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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors, iniciam la sessió. Excusam la presència
de la presidenta per motius que tots coneixem.

En primer lloc, deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sr. President. Margalida Capó en substitució de Marí i
Calbet.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí en substitució de Mercè Amer.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Neus Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3078/01, presentat
pel Grup Parlamentari  PS M-Entesa Nacionalista, mitjançant
el qual sol Alicita que la Comissió d'Ordenació Territorial,
mitjançant el President del Parlament, adopti l'acord de
recaptar la presència de la Delegada del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre la seva actuació respecte del
transport discrecional a les Illes Balears.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, consistent en
l’escrit núm. 3078/01, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, mitjançant el qual se solAlicita que la
Comissió d’Ordenació Territorial mitjançant el president del
Parlament adopti l’acord de recaptar la presència de la delegada
del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre la seva
actuació respecte de la vaga de transport discrecional a les Illes
Balears.

Desitja intervenir qualque grup? Endavant, Sr. Diputat. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Pens que és una proposta que no necessita gaire
defensa, i sobretot perquè els ciutadans de les Illes Balears
vàrem poder veure les conseqüències, fins i tot alguns les
devien patir, de la vaga de transport discrecional a les Illes.
Vàrem poder veure la situació en què quedaven els nostres
aeroports, la situació que patien els turistes que en aquell
moment arribaven a les Illes Balears per passar les seves
vacances i havien de travessar tot unes peripècies i tot un
turment per traslladar-se de l’aeroport a l’hotel i, en el cas que
se n’anassin, de l’hotel a l’aeroport, i per tant en aquell
moment, i degut a aquesta vaga, s’havien de garantir una sèrie
de serveis; i qui els havia de garantir era la Delegació del
Govern de l’Estat a les Illes Balears.

Per tant, malgrat solAlicitar la presència d’un representant de
l’Administració de l’Estat en aquest parlament, degut a les
seves competències en matèria de garantir els serveis mínims,
i que en el seu moment açò no es va fer. Per tant, demanam a
aquesta comissió que recapti la presència de la delegada del
Govern i ens expliqui l’actuació que va tenir l’Administració de
l’Estat per minvar un poc els efectes que va produir la vaga de
transport discrecional, i que varen donar una imatge de les Illes
Balears arreu d’Europa jo pens que molt pèssima per als
interessos turístics que tenim aquí a les Illes. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin intervenir? Sr.
González Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Si ya resulta sorprendente que un
grupo parlamentario con la tradición que tiene en esta cámara
el PSM-Entesa Nacionalista, pida semejante cosa, cuando sabe
perfectamente que la Delegación de Gobierno, como cualquier
cosa, cualquier organismo o institución dependiente del
Gobierno central responde ante el Congreso de Diputados y no
ante este parlamento; si ya resulta pintoresca la petición, aun
más la explicación. Nos ha dejado verdaderamente
estupefactos. Las competencias en materia de transporte
interior son íntegramente del Gobierno de la comunidad
autónoma, que naturalmente no supo hacer frente a ellas. Y las
competencias en materia de declaración de servicios mínimos
y de defensa de esos servicios mínimos son íntegramente del
Gobierno de la comunidad autónoma.

Resulta, por consiguiente, paradójico que se quiera traer
aquí a un representante del Gobierno central a defender las
competencias del Gobierno de la comunidad autónoma, que ha
sido, insisto, absolutamente incapaz e inútil para dictar los
servicios mínimos y defenderlos. Lo que es vergonzoso es que
partidos que apoyan a este gobierno de la comunidad
autónoma vengan aquí a reclamar al Gobierno central esto. El
Gobierno central yo creo que en todo caso tendríamos que
pasar por la vergüenza, y espero que eso no se produzca, de
pedirle al Gobierno central que vuelva a recuperar las
competencias en materia de transporte interior, y en materia por
consiguiente de declaración de servicios mínimos. Espero que
no lleguen a tanto partidos nacionalistas o que se definen
como nacionalistas.

De manera que nosotros, por el primer motivo, que es que
las instituciones del Gobierno central responden ante el
Congreso de Diputados, no podemos estar de acuerdo con esa
petición. Pero queremos insistir en que nos parece la verdad
sonrojante para esta comunidad autónoma que encima se
pretenda que el Gobierno central responda de competencias
transferidas, y que este gobierno no ha sabido asumir como
tocaba. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En torn de rèplica, Sr.
Diputat Bosco Gomila té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Jo el que sí que voldria dir és que és
evident que ni els empresaris del transport ni els empresaris
hotelers pensen exactament igual que el que diu el portaveu del
Partit Popular. És evident que aquí hi va haver una
responsabilitat del Govern de l’Estat, que el Govern de les Illes
Balears va decretar els serveis mínims amb temps i forma, i que
evidentment el Govern de les Illes Balears no disposa de forces
de seguretat per garantir aquests serveis mínims, i per tant la
colAlaboració i la importància de la participació i del suport a
l’ordre que havien manat des del Govern de les Illes Balears, i
que aquest suport que havia de donar el Govern de l’Estat hi
havia de ser, i que no es va donar per part de la Delegació del
Govern.

És evident que les crítiques que hi va haver des del sector
hoteler, les crítiques que hi va haver des dels empresaris del
sector de transport discrecional varen anar encaminades no a
l’actuació del Govern de les Illes Balears, que el Govern de les
Illes Balears davant aquesta vaga va complir amb temps i amb
forma, sinó davant l’Administració de l’Estat, que va ser
incapaç que la normativa respecte de serveis mínims que
emanava del Govern de les Illes Balears es complís. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, Sr. González
Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Nos hace gracia el alegato del
representante del Grupo Nacionalista, porque verdaderamente
es cómico, que hable de la situación o de las protestas de los
empresarios turísticos en relación con el Gobierno central, poco
menos que nos hace reírnos. Es decir, los empresarios turísticos
efectivamente están muy enfadados con el Gobierno de esta
comunidad, como parece que es público y notorio, y no vale la
pena ni perder demasiado tiempo discutiéndolo.

El Gobierno de la comunidad se acordó tarde, mal y nunca
de esta huelga. Se la tomó a pitorreo hasta que, claro, se vio
materialmente encima todo el problema que esto traía y que ha
traído. El decreto de servicios mínimos se hizo el propio día de
la declaración de la huelga, cuando lógicamente habría que
haberlo hecho y habría que haberlo tenido antes previsto. Pero
es que lo que más gracia me hace es que ¿qué esperaba del
Gobierno central el partido del PSM-Entesa Nacionalista?, ¿qué
esperaba, que sacase los Geos a la calle y que empezara a
bofetadas con los ciudadanos? ¿Esto es lo que nos recomienda
o lo que pide el representante de los nacionalistas? Supongo
que desde que el vicepresidente, Sr. Sampol, se lleva tan bien
con algunos representantes de determinadas asociaciones

empresariales de comercio, me parece que les ha hecho perder
completamente el tino y los concurrentes a este grupo. 

No, la actuación del Gobierno central fue magnífica. La
delegada de Gobierno estuvo todo el tiempo, y me const a ,  -
porque naturalmente como jefe de la oposición en esta cámara,
y como representante del grupo mayoritario de esta cámara me
preocupó extraordinariamente la huelga, y estuve en contacto
con la delegada de Gobierno- la delegada del Gobierno llamó al
Consulado del Mar para prestar su máxima colaboración.
Obtuvo la callada por respuesta, porque insisto que la
inutilidad y la incapacidad de este gobierno para hacer frente a
cualquier contingencia, no digamos ya extraordinaria, si ni
siquiera lo hace a las contingencias ordinarias, la sabemos
todos y la conocemos. Por consiguiente, está completamente
fuera de lugar esta petición. Lamentamos que haya tan poco
rigor y tan poca objetividad, y que no se haya pedido hoy la
comparecencia de los responsables del Gobierno de la
comunidad, que en este caso han actuado lamentablemente.

Desgraciadamente el máximo responsable de esto ya no lo
es. Ha sido cesado o dimitido, no acabamos de saberlo porque,
según los diversos informes hay todas las versiones habidas
y por haber, pero el máximo responsable de que esto haya
pasado así, y por eso nosotros ya no podemos ofrecer como
alternativa llamarle a capítulo, está en Menorca descansando
seguramente del trabajo que ha realizado durante estos dos
años, y por consiguiente vamos a dejarle en paz, al anterior
conseller de Obras Públicas. Pero la verdad es que no ha
habido más responsabilidad que por parte del Gobierno de esta
comunidad, que no ha sabido hacer frente a sus competencias,
y que ha provocado un problema que ha tenido trascendencia
más allá de nuestra comunidad, y que ha tenido trascendencia
para toda España, y que si preocupa algo o ha preocupado algo
al Gobierno central, es precisamente esa sensación de
incapacidad que ha demostrado el Gobierno de la comunidad
autónoma para hacer frente a algo como esto, y nos ha costado,
sin ninguna duda, un deterioro, por lo menos un deterioro más
en todo el conjunto de deterioros de imagen que ha procurado
este gobierno del pacto de izquierdas en todo el sector turístico
europeo. De manera que tenemos que lamentar que eso sea así,
pero esperar que el nuevo conseller de Obras Públicas sea
capaz de mejorar la situación. En esa esperanza nos quedamos.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. En aquest moment s’ha esgotat el
debat sobre aquest punt, i posam a votació el contingut de
l’escrit número 3078/01, relatiu a la recaptació de la presència de
la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d’informar
sobre la seva actuació respecte de la vaga del transport
discrecional a les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Resultat de la votació, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies, Sr. President. Vots a favor, 9; en contra, 7;
abstencions, cap.

(remor de veus)

Em sap greu, Sr. Diputat, però em fa la impressió que el
resultat és exactament el que ha cantat i ha donat compte el Sr.
Lletrat.

II. Compareixença RGE núm. 956/01, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, del
Conseller d'Innovació i Energia, per tal d'informar sobre la
política que pensa dur a terme dins la present legislatura.

Passam en aquest moment al segon punt de l’ordre del dia,
i la Comissió m’excusarà, perquè...

(intervenció inoïble) 

(remor de veus)

Senyores i senyors diputats, recomençam la sessió, que
pràcticament no ha estat interrompuda, sinó simplement per
complir amb el mínim de cortesia parlamentària de rebre el Sr.
Conseller, al qual teníem esperant, i amb més motiu en ser la
primera vegada que compareix a davant aquesta comissió.

Per tant, passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la compareixença núm. 956/01, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Ordenació
Territorial adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la
qual solAliciten la compareixença del conseller d’Innovació i
Energia, per tal d’informar sobre la política que pensa dur a
terme dins la present legislatura.

