’oposició a altres legislatures i estic pensant
amb el PICAB de la llet de Balears, crec que hauríem de saber
fer el mateix en aquesta qüestió i crec que seure-nos per parlar
no fa cap mal. Dit això, se m’acuden una sèrie de reflexions
sobre allò que ha dit el conseller. Parlava que valia la pena tenir
el PTI de cada illa avançat a l’hora de fer..., tal vegada ho he
entès malament però jo ho he entès així, a l’hora de fer el Pla de
competitivitat, jo respectuosament pens que és tot el contrari.
És a dir, si tenim un Pla de competitivitat que ens diu per on
han d’anar les coses llavors és molt més fàcil fer els plans, el Pla
territorial o el Pla sectorial, com per exemple el que ha de fer el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el d’equip comercials,
etcètera, és molt més fàcil perquè ja tenim un camí com he dit al
principi, un camí marcat. Per tant, jo li proposaria el contrari i a
Eivissa no tot és dolent com que encara no el tenim redactat, o
almanco no tenim coneixement que hi hagi res, idò bé podria ser
aquesta falta d’un document clar i determinant del PTI ens
facilitaria tancar aquest Pla de competitivitat perquè després
orienti el PTI d’Eivissa i Formentera que jo crec que seria
interessantíssim.

Després li he de dir algunes coses. A Eivissa només tenim
el diagnòstic, però hi ha una sèrie de qüestions allà on no
acabam d’estar-hi completament d’acord, amb altres sí. Per
exemple hi ha algunes afirmacions com el tema d’agricultura que
diuen que hi ha un excés de consum agrari d’aigua, miri no, no
compartesc de cap manera aquesta afirmació i estic convençut
que tots els que estam aquí dins pensam el mateix. Li record, a
la passada legislatura hi va haver una ponència sobre el
consum d’aigua i allò que va quedar ben clar era que les
pagesos són les persones més respectuoses amb el consum
d’aigua de la nostra comunitat i a Eivissa i a Formentera més
perquè tenen menys aigua, els pagesos van molt vius, li puc
assegurar que van molt vius amb el consum d’aigua, perquè,
com que no n’hi ha, han d’anar amb molt de seny. I si Eivissa
és una illa molt escassa en recursos hídrics a Formentera podem
que pràcticament inexistent. I aquest és un dels problemes més
forts o més greus que tenim a les Pitiüses, no?

A més varen estar parlant del sector agrari, què vol que li
digui, és a dir, hi ha una cosa que aquí pareix ser que s’obvia i
que s’accentua a les Pitiüses i especialment a Formentera, i és
que, miri, avui en dia agricultura, ja no dic rendible, sinó
agricultura que permeti viure o sobreviure al pagès és
únicament l’agricultura de regadiu, supòs que en això podem
estar d’acord. I una característica que es posa com a específica
d’Eivissa i Formentera, que és comuna a la nostra comunitat, és
la petita dimensió de les explotacions agràries; però pensi, i és
evident, que si a Mallorca una finca mitjana o tirant a petita, a
Eivissa és una finca immensa, a Formentera ja és una finca
incommensurable. Per tant, les dificultats que hi puguin haver
s’accentuen en funció, precisament, de la dimensió de l’illa, a
Formentera encara és molt més gros que a Eivissa i a Eivissa ja
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ho és prou, la que no té cap futur. Per això, i això ho llig amb
una, quan dic que no té cap futur vull dir que no té cap
rendibilitat, per mor que la superfície mitjana a Eivissa si ens en
recordam són 5,2 hectàrees, una cosa així, amb 50.000 metres de
secà, Sr. Conseller, no dóna ni per la llavor. I com que ja ho
sabem, aquest tema ja quasi ni l’hauríem de discutir.

I això explica una mica aquesta confrontació d’agricultura,
pressió urbanística, o agricultura i funció urbana o destí urbà
de molts d’aquests terrenys; clar, la major part de la terra útil
agrària a Balears, però a Eivissa i a Formentera, com que no té
utilitat agrària o rendibilitat agrària, es basa només en el seu
aprofitament urbanístic. Per desgràcia és així; vull dir: el que no
podem fer és aclucar els ulls a la realitat. I per molt que no ens
agradi, l’únic que podem fer és intentar que aquest sector de
secà estigui reforçat i crear una sèrie de línies d’ajuda i de
manteniment d’aquest sector.

Jo no puc compartir el diagnòstic, parlen que un dels
avantatges o oportunitats és el Pla de millora de fruits secs; Sr.
Conseller, vostè sap que això s’ha acabat, és a dir, s’ha de
tornar fer, Europa ho està discutint i per tant el que era abans
un avantatge ara és un perill, una amenaça, que s’acabi aquest
sector. I li vull recordar una cosa més, el problema que té,
perquè això no afecta tant Formentera, però el problema que té
el Pla de fruits secs d’Eivissa o que afecta Eivissa és que, així
com a Mallorca els cultius estan diferenciats i hi ha zones com
la zona central de Mallorca on només es cultiva cereal i altres
zones que hi ha ametllerar i res més, a Eivissa, per tradició i
primordialment des del segle XVIII ençà, es combinen les dues
coses: cereal i fruit sec. I gràcies a una interpretació una mica
sui generis aconseguim compatibilitzar les dues ajudes perquè
en origen eren incompatibles. Per tant, un dels suggeriments és
que efectivament fa falta aquest pla de millora, fa falta qualque
cosa més que aquest pla de millora, però que faria falta, a més,
que es tengués en compte que tant a Eivissa com a Formentera
l’especial sistema de cultiu tradicional doncs fa falta adaptar-lo
a aquestes normatives i a aquests plans de millora.

Dir que fa falta un creixement cooperativista, jo crec que és
quasi un error; és a dir, jo crec que el que hem de fer és reforçar
l’existent. Miri, a Eivissa hi ha tres cooperatives, tres, i agrupen
la majoria de pagesos. I aquestes tres cooperatives li puc dir
que una d’elles és de les més importants quant a moviment de
Balears, està entre les deu primeres; jo crec que, envers de
multiplicar el número de cooperatives, el que fa falta és agrupar,
com més millor, entorn d’aquestes tres cooperatives i reforçar
aquestes tres cooperatives, perquè seran més competitives, (...)
tant per comprar com per vendre i per tant tendran més
avantatges de cara als pagesos.

