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EL SR. PRESIDENT:

... amb una sessió més d’aquesta comissió no permanent
que ja feia mesos que no es reunia i avui tenim previst a l’ordre
del dia la compareixença dels consellers del Govern de les Illes
Balears, en primer lloc l’Hble. Consellera de Medi Ambient Sra.
Margalida Rosselló, i, després, l’Hble. Vicepresident del Govern
de les Illes Balears, el Sr. Pere Sampol.

En principi demanaria si hi ha substitucions per part dels
grups.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President, Margalida Capó en substitució de Jaume Font.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Miquel Ramon en substitució de Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? 

1) Compareixença de l’Hble. Consellera de Medi Ambient,
per tal d'explicar l'evolució i realitzacions del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

Val, dit això, per tant podríem començar i procediria que
l’Hble. Consellera de Medi Ambient Sra. Rosselló ens expliqui
el seu punt de vista sobre l’evolució i realització del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, des del punt de vista
de la Conselleria de Medi Ambient. Té la paraula la Sra.
Rosselló.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. La meva explicació serà breu, ja que, en primer lloc,
s’ha de dir que la Direcció General d’Economia, tal i com vostès
saben, és el gestor d’aquest Fons en el sentit que elaboren el
document de programació, com és el Pla, el PRR i el DOCUP,
destriant els eixos i les mesures en els quals s’actuarà a la vista
dels punts febles o forts de la regió quant a temes com el seu
estat socioeconòmic, del medi ambient, d’igualtat
d’oportunitats i d’altres.

L’autoritat de pagament del Fons FEDER, també com vostès
saben, és el Ministeri d’Economia i Hisenda de l’Estat espanyol
en aquest cas; i, finalment, qui rep les aportacions econòmiques
justificades és la caixa única de la comunitat autònoma,
gestionada per la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. Per tant,
he de dir que la Conselleria de Medi Ambient l’únic que pot dir
o que jo puc dir, com a consellera, són aquests projectes que
s’han presentat o que s’executen i que s’han presentat a la
Direcció General d’Economia, però que, evidentment, els fons
que s’han rebut han anat directament a la caixa única del
Govern.

Precisament, i ja referint-me a quines han estat aquestes
actuacions, en la mesura, l’Eix 2 que, com saben, és medi
ambient, entorn natural i recursos hídrics, hi ha, a la mesura 2.1,
concretament millora de les infraestructures existents,
abastaments d’aigua a la població i a les activitats econòmiques
i de sanejament i depuració d’aigües, s’han contemplat les
següents actuacions: a l’any 2000, a la depuradora des Migjorn;
a la depuradora de Llubí; la connexió La Joya a Cala Llenya; la
remodelació dels bombejos de Sant Lluís i la remodelació del
pretractament de Santa Eulària.

Respecte del 2001, a més del que seria acabar aquestes
actuacions iniciades l’any 2000, hi ha hagut la rehabilitació de
l’equip de Sant Antoni i de Sant Josep; el tractament de
Formentera; remodelació a Ciutadella nord; zona humida
Algaida-Montuïri; terciari a Santa Eulària; terciari a Ca’n Bossa;
colAlector a s’Hort a Sóller; colAlector de Crestatx; centrífuga a
Lloseta; colAlector a Sant Rafel i la depuradora de Cala Galdana.

Respecte a aquests temes de depuració d’aigües i, per tant,
de sanejament, he de dir que els pagaments que s’han realitzat
a l’any 2000 són 245.295.558 i els que s’han fet a l’any 2001 són
113.843.522. El que ja s’ha rebut o els pagaments que ja s’han
justificat del 2000-2001 són, quasi bé, 759.139.080 pessetes.
Això seria referit a sanejament i depuració d’aigües.

Respecte d’altres projectes que ha dut endavant la
Conselleria de Medi Ambient, que ha executat la Conselleria de
Medi Ambient o que en aquests moments estan pràcticament
finalitzats, que entrarien dins els temes ja relatius a l’abastament
d’aigua serien: Consorci d’Algaida; Consorci de Lloseta;
Consorci de Maria i Consorci de Selva, amb un total a l’exercici
del 2001 de 267.246.304 pessetes. A més d’aquests consorcis
esmentats, l’IBAEN té previst executar els projectes
d’abastament d’aigua d’Artà, Santa Maria, Valldemossa i
Puigpunyent.

Aquest elevat grau de compromisos, perquè hem de dir que
tots aquests compromisos ja s’han dut a terme en una part
importantíssima i, per tant, les execucions estan ja realitzades,
pareix que permeten complir amb la Senda de Berlín, que és un
tema que, com dic, correspon totalment a la Direcció General
d’Economia de Vicepresidència del Govern, i per tant en
aquests moments jo només puc dir que s’han fet aquestes
actuacions que contribueixen a arribar als objectius prevists a
la Senda de Berlín.

A més d’altres aspectes que no són temes d’aigua i en la
mesura 2.2, que diu gestió integral de residus urbans i de
residus industrials tractats, dins la zona d’intervenció
permanent, s’estudia la possibilitat de finançar la post a en
marxa d’una deixalleria a Ciutadella. A la zona d’intervenció
transitòria d’aquesta mesura es contemplen dues actuacions:
el tancament o, més que tancament, el segellat de l’abocador de
Calvià ses Barraques, que supòs que vostès saben que ja està
finalitzat; i la construcció d’una deixalleria a Marratxí. Per tant,
durant l’exercici del 2001 s’ha executat i abonat el primer
projecte, per un import d’1.333.952 euros; i respecte del projecte
de Marratxí idò, com vos dic, encara en aquest moment no s’ha
posat en marxa. Per tant, amb aquestes actuacions el crèdit
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queda esgotat per a tot el període 2000-2005, ja que s’està a una
zona d’intervenció transitòria.

Dins la mesura 2.4, protecció i regeneració de l’entorn
natural FEDER, s’hi engloben les següents actuacions: una
torre de vigilància al Galatzó, a Puigpunyent; una torre de
vigilància a Son Seguí, a Santa Eugènia; el dipòsit d’aigua
d’Artà; el dipòsit d’aigua de Ciutadella; el dipòsit d’aigua a
Migjorn Gran i la compra de s’Alqueria Vella que, en aquest
cas, no executa directament Medi Ambient. Amb aquestes
actuacions s’esgota també l’ajuda assignada a aquesta mesura
per a tot el període.

Per tant, la Conselleria de Medi Ambient respecte, com he
dit, als temes referits al Fons FEDER, nosaltres hem aportat
aquests projectes que són projectes que hem executat i hem dut
íntegrament pel pressupost de la Conselleria de Medi Ambient
i que, en aquest sentit, els doblers o el que s’ha rebut d’Europa,
idò com dic, va a caixa única de la Conselleria d’Hisenda. I per
tant això serien les actuacions que s’han dut en temes de Medi
Ambient.

Moltes gràcies i això seria la meva breu exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procediria,
tradicionalment, suspendre 45 minuts aquesta reunió, però
demanaria als grups si hi ha inconvenient, com sempre, de
poder continuar la sessió, amb la intervenció dels grups que
així ho estimin convenient. Podem continuar? Si és així, com
que estic al Grup Mixt, cediré la presidència al Sr. Gomila, per
intervenir.

(El Sr. Secretari de la comissió substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir? El Sr. Buades té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, jo primer de tot voldria agrair la compareixença, com no
podia ser d’altra manera, de la consellera de Medi Ambient
aquí, sobretot perquè reflecteix d’una manera bastant fefaent
quin és el pes que ocupa l’administració ambiental dins la
gestió del FEDER, del Fons de Desenvolupament Regional a
Europa, és a dir, un paper absolutament residual i marginal des
del nostre punt de vista, com a Verds, en un tema tan important
per a la construcció de la Unió.

La consellera ens ha parlat de què, tenint en compte el
marge financer que s’ha deixat treballar des del Govern de les
Illes Balears aquests darrers anys amb determinats eixos,
referits a sanejament o abastament o depuració d’aigües, per un
costat, o residus o cura del medi natural, tenint en compte això,
el nivell d’execució dels projectes és molt elevat i frega el cent
per cent, però això mateix reflecteix un poc el que insinuava al
principi: que, en realitat, l’administració ambiental té un paper

totalment residual i marginal dins el que és la planificació d’allò
que fa falta, des del punt de vista de què hem de demanar al
Fons de Desenvolupaments Regionals Europeus; de qui
adjudica els diners i de qui supervisa que s’està fent. Des del
punt de vista d’Els Verds creim que una de les conclusions que
ja anam esbossant al llarg del treball que fem és que necessitam
canviar totalment la metodologia de conèixer, administrar i
supervisar els fons que arriben a les Illes Balears i a cada una
d’elles, per integrar millor les polítiques que fa el Govern,
qualsevol govern que administri a les nostres illes.

Vull dir, amb això, que nosaltres veuríem bé que hi hagués
un pla, diríem, de gestió d’inversions europees a la comunitat
autònoma, que fos fruit d’un treball conjunt de govern, cosa
que no hi ha hagut mai en aquesta comunitat autònoma; que
aquest pla assenyalàs objectius i temporalitzàs inversions,
segons prioritats polítiques; que l’administració ambiental
tengués un pes transversal, com sempre se presumeix realment
rellevant. Un dels elements import ants és que en el Tractat
d’Amsterdam i a les decisions de consells posteriors hi ha
hagut un canvi legislatiu important segons el qual el medi
ambient passa a ser un element central entre els objectius de la
Unió; passa a tenir un article propi com a dret fonamental dels
ciutadans i ciutadanes d’Europa, i això s’ha d’implementar en
el conjunt de les seves polítiques, per exemple és el FEDER. I
desgraciadament encara a les Illes Balears amb aquesta
administració o l’anterior això no s’entén com a una feina
integral i el resultat és aquí, és a dir, ni el conjunt dels diners ni
el planejament dels projectes ni en la supervisió una
administració tan transversal com l’ambiental està suficientment
reconeguda. I això, independentment del partit polític que
pugui tenir la responsabilitat de govern a un moment
determinat, és un fet preocupant, perquè ens du a una única
conclusió possible i és que, a través del que s’ha invertit a les
Balears amb els fons FEDER, siguin o no ambientals, el que sí
és cert és que no hi ha una millora que es pugui demostrar que
aquestes inversions han suposat una estandardització a l’alça
del benestar ambiental de la nostra comunitat. És a dir, aquests
fons no hi ha cap garantia que ens pugui dir que hem millorat
a nivell ambiental gràcies a les inversions que hem tengut,
primer perquè han estat poques; segona, perquè l’administració
ambiental no ha tengut una possibilitat d’influir decisivament
en les polítiques marc que s’haurien de canviar; i, en tercer lloc,
perquè la pròpia administració del fons es fa d’una manera més
pròpia d’una gestoria, que és que Hisenda té la caixa única i fa
i desfà a l’hora de repartir els diners, però no hi ha una posada
en comú del conjunt de les polítiques i les inversions, per
exemple, amb l’administració ambiental.