El Sr. Conseller Príam Villalonga i Cerdà assisteix
acompanyat del Sr. Ramon Morey, secretari general tècnic de
la Conselleria. Li don la benvinguda en el meu nom i en nom de
tots. Sr. Villalonga, Sr. Conseller, té la paraula. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Molt bones tardes, Sr. President, senyores i senyors
diputats. És per a mi un plaer comparèixer davant aquesta
comissió per donar compte de la política que durà la conselleria,
que duré com a màxim responsable en el que queda d’aquesta
legislatura. Hi ha temes, com sabran vostès, que tenen una
certa continuïtat, o tenen una continuïtat. Aquest conseller va
prendre possessió en el mes de febrer d’aquesta
responsabilitat, però ja la Conselleria, que és una conselleria
jove, com vostès saben, tenia aproximadament un any i mig
d’existència, ja havia començat, havia engegat una sèrie de
temes, i per tant és la base que em vaig trobar per anar llavors
continuant i dissenyant la política que volem dur a terme en

aquests pròxims dos anys aproximadament que queden de
legislatura.

Per tant, ara els passaré... També hi ha una sèrie de temes,
com és natural, que són nous i de què vostès tendran
coneixement per aquesta compareixença meva. Per tant, és la
política que la Conselleria durà a terme, i és la política que el
Govern du a terme en les matèries que són competència de la
Conselleria d’Innovació i Energia.

Ja dic que és una conselleria jove, i els he de dir que des del
primer dia no hem parat de créixer en tots els aspectes, de
créixer en projectes, en actuacions, per anar conformant de
qualque forma el que és l’autèntica raó de ser de la Conselleria.

Si els pareix, dit això, començaria a desenvolupar els temes
concrets, perquè tenguin una visió conjunta del que pretenem.
Ja saben que la Conselleria està estructurada en tres direccions
generals, i jo si els pareix he triat aquesta fórmula per donar-los
compte de les activitats, direcció general per direcció general.

Començarem, idò, si els pareix, amb les activitats a
desenvolupar des de la Direcció General de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Durant aquests
darrers anys s’han posat les bases conceptuals necessàries per
iniciar el camí de les Illes Balears cap al que es denomina
societat del coneixement, també conegut com a societat de la
informació; darrerament veig que es parla de la societat de
l’aprenentatge, que es caracteritza, com vostès saben, com una
societat avançada. És un camí que s’hauria d’haver començat
possiblement fa bastant de temps, tal com ho han fet altres
comunitats autònomes. Cada vegada tenc més informació en
aquest sentit, però qui ha començat aquesta feina ha estat el
Govern de progrés, el Govern que m’honr en formar part. Ha
estat i serà necessari, idò, cremar etapes perquè la nostra
comunitat no perdi definitivament el repte de la modernitat i del
futur. En aquesta legislatura el pla d’actuació de la Direcció
General de Recerca i Desenvolupament de la Conselleria
d’Innovació i Energia se centra en tres eixos, que han de
desenvolupar-se de manera harmònica i coherent: innovació per
un costat, recerca i desenvolupament per un altre, societat de
la informació. Feta aquesta introducció d’aquesta direcció
general, anirem part per part per cadascuna de les tres parts que
he anunciat.

Innovació: en aquests darrers anys s’ha acabat l’elaboració
de l’estratègia d’innovació i transferència de tecnologia de les
Illes Balears, el que s’ha denominat Pla Bit segle XXI.
L’elaboració d’aquesta estratègia ha suposat el
desenvolupament d’una intensa feina d’interrelació amb la
societat, fonamentalment amb els sectors productius i
empresarials, a través de fòrums, meses sectorials n’hi ha
hagudes 7, (...) internacionals, seminaris especialitzats,
auditories tecnològiques n’hi ha hagudes 25, enquestes a
empreses, que n’hi ha hagut prop de 400. Al mes d’abril el
comitè de direcció, al qual estan representant les associacions
empresarials i sindicals, institucions científiques, cambres de
comerç, etcètera, comitè de direcció que m’honr en presidir,
aprovà el document final. Es tracta, per tant, d’un document
estratègic, que ha estat elaborat i aprovat amb el consens i la
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conformitat de la denominada societat civil, en definitiva dels
ciutadans de les Illes Balears. Aquest és el document que ara
vostès tenen, que els he fet arribar en aquest moment.

El treball efectuat, encara en procés de difusió, ha permès
per primera vegada a les Balears caract eritzar el denominat
sistema d’innovació a les nostres illes, pel que fa a condicions
internes de competència, punts forts i punts febles, i factors
externs, oportunitats i riscs. Ha de ser, per tant, un document
clau per al futur econòmic i social de la nostra comunitat.
Aquest document estratègic assenyala les línies directrius per
al desplegament operatiu de les actuacions concretes en les
activitats d’innovació, però també en recerca i
desenvolupament, i en l’àrea de la societat de la informació.

Aquest document es comença a concretar amb unes
determinades línies d’actuació: elaboració del primer Pla
d’innovació 2001-2004 de les Illes Balears, s’està acabant
d’elaborar i en les properes setmanes, tal vegada en els propers
dos mesos, es presentarà perquè el Consell de Govern l’aprovi.
El Pla recull els programes concrets, que s’iniciaran
immediatament per fomentar la innovació i el teixit empresarial
balear. El programa Innobal 21 ja s’inclou com una actuació
específica. Els he de dir que aquest primer pla es tracta d’un pla
que té un finançament de 600 milions de pessetes per
desenvolupar en dos anys, que s’ha presentat a la comunitat
europea perquè el cofinanciï, i que inclou entre d’altres
actuacions següents. Aquest és un pla que vaig presentar al
Consell de Govern, el darrer Consell de Govern, si no record
malament, del mes de maig, jo crec que era dia 30 de maig. Com
deia, inclou entre altres les actuacions següents:

a) Creació d’una xarxa d’antenes tecnològiques en totes les
Illes, que permetin ajudar i assessorar els empresaris, i plantejar
i resoldre els seus problemes relacionats amb la tecnologia i la
innovació.

b) Donar suport a la innovació en el sector hoteler, tant amb
la difusió dins aquest sector d’equipaments tecnològics
avançats, com amb la creació de nous productes adaptats a les
necessitats dels turistes de la generació de la societat de la
informació.

c) Posada en marxa d’una política de creació d’empreses
d’alt contingut tecnològic, adreçada a potenciar l’aparició de
nous emprenedors.

d) Accions pilot adreçades a capitalitzar les capacitats
d’innovació generades per activitats logístiques relacionades
amb el turisme, per exemple aeronàutica i nàutica. Ja saben que
el tema de la nàutica esportiva, aquest és un sector que podríem
aprofundir molt en aquestes qüestions.

S’espera que la Unió Europea aprovi aquest programa les
properes setmanes, amb la qual cosa s’iniciarà abans de final
d’any la seva aplicació.

Per una altra banda, potenciació d’instruments de foment de
la innovació, fundació Ibit. S’ha fet una intensa feina de
potenciació de l’Ibit com a instrument d’innovació del Govern

en el camp de les noves tecnologies de la innovació i les
comunicacions. S’ha reforçat la plantilla principalment a través
de la contractació d’un director de prestigi reconegut a nivell
nacional i internacional. S’ha obert l’activitat de l’Ibit a noves
àrees d’interès per a la comunitat, per exemple transport
intelAligent, aprenentatge telemàtic, gestió d’energia, sistemes
de teleassistència per a majors i discapacitats, etcètera.

Durant aquest any Ibit ha elaborat i presentat més de 20
projectes d’innovació que es podrien finançar en els plans
estatals, Pla nacional de recerca i desenvolupament, i europeus,
programa (...), que es posaran en marxa a mesura que s’aprovi.

Parc Bit, un altre dels instruments que pensam importants.
L’etapa següent, una vegada acabada pràcticament la
infraestructura, l’obra civil, l’etapa següent és la transformació
del parc en un nucli impulsor i catalitzador de la innovació
tecnològica a Balears. S’ha iniciat en aquest sentit l’elaboració
del pla estratègic corresponent, que començarà a aplicar-se a
principis de l’any que ve. Més endavant tornaré a parlar
d’aquest assumpte.

2.- Recerca i desenvolupament. S’ha acabat l’elaboració del
primer Pla de recerca i desenvolupament de les Illes Balears
2001-2004. Aquest pla preveu mesures referents a cinc eixos
principals: foment de R+D, coordinació de R+D, planificació,
articulació del sistema de R+D, difusió social de la cultura
científica i tecnològica. Anem per parts.

En el primer punt, foment del R+D, mesures de capitalització
del sistema balear de R+D, tant públic, principalment la
Universitat de les Illes Balears, com privat, empreses a través
del finançament de projectes de R+D, de beques, de contractes
per a nous investigadors i d’accions d’infraestructura. Nous
centres i unitats de R+D i nous equipaments.

Coordinació del R+D, mesures de coordinació de la
investigació pública, Universitat Illes Balears, centres estatals,
unitats de la comunitat autònoma, i d’aquesta amb la privada a
través de projectes coordinats i de xarxes.

Planificació, concentració dels recursos en programes
temàtics, prioritats d’interès bàsic per al Govern, turisme i oci,
societat de la informació, ciències de la salut, medi ambient,
llengua, cultura, educació i societat. Cada programa es
desenvoluparà mitjançant accions est ratègiques ben definides
per a aquests quatre anys.

Articulació del sistema de R+D, connexió entre els elements
del sistema, principalment una altra vegada més, com no pot ser
d’una altra forma, amb la Universitat de les Illes Balears i les
empreses, de manera que s’articuli l’oferta de recursos científics
i tecnològics que sorgeix de la UIB i d’altres centres públics,
amb la demanda i la necessitat de les empreses. Això es durà a
terme principalment mitjançant el suport a organismes, cercant
l’enllaç i el finançament de xarxes i agendes permanents de
treball.
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Difusió social de la cultura científica i tecnològica. Jornades
de portes obertes, accions a les escoles, dies de la ciència,
potenciació de la informació sobre aquesta matèria en els
mitjans de comunicació. Està previst a la primavera de l’any
vinent la celebració d’una fira de la ciència, on els escolars
jugaran un paper destacat.

Tot i que el text íntegre del Pla encara no s’ha aprovat, ja
s’han iniciat algunes actuacions importants, que de moment els
puc informar que se centren en la pot enciació de la recerca i
desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears, i que vull
destacar els següents aspectes:

El programa de dotació d’equipaments de recerca i
desenvolupament de l’UIB, amb una dotació de 50 milions de
pessetes anuals, que cofinançaran les següents actuacions:
construcció i dotació d’un centre de serveis científics i tècnics
de l’UIB; posada en marxa d’un centre de recerca i
desenvolupament en ciències de la salut, concertat entre la
Universitat de les Illes Balears i el Govern i l’Insalud, i la
dotació de noves infraestructures informàtiques i de
telecomunicacions a la Universitat de les Illes Balears.