Hi ha una diferència, que veig que també és aquí, respecte
a la resta d’illes; miri, el, si podem avantatge, que la majoria
d’hotels a Eivissa, i també a Formentera, siguin de dues i tres
estrelles, és que són propietat familiar, de petites empreses.
Clar, les grans cadenes controlaran, si vostè vol, el 80% de les
places hoteleres, però llavors, el 80% dels establiments
hotelers, i a Formentera li puc dir que el 90 i busques, no sé
exactament quina quantitat, són de titularitat familiar, és a dir,
són empreses familiars. Això té l’avantatge que aquesta gent,

aquestes famílies, aquestes empreses familiars solen comprar
directament al pagès els productes que es fan a l’illa,
especialment a Eivissa; a diferència del que passa a Mallorca,
que un dels problemes més greus que tenen els pagesos
mallorquins és poder colAlocar la seva producció precisament en
el sector turístic. I aquesta característica nosaltres l’hem de
defensar perquè crec que és una manera molt important de
garantir al pagès que tendrà colAlocada la seva producció. I clar,
em pareix una mica contradictori de parlar de cercar, que el futur
de l’agricultura a Eivissa sigui l’agricultura ecològica,
únicament l’agricultura ecològica, i llavors dir que anirà lligat a
canviar el model turística. Miri, això els pagesos, no en tendran
gaire de pagesos per a quan haguem canviat el model turístic.
Jo crec que aquí hi ha dues qüestions, per un costat hi ha la
producció intensiva, que és absolutament necessària, si també,
com diu el diagnòstic, igual que a Formentera hem de pretendre
que s’aprofiti la nostra capacitat de producció dins la nostra
illa, la producció intensiva és necessària, és necessària i trob a
faltar-ho tant al dictamen d’Eivissa com al de Formentera que
no es parli de l’aprofitament de les aigües depurades; per dues
raons: primera, avantatge econòmic de cara al sector primari,
que ja està deprimit; segona, avantatge de respecte al medi
natural. I això s’accentua, bé, això ho podem predicar de les
dues illes.

Jo crec que és una mancança important d’aquests
diagnòstics que no es contempli precisament la reutilització
d’aigües depurades, perquè hi ha finançació per fer-ho. I llavors
podem parlar, hi ha una cosa comuna a la comunitat autònoma,
que és que ens manca, és a dir, tenim una mitjana molt baixa
d’estudiants universitaris. Efectivament, el turisme, l’activitat
turística absorbeix tota la joventut o pràcticament tota la
joventut abans que acabin la seva formació fins i tot a vegades,
no? I això afecta ja no només l’agricultura, això afecta
l’agricultura, afecta el comerç, afecta la indústria, afecta tots els
sectors, perquè és molt més fàcil deixar el batxiller i anar-te’n a
un bar, a un restaurant, anar-te’n a un hotel o anar-te’n a
qualsevol sector turístic, el jove es troba amb un sou bo des del
principi i no té cap problema ni cap dificultat; però són
persones que no tenen la formació necessària tampoc per
desenvolupar això. I això lliga, doncs tal vegada també amb la
necessitat que, faria falta contemplar-ho, hi hagués una escola
de turisme permanent a Eivissa. Jo no sé, Sr. Conseller, vostè
quan estudiava, jo no sé si va estudiar aquí a Palma o va sortir
a fora, com jo mateix, i un se’n recorda d’això i sap les
dificultats que té i les necessitats que té; jo sé que hi ha una
escola de turisme a Eivissa, però també sé que és molt més
completa la de Mallorca i també sé que d’hostaleria no n’hi ha
a Eivissa. I em referesc a la possibilitat, perquè hi ha locals i
perquè se n’ha parlat moltes vegades, de facilitar a la gent
d’Eivissa i de Formentera que no s’hagi de desplaçar. Perquè
miri, jo li dic una cosa, per a un eivissenc o per a un formenterer
en haver de sortir de l’illa tant li és anar-se’n a Palma com a
Barcelona, el menys important és el destí, perquè despeses tens
les mateixes, els formenterers més que els eivissencs, però al
final, si ha d’estudiar fora, li puc assegurar que és ben igual. I
del que es tracta és que aquestes persones, no només els joves,
sinó que quan parlam de competitivitat parlam també de
formació contínua, puguin fer-ho a les illes, puguin fer-ho a
Eivissa i puguin fer-ho a Formentera. I això és imprescindible,
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perquè si no estarem amb les mateixes sempre, és a dir, no és el
mateix agafar el cotxe i baixar, no sé, de sa Pobla o baixar de
Campanet a Palma, que haver d’agafar l’avió i haver de passar-
te la temporada aquí i els de ca teva fent el que saben i poden
perquè tu puguis estudiar, i no tothom ho pot fer.

Respecte a l’estacionalitat, doncs home, sí, és un dels
problemes més importants que té el nostre turisme, el turisme
d’Eivissa i de Formentera, molt més greu que a Mallorca, a
Mallorca encara tenen la sort d’haver-ho pogut allargar. Però és
que també ens falten infraestructures, i vostè ho deia, fa falta
adaptar la planta hotelera, poder treballar a l’hivern; però també
fa falta un millor sistema de comunicació i ja no li dic de
Formentera perquè això ja és, és a dir, la primera necessitat que
tot el poble de Formentera reconeix; és que si volem poder tenir
una bona desestacionalització és necessari tenir un pont, és
necessari poder estar prop del continent, i no hi estam.

Podem, si se n’adona, Sr. Conseller, no estic parlant de
responsabilitat ni d’un ni de l’altre, sinó que intentam fer una
anàlisi i crec que aquí hem d’entrar-hi tots, vull dir el transport
d’Eivissa i Formentera possiblement li toqui al Govern balear,
Balears-península li toca al Govern central i fa falta tenir un
criteri, si no unànime, un criteri majoritari per dur endavant
aquestes qüestions. Nosaltres, si a Formentera, per exemple, no
es redimensiona el port de Formentera difícilment podrem cobrir
una sèrie de necessitats que aquí s’inclouen o que aquí es
diuen. Per exemple, no serà molt fàcil poder establir una línia
directa de Formentera amb la península, no serà molt fàcil poder
augmentar el número de vaixells que comuniquin Eivissa amb
Formentera, no serà fàcil poder tenir una oferta turística de
qualitat major per a Formentera, per exemple. Per tant, crec que
una de les qüestions més importants és això, no és possible
pretendre desestacionalitzar i tenir no només els restaurants,
sinó els comerços tancats, i aquí entra en joc una miqueta
doncs aquesta prohibició que nosaltres consideràvem que no
és molt adequada, precisament per aquesta funció que a la Llei
de comerç es digui que els establiments a zones turístiques fins
i tot tendran les limitacions d’obertura durant tota una
temporada d’hivern que consider que és excessivament llarga.
És a dir, crec que valdria la pena valorar aquesta consideració,
no per un capritx sinó, precisament, perquè és un cercle viciós,
l’hotel no obri perquè al costat de l’hotel no hi ha res i no hi ha
res perquè l’hotel no obri, i és necessari que les dues coses
coincideixin.