Jo crec que hi ha un dèficit de metodologia aquí evident i
que la tendència hauria de ser: volem un pla integral
d’inversions europees aquí que sigui expressió d’unes
prioritats polítiques del conjunt del Govern i que el medi
ambient no pot ser un element absolutament decoratiu allà. I per
tant, medi ambient hauria de tendir a tenir un protagonisme més
gran i poder demostrar resultats tendencials a cinc o deu anys
vista, cosa que ara no passa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Agrair, en primer lloc, l’exposició que ha fet la
consellera quant a aquesta compareixença concreta, en relació
amb el Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Jo crec
que amb aquestes compareixences, al llarg d’aquesta legislatura
a la Comissió aquesta No Permanent d’Europa, hem pogut
veure clarament la importància de tractar específicament
aquests temes europeus i no necessàriament per cenyir-nos a
temes pressupostaris, a temes econòmics, sinó també, en tot el
que pugui afectar Europa, tenir el seu tractament a una comissió
que esperem que en el futur sigui permanent.

Vostè ha parlat del pressupost, per tant, perquè és aquest
bàsicament l’objecte, veure una miqueta quina és la nostra
relació i com participam en aquests pressuposts de la Unió
Europea en aquest tema concret; jo em referiré també, vull fer la
reflexió, una mica en general, ara els països de la Unió Europea
tenen la perspectiva d’aquesta ampliació cap als països de l’est,
n’ha estat un bon exemple la cimera europea de Barcelona, on
ja s’hi han vist representants d’aquests nous països que s’hi
integraran. I per tant, requerirà, sense dubtes, un suport dels
pressuposts comunitaris cap a aquests països que tenen,
evidentment, i tots coneixem, una prosperitat econòmica
netament inferior a la que tenim, i per tant, com ja hi hem fet
esment en altres ocasions, aquests mecanismes que han de ser
de solidaritat, evidentment, cap a aquests països, de cohesió
econòmica i social, suposarà des d’aquí, sobretot des de les
nostres illes, que ens haurem d’adaptar a unes possibilitats
pressupostàries, un finançament per part d’Europa inferior. Així
i tot dir que ja els estudis de què tenim constància i, en concret,
hem rebut recentment aquest estudi que s’ha elaborat pel
Parlament de les Illes Balears, demanat dins el pla de feina
d’aquesta comissió, els fluxos financers de les Illes Balears, ens
constata no tan sols allò de què em fet la conclusió amb l’altra
comissió no permanent en la qual ja hem aprovat les
conclusions de balanç fiscal d’Espanya en relació, de Balears
en relació a Espanya, balanç fiscal totalment negatiu, amb una
evolució clara d’excessiva solidaritat ben clarament; però també
constata que la nostra solidaritat cap Europa, de les Illes
Balears, també ho és. I així veim en aquest estudi que ens han
enviat recentment des del Parlament com aquest saldo negatiu
en aquestes relacions financeres de la Unió Europea amb les
Illes Balears és clarament negatiu aquest període que analitza,
93-99, per tant som ben solidaris en aquest tema pressupostari.

Jo li deia aquest tema pressupostari, tant, clar, té pes el fet
que la nostra importància de l’agricultura és poca, coneixem el
baix pes dins la nostra economia, per tant no tenim tampoc uns
beneficis excessius en temes de política agrària, on absorbeix
una part importantíssima del pressupost; però també les
nostres variables macroeconòmiques que fins ara tenen molta
d’importància a l’hora de les assignacions financeres, tampoc
no ens duen un fluxos importants. Sempre hem fet esment que
és important estudiar aquests altres índexs com els del

desenvolupament humà, perquè tenguin més pes i després sí
que ajudin a equilibrar i sigui aquesta solidaritat en relació
també a altres variables a estudiar. Aposta deia, en aquest
mateix sentit, que no hem de donar just importància al tema
pressupostari, que en té, és important aquest finançament, són
importants aquests projectes als quals vostè ha fet esment, tant
en relació als temes d’aigües, als temes mediambientals de
deixalleries, de sanejament i depuració; parlar també d’aquelles
polítiques que socialment o mediambientalment afecten i que
les haurem d’aplicar directament si veim que ara no estan
transposades o encara no estan acordades.

Em vull referir, en primer lloc, a la importància d’allò que pot
significar, i també n’hem fet esment en aquest Parlament, la
Carta Europea dels Drets Fonamentals, el que pot ser la
Constitució europea. Jo crec que aquí, a Europa, és dins aquest
conjunt, dins aquesta perspectiva que és important tenir-la en
compte. Però no vull deixar de banda, i el portaveu que m’ha
precedit en l’exposició ha parlat del Tractat d’Amsterdam, i jo
sobretot, per allò que és important i ja que vostè és la
consellera de Medi Ambient, la integració en totes les
polítiques públiques de la política ambiental, la transversalitat
de què parlava el Sr. Buades. Per tant, aquest repte d’adaptació
de les pràctiques de gestió, planificació i programació en aquest
aspecte ambiental.

Han sorgit, evidentment, elements importantíssims, derivats
de directives comunitàries, la coneguda IPCC, prevenció i
control integrat de la contaminació; AIA, avaluació d’impacte
ambiental; EMAS, sistema comunitari de gestió i auditoria
ambiental; o la mateixa directiva sobre avaluació ambiental i
plans i programes. Dir que és això un poc el que ens anima a
participar dins aquesta Europa, dins l’Europa de les regions.

I és per això que no voldria acabar sense recordar a més que
aquí ja hi ha hagut una iniciativa, que no ha tengut els seus
fruits en el Congrés dels Diputats, però que a mesura que veim
des de la integració espanyola a la Unió Europea hem vist com
les comunitats autònomes cada vegada tenien més
transferència, cada vegada tenien més pes i decisió en les
p olítiques econòmiques, socials i mediambientals i, per tant ,
d’aquí que nosaltres donàssim suport que tengués, també
donada l’experiència de tot aquest període, que es permetés la
representació no tan sols dels estats membres sinó també que
es pogués assumir amb persones diferents, amb institucions
diferents, la participació dins el Consell de la Unió Europea; jo
crec que això també ens ajudaria a les comunitats autònomes
que estan establertes ja dins Espanya i pensant fins i tot amb
el model alemany també seria important aquesta participació
dins les decisions del Consell Europeu i, per tant, tenir més pes
aquest aspecte regional.

Res més, per tant, just volia agrair a la consellera, no feim,
des del Grup Parlamentari Socialista, cap pregunta; encoratjar-la
a poder tenir aquests importants projectes mediambientals als
quals ens ha fet referència; però ja dic són importants aquests
projectes i aquest finançament, però sobretot és estar i
participar dins el projecte de la Unió Europea.

Res més, moltes gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. El Grup Popular, també per deu
minuts, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, bones tardes. Agrair la seva
intervenció i jo gairebé he de manifestar que, com a mínim les
paraules inicials del Sr. Buades són compartides, ell ho ha dit
amb uns termes que jo no hagués repetit exactament de dèficit,
però sí que tenc la impressió i això ho volem posar de manifest
el nostre grup, pel que vostè ha expressat i pel que ha
manifestat a altres compareixences, encara que ara fa dies que
no s’havien produït, que en aquest govern s’han visualitzat i
utilitzat els fons, en general, europeus, i, especialment, el
FEDER, com a una eina de finançament de la comunitat
autònoma, molt més que com a una eina tal com està concebuda
dins la Unió Europea per instrumentar el desenvolupament i,
sobretot, l’aplicació dins aquest desenvolupament dels
p rincipis mediambientals a què fa referència el cinquè programa,
és a dir, la internalització del concepte de desenvolupament
sostenible dins aquest programa de desenvolupament regional.

És ben cert que paralAlelament a què parlam que les Illes
Balears som una regió rica i de benestar social elevat, açò, si
vostès van a la pàgina web, per exemple, del Parc Bit trobaran
les manifestacions, fins i tot d’aquest govern, en relació a les
excelAlències d’aquest país, paralAlelament dic hi ha també una
manifestació, que mai no s’ha amagat, què hi ha pobresa, que
hi falta desenvolupament i que hi ha desigualtat. Molta
d’aquesta problemàtica de desigualtat, de desequilibri damunt
el territori, passa pel suport al desenvolupament de determinats
barris, de determinades poblacions, de determinades activitats.
Aquesta és, jo crec, la concepció de l’aplicació dels fons
FEDER als programes operatius.

I jo no li he de posar en dubte, Sra. Consellera, que els eixos
dels quals vostè ens ha parlat, és a dir, depuració d’aigües per
a reutilització especialment, allò que fa que la depuració permeti
una segona o tercera, fins i tot, utilització de l’aigua, està
perfectament encaixat dins aquesta concepció que jo dic
europea, els residus també, i el 2.4 que, encara que no ho he dit,
pel contingut dels projectes, torres de vigilància i dipòsits
d’aigua, estic segur que fa referència a la prevenció i a l’extinció
d’incendis o, com a mínim, a temes relacionats amb l’arbrat i la
presència de la flora en el territori. Crec, insistesc, que els tres
eixos que a vostè l’han deixat gestionar per a açò encaixen
perfectament, però és obvi que una política, com deia el Sr.
Buades, de la Consellera de Medi Ambient, una política de
desenvolupament regional, és qualque cosa més.

Per tant, jo aquí no li faré cap crítica, perquè estic segur que
vostè en açò no en té cap culpa, però sí que l’animaré, en nom
del Grup Popular, a què reivindiqui els drets que vostè té per
l’àrea que gestiona a contribuir molt més, a l’obligació que té de
contribuir molt més al desenvolupament d’aquella part del

territori i d’aquelles borses de ciutadans que tenen més
dificultats i que necessiten i tenen dret a ser prioritaris a l’hora
de percebre aquests fons europeus. Faci veure als seus
companys de la taula del Consell de Govern que aquest és el
principi, l’eix, i no el finançament de la comunitat autònoma. Per
tant, a l’hora de prioritzar nosaltres exigim, i li demanam que així
ho faci vostè als seus companys, l’aplicació d’aquests
principis.

No és el cas aquí ni el moment de nosaltres explicar què
hauríem de fer o què no hauríem de fer, sinó d’escoltar als que
han d’intervenir, i jo confiï que les meves paraules tenguin
bona recepció per part de la consellera de Medi Ambient i per
tant serveixin, com a mínim, per marcar o encendre un llum
d’alarma dins l’aplicació i la mancança de disponibilitat dels
recursos FEDER per part de la Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Huguet. Acabaríem aquesta primera part de
la sessió cedint la paraula a la consellera de Medi Ambient, per
si vol comentar les paraules dels diferents portaveus. Sra.
Consellera?

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Bé, en primer lloc, també vull agrair les paraules de
cada un dels portaveus dels grups parlamentaris que han
intervingut i m’agradaria fer un seguit almanco de qüestions,
almanco plantejar-les o posar-les damunt la taula, ja que se’m
permet.

En primer lloc, voldria dir que la participació en el projecte
europeu, jo crec que és un tema també que compartesc
absolutament, crec que va més enllà de qüestions purament
financeres i per tant en aquest sentit jo entenc, com a consellera
de Medi Ambient, que ens hem d’integrar, d’una manera total
i completa, en moltíssimes d’actuacions i polítiques que du
endavant Europa. Tal com s’ha comentat, des de directives
europees que s’haurien de transposar, des d’aquesta
transversalitat mediambiental, entenent que medi ambient avui
en dia, a nivell europeu, no és un tema menor, és senzillament
un tema fonamental, en parlar de qualsevol política s’ha de
parlar de medi ambient perquè al cap i a la fi són els recursos
fonamentals per activar l’economia, per activar la societat i, en
aquest sentit, compartesc totalment aquesta visió tan global.