Programa de beques doctorals, amb una convocatòria anual
de 10 beques noves. En la convocatòria d’aquest exercici del
2001 ja es disposa de 20 becaris nous, per un cost aproximat de
40 milions de pessetes. D’aquests, 18 fan la seva feina a la
Universitat de les Illes Balears, la qual cosa ha permès en tan
sols dos anys duplicar el nombre de becaris doctorals
homologats. S’ha de destacar precisament que es tracta de
beques homologades a les beques nacionals i internacionals,
la qual cosa mai havia ocorregut fins ara.

El programa de subvencions per a accions especials a
actuacions puntuals i específiques, de potenciació de recerca
i desenvolupament, reunions específiques i internacionals,
seminaris i cursos, ampliació de projectes, etcètera, amb una
dotació de 10 milions de pessetes. El cofinançament concertat
amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia de programa de
contactes postdoctorals que vostès coneixen com a Ramón i
Cajal, d’incorporació de nous investigadors a la Universitat de
les Illes Balears i altres unitats de recerca i desenvolupament.
Es compromet al cofinançament de 10 contractes durant 5 anys.
La incorporació d’aquests nous investigadors es farà a partir de
novembre. La dotació total màxima aportada per la Conselleria
a aquest programa és de 63 milions de pessetes. Amb la posada
en marxa d’aquest primer pla, que ja s’està duent a terme, la
nostra comunitat s’homologarà amb la línia de les més
avançades a nivell del país i de les regions europees.

3.- Societat de la informació. El passat dia 14 de setembre es
va constituir a la Conselleria un grup de treball encarregat
d’iniciar les feines de redacció de l’esborrany tècnic del primer
pla de la societat de la informació de les nostres illes. És hora
de donar resposta a la necessitat d’implantar de manera efectiva
la societat de la informació a les nostres illes. Segons el nostre
punt de vista, aquesta implantació s’ha de fer de forma
ordenada, gradual i planificada. Això implica la necessitat de
comptar, com ja disposen altres comunitats autònomes, com ja
disposa l’Estat i també la Unió Europea, del primer pla de la

societat de la informació. Ja saben vostès que a nivell de l’Estat
espanyol això és el que s’anomena el Pla Info Segle XXI.

Com ja he explicat abans, les feines de redacció definitiva
d’aquest pla ja han començat amb la col Alaboració de
responsables polítics implicats, amb un equip multidisciplinar
d’experts a nivell estatal i internacional que treballa per elaborar
un primer document que, a partir el proper mes de desembre
d’enguany, serà exposat a la discussió de tots els estaments
econòmics i socials implicats; ja hi tenim una certa experiència,
en aquestes qüestions. Fruit d’aquesta discussió sortirà la
redacció del pla definitiu i la seva posterior posada en marxa,
etapa que es pot preveure el segon trimestre de l’any 2002.
L’equip d’experts que ja està treballant no té un caràcter
exclusiu; per tant, i per descomptat, comptam amb tots els
sectors socials per aconseguir que el primer pla de la societat
de la informació sigui l’eina de futur que necessitam a les Illes
Balears.

Amb aquesta primera explicació donaria per tancades les
activitats fonamentals de la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament i Innovació.

Per tant, pas a una altra àrea de la mateixa conselleria, que
és la correspon a la Direcció de Tecnologia i Comunicacions.
Un dels elements determinants de qualsevol organització
administrativa moderna és l’ús de les noves tecnologies, de les
comunicacions i de la informació. El Govern de les Illes Balears
vol donar una esp ecial atenció a tots aquests aspectes dedicant
els mitjans adients. La Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions és l’òrgan administratiu que exerceix aquestes
competències a través del Servei de Comunicacions i Ràdio, el
centre de procés de dades i el servei d’aplicacions
informàtiques.

En l’àrea de telecomunicacions les activitats previstes es
poden relacionar de la següent manera: En els propers mesos
abordarem tot d’una la redacció del Pla director sectorial de
telecomunicacions -hem fet estudis previs per començar
aquesta feina- en el qual tenim previst agilitar la tramitació
urbanística dels projectes d’implantació de noves
infraestructures de comunicacions, conscients del paper crucial
de les telecomunicacions en el desenvolupament de la societat
de la informació. Mentrestant no s’aprova el pla director
sectorial durem a la pràctica allò que preveuen les normes
territorials cautelars en matèria de telecomunicacions -ja saben
que aquest govern les va publicar em pens que el febrer
d’enguany, de l’any 2001- adaptant-les d’imminent (tenia escrit
“d’imminent”) a la publicació del decret que desenvolupa la Llei
general de telecomunicacions. Ja saben vostès que aquest
decret ha estat aprovat pel Consell de Ministres el passat
divendres i, per tant, aquesta ja és no solament imminent, sinó
que hem de començar aquesta feina, especialment, evidentment,
perquè preocupa els ciutadans en el que fa referència a la
protecció de la salut.

Estendrem la cobertura de les televisions públiques en
llengua catalana a tot l’àmbit de la CAIB, millorant la recepció
a totes les Illes i de forma especial a Formentera, que encara és
la que està en pitjors condicions. Un cop l’Administració de
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l’Estat ha determinat ja recentment el quadre de freqüències
reservades per a la televisió digital terrestre de les Illes Balears,
procedirem a la convocatòria dels concursos de concessió
d’aquest servei; posarem especial esment en l’oferta dels
serveis complementaris que puguin aportar als ciutadans un
valor afegit respecte a la televisió convencional en el marc del
pla per a la societat de la informació que, com ja hem dit, s’està
elaborant en aquests moments.

Supervisarem l’ús de l’espectre radioelèctric dins l’àmbit
competencial de la CAIB. Mantendrem i completarem la xarxa de
comunicacions, veus i dades del Govern incorporant la totalitat
de serveis i entitats pròpies de l’Administració autonòmica.
M’estic referint a aspectes d’intranet i de comunicacions
internes.

Dos. Quant a les activitats previstes en matèria de
desenvolupament i manteniment d’infraestructura informàtica,
tant pel que respecta al centre de procés de dades i informàtica
corporativa, com a les aplicacions informàtiques, hem de
destacar sense cap dubte les relacions amb els sistemes
d’informació administrativa, és a dir, finestreta única, és a dir,
administració digital dintre d’aquest àmbit, i més concretament
configurarem un sistema informàtic comú de gestió
d’expedients que permeti conèixer en tot moment l’estat de
tramitació de qualsevol expedient com a pas previ a poder
facilitar aquesta informació al ciutadà en el marc del projecte de
finestreta única. Adaptarem les aplicacions informàtiques de les
conselleries per poder accedir a les dades des de qualsevol lloc
de feina connectant amb Internet. Configurarem un sistema
integrat d’informació i ajuda a la presa de decisions per als
càrrecs directius de cada conselleria, i posarem en marxa un
portal web amb tota la informació de procediments
administratius de la CAIB que afecten els ciutadans; com a pas
previ consolidarem les dades existents a les distintes
conselleries, amb el projecte personalitat administrativa digital.
Com vostès ja saben nosaltres hem començat ja aquest camí
amb un conveni amb el Govern de la Rioja que vaig signar unes
setmanes.

Posarem en marxa procediments pilot d’accés telemàtic dels
ciutadans, empreses i institucions via Internet que permeti fins
i tot iniciar i fer un seguiment del tràmit administratiu. Iniciarem
amb el Ministeri d’Administracions Públiques una línia de
treball orientada a la colAlaboració en matèria d’administració
electrònica. Avui mateix hem rebut un escrit des del ministeri,
des del ministre Posada, en aquest sentit. Amb aquesta finalitat
signarem un protocol que formalitzarà aquesta col Alaboració
servint de canal per a la participació dels ajuntaments en les
accions que es derivin del protocol. Promourem, en
colAlaboració amb els consells insulars, l’extensió dels sistemes
d’informació administrativa als ajuntaments.

De cara al futur hem començat, en colAlaboració amb la
Conselleria d’Educació, un ambiciós projecte que vostès ja
coneixen d’interconnexió dels centres educatius de primària i de
secundària. Aquest projecte, denominat Xarxipèlag, permet fer
possible l’intercanvi de dades entre els centres i la Conselleria
d’Educació, així com l’accés de la comunitat educativa a

Internet des de totes i cadascuna de les aules, no només des de
les aules d’informàtica. En aquests moments em pens que això
representa 52 centres dels 250, aproximadament, que hi ha, i
l’any 2002 es farà feina per mirar d’aconseguir que tots els
instituts, no la totalitat dels centres però sí els instituts,
estiguin incorporats en aquest projecte.

Igualment hem de fer menció a un conjunt d’activitats que
tenen per objectiu consolidar i estabilitzar les noves aplicacions
informàtiques de gestió econòmica i de recursos humans, el que
es coneix com a aplicacions SAP i Meta4; adaptar el nou
sistema de gestió d’expedients a aplicacions ja existents, tant
en matèria de subvencions com de sancions; millorar la
seguretat dels servidors i aplicacions informàtiques i
ofimàtiques del Govern.

Com vostès saben aquesta és una direcció general que té
unes feines que tenen una transcendència més cap a l’exterior,
però que també és un gran suport informàtic per al Govern, i per
tant és una feina que no es veu, però que requereix cada dia
una gran dedicació i una inversió programada per avançar-se a
les necessitats que es van produint.

Tercera direcció general, la d’Energia. El Pla energètic ja és
d’aplicació d’una forma definitiva i, en conseqüència, les
actuacions a realitzar en el futur han de planificar-se d’acord
amb els objectius i programes concrets d’actuació anunciats al
referit pla. Amb la implantació del Pla energètic podem distingir
dos aspectes fonamentals: el de la gestió de la demanada i el de
la planificació i ordenació.

U. Pel que respecta als aspectes de la gestió de la demanda
energètica, els objectius a cobrir són els següents: En primer
lloc volem incidir en la informació, formació i conscienciació
respecte a l’estalvi, racionalització i eficiència energètica, i més
concretament continuar donant a conèixer amb més precisió la
problemàtica associada al consum energètic; avaluació
d’impactes derivats del consum; informació sobre equips
eficients i la incentivació del seu ús; campanyes específiques
per limitar el creixement del consum energètic les temporades
d’estiu i d’hivern, específiques per a cada una de les
temporades; publicació del sistema de dades de consum;
publicació sistematitzada de les hores necessàries de calefacció
i refrigeració en funció de les previsions de temperatures
ambient; plans de formació energètica a nivell de professionals,
estudiants i població en general; elaboració d’estadístiques de
consum energètic; estudis de consums, elaboració d’indicadors
energètics, presentacions a pàgines web.