Jo no sé si em deix moltes, sí, hi ha una qüestió sobre
Formentera que crec que, i ho dic, bé, abans d’entrar a
Formentera voldria comentar-li una qüestió, Sr. Conseller, i és
urgent. Parlava de l’agroturisme, es parla aquí de l’agroturisme
com a alternativa, que crec que pot ser tan bona a Eivissa com
a Formentera una alternativa de renda per al propietari pagès,
bé, per al pagès, per a l’agricultura, i és cert, però això comença
per una qüestió molt senzilla i molt fàcil de fer: canviar la
normativa, és molt fàcil, basta adaptar la normativa a la realitat
de cada illa. I en això els menorquins, els eivissencs i els
formenterers est ic segur que hi estan tots d’acord. Per què?
Doncs home, perquè les dimensions, com li parlava abans, les
dimensions de la finca no són les mateixes que a Mallorca; les
dimensions i l’estructura de (...) no és exactament la mateixa; i

sobretot les dimensions dels habitatges rurals no són les
mateixes. Aquí hi ha cases pageses, ja no vull dir possessions,
hi ha cases pageses que en fan tres d’una d’Eivissa i que en fan
set d’una de Formentera. I ja sé que el recurs de dir, bé, és que
p odem, la llei turística permet o la llei de turisme rural permet
l’exoneració, no, miri, això jo consider que no ha de ser així; el
camí és adaptar la normativa a la realitat insular, perquè encara
que sigui molt bo que hi hagi els agroturismes que hi ha, el trist
és que molts pocs, per a no dir cap, molts pocs agroturismes de
les illes Pitiüses pertanyen a un pagès, per a no dir cap. I dins
això li diré que n’hi ha encara molt pocs que pertanyen a gent
que no siguin estrangers, i no estic en contra que en tenguin,
però, escolti’m, l’important és que si parlam de
desenvolupament agrari o desenvolupament rural, que és més
important que el desenvolupament agrari, aquesta és una
sortida absolutament imprescindible.

I això me du també, amb la qüestió turística, a reconèixer una
realitat; jo crec que quan fem un pla estratègic el primer que
hem de saber, i fem un diagnòstic, el primer que hem de
reconèixer és on som. Hi ha una gran oferta turística, li direm
alAlegal, que és la dels habitatges turístics, i això existeix. I hi ha
hagut vegades que fins i tot l’administració ha dit, mira no te
podem autoritzar, però clar, aplicant la Llei d’arrendaments
urbans tira endavant, això és una manera de sortir del pas. Però
el que és absurd és no voler reconèixer una realitat, i crec, i estic
pensant en un decret que hi ha d’habitatges de vacances, que
es va dir que se suspendria, que es trauria una normativa nova
que al final no s’ha tret, que és imprescindible treure això i
regular-ho en el sentit que, si hi ha gent a Eivissa i a Formentera
que tenguin propietats d’aquest tipus, puguin fer-ho amb tota
tranquilAlitat i, sobretot, amb tota garantia per a la persona que
visita l’illa. Això que li explic dels habitatges de vacances és
molt més accentuat a l’illa de Formentera que a l’illa d’Eivissa,
com passa, per exemple, a l’illa de Menorca amb el municipi de
Pollença. Jo crec que una de les coses que s’haurien d’estudiar
i s’haurien de mirar és, independentment dels requisits que
s’exigeixin, que aquesta qüestió quedàs arreglada en el sentit
que quedàs d’alguna manera ja clara, que no haguéssim d’anar
d’amagat, i ara, al costat de les agències de viatges es trobin
assessories immobiliàries, que la llei ho permet, on t’ofereixen
tota classe d’habitatges.

No pretenc aixecar l’espasa de foc i tirar fora del paradís
aquesta gent que fa, no, el que pretenc, precisament, és
solucionar el problema. Perquè miri, jo crec una cosa, si a tots
aquests habitatges que hi ha se’ls digués als propietaris, mira,
tu has d’acomplir aquests mínims que ara, per exemple, ja estan
regulats en aquest decret que no es vol aplicar o que no convé
aplicar-lo, i has de pagar doncs un IAE o l’impost
corresponent, aquesta gent ho faria a gust. L’administració
tendria alguns ingressos més que podria utilitzar llavors amb
millores, si tan vols de les zones rurals, mediambientals, me’s
igual, però sobretot hi hauria una garantia per part del turista i
sobretot un reconeixement real de quina és la situació d’Eivissa
i Formentera.

Dins l’àmbit estricte de Formentera, el que li parlava de les
infraestructures és viure o no viure a Formentera, és la seva
única, per dir-ho així, és el seu alè, és a dir, si no té unes
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infraestructures adequades Formentera no creixerà, i no estic
pensant només en transport ni en energia. Miri, jo som
partidari, i acab tot d’una Sr. President, jo trob a faltar, i això és
comú a les illes, que es parli d’una decidida actuació en foment
d’indústria, però indústria no consumidora de territori, noves
tecnologies, etcètera. Aquí hi ha un Parc Bit a Mallorca, la idea
de quan es va crear el Parc Bit era també cercar zones
especialitzades a les altres dues illes, a Menorca i a Eivissa i
Formentera. Jo crec que és compatible, no pretenc una
urbanització com hi ha allà o unes instal Alacions com hi ha al
Parc Bit, perquè crec que a les Pitiüses això no toca, però sí que
crec que es podria fomentar, per exemple, i se m’ocorre, es
podria fomentar la instalAlació d’empreses de noves tecnologies
i d’investigació de ciències de la mar a Eivissa i Formentera,
tenint en compte que amb la declaració de patrimoni de la
humanitat una de les coses protegides és la posidònia que hi
ha entre Eivissa i Formentera. Crec que valdria la pena cercar
aquest tipus d’activitats, perquè serviria de desenvolupament
important per a les nostres illes, i això tampoc no s’aporta.