Dit això, jo també voldria esmentar alguna referència que
s’ha fet per part d’alguns portaveus, que en aquest cas jo crec
que també s’ha trobat aquest govern, fins i tot, la conselleria,
amb una dinàmica de funcionament moltes vegades poc
globalitzadora i més concretadora d’anar a cercar projectes
concrets per parèixer que hem de fer la feina ràpidament. Jo crec
que en aquest sentit, jo esper, perquè també és un interès que
té la Conselleria de Medi Ambient i jo, com a consellera, és
participar més en aquesta programació global que es fa a l’hora
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d’elaborar qualsevol tipus de programa que pugui rebre un
finançament. En aquest sentit, és cert que la Conselleria de
Medi Ambient, en el moment que es va elaborar el PRR i el
DOCUP es va demanar una avaluació d’impacte ambiental, però
també és cert que aquesta avaluació d’impacte ambiental es va
fer d’una manera molt poc concreta, amb la qual cosa és difícil
fer una avaluació ambiental realment amb una puntualitat del
que hauria de ser. I això jo crec que des d’Europa fins i tot
se’ns va fer saber que havíem d’afinar o treballar una miqueta
més aquest tema. Només dir-ho, perquè hem participat, però és
cert que jo crec que encara falta una dinàmica més
globalitzadora en temes mediambientals, però dir que també
estam en una línia d’intentar-ho al màxim.

Dir també que respecte als projectes que ha dut endavant
la Conselleria de Medi Ambient o que almanco els projectes
que ha proposta, tant en aigua com en residus, bàsicament, i
també el punt 4 que ha esmentat el portaveu del Partit Popular,
fa referència a protecció i regeneració de l’entorn natural, això
és el punt 2.4, del qual ja he dit que hi havia tota una sèrie de
torres de vigilància, etc., llavors quasi tots els projectes de l’eix
2 suposen un 10% de les inversions total en el que és el FEDER
en la seva globalitat. És un percentatge, diríem, si més no petit,
però que té la seva importància tenint en compte les mancances
que tenim a nivell mediambiental.

Per tant, ja per finalitzar, jo crec que es tracta que l’aportació
de medi ambient ha estat sobretot fer els projectes, jo crec que
els projectes s’han dut a terme, amb la qual cosa crec que hem
contribuït d’una manera molt clara que es poguessin complir els
objectius que estaven prevists i, sobretot, intentar que cada
vegada els temes mediambientals estiguin inclosos ja a la
programació inicial i no tant només a l’execució final. Jo en
aquest sentit, crec que podrà explicar molt millor totes aquestes
qüestions el conseller que em precedeix perquè al cap i a la fi és
qui ha actuat d’una manera molt més directa sobre la
programació dels fons FEDER.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara obriríem, si cal, un torn de contrarèpliques, ja al final;
no sé si algun grup vol intervenir... 

Si no és així, no ens queda més que agrair a l’Hble.
Consellera de Medi Ambient la seva presència aquí i passar a
la segona part de la reunió, que podríem anar a cridar, si de cas,
el Sr. Vicepresident del Govern.

(Pausa breu)

2) Compareixença de l’Hble. Vicepresident i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria, per tal d'e xplicar l'evolució i
realitzacions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER).

Si volen, podem continuar la sessió amb la segona
intervenció. Donam la benvinguda a l’Hble. Vicepresident del
Govern i conseller d’Economia, Comerç i Indústria, el Sr. Pere

Sampol, que, com saben, avui també ens parlarà sobre
l’evolució i les realitzacions del Fons de desenvolupament
regional de la Unió Europea a les Illes Balears pel temps que
estimi convenient, i després podran intervenir els grups. Ve
acompanyat del director general d’Economia, el Sr. Antoni
Montserrat, i del seu cap de gabinet, el Sr. Jordi Fiol. Moltes
gràcies.

Sr. Vicepresident, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. No és el cap de gabinet, és el cap de
departament i és el Sr. Jaume Gelabert.

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Gràcies per
convocar-nos per explicar el desenvolupament del programa
operatiu Objectiu 2, els fons regionals FEDER. Ara els
repartirem unes carpetes a les quals hi ha unes publicacions de
caràcter divulgatiu dels objectius polítics que es preveuen en
el Document unit de programació, que compleixen també un
requisit de la Unió Europea de donar difusió a les línies
europees de desenvolupament econòmic de les comarques
deprimides.

Bé, com saben, el Document unit de programació té sis eixos
d’execució, dels quals els aniré donant el grau de compliment
i els objectius que ens hem marcat eix per eix.

L’eix 1... Abans em convendria, també, recordar-los que l’eix
1 significa el 37% del total programat entre el 2000 i el 2006; l’eix
2 suposa el 10%; l’eix 3 el 28% i, com saben, aquest eix està
controlat directament per l’Administració de l’Estat i, per tant,
no hi tenim la més mínima capacitat d’influència; l’eix 4 suposa
el 5%; l’eix 5 el 18% i l’eix 6 un 2%.

L’eix 1, millora de la competitivitat i l’ocupació i el
desenvolupament del teixit productiu, són les ajudes directes
a empreses i a associacions que tenen per objecte la
modernització de les estructures productives i la promoció i
internacionalització dels productes. Durant l’any 2000 es varen
tramitar 863 expedients i l’any 2001 s’han tramitat 868
expedients. Curiosament, però, hi ha una dada que els
sorprendrà i que a partir d’avui analitzarem, i és que l’any 2000
s’aprovaren ajudes per valor de 7.239.000 euros, amb 863
expedients, com els dic, i l’any 2001, amb cinc expedients més,
l’import d’ajudes aprovades ha estat inferior, 5.947.000 euros;
és a dir, que les ajudes solAlicitades han estat inferiors
pràcticament amb el mateix número d’expedients. Bé, he de dir
que tant el 2000 com el 2001 no hem hagut de desestimar cap
expedient per insuficiència pressupostària, és a dir, que
pràcticament hem cobert totes les solAlicituds.

Quant al grau d’execució, l’any 2000 ha suposat el 84% dins
zona permanent, i dins zona transitòria únicament el 40,75%,
mentre que el 2001 duim compromès el 69% i en zona transitòria
únicament el 33%. Ja a la passada compareixença els vaig
destacar les dificultats que teníem per executar aquest eix dins
zona transitòria; zona transitòria recordaré que són els
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municipis de Calvià, Pollença i Marratxí, a Mallorca, i Eivissa
capital, la ciutat d’Eivissa, però són municipis amb poc teixit
industrial, amb més teixit comercial, i realment resulta dificultosa
l’execució d’aquest eix. Si no la podem millorar amb una difusió
més important de les ajudes, no quedarà més remei que en el
2003 proposar un canvi de mesures per evitar que es perdin uns
recursos que estan disponibles.

Per sectors els diré que en el sector industrial, entre el 2000
i el 2001 hem tramitat 1.071 expedients, i en el sector comercial,
també en aquest bienni, hem tramitat 660 expedient. La inversió
induïda que calculam, el 2000 hem fet un càlcul que aquestes
ajudes varen suposar una inversió de 46.671.000 euros, mentre
que el 2001 la inversió induïda ha estat de 24.455.000 euros. El
grau de certificació és baix, fins ara, però com els dic els
expedients estan oberts i creim que no hi haurà dificultats.

Quant a l’eix 2, he sentit que la consellera de Medi Ambient
ja els ha donat explicacions. Per tant, no entraré en el detall de
quins són els expedients que s’han subvencionat, però
recordaran que a la presentació del document únic de
programació ja els vaig advertir que concentraríem tota
l’execució pressupostària d’aquest eix en el principi del període.
Recordaran que en el moment que redactàvem el document únic
de programació ens trobàvem amb una sequera terrible, i
aleshores, prèvies consultes a la comissió, vàrem decidir que
executaríem la totalitat de l’eix 2 en inversions que es
concentrarien en el subministrament d’aigua potable a les
poblacions. Aleshores s’ha fet una inversió importantíssima en
consorcis d’aigua, en infraestructures per millorar el proveïment
d’aigua a les poblacions, i algunes obres executades per
IBASAN de depuració d’aigua, de depuracions terciàries, etc.
A la vegada també s’han fet actuacions dins la mesura 2.4, que
és la protecció i regeneració de l’entorn natural. Aleshores,
gràcies a la inversió feta dins l’eix 2, en aquest moment tenim el
cent per cent de l’any 2000 ja compromès i amb un grau
d’execució important, i un elevat compliment durant l’any 2001.

Dins aquest eix també entra el cofinançament de la finca
S’Alqueria Vella, que va comprar el Govern, i que es fa un
pagament en tres anualitats; s’ha fet un pagament de 601.000
euros l’any 2001, i queden pendents de pagament les anualitats
2002 i 2003 per un import de 901.518 euros cada una. 

Com els deia, per tant, el que es coneix com la senda de
Berlín, és a dir, la inversió anual que hem de fer durant els set
exercicis, la tenim complida l’any 2000 i l’any 2001, i ara, amb
noves accions que s’han de fer especialment dins l’eix 4 i l’eix
5 creim que no tendrem dificultats per complir els compromisos
de la senda de Berlín.

Bé, l’eix 4 és el desenvolup ament de xarxes de comunicació
i xarxes d’energia. Aquí dins hi ha mesura 4.2, que és ferrocarrils
i metro. Bé, metro en el nostre cas és evident que no en tenim
cap de project at. Finançam actuacions fetes per Serveis
Ferroviaris de Mallorca quant a adequació i a remodelació
d’estacions i d’abaixadors. S’han fet inversions a l’estació de
Lloseta, Inca, Sa Pobla, i s’està actuant en el nou traçat cap a
Manacor i Artà. Ara, el gruix de les inversions dins aquest eix
han de venir coincidint amb l’execució del tram Inca-Manacor

i amb la rehabilitació i restauració d’estacions, que ja distints
municipis s’hi han interessat. Aleshores creim que el 2002 serà
l’any en el qual es concentrarà al màxim l’execució de l’eix 4,
com saben xarxes de comunicació i xarxes d’energia. En aquest
moment duim invertits 131.000 euros l’any 2000, a les estacions
de Lloseta i d’Inca, i 534.000 euros dins l’any 2001.

Aquesta era la mesura 4.2. Quant a la mesura 4.7 del mateix
eix, que és ajudes a l’eficiència i estalvi energètic, hem de dir
que fins ara l’any 2000 s’han invertit 112.268 euros en concepte
d’instal Alacions d’energia fotovoltàica a l’institut Pau
Casesnoves d’Inca i a l’Hospital Joan March de Bunyola.
També estava prevista dins el 2001, el que passa és que s’ha
retardat i s’ha passat a l’any 2002, la construcció d’una planta
fotovoltàica a Sa Ràpita per un import d’1.119.000 euros; com
els dic n’està prevista la construcció dins l’any 2002.

Tenim, per tant, l’eix 1, que amb un grau de compliment de
80% i busques, després si és necessari ho comentarem un
poquet més. L’eix 2 amb un grau de compliment del 300% i
busques, és a dir, que hi ha projectes molt superiors a aquells
que al final seran cofinançables. L’eix 4, desenvolupament de
xarxes de comunicació, que entre el 2002 i el 2003 quedarà
coberta tota la inversió. 