Quant al grau de compliment del pla hem de dir que des del
mes d’abril, en què fou aprovat el Pla energètic ja s’ha portat a
terme una sèrie d’actuacions per tal d’anar aconseguint els
objectius en ell marcats. Destacaríem les següents: S’ha arribat
a acords amb els consells insulars per tal de reduir el consum
energètic en enllumenat públic amb unes inversions globals de
360 milions de pessetes, que s’han d’amortitzar amb un estalvi
d’electricitat que es pot produir en menys de tres anys, dos
anys i mig, aproximadament.
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Hem dut a terme accions de foment de la utilització de
l’energia solar tèrmica; l’any 2001 és molt possible que arribem
a instalAlar 10.000 metres quadrats de colAlectors solars, enlloc
dels 2.000 que fins ara i d’una forma bastant estable s’anaven
instalAlant anualment a les nostres illes. Les previsions per a
l’any que ve ens situen en quantitats de 20.000 metres
quadrats, el que confirma, com no podria ser d’altra manera,
l’enorme potencial d’aquesta font d’energia a les nostres illes.
Hem de dir que això és possible gràcies també, a més dels
esforços de la conselleria, a l’estreta i magnífica colAlaboració
que mantenim amb l’IDAE, com saben vostès l’Institut per a la
diversificació i l’estalvi energètic del Ministeri de Ciència i
Tecnologia, del qual s’obtendran un total d’uns 350 milions de
pessetes de subvenció per als colAlectors solars d’enguany, és
a dir, entre ells i nosaltres pràcticament un 50% de la inversió.
IDAE participa també amb 560 milions de pessetes en la
instalAlació del primer parc eòlic a l’illa de Menorca, a la nostra
comunitat, en Es Milà, d’acord amb el projecte aportat per
aquesta conselleria. Aquesta és també una notícia que acab de
poder incloure. Podria informar de l’estat de la situació en
aquest tema si no s’hagués produït ja la rebuda per part del
consell d’administració de l’IDAE d’aprovació d’aquest
projecte; està aprovat i té una inversió de 560 milions de
pessetes que representen el cent per cent de la inversions, que
ells aconseguiran amortitzar en un termini de 12 anys amb un
sistema de retribució que el sistema elèctric, com saben vostès,
els permet.

S’han realitzat també prop de cent auditories energètiques
a la indústria hotelera, per tal de recomanar mesures d’estalvi
d’energia.

També vull parlar d’una sèrie d’accions específiques encara
en l’apartat del consum energètic, com són actuacions sobre els
edificis públics de la comunitat, consells i ajuntaments. Per una
altra banda s’està participant en programes locals, estatals i
europeus, per tal de desenvolupar tecnologies d’aprofitament
energètic, la millora de l’eficiència de conversió i d’utilització de
desenvolupament de les energies renovables per aconseguir
una major presència a la nostra comunitat en el camp de la
recerca i el desenvolupament energètic. Existeix una sèrie
d’afinitats i d’actuacions transversals entre les conselleries,
com saben, de Medi Ambient, Economia, Comerç i Indústria,
Obres Públiques, Sanitat..., que pressuposen la possibilitat
d’introduir una vessant energètica en els seus plans
d’actuació; l’any 2002 ha de ser l’any de la conciliació
d’aquestes actuacions conjuntes iniciada l’any 2000: Pla de
transports, de l’habitatge, etc., etc.

Pel que fa als aspectes de planificació i ordenació
energètica, juntament amb el Ministeri d’Economia s’està
treballant, com saben vostès, en el desenvolupament de temes
d’interès comú: el decret d’extrapeninsulars en les seves
vessants elèctrica i d’hidrocarburs; la redefinició de la xarxa del
transport elèctric; s’ha presentat el Pla energètic al ministeri, a
la Comissió Nacional d’Energia, i també s’ha iniciat l’elaboració
de la normativa que ha de desenvolupar el Pla energètic quant
a línies elèctriques, i s’ha determinat el desenvolupament
normatiu i legislatiu que des de la comunitat autònoma poden
fer en el camp energètic. Durant l’any 2002 s’ha de posar a punt

el desenvolupament legislatiu que correspon a la comunitat
autònoma amb aplicació d’aspectes concrets recollits a la
legislació estatal i a l’Estatut d’Autonomia, en especial els
referents a les mesures de control del subministrament
energètic, tipificació de sancions i límits admissibles de qualitat
de servei; paralAlelament es desenvoluparà la normativa
corresponent a parcs eòlics i a la seva integració a la xarxa
elèctrica, així com la normalització d’estacions transformadores
en sòl rústic.

Una activitat fonamental de la direcció general és procurar
el desenvolupament legislatiu estatal en relació a les
particularitats de les comunitats insulars. En aquest àmbit ens
queda el desenvolupament, com vostès saben, de l’article 12 de
la Llei del sector elèctric, i de l’article 60.6 de la Llei
d’hidrocarburs. ParalAlelament també s’han d’aplicar a nivell
insular aspectes més específics i concrets, derivats dels decrets
que desenvolupen les lleis citades i la Llei de règim especial de
les Illes Balears. En relació a aquesta última llei he de citar que
el proper -alguns de vostès ja ho coneixen- el proper dia 16 hi
haurà la primera reunió formal de la comissió conjunta entre el
Ministeri d’Economia i representants de la comunitat autònoma
de les Illes Balears relativa a la diversificació energètica a les
Illes, i amb especial incidència a la duita de gas natural.

En l’àmbit de les infraestructures, he de remarcar que l’any
2001, per un acord entre Gesa i el Govern, varen donar-se de
baixa tres dels cinc grups de generació d’electricitat que
componen la central de Sant Joan de Déu. Vostès saben que la
centra de Sant Joan de Déu està composta per cinc grups de 40
megavats cada un, és a dir, 200 megavats. Idò bé, ja estan
aturats tres d’aquests grups. Dins el 2002, l’octubre en concret,
i en virtut del mateix acord, s’han de donar de baixa els dos
grups restants; amb això es complirà a la fi una de les velles i
justes aspiracions dels veïnats de la zona, dels veïnats del Coll
de’n Rabassa, l’eliminació de l’actual central accionada amb
fuel i amb seriosos problemes mediambientals agreujats en
segons quines condicions meteorològiques. Vostès saben -i
aquí em vull aturar- que de tant en tant surten opinions,
preocupacions de colAlectius sobre aquest tema. Aquesta és
una qüestió que el Govern té com a un compromís i, per tant, jo
diria..., i vull que coneguin els diputats i les diputades
d’aquesta comissió i del Parlament en general, que aquesta és
una qüestió amb la qual no importa que es perdin moltes
energies: l’octubre de l’any que ve, les actuals instalAlacions de
Sant Joan de Déu deixaran d’operar. Aquest és el compromís i,
per tant, no fa falta que sigui reivindicat.

Finalment, com a activitat singular destacam el
desenvolupament de l’activitat de gas i, en concret, de
l’activitat de gestió encaminada a la consecució de la inclusió
del gasoducte d’interconnexió entre la península i les Illes.
Avui en dia ningú no té dubte que el gas natural a les Illes és
una necessitat per assolir unes possibilitats de subministrament
energètic similars a les de la península, una energia neta i
eficient que és bàsica per al sosteniment de l’economia balear.
També és evident que per coherència amb aquesta activitat
econòmica hem de procurar que el cost mediambiental de
l’arribada del gas natural sigui mínim: el gasoducte submarí i
soterrat és la infraestructura que millor respon a aquestes
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premisses. Això suposa una inversió costosa i l’hem de fer
possible a través la planificació de l’Estat en matèria de
desenvolupament de la xarxa de gas i de la Llei de règim
especial de les Illes Balears; aquest any 2002 serà, per tant,
fonamental amb aquest objectiu.

El gasoducte d’interconnexió amb la península està seguint
el procés que ja vàrem anunciar en el mes d’abril passat; el mes
de juny es va presentar a la Comissió Nacional d’Energia, i en
el mes de setembre va proposar-se formalment la seva inclusió
en la planificació de noves xarxes de gas al Ministeri
d’Economia i al gestor de la xarxa de transport del gas, que és
l’empresa Enagás, com vostès sabem, amb la qual signàrem
també en el mes de juny el compromís de desenvolupar
conjuntament el projecte del gasoducte, i com ja he dit abans,
pròximament tendrem una reunió amb el Ministeri d’Economia
sobre aquest tema en el marc de la Llei del règim especial de
Balears. Enagás es comprometé a desenvolupar els projectes de
les parts terrestres del gasoducte, des d’Ontinyent fins a Oliva
a la comunitat valenciana, i les ramificacions des de Sant
Antoni a Eivissa fins a Eivissa ciutat, i des de Sant Joan de Déu
fins a Son Reus, Alcúdia, Manacor i Andratx. El seu interès és
construir aquests gasoductes insulars alhora que s’instalAla el
gasoducte d’interconnexió; després sols queda la construcció
de les derivacions pels carrers per fer arribar el gas a les cases,
indústries, comerços, etc. Aquesta darrera tasca l’ha de una
empresa de distribució de gas com Gesa-gas, Gas Natural o
d’altres. En la mesura que els ajuntaments o les empreses
distribuïdores mostrin interès en canalitzar (...) les poblacions
podem estudiar solucions provisionals, com ara la instalAlació
de plantes satèlAlit, on seria dut el gas natural en contenidors.
Aquesta solució és la que està prevista aplicar de forma
definitiva a Menorca i a Formentera, i als llocs de Mallorca i
Eivissa on no estigui prevista l’arribada, en principi, de la
canonada del gas.

He dit al principi, a la primera part de la meva intervenció,
que també parlaria del Parc Bit. Per acabar una pinzellada també
sobre el parc tecnològic, i voldria retornar a aquest tema. De
cara al futur vull destacar que una de les prioritats serà el
desenvolupament del Pla estratègic del Parc Bit, del qual ja hem
parlat a l’hora de referir-nos a les actuacions en matèria
d’innovació, de recerca, desenvolupament i també inclourà
aspectes relacionats amb el model de gestió i explotació del
parc, com són la recollida de residus, el sistema de
telecomunicacions o el sistema d’energia. A més, serà objectiu
prioritari el desenvolupament de l’avantprojecte, el projecte
bàsic i l’inici d’obres del nou edifici de la parcelAla 18. Altres
aspectes preferencials seran, per suposat, la fixació dels preus
de venda de les parcelAles i la difusió i comercialització del parc
tecnològic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara el torn
d’intervencions dels grups parlamentaris, però per preparar la
seva intervenció deman als portaveus si continuam la sessió o
prefereixen una suspensió per un temps de...