La funció de l’Ajuntament de Formentera, em permetrà, i
sense voler entrar en polèmica, crec que, independentment que
llavors hi hagi la presència, com es demanava, d’altres
institucions, ha de seguir sent la que és, és a dir, la màxima
institució de l’illa de Formentera, perquè Formentera, abans que
Ajuntament, quasi podem dir que és illa. I aquest concepte, i
vostè deia que era l’única illa de Balears que era a més
ajuntament, crec que és l’única d’Espanya, perquè l’altra que la
segueix, crec que en té dos de municipis, que és a Canàries. I
crec que aquesta especificitat fa que, tant si ens agrada com si
no, l’Ajuntament sigui la primera institució i la institució on tots
els formenterers s’hi dirigeixen automàticament així com hi ha
qualsevol problema, per molta delegació de govern o consell
insular que vulguem fer, la institució més pròxima és la
municipal. Per tant, consider i consider que encertadament així
es diu, s’ha de reforçar, no només financerament, sinó que s’ha
de reforçar perquè continuï sent aquesta primera institució. I
això, doncs pareix ser que el Consell Insular d’Eivissa ha
constituït la comissió mixta, que no avança amb la rapidesa que
tots voldríem, s’ha de constituir o s’ha d’acabar ja amb
l’assignatura pendent que Eivissa té respecte de Formentera,
que és la transferència o l’encomana de gestió i delegació de
competències a l’Ajuntament de Formentera. Jo crec que amb
aquestes idees i tal vegada moltes més que se’ns poden
ocórrer, podríem, entre tots, i dic entre tots, i ho remarc això, Sr.
Conseller, fer o intentar fer un projecte de futur més bo per a les
illes Pitiüses, i el projecte de futur ho podem reflectir en aquest
Pla de competitivitat que avui ens presenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per contestar, té la paraula el
Conseller d’Hisenda i Pressuposts.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair, sense cap dubte, les
intervencions dels diferents grups i dels diferents port aveus. Jo
crec que més que entrar ara a debatre determinades idees, crec
que l’interessant és que aquestes idees s’han aportat, algunes
coincidents al cent per cent amb el contingut dels plans
estratègics de competitivitat; altres aportacions que s’hagin
pogut fer, lògicament queden al Diari de Sessions i podran ser
utilitzades per enriquir el debat a la fase de propostes, en el cas
d’Eivissa, i a la fase tres del Pla de Formentera, i en tot cas, per
ventura fer alguns comentaris d’aquest, hem pogut prendre
nota, però sense cap dubte el Sr. Ferrer plantejava l’encert
d’haver fet un Pla estratègic per a Formentera, lògicament això
també va ser una demanda que es va per part de l’administració
municipal i pel diputat Sr. Ferrer, i amb un coneixement de la
realitat insular de Formentera molt superior al que puguem tenir,
en aquest cas jo; per tant, va ser assumida aquesta decisió, en
colAlaboració amb l’Ajuntament i amb el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, i per les reaccions que hi va haver el dia
de la presentació, doncs crec que va ser una decisió encertada.

El Sr. Ferrer feia referència a un tema que surt de l’abast de
les competències del Govern, però sense cap dubte crec que és
un tema que s’ha de debatre i que és els elements de suport a
empreses familiars, petites i mitjanes empreses i treballadors
autònoms. L’altre dia vàrem tenir oportunitat de debatre
aquests temes en relació amb la contractació a familiars i amb
temes relacionats amb tributació, i bé, també coincidíem.

Parlava també, bé, feia una reivindicació en el tema del
finançament. Bé, jo crec que del que s’ha de ser conscient és
que amb el nou sistema de finançament definitiu dels consells
insulars es dóna garantia de continuïtat i es consolida un
sistema de finançament que, sense cap dubte, ha estat un pas
important que s’ha fet en aquesta legislatura; vull recordar que
a l’any 99 les quantitats que es transferien als tres consells, si
no record malament, eren envoltant els 2.000 milions de
pessetes i amb les mateixes competències, per tant, no amb un
increment d’assumpció de competències noves, es va passar a
l’any 2000 a 7.000 milions de pessetes, això és un increment
envoltant el 204%. Per tant, i que, a més, aquest nou sistema de
finançament definitiu contempla l’especificitat de la triple
insularitat de Formentera i de les deseconomies d’escala.

El Sr. Ramon feia un comentari en relació al tema de la
dificultat que jo havia manifestat de les aportacions derivades
d’una debilitat del teixit associatiu d’Eivissa. Doncs miri, ha
estat una de les coses que he tengut oportunitat de descobrir
en aquests tres anys, he tengut més contacte lògicament amb
les realitats insulars, i crec que hem de fer autocrítica tots; per
tant, crec que, i a més, sense anar més enfora, me sap greu que
no hi sigui el Sr. Huguet, perquè ahir varem ser a una reunió
amb el Secretari d’Estat d’Economia i va fer un comentari, que
va ser, diu que cada vegada que havia anat a Menorca s’havia
sorprès de les aportacions i del teixit associatiu molt participatiu
que hi havia a Menorca. I bé, jo he notat aquesta diferència
entre Menorca i Eivissa i crec que, des de la responsabilitat
política, el que hem de fer és intentar fomentar, no manipular,
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sinó fomentar que hi hagi un teixit associatiu a Eivissa més fort
i amb més preocupació per al futur.

Després ha fet una sèrie de comentaris coincidents amb el
que diu el Pla estratègic de competitivitat, que s’ha de cercar
l’equilibri entre el creixement i l’equilibri mediambiental. I
després ha parlat d’immigració, ha fet el comentari de dir que
hem d’anar alerta al que diem i tal; jo habitualment solc mesurar
bastant les meves paraules, per tant quan vaig veure un mitjà
de comunicació que posava, no en boca meva, sinó un estudi
que havia fet la Conselleria d’Hisenda, qualificava la immigració
com a una amenaça, el periodista no me va demanar cap
explicació, sinó que se’n va anar a posar micròfons a
l’Associació Defensa de l’Immigrant, que ja es pot imaginar
quina va ser la reacció a la pregunta: el conseller d’Hisenda
qualifica la immigració com a una amenaça. A partir d’aquí, bé,
jo després vaig publicar un article on no feia referència a
aquesta notícia, però sí explicava quina era la idea d’immigració
i en quin context  s’havia d’interpretar no l’amenaça de la
immigració sinó la falta d’adaptació de la immigració que podia
representar una amenaça.

Si me permet només detenir-me dos minuts en aquest tema
de la immigració, jo crec que és un tema que és molt important
que en parlem; és a dir, el que hem de fer és parlar-ne sense
apassionaments i sense, o llevant bastant càrrega emocional al
tema, és a dir, la immigració sense control, jo crec que tothom
hi està d’acord, no es pot assumir, això no, aquí no podem obrir
fronteres, això és una cosa que la tenim absolutament clara; es
parla de la necessitat de ma d’obra per cobrir, i a més Balears ho
nota això, és a dir, amb aquestes puntes de quasi plena
ocupació sí que té necessitat d’una ma d’obra immigrant,
perquè pensi vostè que la comunitat autònoma de Balears en
aquests moments és la número 1 en taxa d’immigració
d’Espanya, estam el número 1; estam al número 2 en el
percentatge de persones que han nascut fora de Balears
residents aquí, la primera és Madrid, però en taxa d’immigració,
és a dir, número d’immigrants per cada 1000 habit ants, Balears
és la número. Per tant, hem d’analitzar el tema amb tranquilAlitat,
sense apassionaments, veure quina és la disponibilitat que té
el mercat laboral per acollir aquesta ma d’obra que ens ve i
analitzar el tema i prendre solucions. Balears té una tradició
emigrant important i Espanya una, si vostè recorda, una
emigració molt controlada, que per ventura podria ser aplicable,
jo crec que té molts de problemes d’aplicació, però bé, és
l’emigració que es produïa a França amb la verema, és a dir,
anaven allà i tornaven. Això és molt difícil, perquè realment
quan són aquí l’opció de tornar als seus països d’origen
pràcticament no es dóna. I el tema de la immigració, doncs clar,
què fas amb tota la població, sobretot fora de regularització?
Obrir permanentment processos de regularització, per tant
seguir incrementant l’efecte cridada? La veritat és que és un
problema que jo crec que n’hem de parlar, ja li dic que sense
apassionaments, i saber veure, i això també és al Pla estratègic,
la riquesa que suposa la immigració; perquè jo vaig tenir
l’oportunitat de presentar l’altre dia un conferenciant que havia
de parlar d’immigració i patrimoni i vaig fer notar, doncs que per
exemple la catedral de Palma, joia arquitectònica, és producte
d’importació; és a dir, la casa de cultura de Sa Nostra doncs era
la residència d’uns comerciants genovesos i bé, els banys