I finalment ens queda l’eix 5, desenvolupament local i urbà,
que únicament s’han fet despeses per un import de 622.900
euros, també per part de Serveis Ferroviaris de Mallorca, dins
el concepte de rehabilitació i equipament de zones urbanes;
també són zones properes a estacions de ferrocarril. Aquí, dic,
també hi finançam part de les inversions de la Direcció General
de Comerç en rehabilitació d’equipaments comercials, però
queda pendent tota la convocatòria d’ajudes a
desenvolupament local d’acord amb els municipis. S’ha retardat
aquesta convocatòria per problemes que hem tengut amb el
ministeri. A hores d’ara encara no tenim la conformitat a una
ordre, que en tenc aquí l’esborrany, i precisament ahir teníem
junta rectora del CDIB, del Consorci per al desenvolupament
econòmic de les Illes Balears; vàrem presentar l’ordre als
representants dels consells insulars i dels ajuntaments i els
vàrem explicar les dificultats que hi ha hagut per realitzar
aquesta convocatòria amb anterioritat. Bàsicament és perquè el
ministeri no permet que avancem les ajudes als ajuntaments, si
bé això avui no faré molt de ferro en aquesta qüestió, perquè
estam negociant i no voldria espenyar les negociacions, però
la intenció era que si els projectes locals estan finançats en un
50% per la Unió Europea, un 25% de mitjana per part del
Govern de les Illes Balears i un 25% per part dels ajuntaments,
el Govern no tenia inconvenient en avançar el 75%, és a dir, el
25% d’aportació pròpia més el 50% d’aportació de la Unió
Europea, però el ministeri tenia intenció d’abonar directament
als ajuntaments la part del finançament que subvenciona a les
corporacions locals; curiosament sense aportar-hi ni una
pesseta, perquè els fons vénen tots de la Unió Europea, és a
dir, que el ministeri pràcticament només fa d’intermediari: agafa
el 50% de la inversió i el transfereix a les Illes Balears. 

Bé, la nostra intenció és intentar treure la convocatòria pel
total i esper que ho aconseguirem. De fet, jo crec que la
setmana que ve o en quinze dies com a màxim l’ordre estarà
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publicada en el Butlletí, farem una convocatòria plurianual que
entrarà del 2002 al 2006, -en el cas de la zona transitòria
únicament fins al 2005 perquè els fons acaben l’any 2005 per a
la zona transitòria- per un total d’11.350.000 euros, que els
ajuntaments podran programar en plurianuals, és a dir, que si hi
ha obres importants es podran firmar convenis amb els
ajuntaments de tal manera que es puguin contractar les obres
immediatament i diferir el pagament en un plurianual fins a un
màxim de l’any 2006.

Criteris d’aquesta convocatòria. Per una part es fa un
percentatge en funció de la renda municipal disponible, és a dir,
la renda municipal és la renda dels ciutadans d’aquell municipi
d’acord amb els barems que ja figuren en el document únic de
programació i que ha aprovat la Unió Europea, de tal manera
que es fa una taula a la qual es fan tres trams de municipis
inferiors a 3.000 habitants, municipis entre 3.000 i 5.000
habitants, i municipis de 5.000 habitants, i la subvenció
disminueix així com augmenta la renda del municipi. Per
exemple, per a municipis inferiors a 3.000 habitants, si tenen una
renda inferior a 1.230.000 pessetes se subvenciona el 85% de
l’obra; si la renda està entre 1.230.000 pessetes i 1.540 se
subvenciona el 75% de l’obra; i renda municipal superior a
1.540.000 pessetes se subvenciona el 70%. Aquestes quantitats
van baixant en funció que augmenta el nombre d’habitants del
municipi. A zona transitòria, com saben, les ajudes màximes són
del 50 o del 45% també en funció d’aquests barems.

Però després també hi ha uns altres requisits. Per exemple:
els ajuntaments que formin part de la mancomunitat del Pla de
Mallorca, independentment de la seva població i de la renda
municipal disponible per habitant, tendran un percentatge de
subvenció del 90%, atès el menor desenvolupament econòmic
de la comarca del Pla de Mallorca i atès que a l’anterior període
els municipis del Raiguer ja varen gaudir de l’objectiu 2 amb un
percentatge d’ajudes molt superior al que varen tenir els
municipis del Pla. Aleshores es vol primar intencionadament les
inversions en els municipis del Pla de Mallorca. Igualment els
ajuntaments d’Artà, Campos i Formentera, donades les seves
peculiaritats geogràfiques, i en el cas d’Artà i Campos
municipis situats en zona turística que no han tengut un
desenvolupament turístic, també se’ls incentiva amb un
increment addicional de 10 punts percentuals respecte del
percentatge de subvenció que els correspondria seguint les
taules que figuraran a l’ordre; és a dir, que en el cas d’Artà,
Campos i Formentera s’incrementen un 10% les ajudes
resultants.

Igualment, en els ajuntaments que en el seu territori hi hagi
un parc o reserva natural declarat pel Govern de les Illes Balears
o pel Parlament de les Illes Balears, és a dir, que estan
relacionats a un annex de l’ordre, tendran un increment
addicional de 10 punts percentuals respecte del percentatge de
subvenció que els correspon, sempre amb un màxim del 90%;
és a dir, que si a un municipi, per exemple, Artà, que té parc
natural, el Parc Natural de Llevant, li toca una subvenció del
80%, per tenir un parc natural dins el seu municipi tendrà una
subvenció del 90%. Igualment en el futur els municipis de la
Serra de Tramuntana, si el Govern declara parc natural la Serra

de Tramuntana, tots els municipis situats a la Serra de
Tramuntana tendran un increment del 10% en les ajudes. 

I record també que aquest increment percentual del 10% es
fa extensible, en el nostre cas, en el cas de la Conselleria de
Comerç i Indústria, a totes les ajudes a empreses, associacions,
entitats, és a dir, que una indústria situada en aquest moment
en el municipi d’Artà, que és objectiu 2 i parc natural, pel fet de
tenir un parc natural rebrà un 10% més d’ajudes de les que li
correspondrien si no tenien parc natural. En això seguim un
acord del Consell de Govern del mes passat.

Bé, aquestes són les línies bàsiques que han inspirat un
poquet, fins ara, l’execució del FEDER, és a dir, 2000, 2001 i
2002, execució del cent per cent de l’eix 2, l’eix de mesures
mediambientals. Entre el 2002 i el 2003 s’executarà el cent per
cent de tot el període de l’eix 4, que és l’eix de comunicacions,
bàsicament inversió en tren i en diversificació energètica amb
energies renovables; es comença l’execució del tram que faltava
de l’eix 5, desenvolupament local, amb aquesta convocatòria
pública, tenint en compte que aquí dins també hi ha unes obres
que no surten a convocatòria pública perquè ja estan definides
en el DOCUP i per tant ja estan aprovades per la Unió Europea,
com per exemple els quarters d’Es Mercadal, com per exemple...,
ah, sí, el recinte firal de Maó...; és a dir, que aquestes obres ja
estan a les previsions del DOCUP i per tant ja no importa fer
una convocatòria pública, -és evident que a Maó únicament hi
ha un recinte firal i és absurd fer una convocatòria- i també
s’executaran al marge d’aquesta convocatòria que és aquí.

Els he de confessar que la preocupació, fins ara, és a dir, no
patesc pel grau d’execució que duim, és a dir, tenim el 2000
cobert, el 2001 es cobrirà sense cap dubte, però de cara al futur
em preocupa l’execució de l’eix 1, perquè no depèn tant de les
administracions públiques com de les solAlicituds de les
empreses, i aquí, pel que fa als incentius a la modernització de
l’estructura productiva, és a dir, el que són inversions en
maquinària, en implementació de sistemes de qualitat, disseny,
etc., tal vegada tenim saturades les empreses o tal vegada
trobam dificultats perquè les empreses facin les inversions
necessàries, i en canvi allà on és un pou sense fons, que hi
podríem invertir tots els recursos disponibles i molt més, seria
en el que és l’aspecte promocional, especialment en el que és
la promoció exterior, que de cada vegada més donen resultat els
programes d’internacionalització de l’economia. Precisament
avui érem a Inca i hem tengut ocasió de presentar les dades
d’exportació de l’any 2001 al sector del calçat i, tot i que el quart
trimestre hi va haver una caiguda de les exportacions, hem
tancat l’any amb un increment de les exportacions de calçat del
28%; és a dir, que en tres exercicis, del 98 al 2001, hem passat de
8.000 i busques -els parl en pessetes, en aquest moment- de
8.000 i busques de milions de pessetes, a més de 22.000 milions
de pessetes de pessetes d’exportació. És a dir, que
pràcticament en tres anys hem multiplicat per tres les
exportacions.

Ara, de cada vegada estam diversificant més els mercats, hi
ha més empreses que se sumen a la promoció i aquí sí que hi
falten recursos econòmics, i tal vegada dins el 2003 proposarem
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a la comissió poder destinar més recursos a l’aspecte
promocional.

I això és tot. Si tenen cap pregunta gustosament jo i els
meus colAlaboradors intentarem contestar. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Ara passaríem, com hem fet abans
també amb la consellera de Medi Ambient, a la intervenció dels
grups. Si em substitueix el Sr. Gomila... 

(El Sr. Secretari substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir? Per part del Grup Mixt té la
paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies. Primer de tot vull agrair la presència del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia per aquesta,
a més, detalladíssima intervenció que ha fet, perquè crec que és
explicativa de moltes coses que un mateix desconeixia, perquè
he tengut temps de llegir la presentació, especialment, del
director general d’Economia en aquest dossier i, com ell diu,
són molt pocs coneguts aquests aspectes, almanco per una
part de la societat en la qual m’incloc i s’inclou el grup polític
que represent aquí, i en aquest sentit crec que és molt bo que
els membres del Govern com ell facin una explicació tan
detallada d’aquests temes.

Dit això, jo crec que, també per aprofundir, com hem fet amb
la consellera de Medi Ambient, valdria la pena ressaltar un
parell de coses des del punt de vista ecologista. Primer de tot,
el pes important que té tot aquest paquet respecte a la inversió
pública de Balears. Estam parlant, he llegit o he volgut
entendre, d’un 5% aproximadament de la inversió pública de
Balears que vendria vehiculada per aquest paquet de mesures
fins a l’any 2006. Vull dir que és un tema sobre el qual val la
pena parlar, perquè estam parlant de diners concrets, i quan
anam a aquest paquet de diners el resultat del que es faci amb
això és també, com dic, molt rellevant.