Aleshores continuam la sessió, i per formular les preguntes
o observacions, procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris amb el torn que ja coneixem tots. Intervé en
primer lloc el Grup Parlamentari Popular per ser l’autor de la
iniciativa. Abans de donar-li la paraula, Sr. Diputat, record al Sr.
Conseller que és la seva decisió respondre les intervencions
una per una o, al final de totes les intervencions, fent una
resposta global.

Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Sr. Director
General, benvinguts. Senyores diputades, senyors diputats,
bones tardes. Voldria Sr. President, ja que és aquesta la primera
intervenció, expressar el condol del nostre grup, i segurament
de tots els diputats que som aquí, a la presidenta la comissió
per la mort del seu pare. Per tant, esperam que consti en acta
aquest condol.

EL SR. PRESIDENT:

Així es farà, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Dit açò i entrant ja en matèria, volem agrair
aquesta llarga explicació d’una hora del Sr. Conseller, tot i que
necessàriament he de començar recordant que vostè, Sr.
Conseller, va ser nomenat dia 16 de febrer d’enguany, que
nosaltres vam solAlicitar la compareixença perquè expressés i
ens informés en el Parlament sobre la política que pensa dur a
terme dins la present legislatura el Govern, i que avui, bé, no li
he de recordar el dia que som, però òbviament, encara que sigui
els primers dies, ja som en el mes d’octubre. És ver que, a la
legislatura, encara li queda quasi un any i mig, però que quedi
constància una mica que nosaltres esperàvem que, si no bé el
mes de febrer, que vostè acabava d’aterrar, feia una setmana
quan vam demanar la compareixença, sí que haguera estat
d’agrair que haguéssim pogut tenir una explicació complerta
abans de les vacances.

I dit açò, he de fer una altra observació general, i és que la
petició de la compareixença es va referir, òbviament, a objectius
o polítiques de la legislatura, i tal vegada vostè, i aquesta és la
primera qüestió que li plantej, haurà de reconèixer que el que ha
exp ressat sobretot ha estat les accions previstes en el
pressupost del present exercici. Jo crec, Sr. Conseller, que en
definitiva de qualque manera queda pendent, i si vostè ho té
recollit o ens ho pot expressar, jo li he de demanar que per a
cada una de les direccions generals vostè, si és possible, ens
assenyali en aquesta legislatura on serem en matèria de
planificació energètica i desenvolupament energètic, on serem
en intenció, perquè no pot ser més que intenció en aquest
moment, però políticament on creu que serem en ordenació i
regulació de telecomunicacions, on serem en desenvolupament
i manteniment d’infraestructura telemàtica pel que fa a la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, i pel que fa a
la tercera, a la de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
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Innovació, que és la primera que vostè ha explicat, on serem en
cada un dels aspectes de recerca, desenvolupament i
innovació, així com la difusió de la recerca i també del Parc Bit.

És a dir, jo crec que ens agradaria una pinzellada global de
dir que, en acabar aquesta legislatura, el govern de progrés,
com vostè l’ha anomenat al principi quan deia que d’aquesta
conselleria jove és on s’havia començat -jo li demostraré que
no, que si pensa açò està equivocat- però sí que ens pot
expressar vostè no quan i com es van començar les actuacions
que estan ara recollides en una conselleria efect ivament jove,
però sí que ens pot parlar del final. És a dir, açò en propietat és
el que vostè pot millor expressar i crec que jo, almanco jo, no he
estat capaç de comprendre-ho o visualitzar-ho.

Seguiré les matèries que vostè ha assenyalat. Tal vegada a
la que manco dedicaré temps en les qüestions que plantejaré
serà a la darrera, la d’energia, perquè he de reconèixer que
aquesta, a més de tenir un seguiment al llarg d’aquests dos
darrers períodes de sessions important, exhaustiva i detallada,
també hem mantingut amb vostè una reunió els darrers dies i,
per tant, estam, el nostre grup i jo estic segur que els altres
grups, que són els que donen suport al Govern, assabentats
perfectament del camí i el lloc on es troben aquestes
actuacions. Al Sr. Alorda no sé si li falta informació pels
senyals que em fa, però, bé, el PP en aquest aspecte de moment
no té queixa, Sr. Alorda.

I dit açò plantejaré una solAlicitud d’ampliació d’informació
de determinats aspectes, començant pel que és innovació, que
és el primer que ha plantejat. Bé, respecte d’allò que vostè deia
que s’ha començat amb el govern de progrés no em faré enrere
per explicar-li-ho, perquè tots sabem quan va començar la
iniciativa europea Reads, i tampoc no li diré que, com a mínim
l’any 98, i parl de memòria perquè jo era a una direcció general,
el Govern d’aquell moment, que no era precisament el govern
actual de progrés, ja va prendre les iniciatives per incorporar el
que s’ha conegut com a Pla Bit Segle XXI, a fi de desenvolupar
a les Illes Balears aquella iniciativa Reads. Per tant, en aquest
primer aspecte vostè ja sap que hi ha uns antecedents que es
remunten primer a Europa i després a iniciatives d’un govern
anterior, i està molt bé que s’hagi continuat.

I està molt bé que el 2001, quasi a final del 2001, s’hagi
completat aquesta visió sistemàtica i social del que són els
sectors empresarials estratègics que són els que han de
conformar, han d’assenyalar quina ha de ser l’actuació dins
aquesta societat de la innovació a fi d’aconseguir un pla
d’innovació, que vostè marca entre el 2001 i el 2004, és a dir,
una mica més enllà de la legislatura, però sí que jo crec que ja
deu tenir com a mínim els objectius..., és a dir, coneixent el
resultat dels sectors que la societat ha dit que són els
estratègics, coneixent que vostès desenvoluparan ja un pla
2001-2004, no sé si està en aquest document que ens ha donat,
potser està aquí; jo, com és natural, no he tingut temps de
veure el que plantegen, però m’imagín que el pla deu estar més
en les intencions, en el coneixement, en els objectius polítics de
la conselleria i del Govern i que, per tant, no deuen estar encara
escrits, i aquí sí que li demanam quin és el posicionament, la

intenció, la voluntat del Govern en relació a aquest pla
d’innovació 2001-2004, si és que ja pot anticipar les finalitats,
els objectius i com a mínim una pinzellada de quins són els
sectors estratègics, perquè eren molt extenses les consultes
quan es varen fer, però òbviament (...).

He d’assenyalar d’alguna manera sí que ha apuntat algun
projecte específic, en parlar dels 600 milions de pessetes
globals, vostè ha apuntat algun aspecte concret, però
m’agradaria que ampliés aquest aspecte. La Fundació IBIT,
vostè ho sap, tampoc és ni del 99, ni del 2000, és que ha estat
curiós perquè ha dit, ha estat el Pacte de progrés, és anterior i
també el tercer element important de la seva presentació al Parc
Bit, vostè sap que és anterior. Vostès sí que han tengut, el
Govern actual, la fortuna de trobar unes bases i uns elements
que tenen molta dificultat d’arrancar i bé benvingut sigui el que
s’ha fet abans i benvingut sigui el que vostès després puguin
continuar. Per tant, no és una crítica, no és una crítica si vostès
aquests dos anys han fet més o manco, el que li plantejàvem a
la compareixença i no em vull desviar d’aquell plantejament,
són els objectius de la legislatura, per tant, sobretot tengui
present que aquest és el plantejament que vàrem fer el mes de
febrer i avui reiteram molts mesos després.

Respecte de l’altra qüestió d’aquesta direcció general, que
és la recerca i el desenvolupament, vostè sap que estam
absolutament d’acord amb aquestes iniciatives de la
construcció i de la colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears d’allò que és el centre de recerca, estam plenament
d’acord i consideram que sí, per situar-nos en el nivell totes
aquestes actuacions específiques, l’ampliació de les beques
doctorals, quantes més millor, és a dir, no tendrà cap crítica per
açò, ni tampoc la captació d’investigadors. Per tant, aquí
l’única cosa que li demanam, no qüestionam ni les línies o les
actuacions estratègiques, però sí els resultats que pensa que
haurien d’obtenir amb les accions estratègiques a finals de
legislatura. Aquest és el plantejament una vegada més repetit,
encara que no voldria ser cansat amb això.

La societat de la informació, el Pla de la societat de la
informació ha dit vostè que d’aquí uns mesos, em sembla,
podria estar. Ens pot parlar vostè creu de contingut? De la
situació que hi pugui haver dins aquest pressupost, dins el
pressupost de l’any que ve i l’altra? És a dir, on i de què
parlam? Perquè l’anunciat és interessant, però ho hauríem de
desenvolupar una mica en relació en el seu contingut.
Tecnologia i comunicacions, bé a les illes siguin o no Balears,
a qualsevol illa molt més que el continent, les
telecomunicacions són bàsiques. Jo crec que hi ha alguna cosa
fet, poc, les normes territorials cautelars que es refeia el
contingut, des del punt de vista d’ordenació del territori he
hagut de citar unes normes territorials cautelars, d’acord amb
l’esperit que es varen innovar, sempre ho he posat d’exemple,
perquè efectivament són unes normes que no han duit cap
conflicte, crec que tota la resta de normes territorials cautelars
que ha fet aquest Govern no té res a veure amb allò que el
legislador volia innovar a través de les directrius, crec que han
anat per altres camins, però li he de reconèixer que les normes
territorials cautelars de telecomunicacions responen
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perfectament a la ubicació i les condicions d’aquestes
telecomunicacions, mentre no hi hagi un pla.

Sr. Conseller dins aquesta legislatura, com pensa que serà
la redacció o l’aprovació del Pla de telecomunicacions? Quins
aspectes, a part d’òbviament aquell que fa referència a
l’ocupació del territori, creu vostè que s’ha d’abordar d’una
manera més immediata i necessària? Què hem de garantir d’una
manera més immediata i necessària? Què hem de garantir en
telecomunicacions per a les Illes Balears? Pensa vostè, supòs
que l’ha vist, un esborrany d’ubicació sobre les antenes de
Menorca, pensa que és encertat i pensa que pot ser coherent
que abans de ni tan sols haver-hi un avanç o un document
d’estratègia de telecomunicacions es plantegin qüestions com
aquestes? On vostè sap que es planteja eliminació d’espais
concrets allà on òbviament hi podria haver molins per generar
energia a partir del vent i en canvi no hi pot haver, segons
aquest document, posat a la pàgina web del consell insular, no
hi pot haver antenes per a telecomunicacions. M’agradaria que
fes una referència, si en té coneixement i si té una opinió que
ens pugui anticipar.