àrabs; per tant, la riquesa de la immigració, des del punt de
vista cultural, és innegable. Però bé, en el que fa referència al
que pugui ser economia o pla de competitivitat doncs la
immigració és important, és necessària, però el que hem
d’analitzar és que pot derivar o es poden produir problemes
derivats de la falta d’adaptació de l’immigrant.

Parlava també del tema, li generava un poc d’inquietud el
tema de la percepció de qualitat de vida en relació amb les
mancances dels ciutadans, i vostè deia: els responsables
públics han de fer més incidència en posar de manifest les
mancances i resoldre-les que en parlar de la satisfacció i de la
qualitat de vida. Totalment d’acord, però tampoc no hem de
negar que dins els valors dels ciutadans, doncs hi ha aspectes
que, per exemple, pot ser una mancança el tema del transport o
el tema de l’encariment dels productes derivats de la insularitat,
però és un factor positiu la percepció que un té del medi
ambient o del gaudi de la qualitat de vida. I això és una cosa
que en el futur cada vegada pesarà més. Quan nosaltres vàrem
l’estudi de l’índex de desenvolupament humà, que era veure
quina correlació hi havia entre el creixement econòmic i la
qualitat de vida, no només en xifres macroeconòmiques, sinó en
xifres com puguin ser analfabetisme, salut, esperança de vida,
veim que Balears estava al número 1 en temes de creixement
econòmic de producte interior brut de renta per càpita, i estava
al número 6 de les comunitats autònomes d’Espanya en qualitat
de vida.

El que volem és fer un estudi molt més complet perquè
pensam, per exemple, que la percepció de poder gaudir amb una
immediatesa el medi ambient, en aquest cas amb mitja hora
poder ser a una muntanya, cosa que no pot fer un ciutadà del
centre de Madrid, doncs això li reporta una percepció de
qualitat de vida, evidentment amb tots els problemes
d’insularitat que hi pugui haver. Per tant quan li deia que cada
vegada hi haurà més una tendència a valorar això és que s’està
produint aquí. És a dir, aquí ens trobam que..., i això estaria
connectat amb el tema del que deia el Sr. Cardona de potenciar
les noves tecnologies i la nova economia, una de les qüestions
atractives que es fan per atreure aquesta gent que fa feina en
noves tecnologies és precisament l’entorn natural, la qualitat de
vida, enfront d’un sou alt. Per tant a Madrid per atreure un alt
executiu li has de donar un sou molt alt, i aquí no importa,
almenys les empreses utilitzen el reclam de qualitat de vida
enfront de la retribució. Per tant..., bé, és normal que un ciutadà
de Formentera tengui una alta percepció de qualitat de vida
sabent tots els problemes que té quan es relaciona amb la
sanitat, quan s’ha de desplaçar o quan s’ha de relacionar amb
l’administració pública. 

El Sr. Tur feia referència a intentar aconseguir amb una eina
com el Pla de competitivitat el màxim consens. També ho deia
el Sr. Cardona. Bé, jo estic absolutament d’acord i crec que ho
he dit a la meva primera intervenció. Possiblement el cent per
cent és impossible, perquè una opció política pot pensar que a
Balears es necessiten més llocs d’amarrament, perquè pot ser
interessant a efectes de diversificació de l’oferta turística
potenciar el turisme nàutic, i altres opcions polítiques pensen
que això no és així; o un pot pensar que per potenciar aquesta
diversificació s’han de fer més camps de golf i una altra opció
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política pot pensar que no. Però el que és important és, jo
crec..., i crec que quan s’analitzen els plans estratègics si que
hom pot arribar a un grau de consens, per ventura no del 90%
però sí del 80%, i de fet, sobretot amb la diagnosi, llevat de
qualque aspecte que ha posat de manifest el Sr. Cardona, jo
crec que hi ha bastant de coincidència sobretot en aquesta fase
de diagnosi.

Home, vostè deia que és molt important un pla de
competitivitat sobretot per planificar el futur. Miri, Felipe
González deia a la conferència el dia que va venir, no sé si era
una..., no sé en quin context  explicava l’anècdota, però deia que
havia sentit el Bill Gates que deia: “Miri, jo sé que d’aquí a 10
anys es continuarà fabricant Coca-Cola, però no sé si els meus
productes, que avui són punters i han inundat tot el mercat
mundial de software, si hi ha una persona en aquest moment
dins un garatge a qualsevol lloc del món que està dissenyant
un programa que l’any que ve deixarà el meu producte obsolet;
per tant la meva empresa farà fallida”. Això és la importància de
saber veure el futur, i això, bé, nosaltres tenim ara una
experiència: bé, idò, hem de planificar el futur amb els valors
que posa de manifest el pla estratègic.

Jo li he de dir, Sr. Cardona, li he dit a la meva intervenció
que no sabia si s’havia fet arribar una edició dels plans
estratègics a cada un dels diputats; la meva voluntat, com
comprendrà, és que es faci arribar, que s’hi doni la màxima
difusió. El director general aquí present, quan li he demanat això
abans de venir tampoc no ho sabia, però vaja, en definitiva el
que interessa..., bé, està penjant a la pàgina web i jo sí record
que a qualque presentació que vàrem fer crec recordar que a
Menorca hi havia presència de diputats que havien estat
convidats. Per tant el que interessa d’això, efectivament, és les
màximes aportacions. Jo he escoltat amb molt de deteniment les
seves opinions, crec que hi ha hagut opinions molt
interessants i a més derivades de l’experiència que sense dubte
té el fet d’haver estat una sèrie d’anys membre del govern, i
estic d’acord. Vostè plantejava comissió parlamentària; no tenc
cap inconvenient, això és una cosa que si la plantegen a
diferents grups parlamentaris perfecte; el que interessa és
arribar al màxim consens que les propostes que es puguin fer
siguin de perdurabilitat en el temps i, com deia vostè, que una
opció política pel fet que es produeixin unes eleccions canviï,
idò que hi pugui un canvi radical de guia. Jo vaig estudiar una
mica per sobre el Pla estratègic de competitivitat de les Illes
Balears que va ser Andersen Consulting, crec recordar que ja
l’any 93, i efectivament hi ha molta informació, hi ha temes
interessants, hi ha temes que vostès varen posar en marxa, hi
ha temes que nosaltres estam posant en marxa, i per tant hi ha
determinades polítiques que sense cap dubte per ventura el que
pot diferenciar els diferents grups polítics és la priorització o
no, en determinades polítiques no ens posarem d’acord, però
sense cap dubte allò important és que hi hagi el màxim consens.