Hi ha una sèrie de qüestions i una reflexió sobre com es
distribueixen aquests diners. Vostès ens han donat una
informació molt pedagògica sobre els eixos que hi ha i la seva
representació proporcional, i m’ha sorprès, i no sé si això és
obligatori d’acord amb la normativa europea i estatal, la
distribució parcial de cada un d’aquests eixos, o si això és una
decisió del Govern de les Illes Balears. Supòs que hi ha un
marge, com a mínim, de correcció a l’alça o a la baixa d’algun
d’aquests eixos, i dit això, per desconeixement, em sorprèn
bastant que el 65% del conjunt de les ajudes vagin només a
dos eixos, que és el referit a promoció i a teixit productiu, el
primer, i, perdó, s’ha referit a la societat del coneixement, per
dir-ho d’alguna manera, que és l’eix 3, que sumen dos terços de
les ajudes, i que els aspectes, precisament, ambientals, que jo

resumiria no només amb l’objectiu, l’eix 2, perdó, sinó també
amb l’eix número 5, crec recordar, que és el referit a transport
públic i energia, representin un percentatge escassament del
15% del conjunt de les ajudes. Un primer bloc de qüestions
seria que a l’hora d’analitzar això des del punt de vista d’Els
Verd ens interessa molt conèixer si hi ha marge per canviar la
distribució interna de l’assignació de recursos, i si hi ha hagut
marge, per què hi ha tan poc pes de medi ambient, aquests dos
eixos, el 2 i el 5 en aquesta matèria, en el cas de l'energia, com
ha dit el vicepresident, l'any 2001, aparentment, no hi ha
realitzacions. 

En aquest mateix camp, crec que és molt valorable, en canvi,
el que ha parlat de fer discriminació positiva d'àrees del territori
com Artà, Campos, Formentera o municipis que estan, des del
nostre punt de vista beneficiats per l'existència d'un parc
natural respecte d'altres situacions territorials que no
compleixen per exemple amb aquests tipus d'objectius, i crec
que, efectivament, és una bona via per filar molt prim i dir a qui
hem d'afavorir, perquè s'ho mereix, perquè innova, perquè té un
compromís ambiental, perquè forma part d'una realitat
socioeconòmica que ha descartat una massificació turística en
benefici d'un desenvolupament més diversificat i centrat
localment.

Un tercer bloc de coses importants per reflexionar, és com
es formen aquests projectes, nosaltres tenim un
desconeixement, com a grup, bastant important sobre, quan
s'han de fer projectes i s'han de presentar a subvencions al
Govern de les Illes Balears, com es fa això, és a dir, hi ha
internament, a nivell de Govern, uns mecanismes que
garanteixen que, per exemple, el pròxim bienni hi haurà unes
prioritats dins cada eix per una espècie de projectes pilot, i això
es valora?, és una valoració exclusivament des de la Conselleria
d'Economia, la Vicepresidència del Govern?, un primer estadi.
Segon estadi, els territoris de les Balears, quina capacitat tenen
per formular projectes tant públics com privats per accedir a
aquests eixos, no és el mateix Menorca, Formentera o Eivissa
que Mallorca, per la mateixa proximitat física a les àrees de
govern regional, i quina capacitat tècnica tenen, especialment
les administracions no situades a Mallorca, per poder presentar
projectes en condicions. I tercera, què es fa en matèria de fer
possible que el teixit empresarial existent o per existir, que
pugui crear-se i que llavors pugui demanar subvencions per
desenvolupar polítiques, hi pugui accedir; és a dir, moltes
vegades hi ha gent que no demana coses perquè no sap com
demanar-les ni té capacitat de gestió per fer això possible, i això
és especialment sagnant a les àrees llunyanes de Palma, del
territori de la comunitat. En aquest sentit, m'agradaria saber si
es poden donar les xifres o almenys alguns exemples ara mateix,
de quins serien els beneficis territorialitzats, encara que sigui
grosso modo, a nivell de Balears, perquè tenim la sensació que
els projectes arribats d'algunes àrees del territori són molt pocs,
encara que llavors se subvencionin al màxim, no?, i d'altres no,
i tal vegada és una idea equivocada.

I per últim, també, per no estendre'm més, hi ha la qüestió de
la supervisió de tot el programa. És a dir, quina agents públics
o privats intervenen en la supervisió que allò que s'havia
projectat més o menys es correspon amb el que s'ha anat fent,
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amb els retards o els canvis que hagin calgut, i quina
transcendència informativa se li dóna o se li pensa donar per fer
cada vegada més evident que hi ha uns fluxos financers que
vénen d'Europa per fer determinades coses que s'estan
aprofitant bé i que al llarg d'un temps prudencial podem valorar
resultats amb participació d'agents públics i privats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Per part del Grup Socialista, té la
paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Agrair la presència i les explicacions del vicepresident
Sr. Sampol en aquesta comissió d'Europa, també al Sr.
Montserrat i al Sr. Gelabert la seva presència. És important el
finançament de què vostè ens ha parlat per a aquest període
2000-2006, però sobretot és no tan sols aquesta participació,
aquest fons europeu del FEDER, sinó també allò a què ha fet
esment i consideram important, aquesta inversió intuïda, aquest
efecte multiplicador en l'activitat. Però sobretot aquestes
inversions directes de la Unió Europea, aquests incentius i el
que representa aquest esforç que tant necessitam a la nostra
economia a les nostres illes, aquest esforç equilibrador
sectorialment i també territorialment. Ja hi ha fet esment el
portaveu que m'ha precedit, tenir en compte les especials
circumstàncies de determinats grups de municipis o de
determinats grups de municipis dins àrees naturals, dins àrees
protegides, entenem que és un tema d'especial rellevància.

Dic que és important aquest tema de finançament, però
també dic que, segons els darrers estudis que tenim, i he fet
menció, perquè ens ha arribat ara aquest estudi elaborat per la
Universitat, per al Parlament de les Illes Balears, dic, malgrat tot,
que desgraciadament confirmam que no és tan sols que les Illes
Balears som solidàries amb la resta de les comunitats autònoma
espanyoles, pel que hem conegut, i ja hem fet les conclusions
de balanç fiscal, que hem vist, així i tot, amb xifres diferents
d'una ponència a l'altra, sí que hem vist clarament que es
constata un dèficit important de balanç fiscal, però també amb
aquest estudi que han realitzat el Sr. Aguiló i el Sr. Rosselló,
també veim que en aquests anys, en els períodes de referència,
saldos en les relacions financeres de la Unió Europea i les Illes
Balears, aquesta estimació, aquest estudi del 93 al 99, ens surt
molt negatiu. Això vol dir que també som solidaris amb les
altres regions europees.

És important, de totes formes, aquest fet, de vegades encara
coneixem perfectament que variables que tenen molt de pes
amb aquestes decisions de distribució dels fons europeus, no
tenen en compte, tal vegada, d'altres que nosaltres entenem que
haurien de tenir importància, i d'aquí l'esforç que també hem de
fer, i a posta encoratjam el Govern, amb índexs que ja han
començat a treure de desenvolupament humà, però que
demostren que no són tan sols aquestes pures variables
macroeconòmiques, com el PIB, que també haurien de tenir

rellevància a l'hora d'aquesta distribució del fons. Dic, malgrat
això i tot, que les perspectives tampoc no és que se'ns obrim
massa bones, si tenim en compte, ara, i ho parlàvem a la
compareixença de la consellera de Medi Ambient, i també s'han
demostrat en aquesta darrera cimera de Barcelona, que
l'ampliació de la Unió Europea no ens dóna tampoc massa
bones perspectives si tenim en compte l'economia d'aquests
països que ben aviat s'hi integraran. Però bé, en tot cas, crec
que sí que ens hem d'encoratjar, crec que és important estar
dins Europa i participar sobretot en els decisions.

Hi ha un tema que també l'hem comentat en aquest
Parlament, i així i tot no ha tengut la resposta que hauria d'haver
tengut des de l'Estat espanyol, i és que cada vegada més, i des
del 86 que va entrar Espanya a la Unió Europea, hem vist que
el pes de les comunitats autònomes ha anat augmentant, el pes
econòmic i de decisió, amb les competències transferides, i així
i tot, encara no podem participar les comunitats autònomes en
el Consell de la Unió Europea, això crec que ens donaria, vostè
parlava en el tema del finançament que encara tot passa per
Madrid sense finançar des del Ministeri. Crec que seria
important posar de relleu aquesta Europa de les regions i, per
tant, com també succeeix a d'altres estats, com Alemanya, tenir
major participació també les comunitats autònomes a la Unió
Europea, major decisió, conformant, diguéssim l'estat de les
comunitats.

Res més. No li vull fer més preguntes, encoratjar-lo en
aquesta prioritat, sense llevar importància, com deia, a aquest
fons, a aquesta important font de finançament, i sobretot, ja dic,
aquest efecte mutiplicador que poden tenir, equilibrador
sectorialment i territorialment.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, del Grup Socialista. El Grup
Popular vol intervenir? La Sra. Bennàssar té la paraula, gràcies.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència del Sr.
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia, i li voldria dir
que, com a conseller d'Economia ha fet molta feina, ens ha
donat una llarga i bona explicació de tota la feina que ha fet la
seva conselleria, jo crec que també li corresponia, vostè se n'ha
dut la part més grossa, del pastís europ eu, i crec que li convé
fer-ho bé, perquè, si no, li demanaran responsabilitats, quan
acabi. Però, com a vicepresident del Govern, que també ho és,
li he de dir, en nom del Grup Parlamentari Popular, que la
política europea d'aquest govern és un caos, i vostè ho ha de
reconèixer. Vostè ha parlar d'ajudes, ajudes i ajudes, però la
política europea, la política que les Balears han de dur dins
Europa és bastant més complexa que les ajudes, les ajudes són
molt, molt importants perquè són doblers concrets que, ja ho
diu la seva paraula, són ajudes, però un govern té un
compromís, un govern modern d'una regió, d'una comunitat
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autònoma com la de les Illes Balears, té un compromís cap a la
Unió Europea molt més seriós del que vostès estan duent a
terme. 

També li diria que vostè ha anat molt per Europa, hem fet un
seguiment de les seves visites a BrusselAles, però vostè no
defensa les Balears quan va a Europa, vostè defensa el projecte
del seu partir, la seva ideologia, que jo no crec que sigui la
ideologia, ni els projectes, ni els desitjos dels ciutadans de les
Illes Balears. Després, vostè i el seu equip, quan surten a la
premsa, tenen una actitud totalment catastrofista, aquí tens
molts de retalls de premsa, en tenc aquí un del seu director
general, Sr. Montserrat: "Nos vendemos mal en Madrid",
"Poco dinero procedente de la Unión Europea", bé, vostès
estan creant un estat d'opinió molt negatiu, i això crec que és
una responsabilitat que nosaltres, com a grup a l'oposició, l'hem
de denunciar, perquè aquest negativisme es filtra dins la
ciutadania, vostè diu que els empresaris no volen invertir, tal i
qual, és que arribarà un moment que el victimisme que es
percebrà en aquesta autonomia serà realment terrible, quan
tenim totes les possibilitats per sortir a Europa amb bones
condicions, i maldament siguem una autonomia que, pel nostre
producte interior brut, no podem rebre les ajudes que han rebut
d'altres, nosaltres tenim altres avantatges que si els sabem
aprofitar, podem fer un bon paper dins la Unió Europea i dins
tot l'Estat espanyol. 