Un altre tema conflictiu al Sud-Est d’Espanya, però que aquí
no hi ha conflicte, és el de la televisió de parla catalana. A
Menorca hi ha ara una iniciativa del Grup Popular en el Consell
Insular demanant que es mantenguin els repetidors perquè no
és pot veure el Canal 33, perquè TV3, per cert mostren uns
partits de futbol magnífics i jo no som del Barça, tot sigui dit, tal
vegada és per açò que dic que són magnífics, la veritat és que
tampoc es veu bé. És a dir, ara seriosament la veritat és que en
aquest moment les televisions de parla catalana no es reben bé
a Menorca i em sembla que a Formentera també hi ha queixes
greus en aquest sentit, Quines dificultats hi ha perquè això no
es resolgui? Hi ha alguna dificultat? Hi ha pressupost, titularitat
del Govern sobre aquests repetidors? M’agradaria saber on
som.

Un tema sobre la televisió, m’agradaria saber si hi ha
objectius respecte la televisió de les Illes Balears o algun tipus
d’actuació? És a dir, ens digui alguna cosa dins aquesta
legislatura a veure si vostè ho troba bé o troba que hi hauria
d’haver més coses i també l’aspecte radioelèctric, jo crec que
val la pena que per a aquesta legislatura vostè ens apunti si
estam bé, ens ha parlat que cuidaran i vigilaran l’aspecte
radioelèctric, jo crec que vostè pot ser una mica més explícit en
aquestes qüestions, la ràdio i la televisió com evolucionaran a
criteri del Govern.

Sistema informàtic comú i sistema públic privat
d’informàtica dins l’Administració, no parlaré del SAP ni del
Meta4, ni de la colAlaboració amb el Ministeri d’Administracions
Públiques, el MAP, tot ho considero molt necessari,
convenient i com més bé millor ho fas, però li demanaré que
sigui més explícit en relació al servei als ciutadans i a la
possibilitat de dir quins objectius tenim, perquè els ciutadans
puguin ser molt més interactius, tal vegada seria la paraula per
relacionar-se amb l’Administració pública i amb els seus
expedients o aquells on ells són part interessada. Crec que aquí
i parlam una vegada més, recordi de la legislatura, vostè hauria

d’explicar cap on anam i com seran de llargues les passes que
farem a cada pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, no hi ha cap dubte cap a quin costat hauria
d’estar la simpatia per a l’equitat en termes de temps, però li
prego que acabi la seva intervenció.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, faré una vegada més el recordatori que no deman
sobre energia, no perquè no sigui un tema molt important, sinó
perquè tal vegada ja donam per debatut, analitzat i conegut el
punt de vista del Govern i el punt de vista de l’oposició per
aquesta qüestió.

Només una precisió més per tancar la meva intervenció i és
en relació als veïns del Coll de’n Rebassa i Sant Joan de Déu,
vostè sap que no n’haurien pogut tancar tres, sinó n’haguessin
obert algun altra a un altre lloc, la feina principal per tancar ha
estat que algú ha fet la feina per poder obrir i si l’any que ve
pot tancar, per tant, li record i suposo que ja no en parlarem
més sobre aquest tema, que les polítiques que vostès poden
desenvolupar en la seva major part són polítiques iniciades ja
fa temps i que podríem discutir el ritme, però no és l’objecte de
la solAlicitud de compareixença, és mirar cap al futur.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista? Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller donar-li també la benvinguda en aquesta Comissió
d’Ordenació Territorial i dir que els objectius de la legislatura es
van marcar en el principi d’aquesta i ens ha alegrat veure que
a la seva intervenció moltes de les qüestions que en aquell
moment es varen explicar, o es desenvolupen o estan en un
procés d’execució molt important o ja estan com a mínim
planificades, com pugui ser el Pla director sectorial energètic en
aquell moment es va anunciar i com vostè ha dit està en aquest
moment en vigor.

Per altra banda també ens alegram de la feina que s’està fent
en matèria d’estalvi energètic, el nostre grup va insistir molt a
les passades legislatures en les qüestions de realitzar auditories
energètiques, a les empreses i administracions públiques que
tenen un consum molt elevat d’energia elèctrica i ens alegra
veure la quantitat d’auditories que s’han fet a la indústria,
concretament a la indústria turística, la colAlaboració que s’ha
tengut en determinades administracions públiques i després
veure també que l’estalvi energètic es treballa perquè arribi a les
cases, als particulars i açò es demostra en l’increment de metres
quadrats de pannells d’energia solar, que com vostè ha dit s’ha
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passat a 10.000 m2 i que fins fa poc només eren uns 2.000
metres.

També ens ha alegrat veure que a part de l’execució que
s’anava fent d’allò que en aquell moment, a principi de
legislatura es va anunciar, la seva conselleria ve traient
propostes noves, nous projectes, innovació en recerca i
desenvolupament com també energia i tecnologia. Com també
veure que els projectes es fan en colAlaboració amb la societat
civil, les empreses i sobretot allò que és recerca i
desenvolupament en colAlaboració de la Universitat de les Illes
Balears, així com també es dóna cabuda a la participació a les
empreses privades.

Per últim i no voldria repetir qüestions i arguments que ja
s’han donat ens alegram d’aquest tancament de la central de
Sant Joan de Déu, que és evident que s’havia de tancar perquè
havia quedat molt obsoleta, si fos una central nova i moderna
no caldria obrir-ne de noves perquè aquesta serviria, però s’han
anant tancant o millorant les centrals que han quedat obsoletes
i que produeixen contaminació a l’entorn.

Per tant, Sr. Conseller reiterar el suport del PSM cap el
Govern i cap a la feina de la seva conselleria i esperar que tot el
que avui ha anunciat com a propostes d’aquí a finals de
legislatura puguin ser una realitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo volia fer en principi una petita
precisió respecte aquesta comissió d’avui, allà on no és
habitual que hi comparegui i això crec que ha estat un dels
elements, no sé per quina complicació de procediment i de
reglament aquesta comissió s’ha convocada, ha produït,
almanco al Grup Socialista, la necessitat de fer uns canvis,
perquè els diputats que duen aquests temes estan a un altra
comissió, la d’Economia i no aquesta i tot això crec que dóna
una justificació al fet d’aquesta tardança, que ja dic no forma
part de les meves tasques controlar-la perquè no estic a la mesa
d’aquesta comissió, però crec que ha estat uns dels motius.

Bé jo que he escoltat el conseller no he tret la mateixa
impressió que el portaveu del Grup Popular, perquè si realment
tot allò que ens ha explicat durant una hora ho té acabat i fet
dia 31 de desembre d’enguany, evidentment alguna cosa
haurem de fer per celebrar-ho, perquè realment ha apuntat una
sèrie llarga de feines i quan el portaveu del Grup Popular
intervenia, em pensava l’acusarien d’allò que es faria l’any 2006
i l’any 2007, perquè no crec que el gasoducte dia 31 de
desembre ja ens arribi, ni tan sols a Cala Gamba. Per tant, jo no
he vist aquí una temporalització, algunes coses evidentment

estaran acabades dia 31 de desembre, però és un llarg procés
que fins i tot transcendirà aquesta legislatura.

A la vegada m’és molt difícil a una exposició molt llarga no
haver-hi de fer una llarga reflexió per veure que m’ha quedat
que no he entès, no havia entès allò de la xarxa de les antenes
tecnològiques per aquest neologisme de les antenes, però
després quan ha explicat realment que no eren antenes sinó que
era una altra cosa, ho he entès perfectament. Bé jo em voldria
centrar en dos temes fonamentalment, el tema R+D. El tema R+D
en aquesta comunitat té un problema, és veritat que no s’ha fet
tot avui, però aquí vàrem fer una llei, que no era una llei
excessivament bona, era una llei que es va consensuar, al final
va sortir amb el suport de tots els grups parlamentaris, però no
era la millor llei, per què? Crec que la varen millorar molt durant
la tramitació, perquè era una llei massa dirigida a la investigació
aplicada i no contemplava en absolut la investigació bàsica que
no es pot oblidar mai.

I en segon lloc, això no es va corregir, crec que és una llei
excessivament suportada, almanco la seva aplicació pel sector
privat. És evident que no es pot assumir per part de les
administracions públiques tota la tasca investigadora, però
l’Administració ha de marcar les línies i ha d’alguna manera
estirar, de fer de motor del sector privat per a determinades
d’investigació, la rendibilitat de les quals no estigui molt clara,
almanco al principi. Si no és així ràpidament hi ha sectors de la
investigació que poden ser importants, però ho poden a molt
llarg termini i que quedin abandonats. Jo crec que la llei té
aquest dèficit, que és corregible a l’hora d’elaborar els plans i
jo recordaré que a l’anterior legislatura ni tan sols es varen
iniciar amb l’aprovació de la llei i el nomenament dels
responsables pràcticament es va concloure la feina en relació
aquest tema. Jo estic satisfet que li donin un impuls important,
crec el fet d’haver creat una nova conselleria que ajuntés,
organitzés d’una altra manera l’acció de Govern, en relació a la
ciència, la tecnologia, l’energia, crec que va ser un encert i en
aquest cas no diria copiat, perquè no m’atreveixo a tanta
supèrbia, però com a mínim hi va haver una mateixa conclusió
en el Govern de l’Estat, que també va excloure del Ministeri
d’Educació i Ciència aquesta part de la ciència, per introduir-lo
donada la seva importància avui, com també la seva importància
econòmica dins un Ministeri de Noves Tecnologies.

Jo crec que això ha estat una bona mesura que permet una
coordinació, sense oblidar que la universitat té aquesta doble
funció, que a més no es pot prescindir d’ella, però és més fàcil
que a la universitat convergeixin dues administracions, o dues
conselleries diferents, que no tot el sector estigui en mans
d’una conselleria, dues conselleries diferents, una que seria la
d’educació i l’altra la que sigui, la d’Indústria com era
tradicional en els governs fins aquest moment. Per tant, és
important que es defineixin les línies clares i precises i no
excessivament reduïdes, però sí profundes, crec que val més
tocar poques parcelAles, però dotar molt bé els equips
investigadors que es puguin anar constituint, no és fàcil trobar
persones d’un elevat prestigi investigador que abandonin els
seus llocs que ja tenen per iniciar coses a una altra banda, en
realitat els descobridors sempre han estat gent que ho passava
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molt malament allà on estava i per això anaven cercant noves
terres, és que té una bona terra sol quedar a ca seva, els grans
descobridors realment ho passaven malament allà on estaven.

Per tant, és difícil constituir equips d’investigació potents,
per tant, jo crec que des del Govern es té la responsabilitat de
definir algunes línies estratègiques, les quals des d’aquesta
administració es possibilitin recursos, mitjans materials i
humans i sobretot infraestructures que permetin fer una feina
còmoda i folgada. Evidentment a mi no em correspon apuntar
cap tipus d’aquestes línies, hi ha experts que segurament
poden definir-les, però crec que aquesta és una opció que
hauríem de fer.