El tema del pla territorial insular, si esperam. Bé nosaltres ja
li he dit que estava molt avançada la feina en el cas de Menorca
i va ser el mateix consell insular que ens va plantejar la
possibilitat de fer una feina en paralAlel en la redacció del Pla
territorial insular. Vostè diu que és molt millor fer la fase de
propostes perquè enriqueix el pla territorial insular i a nosaltres

des de Menorca ens deien el contrari. Perquè després no hi
hagi unes contradiccions dins les propostes jo crec que allò
adient és fer una feina més o menys en paralAlel i crec que és
més o menys el que s’ha fet.

Després parlava del tema de pla de depuració o tema
d’aigües residuals. Jo no sé..., per ventura la informació que
surt a Internet no és tota la informació completa dels plans
estratègics. El director general m’apuntava que efectivament
existien actuacions dins els objectius i els programes de
depuració integral de les aigües residuals. 

El pla estratègic posa de manifest la debilitat associat iva
dins el sector primari. Vostè em deia que hi ha tres associacions
i que el que s’ha de fer és reforçar-les i no crear-ne més. Bé, això
pot ser..., és a dir, no crec que sigui incompatible amb la
debilitat, és a dir, per ventura el que int eressa és potenciar les
que hi ha, però de l’estudi fet pels consultors es posava de
manifest aquesta debilitat.

M’ha paregut també interessant això que plantejava que
l’estructura de la propietat de les instalAlacions hoteleres a
Eivissa estava molt dispersa, sobretot en empreses familiars, i
que hi havia una adquisició directa de productes al sector
primari. Sí, el que passa és que a Eivissa també es produeix un
problema que es produeix a Mallorca, que és la manca de
producció suficient, i sempre que s’han intentat o que es posen
en marxa determinades línies de suport del sector hoteler al
sector primari el sector hoteler sempre diu el mateix: “Si em
garantiu producció i un cert manteniment de preus, endavant”.
El problema estructural és que això no es pot garantir, és a dir,
arriba un moment que lògicament t’has de proveir d’allà on hi
ha oferta i això és una debilitat de la nostra estructura del sector
primari.

També coincidesc amb la referència que feien els joves
agricultors amb aquesta colAlisió d’accés al món del treball en
el sector serveis i sense cap dubte és molt més atractiu anar a
fer feina a l’hostaleria, les condicions són infinitament diferents,
no hi ha aquestes jornades laborals tan dures com hi ha en el
sector primari, hi ha la possibilitat de fer una sèrie de mesos
feina i després tenir una ajuda per desocupació, i per tant això
és un problema.

I parlava del tema de l’Escola d’Hostaleria i... Jo l’escoltava
i pensava que l’altre dia vaig participar a una taula rodona amb
la Sra. Bennàssar, i va criticar un anunci que fa el Govern que
deia: “Ara no has de fer les maletes perquè el Govern ha
implantat cinc noves titulacions universitàries”, i deia: “Home,
això és una riquesa fer les maletes i anar a estudiar fora i tal”.
Efectivament, jo vaig estudiar a fora i per a mi són uns anys que
no canviaria i per a mi va ser una riquesa, sense cap dubte; què
hem de fer?, bé, jo no sé si és viable o no fer una escola
d’hostaleria a Eivissa; si no el que s’ha de fer és que el cost que
suposa anar a Mallorca a cursar els estudis a l’Escola
d’Hostaleria no siguin onerosos o ho siguin el mínim possible.
Per tant, jo no sé..., això podria ser una línia.

Totalment d’acord amb el que deia del cercle viciós. No
tenim oferta hotelera oberta, no hi ha oferta complementària, no
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tenim transport que dugui turistes aquests mesos, però és vera
que s’ha intentat incidir moltes vegades dins aquest cercle
viciós, i vostè plantejava que doni la passa per ventura l’oferta
complementària i que per ventura s’estan duent a terme per part
del Govern actuacions que no faciliten aquesta oferta
complementària; es referia sobretot supòs a comerços, amb els
horaris, però jo crec que és compatible fer uns horaris... Dates?,
supòs que deu ser compatible; de totes formes jo prenc nota
d’aquesta..., i crec que maldament les iniciatives que s’hagin
duit a terme no hagin tengut tot el resultat que voldríem,
sobretot a Menorca i a Eivissa, jo crec que no ens hem de
conformar amb aquesta situació. A Mallorca s’ha pogut allargar
una miqueta la temporada, estam parlant de 9 mesos, però hi ha
mercat i jo crec que tenim clima, el clima sense cap dubte és
molt més benigne que el clima centre-europeu i nòrdic; per a
aquestes 27 companyies aèries que operen a Balears podem fer
que els sigui rendible a través d’aquestes iniciatives que també
s’han posat en marxa de promocionar esdeveniments culturals,
promocionar també o dur a terme la construcció
d’infraestructures per potenciar aquest turisme fora de
temporada -camps de futbol, estades d’equips estrangers,
cicloturisme... Per tant això són idees que jo crec que
maldament siguin o puguin parèixer petites actuacions i que
farà difícil incrementar la temporada, crec que s’han de mantenir
i potenciar.

I després feia referència al tema que li he connectat abans
una intervenció del Sr. Tur, el tema del teletreball o utilització de
noves tecnologies en general. Jo ara no record si dins el Pla
estratègic de foment de la competitivitat de Formentera hi és o
no; crec recordar que el consultor no ho va incloure i nosaltres
li vàrem dir que ho inclogués, és a dir, que per ventura no surt
en aquesta o a la primera fase de diagnòstic, però jo estic quasi
convençut perquè precisament un dels temes que jo crec que
té futur és el tema de dur a terme un desenvolupament
d’aquestes noves tecnologies: telemedicina, teletreball... Jo li
he de dir que som un absolut defensor de la viabilitat d’aquests
projectes. 