Això li he de dir, perquè aquesta decepció que nosaltres
tenim per la fragmentació que hi ha de tota la política europea
dins aquest pacte de progrés, és realment decepcionant. O
sigui, aquí tenim un programa Leader, per una banda, sí que
feim coses, tal i qual, molt bé, però que la gent, els joves
agricultors es queixen que no reben les ajudes amb temps i que
encara les esperen; per una altra banda tenim el Feder, molt bé,
vostè ha parlat del DOCUP, tenim el Fons Social Europeu, tenim
l'Objectiu 2, s'ha parlat de directives europees que ens afecten
i que no sabem ni com ..., bé, si cadascun individualment fa la
seva investigació, la troba, ara colAlectivament com a govern no
ho sabem, perquè no ens informen. Tenim el tema de ciutadania
europea, que no se n'ha fet ni menció ni cas, hi ha tot el
projecte de fer una constitució europea i aquí ni una paraula.
Tenim els temes de la insularitat que, repartits, els du la
Conselleria d'Hisenda, un Centre Balears Europa amb un
director que ara és conseller de Transports, el Sr. Quetglas, que
se'n va anar trist perquè no li deixaven fer la política europea
que ell volia, no sé qui era que no la hi deixava fer, jo sé que ell
és un bon europeista, no va poder fer res, se'n va anar; tenim
un Comitè de les Regions que l'hem d'impulsar, que s'ha de fer
una feina allà dins perquè sigui una institució més
representativa, que hi va el Sr. Garcias i no diu ni una paraula,
però, és una altra part del Govern; tenim la Conferència
Sectorial, que també hi va el Sr. Garcias, que tampoc no es du
bé amb Madrid i tampoc no hi diu ni una paraula. Jo li he de dir
que enhorabona com a conseller d'Economia, per la part de
responsabilitat que té de repartir les ajudes, això ho fa molt bé
vostè, ara, com a vicepresident del Govern, un suspens, perquè
la veritat és que és un caos aquesta política exterior d'aquest
govern, un caos que, a més, per aquesta història de repartir
responsabilitats, d'això és meu, això és teu, els perjudicats són
tots els ciutadans, l'autonomia de Balears, que duia un vent a

favor enorme i que ara tot són queixes, i el que percep el
ciutadà és que nosaltres som maltractats per tothom, i això no
és veritat, Sr. Sampol, això és una aproximació que vostès fan
dins els mitjans de comunicació, partidista i sectària, perquè
això, vostè sap molt bé que no és veritat, que hi ha unes
condicions que la Unió Europea posa i que, de tota la vida,
nosaltres sabem quines són. I que s'han de gestionar bé els
fons que ens arriben, s'han de tramitar bé i s'han d'executar bé,
i s'ha de tenir imaginació, la Unió Europea valora la innovació,
i què passa?, què passa? Ja ho ha dit el Sr. Buades, no està
content amb Medi Ambient, no hi està, i el medi ambient és la
política estrella a la Unió Europea en aquest moment.

En educació, surten les enquestes, els joves que cerquen
feina no parlen idiomes, i vostè, el conseller d'Educació és del
seu partit, vostès tenen molt d'interès en la normalització
lingüística, que la gent aprengui català, però tenen el mateix
interès que la gent sàpiga anglès i sàpiga alemany perquè
puguin vendre els seus productes per Europa? No el tenen, Sr.
Sampol, i això em sap molt de greu, em sap greu perquè estam
estafant els nostres joves, perquè es trobaran amb una
competència europea que vostès no hauran contribuït que la
puguin assolir, i això és així. Les coses com són.

Societat de la informació. Nosaltres dúiem, a la legislatura
anterior, una sèrie de projectes innovadors, Inturisme, Mintur,
Inturisme, he fet set preguntes al Govern, no m'ha contestat, no
té cap interès de contestar què ha passat amb aquest projecte
que era d'un caramull de milions i se n'ha anat en orris.

Temes de dona i empresa. Hi ha temes innovadors que s'han
de fer i s'han de dur. Bé, tal vegada ara em contarà que tenen
algun projecte sobre dona i empresa i me n'alegraré molt. I vostè
diu que té preocupació de cara al futur perquè pensa que depèn
dels empresaris i no de les administracions que inverteixin, i
vostè creu que amb el clima de confiança que vostès
transmeten els empresaris invertiran?, no en tenen cap ilAlusió,
vostès han de crear ilAlusió, i no en creen, han de crear sensació
de tenir fe en el projecte europeu, vostès no en tenen, vostè no
té cap interès, i quan se'n va per Europa no fa política
d'integració, fa política de desintegració. Vostè predica el que
a vostè, com a membre del PSM, li interessa predicar per
Europa, però no el que interessa a les Illes Balears.

I també li diré que la Unió Europea és un gran repte, i vostè
ho sap, ho sap tan bé com jo, i és un repte que passarà de 378
milions d'habitants, a 500, amb quines condicions hi arribarem
nosaltres?, li demanen promoció, clar que sí, i li demanen sortir,
clar que sí, però vostè els ha d'ajudar a sortir amb bones
condicions, que aprenguin idiomes, que puguin negociar ens
els passadissos de les fires, que no hagin de menester
traducció simultània a cada passa que hagin de donar. Jo, Sr.
Sampol, li ho dic sincerament, és una decepció molt grossa, que
nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, tenim del conjunt de la
política europea d'aquest govern. Crec que vostè ha fet molta
feina, en fa i el felicit per la feina que fa com a conseller
d'Economia, ara bé, com a vicepresident del Govern, si té
oportunitat de transmetre aquesta decepció que nosaltres
sentim, jo li agrairia en nom del meu grup.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Òbviament ara té la paraula l'Hble.
Sr. Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia, Pere
Sampol, per respondre el conjunt dels grups. Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, començaré pel Sr. Buades, que crec que ha captat la
importància d'una bona execució del fons. Li he de dir que,
quant a la distribució per eixos, el marge de maniobra és
relativament escàs, perquè els documents únics de programació
estan supervisats per l'administració estatal i europea, i
responen a uns criteris, pel que fa al Feder, Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, d'equilibrar les rendes entre les
distintes regions, i clar, en el nostre cas, fomentar el
desenvolupament econòmic de les zones econòmicament més
deprimides, i vàrem haver de just ificar, precisament amb aquest
estudi de renda per càpita disponible que alguns municipis
entrassin dins el que era l'Objectiu 2.

Aquí hi ha uns eixos mediambientals, el 2, i l'eix de transport
ei energia, però els hem de contemplar, també des del punt de
vista de les inversions necessàries en medi ambient, en
transport i energia per ajudar el desenvolupament de municipis
i comarques deprimides. És a dir, no sé com dir-li, no és una
concepció del medi ambient en estat pur, per dir-ho d'alguna
manera, sinó lligat al desenvolupament econòmic. És evident
que un municipi tendrà dificult ats de desenvolupament si no té
aigua potable, i des d'aquest punt de vista justificam la inversió
en subministrament d'aigua potable en fer un pou o el que
sigui, perquè això és necessari per al benestar social i per al
desenvolupament econòmic del municipi. Clar, la part important
mediambiental és al fons de cohesió, i avui analitzam el Feder,
no analitzam el fons de cohesió, que també hi tenim poc a dir
perquè el Ministeri de Medi Ambient diu tant, i no només diu
tant sinó que també diu com, és a dir que no respecta ni les
prioritats de projectes que el Govern ha marcat, i això
especialment la consellera de Medi Ambient supòs que qualque
dia els en podrà donar una bona informació.

Quant al que són els municipis beneficiats per ser parc
natural, bé, jo entenc que els municipis estan beneficiats al
marge d'aquests incentius econòmics per ser parc natural,
precisament el que demostren amb aquests incentius, amb
aquests increments de les ajudes als municipis afectats,
afectats positivament per parc natural, és que el Govern
reconeix la vocació de desenvolupament econòmic que pot
tenir un parc natural, és a dir, les Illes Balears, el paisatge de les
Illes Balears és un paisatge influenciat per la mà de la persona,
segurament no hi ha cap racó, ni el racó més alt de les
muntanyes, al Puig de Massanella hi trobam cases de neu, és
a dir, la intervenció humana ha conformat el paisatge de les Illes
Balears. I aleshores es tracta d'incentivar aquelles activitats
econòmiques respectuoses amb el medi ambient que puguin
retornar aquestes activitats econòmiques dins zones naturals

d'un gran valor paisatgístic i mediambiental. Jo augur, ara faig
un vaticini, que arribarà un dia, no molt tard, mesos, anys, en
què els veïnats que quedin a fora de la línia del parc natural,
demanaran que la seva propietat entri dins el parc natural,
perquè en tendran uns beneficis econòmic, això ho veurem, i
que aquesta creença que s'ha estès, jo crec que amb
informacions tendencioses i falses, que el parc natural
perjudicaria els propietaris, no només serà això, sinó que el parc
natural suposarà un benefici econòmic per als propietaris de
finques privades dins l'àmbit del parc natural. Aleshores, el que
es vol és mantenir els camins tradicionals, les marjades
aixecades al llarg dels segles per les persones, els conreus, les
oliveres, això és el que es pretén, no es vol tornar a la natura en
estat verge o selvàtic, sinó que es vol mantenir aquesta tradició
d'intervenció econòmica dins els àmbits naturals.

Prioritats. Bé, les prioritats estan marcades per les
conselleries. És a dir, prioritat mediambiental, la Conselleria de
Medi Ambient crec que és l'autoritat, igualment amb l'eix 4, les
prioritats estan marcades per la Conselleria d'Obres Públiques
i Transport. Quant a criteris territorials, estan definits ja al
DOCUP i condicionat molt pel nombre d'habitants i pel nivell de
renda i, així i tot vull dir que hi ha una participació dels
ajuntaments dins la junta rectora i, per tant, poden fer les seves
aportacions sempre que faci falta.

Quant a la divulgació, feim una tasca a dos nivells, primer,
una descentralització de tots els serveis de la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria, amb oficines a Menorca,  a
Eivissa i, en el cas de Mallorca, a Sóller, Inca i Manacor, per tal
de facilitar la informació i les tramitacions, i després els equips
de la conselleria acudeixen a tots els municipis on un
ajuntament o una associació empresarial ens demana
informació, precisament aquests dies, ara fa unes setmanes que
han sortit les ordres d'ajuda corresponents a l'exercici actual, i
diàriament anam a un municipi o a l'altre. Convit les senyores i
senyors diputats que si en algun municipi o sector concret
creuen que hem d'anar a donar informació, gustosament ho
farem i els ho agrairem. A part d'això, s'edita material divulgatiu
i les associacions empresarials també fan una feina inestimable
d'ajudar a divulgar, per tant descentralització i màxim
d'informació.

Qui supervisa? Bé, supervisa la Direcció General
d'Economia que és l'autoritat que ha de supervisar tots els fons
europeus, d'acord amb el ministeri, i la comissió. Ara, l'any 2003
es farà una primera avaluació dels objectius que, en el nostre
cas, pretén un objectiu estratègic del Govern, que és ajudar la
diversificació econòmica de les Illes Balears. I jo crec que
començam a obtenir resultats. Per primera vegada la indústria
ha començat a augmentar, és a dir hem invertit una tendència a
la baixa que la indústria no només disminuïa relativament
respecte del sector serveis, sinó que disminuïa, tenia una
caiguda en nombres absoluts, tant d'autònoms en el sector
industrial com de treballadors en el sector industrial. Avui hi ha
un increment positiu, des de fa dos anys, la indústria torna a
créixer a les Illes Balears en xifres absolutes, i jo crec que això
és molt important. I ja els he parlat de les exportacions, l'èxit
espectacular d'aquest govern, bé, d'aquest govern no, de les
empreses que realment agafen barca i bolic i se'n van als cinc
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continents a vendre, però algun mèrit deuen tenir perquè
precisament el meu discurs sempre és a les empreses, mirin, en
un món global -i no entraré en valoracions sobre els aspectes
positius i negatius de la globalització- si qualsevol empresa de
qualsevol part del món, avui pot vendre els seus productes
aquí, qualsevol empresa d'aquí ha de poder vendre els seus
productes a qualsevol part del món, i amb la modèstia de
recursos que té el Govern de les Illes Balears, i en colAlaboració
amb la Cambra de Comerç, estam intensificant aquests
programes i jo crec que amb un gran resultat, i el mèrit principal
és de les empreses que innoven i que de cada vegada surten
més a l'exterior, però crec que també gràcies a la confiança que
generam des del Govern.