Quant a les mesures d’estalvi energètic, jo voldria fer algun
tipus de pregunta, no he vist aquí cap programa que d’alguna
manera subvencioni als ciutadans d’aquesta comunitat el
sobrecost que tenen determinats instruments, electrodomèstics
d’elevada eficiència energètica i que tenen un sobrecost
considerable, hi ha hagut algunes campanyes de subvenció,
per exemple per substitució d’enllumenat mitjançant bombetes
de baix consum, això suposa un sobrecost, algunes vegades hi
ha hagut campanyes de subvenció d’electrodomèstics
d’eficiència energètica i fins i tot fa una sèrie d’anys, des del
Ministeri d’Indústria hi havia per als edificis públics unes
subvencions importants per a les millores d’eficiència
energètica, els sistemes d’enllumenat, millorant el factor de
potència i millorant les condicions d’aïllament tèrmic, etcètera.
Almanco no he sentit si aquests programes segueixen vigents
i si realment hi ha una aportació de fons econòmics per part de
l’Administració central en aquest sentit, perquè juntament amb
els de la comunitat autònoma es pugui fer una feina més
interessant.

Aquestes són les preguntes que a mi em quedaven per fer
i esperem que llegint el llibre que ens ha entregat, suposo que
és una ampliació de tot allò que ens ha dit, acabem de
completar la informació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar les preguntes i

observacions formulades Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, President. Començaré pel mateix ordre de les
intervencions lògicament i he de fer una menció especial, a
pesar que el Sr. Crespí ja ha dit alguna cosa al Sr. Huguet en
referència a la tardança de la meva compareixença, res
voluntària, jo tenc bona memòria, me’n record que vostè el mes
de març de forma immediata varen demanar la meva
compareixença perquè aportés el que pensava que hauria de fer
el Govern en matèria de les competències de la conselleria i amb
això vàrem evitar, entre altres coses, que jo ho pogués d’alguna
manera demanar també, vull dir que va de ser forma immediata
i vostè em deia que bé, que tal vegada no de forma immediata
el mes de març havia de comparèixer, però home el mes

d’octubre t’has passat, això és un poc el que m’ha dit el
conseller.

Bé jo he de dir que després d’aquesta qüestió vaig tenir una
pregunta que no vaig entendre gens en el ple, per part del Sr.
González Ortea, que ara no hi és present i em demanava quan
pensa el conseller finalment comparèixer, com dir no ens fas
cas. Jo he de dir que jo no he entrat en aquesta qüestió per res,
com s’ha vist aquesta compareixença era pròpia, em vaig
assabentar després, era pròpia de la Comissió d’Energia i
s’havia tramitada per la Comissió d’Ordenació del Territori que
és aquesta. Jo a partir d’aquí sempre estaré a la seva disposició
i vull que consti també aquesta resposta, perquè evidentment
no ha estat cap resistència per la meva part, el que d’alguna
manera en aquest moment estic més còmode que el mes de març
perquè alguna cosa he après, evidentment.

Dit això, vostè ja d’entrada diu que no vol entrar en els
temes d’energia i per tant, he d’entendre i donar una explicació
a la resta de grups perquè ho tenguin clar, he d’entendre que
compartesc les accions de la conselleria i del Govern en matèria
d’energia, les accions, el Pla energètic i tota la gran activitat que
vostè coneix que es desenvolupa en aquesta matèria i fa menció
a una trobada que vàrem tenir exactament dia 27 de setembre i
vull informar a la comissió, que és la trobada que tenia origen
en l’acord que va tenir el President de la comunitat i el Sr.
González Ortea, allà on d’una forma explícita es va acordar una
trobada entre el Grup Popular, el Sr. González Ortea i les
persones que ell volgués, jo mateix i les persones que
m’haguessin d’acompanyar, ho dic com a una explicació perquè
evidentment es va produir, jo en aquesta reunió, ja que ha fet
una menció concreta he de dir, que hem passat al Grup Popular
la informació del moment que ens trobam i que hi ha resumit
d’alguna manera, del tema bàsicament del gasoducte, això era
el tema fonamental.

Hi ha una preocupació, ja ho he dit, del finançament perquè
és una operació que costa molts de diners, que aquesta
comunitat no té cap oportunitat econòmica per afrontar una
inversió d’aquest tipus, però com sap molt bé el Sr. Huguet, la
legislació actual, entre les que he de destacar, com sap molt bé,
el decret de tercers que va aprovar el Consell de Govern, fa
possible per ell mateix la inclusió per part d’Economia i per part
del Govern de la nació la inclusió del gasoducte
d’interconnexió entre Península i Balears, la fa possible, es
tracta d’una voluntat política i estam així. Si a més resulta que
algú pensa a Economia que això té un pes específic massa gran,
per allò que representa consum i per tant, la incidència que té
damunt la xarxa nacional de gasoductes, tenim la segona
oportunitat de fer algun tipus de finançament mixt amb allò que
seria el decret que acabo de citar i la Llei de règim especial de
Balears i per tant, això ja que vostè ho ha mencionat ho torn a
repetir.

Del pla energètic només parla, jo començo a l’inrevés i
després entrarem a les altres qüestions de la seva intervenció.
Només em parla del tema de Sant Joan de Déu, bàsicament,
perquè jo crec que sí en tornarem parlar moltes vegades
d’aquest tema i moltes vegades perquè a vegades es
compliquen les coses, hi ha gent que no vol escoltar, etcètera
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i vull que aquesta comissió tengui molt clar que això és una
decisió presa perquè hi ha alternatives pel que sigui, però
aquest Govern planifica i intentarà fer un bon seguiment de la
planificació i exigirà en tot moment que la planificació es vagi
complint, en matèria de potència. Ja saben vostès, ara ho puc
dir, perquè ha acabat l’estiu, estam en una situació més còmode
d’allò que va passar l’estiu passat, perquè s’han fet unes
instalAlacions, l’any que ve encara fan falta aquestes
instalAlacions de Sant Joan de Déu, però el compromís, ho he
volgut dir d’una forma molt clara, serà l’octubre de l’any que
ve, una vegada passat l’estiu per si un cas fa falta la central de
Sant Joan de Déu, les instalAlacions finalment quedaran
clausurades, no estic gens segur que no en tornem a parlar,
perquè ja li he dit que m’arriben notícies, no que no es
compleixi el tema per part de les dues parts implicades, però hi
ha algunes dubtes que això arribi i jo vull tranquilAlitzar aquesta
comissió.

Bé després m’ha fet una simplificació de tots els altres
temes i diu que vosaltres varen començar, jo no intent molestar
a ningú, vull dir que hi ha coses concretes que s’han iniciat i
per tant, no ha de mesclar la data de constitució del Parc Bit, o
la data de constitució de la Fundació Ibit, jo no he dit que sigui
una realització per res d’aquest govern amb iniciatives tan
concretes com el primer pla de Balears de R+D, de recerca i
desenvolupament, que serà aprovat aquest mes; el primer pla
de societat d’informació; el primer pla d’innovació; acabar una
feina iniciada, molt simplement iniciada per vostès, que és
aquest document que ara hem acabat. Però l’hem feta, la feina,
i vostè em fa una simplificació molt ràpida, i em diu “escolti’m,
tot això ja és molt vell. Vostè l’únic que em fa és un seguiment,
i a més no ens diu res”.

Ja ho crec que li he dit coses. Aquesta percepció que vostè
t é no és la que ha tengut el Sr. Crespí, que diu “per mi t’has
posat una llista de coses massa amples. No sé si hi arribarem”.
Per tant, aquí hi ha una contradicció, o almenys unes
percepcions molt diferents.

Tots aquests plans que li he anunciat evidentment no
poden acabar sent un document perfectament estructurat, un
bon pla de recerca i desenvolupament, un bon pla de societat
d’informació, un bon pla sectorial de comunicacions, i ja està.
Llavors l’haurem de dotar cadascun d’ells d’esforços
econòmics per part de la Conselleria. Vostè em deia que ho nota
a faltar, a això, cadascun dels pressuposts. No falten molts de
mesos, perquè segur que podrem parlar d’aquestes qüestions
amb la presentació per part del Govern dels pressuposts, i això
li vull dir. Home, en R+D en concret, vull de qualque forma
recordar-li la situació de Balears quina és. És una situació
històricament, com he dit públicament, ho dic jo perquè ho puc
comprovar a estadístiques, ho confirma la ministra Birulés l’altre
dia a l’Imedea. Estam tots d’acord, quan les estadístiques són
bones, i la font és l’Institut Nacional d’Estadística, tots arribam
a la mateixa conclusió: 0,25% de producte interior brut a les Illes
Balears. És una dada objectiva. No es tracta que jo tiri aquesta
xifra pel cap de ningú. Aquesta és una situació, hem de
començar a caminar d’una forma decidida en aquesta qüestió.
Resta del país: 0,89 0,90, resta de la mitja espanyola. Espanya
respecte d’Europa encara està molt enfora, i per tant no em

digui que no és concret, sinó una simple relació d’intencions,
perquè aquests plans estan molt avançats.

Pla sectorial de comunicacions, cosa concreta que li vull dir,
tant el Pla de R+D, de recerca i desenvolupament, com el Pla de
societat d’informació, que li he anunciat que estaria un primer
document a final d’any, i possiblement el segon semestre de
l’any que ve estaria acabat, necessitaran evidentment de
dotació econòmica pressupostària, que esper poder disposar
per l’exercici que ve. El Pla sectorial de comunicacions li vull dir
que també és un objectiu clar dins aquesta llarga llista de coses
que he dit d’aquesta pròpia legislatura. Vostè em demana
concreció. El meu compromís, el nostre compromís és fer feina
en aquest sentit.

Com sempre, vull dir qualque vegada més vostè i jo ja hem
tengut compareixences, i evidentment té un sentiment pels
temes de Menorca especial; doncs sí, coneix el que aquest pla,
que supòs que es refereix al pla d’implantació d’antenes i
d’energia eòlica, que crec que és un mateix pla. Bé, hi ha una
situació de tots els consells de preocupació, de tots els
consells i tots els ajuntaments. Això ho vaig aprenent a mesura
que tenc contactes amb totes les institucions. El tema de les
antenes, ja m’ha dit que les normes cautelars els aplaudia, però
són molt desconegudes encara, a pesar que estan publicades
als butlletins; i tot el tema de les antenes crea preocupacions en
matèria de salut, com vostè sap, preocupacions dels batles, dels
responsables dels colAlegis, si són a prop, etcètera; i jo crec que
els consells insulars han fet i estan fent, i tenen unes
preocupacions per mirar d’ordenar això. Evidentment aquestes
ordenacions hauran de ser assumides, matisades, negociades
dins el Pla territorial de telecomunicacions.