El tema del Parc Bit vostès el varen dissenyar amb una..., és
la meva opinió, no sé si hi coincidirà o no, però varen dissenyar
el Parc Bit per una banda amb un tema de desenvolupament de
noves tecnologies i d’empreses del que és la nova economia,
i també hi havia una part d’urbanització, per ventura molt a
l’estil del que puguin ser aquestes ciutats de Silicon Walley i
tal. Bé, això lògicament va tenir amb la nostra opció política o el
que representam una colAlisió amb el que podia semblar una
urbanització de terreny rústic; per tant s’abandonava bastant
el que era urbanització residencial i es fixava més en el tema
d’establiment d’empreses. Jo vaig tenir oportunitat de visitar el
Parc Tecnològic d’Andalusia i la realitat és que és espectacular,
i el director del Parc Tecnològic d’Andalusia, que al mateix
temps és el president de l’Associació de parcs tecnològics
d’Espanya, ens feia notar -això ja deu fer dos anys- el potencial
que tenia el Parc Bit a Balears, és a dir, que si fos una empresa
privada, jo, si tengués capacitat d’inversió invertiria, perquè
sense cap dubte té l’incentiu, primer, d’un entorn ambiental
privilegiat, que per a aquest tipus d’activitats se cerquen
professionals amb un component creatiu que necessiten aquest
entorn; tenim una cosa que segons ens feia notar el director del

Parc Tecnològic d’Andalusia són les hores de sol, i això que
pareix una beneitura té una importància tremenda a l’hora de
facilitar que venguin empreses centre-europees o nòrdiques
aquí a Balears, que una de les coses que més valores és la
quantitat d’hores solars que tenim. 

Per tant, per què no un parc Bit a Eivissa, a Menorca i a
Formentera, dimensionat a la seva realitat?, però pot ser un
tema, bé, jo crec que és un tema molt interessant i, de fet, fins
i tot vàrem parlar de la possibilitat que Formentera pogués ser
un territori pilot en el desenvolupament de les noves
tecnologies, i crec que...

Bé, després parlava també del reforçament del paper de
l’administració municipal de Formentera. Això ha estat una de
les coses que ha posat de manifest més clarament l’estudi, o el
Pla estratègic de competitivitat, per aquest fet de ser referent.
Ara no em correspon a mi., lògicament, entrar en si s’ha de
produir un traspàs de competències del Consell Insular
d’Eivissa a l’Ajuntament de Formentera, o si l’Ajuntament de
Formentera ha de passar a dir-se Consell Insular de Formentera,
però efectivament el fet de... I jo crec que una cosa és que si es
produeix aquesta problemàtica les actuacions del Govern en un
futur han d’estar mediatitzades per l’existència d’aquesta
problemàtica; per tant, si es crea un servei d’ocupació i
orientació a Balears i es crea un servei a Eivissa, idò està bé que
se’n creï una part a Formentera com crec que s’ha fet. Per tant,
sempre que lògicament estigui justificada la seva necessitat i
utilització, idò s’ha d’intentar sabent que la descentralització
sempre és més cara, és a dir, quan hem parlat de traspassos de
competències, bé, a vegades..., i la Comissió Tècnica
Interinsular que hem duit aquí, vostès han vist que és més car
g e s t i o n a r  d e s c e n t r a l i t z a d a m e n t  q u e  g e s t i o n a r
centralitzadament. El que passa és que la gestió de les
competències més pròxima als ciutadans habitualment dóna una
major satisfacció als ciutadans i una millora en la prestació del
servei.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Obrim un torn de rèplica. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Quasi quasi no faria falta però
crec que per cortesia, fins i tot, he de fer algun comentari al Sr.
Conseller. Jo agraesc les seves paraules i, ja li ho dic, no hi ha
cap problema en què a partir d’ara tenguem la documentació,
més que res..., no és una qüestió ni d’enuig ni de res,
simplement que és possible parlar més i això sempre és bo, més
i més si estam tots d’acord en què és important que hi hagi un
nivell de consens alt. Jo em conform amb el 80%, eh?, fins i tot
alguns dels exemples que vostè ha dit. Fins aquí ens podríem
posar d’acord, perquè a vegades pot ser, miri, parlava vostè
d’amarraments de vaixell; bé, en aquesta zona efectivament no
en fan falta, a una altra zona potser tots podem estar d’acord
que sí. Vull dir que jo crec que quan parlam de futur no..., o
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almenys voldria jo que..., estic segur que quasi quasi el 80% de
les forces polítiques podríem estar d’acord en un camí comú.
Clar, llavors, a l’hora de prioritzar, a l’hora d’aplicar aquesta
norma cadascú defensarà les seves idees, però podríem tenir un
element comú.

I és més, vull insistir-li en una qüestió: en la necessitat, i
crec que és bo, que precisament si hi ha un pla de
competitivitat, com que el PTI en alguna cosa ha d’influir i, a
més, tota norma urbanística o d’ordenació del territori al final
influeix en l’economia d’una manera important, és bo que es
faci abans, és bo que es faci abans i serveixi de guia a aquest
pla territorial insular. Li posaré un exemple i ho dic sense mala
fe: la moratòria que va establir el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera va excloure Formentera, precisament, de l’aplicació
d’aquesta moratòria, pensant que no era necessari, que no hi
havia una pressió urbanística que justificàs aquesta suspensió.
Del que llegim aquí no és exactament el mateix, i potser, d’haver
tengut aquests diagnòstics i aquestes propostes abans de
prendre la decisió, potser avui Formentera també tendria
aquesta moratòria. Crec que és un exemple palmari, però que no
és una qüestió a fer de gabinet, és que jo crec que si volem
actuar d’una manera una mica metòdica valdria la pena tenir
abans una cosa que l’altra. Evidentment cadascú té la seva idea
o les seves necessitats; fins i tot crec que val la pena que, com
que jo sempre he defensat que el PTI, no només a Eivissa sinó
a qualsevol illa de les Balears, l’hauríem de saber també treure
d’una manera consensuada, que és l’única manera que tengui
un mínim de futur, i crec que les normes, les regulacions
importants que afectin la generalitat dels nostres ciutadans i
sobretot el futur de les nostres illes s’han de pactar i s’han de
consensuar, però crec que és una cosa més.

La forma en què parlem o en què ho pactem, jo he dit
comissió parlamentària, ponència, el que sigui, i jo li assegur
que m’és igual. És igual si en lloc d’estar en seu parlamentària
anam enfront i ens asseiem i podem parlar i arribam a un acord.
Cregui’m que la forma m’és igual, el que crec que sí que és
important, i pel que veig tots hi coincidim, és en el fet que entre
tots sapiguem dur, i està clar que la responsabilitat és del
Govern, està clar que la responsabilitat és de l’equip que dóna
suport al Govern, però també és important que entre tots
sapiguem dur a vènit aquest pla perquè crec que tots, i sobretot
no nosaltres, sinó tota la ciutadania de les nostres illes, ens
beneficiarem.