Quant a la Sra. Amer, evidentment, sí, la nostra balança
fiscal no només és negativa amb l'estat, sinó també amb la Unió
Europea. La nostra feina bàsicament, la feina d'aquest govern
és intentar que es reconegui la insularitat, els problemes que
provoca la insularitat; és cert que tenim uns avantatges que els
hem d'aprofitar, però totes les regions insulars compartim uns
mateixos handicaps en el desenvolupament o, com a mínim, a
una economia més equilibrada i mediambientalment sostenible.
Aquí la gran esperança va ser l'informe d'un eurodiputat,
conegut com l'Informe Viola, dóna nom l'eurodiputat a aquest
informe, on recomanava, entre d'altres coses, que les regions
insulars, independentment de la renda per càpita, fossin totes
Objectiu 1, perquè, precisament, tot el problema del sobrecost
del transport, el dèficit de recursos naturals, l'escassesa del
territori, obligava a un sobredimensionament de les inversions,
en el nostre cas afegeixin l'estacionalitat, hem de programar
qualsevol infraestructura per a unes puntes d'habitants que la
població mitjana no necessita, i estam intentant fer pedagogia
dins tots els fòrums de la Unió Europea. I jo crec que amb una
coincidència de criteris entre tots els membres del Govern que
tenim ocasió d'intervenir en diferents fòrums europeus. Fruit
d'aquesta vocació europeista, els he de dir que el mes que ve,
se celebrarà una conferència de la Unió de Federalistes
Europeus, convidats pel Govern, a les Illes Balears, on vendran
autoritats importants, vendrà algun comissari, s'ha convidat
també el ministre d'Afers Exteriors de l'Estat espanyol, i on
precisament, durant tres dies que durarà la conferència, a part
dels debats que tendran els federalistes europeus, des d'aquí
intentarem fer aquesta pedagogia perquè reconeguin el fet
insular.

I naturalment, crec que seria positiva la participació de les
comunitats autònomes en la presa de decisions en aquells
temes en què les competències seran transferides a les
comunitats autònomes. Bèlgica ho té perfectament resolt, fins
i tot algun ministre regional, que diuen ells, ha presidit reunions
de la comissió perquè s'hi tractaven temes que estaven
transferits a les regions, i per què?, perquè Bèlgica és un estat
federal que reconeix que les comunitats autònomes són estat en
aquells temes que tenen transferits. Ara ja, a curt termini ens
conformaríem a ser autoritats de gestió, que ho hem solAlicitat
reiteradament, nosaltres i la majoria de comunitats autònomes.
Autoritat de gestió significaria que no hem de passar per
Madrid, que aquests problemes que tenim des de fa un any i
mig per treure la convocatòria als ajuntaments de twinning, no
els tendríem, perquè ja directament amb la Unió Europea ens

hauríem posat d’acord i no tendríem el problema que el
ministeri, posant 0 pessetes, vol sortir a la foto, perquè el
problema és que volen sortir a la foto sense posar-hi ni un euro.

Bé, quant a la Sra. Bennàssar. Sra. Bennàssar m’han
convocat per analitzar els efectes i informar sobre l’evolució i
realitzacions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
FEDER, no m’han convocat per parlar de la política europea del
Govern i vostè ha fet una intervenció molt general que jo no
tenc la més mínima intenció en excusar, en no contestar, és a
dir, puc intentar contestar-li però crec que ens hauríem de
subscriure a la qüestió i és el tema de com gastam els fons
europeus, quins objectius polítics ens hem proposat, s’estan
complint aquests objectius, ens desviam del programa? I
m’agradaria saber, bé, he d’entendre que em dóna un deu pel
que fa a aquesta qüestió, perquè no hi ha la més mínima crítica,
per tant moltes gràcies.

Ara, en la resta, que cream un estat d’opinió negatiu, que
això influeix negativament dins els empresaris? Miri, la
convidaré a qualsevol reunió o a qualsevol fira, miri, si dissabte
t é el dia lliure ens acompanyi a Moda Calzado a Madrid; veurà
la ilAlusió d’una cinquantena d’empreses del calçat de les Illes
Balears, de 25 empreses tradicionals que ja tenen una tradició
de sortir a l’exterior, però veurà també, dins l’estant del Govern,
17 petites empreses del calçat que fins l’any passat no havien
tengut, la majoria d’elles, ocasió, no ja de sortir a l’exterior, ni
tan sols d’anar a una fira a Madrid, i l’any passat, per primera
vegada, pogueren anar, de la mà del Govern dins un estant
institucional, a Madrid i això va significar per a moltes triplicar
i quadruplicar vendes.

Què li he de dir de la ilAlusió del sector agroalimentari que ha
tengut Alimenta fa uns dies o fa unes setmanes al recinte firal,
o dels resultats de la fira Alimentaria, de la fira internacional
Alimentaria de Barcelona? I no només les indústries ja que
tenien més força, però una altra vegada petites indústries
situades dins els estants del Govern que han hagut de dir no a
comandes extraordinàries; i aleshores en aquests moments les
indústries venen i diuen, a veure, a veure, aquí què fem un
projecte seriós de fer créixer la nostra indústria? Li posaré un
exemple: una treballadora autònoma que, d’una manera
artesanal, aromatitza oli, que compra oli a la cooperativa de
Sóller, que hi va anar un comprador xinès i li volia comprar
800.000 botelles; un altre petit fabricant de neules i dolços que
hi anaren compradors d’Anglaterra i d’Estats Units i li volien
comprar contenidors del producte. Això és generar
desconfiança dins l’empresariat?

Mirin, vostès avui parlin amb els sectors comercials, parlin
amb tots els sectors industrials i mai no havien tengut tanta
d’ilAlusió com amb aquest govern, mai havien tengut tanta
d’ilAlusió; i sobretot, a jo m’haurà sentit dir, per activa i per
passiva, avui encara ho he repetit davant aquests 17 petits
empresaris i davant els mitjans de comunicació, que han
d’internacionalitzar la seva activitat, que han de sortir a
l’exterior, que avui el mercat no són les Illes Balears, que avui
el mercat és la Unió Europea, més que la Unió Europea, avui el
mercat és el món. I això ho comencen a entendre.
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Hem creat una figura per iniciar l’exportació en aquestes
petites empreses, els consorcis d’exportació que agrupen un
mínim de tres empreses per poder guanyar mercats exteriors; i
en aquests moments ja hi ha tres consorcis d’exportació i
alguns altres en projecte que ha permès a petites empreses de
les Illes Balears començar a exportar a Estats Units i a qualsevol
país europeu.

Bé, em diu que els nostres alumnes no saben idiomes; bé,
d’ençà que hi ha aquest govern s’han llicenciat, per dir-ho de
qualque manera, dos cursos només. Aquests dos cursos que
s’han llicenciat no saben idiomes? Tenim la responsabilitat de
dos anys, i el curs escolar què dura l’obligació obligatòria o
què dura fins al batxillerat? Miracles no en podem fer, és a dir,
en dos anys convertir tots els alumnes en poliglotes, no em
demani miracles, Sra. Bennàssar. Ara, jo crec que s’ha fet un
esforç, s’està fent un esforç importantíssim en educació, en dos
anys posar 800 professors nous, Déu n’hi do! En dos anys
d’invertir 15.000 milions de pessetes en nous centres, Déu n’hi
do! Ara, prioritats, naturalment, tan de bo poguéssim fer t res  o
quatre escoles d’idiomes més, però les transferències com
varen venir, Sra. Bennàssar? 40.000 milions i ja en gastam 62.000
en tres anys.

Bé, crec que ens hem desviat de la qüestió, el programa
LEADER ho gestionen els consells insulars i els ajuntaments
no ho gestiona el Govern al programa LEADER, i jo crec que ho
fan bé; és a dir, projectes fabulosos. Però de la vocació europea
i de la pedagogia que fa el govern d’Europa encara m’hi voldria
estendre una miqueta més, perquè del que ens hem de
mentalitzar és que amb l’ampliació de la Unió Europea hi haurà
una reducció important dels fons de desenvolupament regional.
En canvi, s’obri una porta al que són projectes europeus, i hi ha
un projecte important, un programa, que és l’INTERREC 3 que
s’hi fa una feina molt important, impulsada des de la Direcció
General d’Economia.

Jo, si el president ens ho permet, m’agradaria que el Director
General d’Economia tengués set o vuit minuts, no massa més,
crec que li bastaran, per explicar el que estam fent des del
CEDIB, del Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes
Balears, per coordinar, no totes les conselleries del Govern,
totes les administracions públiques, convocant consells
insulars i ajuntaments, per accedir a projectes europeus, cercant
partenariats, cercant regions; l’altre dia vaig presentar,
juntament amb tècnics austríacs, el projecte medi ambiental més
gran que ha concedit la Unió Europea, és el projecte CESCO de
diversificació econòmica, que fem les Illes Balears amb una
regió austríaca, el projecte més important mediambientalment
que fins ara ha subvencionat la Unió Europea i ho ha
aconseguit les Illes Balears i ho ha aconseguit la Direcció
General d’Economia. Per tant, si el director general podia
explicar en cinc minuts el que es fa amb l’INTERREC, els ho
agrairíem.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Vicepresident, no hi ha el més mínim inconvenient.
Deman als grups si algú, de vegades tenim problemes de vols

o això, algú té problemes de ...? Si no, estarem encantats de
sentir l’explicació del director general i li donam la benvinguda
especialment, Sr. Montserrat, quan vulgui.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA (Antoni
Montserrat i Moll):

Bones tardes, moltes gràcies, Sr. President, senyors
diputats. Intentaré ser molt breu i sobretot no entrar a discutir
segons quines opinions subjectives, perquè realment em pareix
que no és la meva feina. Però sí voldria començar dient,
respecte d’això, que hi va haver una pregunta parlamentària
dins el Parlament europeu a principis de legislatura,
concretament el mes de gener, desembre, o devia ser de gener,
99-2000, feta a la direcció general (...) per part de l’eurodiputat
el Sr. Carles Ripoll, demanat damunt la gestió nostra de com ho
estàvem fent, perquè acabàvem d’arribar i a més no en tenia ni
idea personalment, ho dic sincerament, no tenia massa idea, i la
resposta, com tots saben, perquè està publicada, era felicitar
com s’havia gestionat la resta del programa, i felicitava la gestió
de transparència, sobretot, que és on més se’ns podia criticar
respecte a municipal i tal. Això que, senzillament, és un fet
objectiu i no hi vull entrar, sí que crec que és important
assenyalar-ho quant a les relacions i al que es fa.