Sobre..., bé, hi ha algunes coses de les quals parlava, de la
debilitat de l’associacionisme. La debilitat de l’associacionisme
no és característica d’Eivissa i de Formentera, és característica
de Balears, i jo a l’únic que em volia referir és que quan parlam
d’això efectivament és cert que el que hauríem d’intentar és
reforçar el que tenim, perquè si en lloc de -estic parlant ara
d’Eivissa i Formentera- si en lloc de tenir tres cooperatives en
tenim sis l’únic que feim és partir i fer més dèbils encara
aquestes associacions. El que necessitaríem és..., miri, jo vaig
intentar una vegada agrupar-les totes en una i vaig haver de
sortir per cames, és a dir, no és possible de tres fer-ne una, però
almenys en podem tenir tres. Per tant això és únicament el que
pretenia dir-li.

És cert que en agricultura tenim una falta de producció
suficient, és cert, i és una debilitat import ant, però li vull contar
una anècdota. Jo he sentit tothom defensar l’agricultura, i quan
ens posam a parlar seriosament o quan hi ha algú que té una
iniciativa per intentar produir per treure una agricultura rendible
tot són problemes. Jo he sentit ara per exemple, i li posaré un
exemple molt clar de Mallorca, unes crítiques molt fortes a una
empresa que té uns hivernacles que agafen tot un coster de
puig; quan arribes amb l’avió es veu i això és repugnant. Idò si
volem produir ja em dirà com ho farem, si no feim aquest tipus
d’instalAlacions. Cert és que es poden prendre mesures per
evitar al màxim l’impacte visual que es pot causar aquest tipus
d’instalAlacions; una cosa molt senzilla i molt element, i també
és a Mallorca, és quan vostè arriba a Muro té -ara ja se n’estan
talant alguns, desgraciadament- té tota l’arribada de Muro que
està quasi quasi tancada de xiprers i no és per tapar
hivernacles, és per protegir del vent els tarongers. Bé, escolti,
si en lloc de tarongers hi ha hivernacles ningú no se
n’assabenta. És un exemple que se m’ocorre ara que es podria
fer. Però la realitat és que si realment tenim una voluntat clara
que l’agricultura sigui una activitat econòmica amb una
conseqüència essencial, que és la de conservació del medi
natural, també hem de ser conscients que hem de buscar,
permetre, potenciar i ajudar la producció rendible perquè, si no,
al final tendrem purs elements decoratius que no ens serviran
absolutament per a res.

I bé, jo respect profundament que la meva companya, la Sra.
Bennàssar, consideri que sortir a fora és una gran riquesa, i no
dubti que ho és, però jo record molt bé el que va costar als
meus pares, i supòs que vostè se’n recorda dels seus, el que els
va costar, i aquí hi ha algun senyor diputat que és pare i que té
els fills estudiant fora, i els agradaria que tenguessin aquesta
mateixa riquesa sense que els costàs tant d’esforç. És això al
que em volia referir. Jo crec que les dues coses són
compatibles, i hi ha molta de gent que, miri, molt bé que
visquem a Eivissa i a Formentera, o per molt bé que visquem a
Mallorca, no té les possibilitats que els seus fills tenguin una
formació fora de l’illa i, sobretot, si a una persona, perquè jo
estic pensant no només amb els alAlots que han de sortir fora
d’Eivissa per estudiar, no només els alAlots sinó ja les persones
més grans que necessiten aquest reciclatge continu i aquest
passar per l’escola, que no els faria cap mal, al contrari,
millorarien, si han de sortir fora no hi aniran, si ho tenen a prop
sí. Aleshores jo defens aquesta postura potser per facilitar
precisament aquesta necessitat que tenim de formació al sector
no només turístic, sinó a tots els sectors.

I finalment li vull fer un petit comentari sobre el Parc Bit. Jo
ja li he dit que a Eivissa i a Formentera, com és molt natural, no
és aplicable el model que aquí es va seguir. Originàriament la
primera llei que va parlar de Parc Bit ja contemplava la
possibilitat de fer parcs temàtics a les Pitiüses i a Menorca;
llavors es va modificar, però jo li puc dir que he anat més lluny
d’Andalusia. Una vegada vaig coincidir a una fira a Tokyo i
uns empresaris japonesos estaven interessadíssims i els
pareixia que era una meravella la idea de fer aquestes zones -el
teletreball és jo crec que el futur-, i aleshores el projecte de Parc
Bit volia combinar tot, és a dir, tenir l’empresa allà a prop, tenir
centres directius a prop i, a més, que els mateixos directius no
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haguessin de desplaçar-se molt i tenir les residències prop
d’allí. No necessàriament ha de ser així, és a dir, a Mallorca jo
conec crec que es diu Biniaraix, que està devora Sóller, un
poblet molt petitó, que hi ha una empresa alemanya que es
dedica a disseny, i n’hi ha a..., a Biniaraix i, bé, ara no record el
nom dels pobles, hi ha dos o tres pobles, que jo he visitat
aquestes empreses, i es dediquen a fer la seva feina aquí i
després, o bé envien la seva feina a Alemanya o quan els
interessa quedar bé (...) amb el client el que fan és convidar-lo
a Mallorca, està dos dies el client per Mallorca, li ensenyen el
producte, negocien, solen sortir bastant més bé els negocis
quan conviden el client a Mallorca que quan l’envien a
Alemanya, i els directius d’aquesta empresa viuen molt bé,
gaudeixen d’aquest nivell de vida de què estam parlant, o
d’aquesta qualitat de vida de què estam parlant i li treuen
rendiment.

Jo crec que això es pot fer, com és molt natural, a les illes
menors, i no és necessari tenir un parc o una àrea gran perquè
el territori és el que és, és a dir, ni Formentera ni Eivissa no ho
podrien suportar, però sí que podem dar aquesta possibilitat
que hi hagi residències per a aquestes persones, que puguin
treballar des de Formentera o des d’Eivissa i, a la vegada,
atreure aquest tipus d’inversió que no consumeix estrictament
territori i ens dóna una diversificació, i no dependre sempre del
monocultiu turístic.

De tota manera ja li reiter la voluntat del Grup Popular
d’arribar o de fer entre tots aquest pla estratègic perquè crec
que és l’única manera que les Pitiüses tenguin un futur bo per
a tots. Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per tancar la qüestió té la
paraula el conseller d’Hisenda i Pressuposts.

Per tant..., només queda agrair la presència del conseller
d’Hisenda i Pressuposts i la del director general de Programació
i Ordenació Econòmica.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



590 ECONOMIA / Núm. 40 / 23 de maig del 2002 

 



ECONOMIA / Núm. 40 / 23 de maig del 2002 591

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