Quant al que es fa, tenim INTERREC com a iniciativa
comunitària, en el període anterior es varen fer quatre projectes,
en aquest moment tenim damunt la taula 31 projectes, fins i tot
el Diario de Mallorca ahir mateix, em pareix que era, o avui de
matí, ahir era, publicava un resum d’un parell. Aquesta
iniciativa comunitària com a extensió s’han fet 52 reunions amb
direccions generals, municipis, en fi, de tot tipus, a Menorca, a
Eivissa, pràcticament a tots els indrets.

Com a dada damunt el malament que podem pensar o no
pensar o el bé, i les relacions a nivell internacional, en temes de
fons europeus que és la nostra responsabilitat, a la direcció
general, s’ha de dir que varem fer una jornada divulgativa, no
oficial, damunt INTERREC, on varen venir 50 persones, moltes
d’elles alts càrrecs d’altres comunitats autònomes, però de tot
l’Estat espanyol, de tot el que és la conca mediterrània i fins i
tot des de Galícia, és a dir que tenien altra part d’INTERREC, i
estrangers en varen venir 30 de tota la conca i sobretot italians.
I això ells ens ho deien i nosaltres ho sabem perquè hem anat a
totes, jo personalment, les reunions que hi ha hagut; i de les no
considerades oficials, per exemple a Catalunya en varen
convocar una i hi varen anar 10 persones entre espanyols i
estrangers, és a dir, per fer-nos una situació. Això per una
banda.

Llavors, també voldria dir una cosa, accions innovadores,
que ha sortit ara, Balears ha guanyat, ha aconseguit que se li
financiï una acció innovadora, que crec que és important i que
d’aquí un parell de dies vendrà fins i tot el Director General de
la Direcció General Reggio, el Sr. Crauser, perquè té molt
d’interès, fins i tot a presentar-la. INNOVAL és un gran projecte
on intervenen Innovació Tecnològica, com a conselleria, i
intervé Educació, i crec que és important fer-ho destacar això;
xerram, aproximadament, si parlàssim en pessetes i no em falla
la memòria, d’uns 300 milions de pessetes aproximadament
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d’inversió en aquesta àrea, ara em perdonin si la quantitat no és
exacta, però jo no venia preparat. També s’ha de dir que per
exemple hi ha un projecte europeu que es va presentar entre
aproximadament un sis o set, per part de la Comissió Europea,
a l’Expo Universal que es va fer a Hannover, si no em falla la
memòria; aquest projecte és el SULCITIS, que és el major
projecte d’energia solar d’Europa, i l’única regió espanyola que
hi intervé és les Illes Balears. És a dir, això també perquè ens
situem un poc de com ho feim, repetesc, puc xerrar quant a
aquesta relació.

I voldria donar, finalment, només una petita dada, a la
comunitat autònoma, a la Direcció General d’Economia, a la
Conselleria se’ns va presentar la possibilitat de fer el que es diu
un twinnig, un agermanament, concretament amb Malta. Era el
primer, mai no se n’havia fet cap en aquesta comunitat, no hi
havia experiència tècnica, va presentar cinc projecte l’Estat
espanyol, Balears era a un dels cinc projectes, l’únic que va
sortir a Espanya va ser el que lideram la direcció, bé, el Govern
balears, Balears en concret; i l’efecte que hem tengut, això
significa perquè es facin una lleugeríssima idea, és el nom, crec
que quedarà clar, posar un conseller preadhesió, és a dir, ajudar
un país a integrar-se dins Europa, concretament, explicant-los
la gestió, la programació, etc., de fons europeus estructurals. I
crec que això significa qualque cosa, sobretot perquè no hi
havia experiència anterior de cap tipus.

Arrel d’això, el resultat immediat ha estat, del Ministeri
d’Assumptes Exteriors i de la RETER demanar-nos twinnig  amb
Xèquia i una sèrie de països, nosaltres hem dit que no perquè
no estam preparats, sabem els nostres límits. Era l’únic que
volia dir, era senzillament assenyalar això. Res més i perdonin
haver-me allargat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Montserrat, ens ha de disculpar a
nosaltres que tenguem alguns diputats o diputades algun
problema de temps. Estaríem al darrer torn de paraula, per si
algun grup vol fer alguna rèplica o alguna intervenció final
adreçada al Sr. Sampol. Algun grup vol intervenir? La Sra.
Bennàssar del Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, jo els diria que ha valgut la
pena que fes aquesta intervenció perquè han donat molta més
informació de la que estava prevista i crec que és bastant
interessant, perquè realment donar només informació tan
parcial, encara que sigui molt important, perquè una cosa no ha
de llevar l’altra, hem de saber de què parlam; crec que aquesta
comissió o aquesta comissió no permanent té un poc aquesta
missió, o sigui, si volem que aquí hi hagi una comissió
d’assumptes europeus ens hem d’habituar una miqueta a fer un
marc de presentació una mica més ample, que no sigui només
estrictament pel que jo li deia. O sigui, la fragmentació hi és, jo,
em sap molt de greu, vostè, el seu rol dins aquesta pelAlícula és
defensar i dir que tot ho fan molt bé, el meu és dir-li el que
nosaltres creim que no fan bé. I crec que si això es fes amb més
freqüència i amb més temes crec que la cosa aniria bastant

millor, perquè si només ens hem de dir que tot ho feim molt bé
i nosaltres, com a oposició, no els deim el que trobam que no
fan bé, malament, no importa ni que siguem aquí.

O sigui, jo crec que el tema europeu engresca molt i val la
pena, i per això jo l’he provocat; o sigui, comprenc que, ho he
fet aposta perquè crec que val la pena; ara, vostè m’ha de
reconèixer que, com a Govern, i és ver que vostè aquí jo no sé
si es pot llevar el vestit de Vicepresident i deixar-lo a la porta i
entrar només amb el vestit de conseller, jo crec que les coses es
duen integralment, vostè té una missió que també és
transmetre, perquè vostès per exemple han fet un canvi de nom
a l’accés de Balears a Europa a Brussel Ales, Delegació del
Govern a BrusselAles, no se n’ha assabentat ningú, va sortir una
ressenya petita, no sé això, els ciutadans no sabem què
significa; no sabem si és més representatiu el que tenen ara, el
que era abans, si fan més feina, si han posat més gent, si
realment allà els municipis tenen un suport especial per quan
tenen qualque projecte i s’han de presentar a BrusselAles, allà
qualcú els acompanyarà i trobaran el suport que necessiten; si
això ho farà la Conselleria d’Economia, com ha explicat ara el
director, tot això els ciutadans realment, i nosaltres fem un
seguiment de la premsa, del que surt, jo faig preguntes,
m’arriben, tal i tal altra, però li puc assegurar que hi ha amb la
dispersió de temes europeus és bastant grossa.

Que vostè fa la seva feina bé? Jo el felicit, ja li he dit abans
de començar, crec que sí que la fa i que la fa seriosament i que
realment se n’ha adonat de les possibilitats que hi ha, perquè
Europa dóna possibilitats. Ara, també és vera que vostè,
perquè jo tenc retalls de premsa que ho diuen, transmet un
sentiment que no és el que ha dit aquí; vostè quan surt a la
premsa no transmet aquesta ilAlusió per als temes europeus que
ha expressat aquí, vostè transmet un catastrofisme, vostè vol
que els ciutadans pensin que ens estafen, Madrid, Europa i
tothom, i que nosaltres som uns desgraciats que no rebem el
que ens correspon. I això és el que jo he intentat explicar-li i que
m’agradaria que vostè se n’adonàs, o sigui, una cosa és el que
vostè ens ha explicat aquí, en petit comitè, i una altra cosa és el
que surt a la premsa. I jo he de recollir, perquè jo parl en nom de
ciutadans als quals represent, he de recollir els seus sentiments
i el seu sentiment és aquest, de catastrofisme i que no rebem el
que ens mereixem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar. Cedim la paraula al Sr.
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia, per finalitzar
amb aquesta sessió.

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

Sí, gràcies. Bé, agrair a la Sra. Bennàssar l’oportunitat que
ens ha donat d’ampliar la informació, que jo no tendria
inconvenient, és a dir, donat que l’abast d’aquesta comissió
parlamentària és molt més ample que l’anàlisi d’un tema puntual
com és el FEDER, si volen en el pròxim període de sessions fer
una informació molt més completa de tots els projectes
europeus i de totes les línies europees que s’estan gestionant.
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Com veurà, a part de les funcions del Centre Balears Europa,
que compleix una funció d’informació i de divulgació de totes
les normatives i convocatòries europees i que, a més a més,
també té vocació de ser una delegació del Govern a Brussel Ales,
després hi ha la part de gestió dels projectes europeus. I
aquesta és la novetat que ha explicat el Director General
d’Economia que, dins el Consorci de Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears, s’ha creat un petit departament,
petit però molt àgil, i amb vocació d’oferir els serveis a totes les
administracions. D’aquí aquesta quantitat importantíssima de
reunions que s’han fet entre distintes direccions generals del
Govern, intentant coordinar, que no sempre és fàcil i no perquè
hi hagi distints partits, sinó perquè cada conselleria és com a
una petita administració, però intentam coordinar-ho. I a la
vegada també intentam informar i assessorar els ajuntaments i
consells i empreses, i crec que estam recollint els fruits; jo crec
que, sincerament, amb dos anys i mig ja tenir aquest nivell de
gestió de projectes europeus és important.

Ara, miri, Sra. Bennàssar, jo som un convençut europeista,
particularment i políticament el meu partit sempre ha fet una
defensa extraordinària d’Europa, i crec que aquest Govern
també té una vocació europeista. Ara, possiblement, tal vegada
no coincidim amb el model d’Europa que voldríem i jo crec que,
precisament aquests anys, fins a l’any 2004 estam en un gran
debat sobre com ha de ser aquesta Europa, una Europa que
voldríem dels ciutadans i que voldríem que les anomenades
regions tenguessin més participació i defensam l’Europa en la
qual creim. I ens agradaria aconseguir aquests objectius, però
pensant que, efectivament, aquesta Europa, bressol de la
democràcia i que neix amb un objectiu fonamental, que és el
respecte a la diversitat i a la pluralitat, tiràs endavant amb totes
les conseqüències, i en això ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribam al punt final, per tant, d’aquesta
sessió. En primer lloc, com a president, vull agrair al Molt Hble.
Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia l’assistència
també a aquesta sessió, acompanyat del seu director general,
el Sr. Antoni Montserrat i acompanyants; també el viu debat
que hi ha hagut per part dels grups. En segon lloc, també
voldria dir que crec que és interessant que, des dels diferents,
com avui, per exemple, el Grup Popular, es parli d’amp liar els
temes d’aquesta comissió fins al final de la legislatura i crec que
podríem parlar, sumant també iniciatives d’altres grups, de
futures sessions on tal volta puguem valorar d’una manera més
directa quina és la projecció exterior per part de l’administració
de les Illes Balears en matèria europea.

I acomiadar-nos simplement recordant que dia 10 d’abril
tenim la propera sessió amb els representants dels equips de
govern dels consells insulars, que parlaran els tres consells
dels mecanismes de gestió dels fons que tenim en aquests
moments. Moltes gràcies, s’aixeca la sessió.
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