Televisió de les Illes Balears, no sé si m’ha demanat això. Jo
no tenc cap projecte en aquest sentit, li puc assegurar. No tenc
cap projecte en fer una televisió pública de les Illes Balears. No
tenc cap projecte en aquesta legislatura, cap ni un.

Finestreta única. Em diu que concreti. Jo vaig tenir una
compareixença en comissió, a la Comissió d’Economia, que vaig
ser demanat pel Sr. Camps sobre aquesta qüestió, i aleshores li
vaig anunciar que estàvem fent feina en la qüestió de la
finestreta única de l’Administració digital. Li deia que la
velocitat d’aquestes qüestions, li torn a repetir, ja sap que no
es poden preveure amb molta exactitud, però que fèiem feina de
forma intensiva, i que havíem iniciat converses ja en concret
amb la comunitat de la Rioja, com li he dit, que tenien una
dimensió d’administració semblant a la nostra, que havien
desenvolupat molt més que nosaltres aquestes qüestions, en
aspectes; que tenen una societat pública d’informàtica -
nosaltres no la tenim, com vostè sap-, i que per tant havien
caminat més que nosaltres, i d’uns contactes s’havia arribat a
la conclusió que podíem fer feina conjunta, i per això hem firmat
aquest primer conveni, que té una quantia econòmica de 64
milions de pessetes, 32 milions de pessetes per cadascuna de
les parts, de forma de millorar els esforços i obtenir el que es
diu economia d’escala en tots els aspectes.

Però aquest primer conveni que tenim amb la comunitat de
la Rioja no és un conveni que ho solucioni tot, té uns terminis
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determinats, té uns terminis de quatre o cinc mesos vista, de
feines determinades i concretes, que consisteixen en dues
coses: identificar tota la informació que tenen a les conselleries
respecte dels ciutadans i ciutadanes a nivell de persona física
i jurídica, fer unes identificacions i el que es diu una posició
integrada, poder caminar cap a tenir a qualque moment, que els
funcionaris puguin tenir de qualsevol de nosaltres des d’un
terminal quins són els expedients que cadascun de nosaltres té
pendents amb l’Administració autonòmica, però és a dir des
d’una finestreta de la meva conselleria respecte de qualsevol
altra conselleria. Això són passes puntuals, el final del que es
parla de finestreta única amb molta facilitat, en parlam tots amb
molta facilitat, entenem el que volem, és a dir que des de
qualsevol punt de l’Administració autonòmica, dels consells
insulars o dels ajuntaments puguem tramitar tot, passarà un
temps, i possiblement, si no record malament, en aquella ocasió
li vaig apuntar finals del 2003 al Sr. Camps com un temps
necessari per desenvolupar d’una forma contundent aquestes
qüestions.

Televisions catalanes a Menorca, perquè vostè també...,
però jo he de parlar de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. El
Consell de Govern va aprovar un pressupost i un projecte que
consisteix en el següent, si no record malament: una millora de
la tramesa de les quatre televisions públiques en llengua
catalana, les dues catalanes i les dues valencianes, que
tècnicament no li explicaré, perquè no li sabria explicar, però
que en línies generals consisteix en el següent: dels repetidors
que tenim a Alfàbia es fa una captació, no em digui des de quin
punt determinat, es fan unes inversions, no sé si ho he dit ara
mateix, que pugen també de l’ordre de 35 milions de pessetes,
i mitjançant les fibres òptiques que té Telefònica, amb un
lloguer, millorarem aquest senyal a les illes de Menorca i
d’Eivissa. A Formentera tenim un altre tipus de projecte, hem
iniciat converses per posar un repetidor a la Mola, que podria
recollir les quatre televisions en llengua catalana, però al mateix
temps ens hem posat en contacte amb Televisió Espanyola,
amb el seu màxim responsable, perquè miri d’aprofitar aquesta
instalAlació, de forma que tota la gent de Formentera només
diguem-ne que enfocant -si se’m permet aquesta expressió- cap
a aquest repetidor tengui la totalitat de les televisions
públiques.

Sr. Gomila, gràcies pel suport, pel reconeixement de la feina
que es fa. Jo entenc perfectament que aquesta no és una feina
d’aquest conseller, sinó que hi havia una sèrie d’acords en el
pacte de progrés. Estam fent molta de feina, com vostè coneix
i ha comentat, en temes de Pla energètic, estalvi energètic. Hem
fet una campanya, no ho he dit, perquè a pesar que pareixia una
relació interminable de qüestions, vostè sap que hem fet una
campanya aquest estiu d’estalvi energètic. Hem començat
l’elaboració, hem adjudicat ja en aquest moment campanyes per
a aquesta tardor i per l’any que ve a una empresa per continuar
en aquesta línia.

En temes d’investigació, de recerca i de desenvolupament
aprofit també aquest punt, i servirà també de qualque forma per
completar informacions que s’han preocupat el Sr. Huguet i el
Sr. Crespí. És ver, en temes de R+D, de recerca i
desenvolupament, hi ha un altre punt de l’estadística que ens

diu que la poca investigació es fa a la Universitat i als centres
com l’Imedea, i ja està, per dir-ho de qualque forma, a les Illes
Balears. Les empreses -que a vostès els preocupa aquesta
qüestió- la seva participació és tan sols del 16%. He de dir que
a nivell nacional passa una altra vegada una proporció no diré
que inversa, però molt més aproximada. Hi pot haver raons del
poc pes específic que té el sector industrial aquí, el que sí és
cert és que pareix que hi ha poca inversió en aquesta qüestió i
poca tradició en qüestions de recerca i desenvolupament.

Sant Joan de Déu, ja m’ha sentit dir-ho, ho he tornat a
contestar al Sr. Huguet, aquesta no és una qüestió que no em
preocupi perquè estigui acordada, sinó volia, i per això la meva
primera intervenció, deixar clar a la Comissió que, per si qualcú
pensa que això no és així, doncs, com he dit abans, que no
p erdi energies, perquè el Govern pensa fer complir aquest acord
que tenim amb Gesa.

Bé, Sr. Crespí, vostè al principi em diu que he fet un balanç
massa ample, perquè entenc que tal vegada és una relació que
pot parèixer que no es pot complir, i per tant evidentment hi ha
coses que estaran, i ja els he manifestades, concretes, plans
determinats que estaran aprovats als pròxims mesos; plans que
s’han d’iniciar, com el Pla sectorial de telecomunicacions, que
estaran dins la legislatura, però qüestions com una
administració digital finestreta única, acabada, completa,
etcètera, no bastarà. Tampoc no tendrem el gasoducte,
evidentment; ja saben vostès que vàrem fer una planificació al
mes d’abril, el que sí he de dir és que en matèria de gasoducte,
com vostè sap, s’està complint tot el que vàrem dir. Veurem si
el ritme continua igual, i dins aquests pròxims mesos, és a dir
dins el final d’any, ja podem anunciar que el Ministeri
d’Economia ha inclòs aquesta qüestió a la planificació nacional.

En temes d’investigació, l’he escoltat amb atenció, i li he de
dir que a pesar de les possibilitats que tenguem en matèria
d’inversió, en plans de recerca i desenvolupament, li vull
aportar un altre concepte, concepte que he pogut assabentar-
me que està molt contrastat per investigadors i per gent que ha
estudiat profundament aquestes qüestions, que ells en diuen
la capacitat d’absorció que tenen les societats en qüestions de
recerca i desenvolupament. És a dir, a molt baixa inversió no es
pot créixer molt, perquè seria tudar doblers. Una societat molt
entrenada, amb uns plans de R+D molts desenvolupats, amb
una capacitat de coneixement i d’investigadors molt
estructurada, és capaç de pair una quantitat d’inversió i de
programes que aquesta comunitat possiblement no pot atendre,
i per tant hi anirem als ritmes que puguem. Ja he dit abans que
en qualsevol cas al debat de pressuposts, a la presentació dels
pressuposts, podrem entrar en aquesta qüestió.

Dues preguntes del tema d’estalvi. Un tema dirigit, em
demanava què feim per als ciutadans en general, perquè he
parlat de coses que afecten més bé pareix a institucions,
etcètera. Tenim problemes de caire administratiu de vegades,
m’ha apuntat exemples tan bons d’entendre com per què no
feim quelcom que els ciutadans tenguin un benefici per canviar
unes bombetes. Tenim en aquest moment problemes per
instrumentar això. Tenim la voluntat. Estam parlant i estudiant
la possibilitat d’invertir 80 milions de pessetes en aquesta
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qüestió. Està molt elaborat el tema, però com es fa de vegades
és problema, i li dic amb tota claredat, de la pròpia intervenció,
etcètera. Pareix que seria necessari amb un institut balear
d’energia, amb qualque instrument que fes possible que
aquesta qüestió fos més àgil. S’ha de muntar. De totes formes
tot això és molt complex, s’ha de fer a través d’instalAladors,
etcètera, però feim feina en aquesta qüestió.

Em demanava també en temes d’energies alternatives, si no
record malament; i jo, si no l’he entès malament, sí que he donat
xifres importantíssimes en estalvi a institucions. No l’he entès
bé, tal vegada perquè he donat xifres importantíssimes de
colAlaboració amb l’Idae, de colAlaboració en solar tèrmica
especialment. Per tant, a la pròxima vostè m’aclareix. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Entram al torn de rèplica.
Volen els portaveus fer ús de la paraula? Sr. Huguet, té la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser molt breu, però sí que
vull, encara que no demanar més qüestions, precisar un parell
de coses. Una de general. No sé si examinessin el Sr. Crespí, al
qual vostè ha considerat que entenia de manera diferent que a
mi la seva explicació. Jo no sé si li demanessin els objectius del
Pla d’innovació 2001-2004 si seria capaç de contestar. Jo no. Si
li demanessin el com i quan del Pla de la societat de la
informació, jo no seria capaç de contestar en relació a aquesta
legislatura. No li deman, Sr. Conseller. A mi l’únic que em
sembla que haurem de fer és solAlicitar-li més compareixences.
Quan vostè parla que no he volgut entrar, o que s’ha passat en
la compareixença. Miri, al mes de setembre hi ha un escrit de la
presidenta de la Mesa que li diu al president del Parlament a
veure què feim, al mes de setembre. Vostè no té la culpa, però
el joc parlamentari passa un poc perquè el Govern i el grup que
li dóna suport col Aloquin les compareixences, les
interpelAlacions, les preguntes, una mica dins el que convé. Jo
a vostè només li faig veure que..., i que bé, que ja en farem més.
Per tant, no dic que vostè s’hagi passat, només que ens hagués
agradat que hagués estat més dins el principi de la seva
incorporació al Govern.

He passat per damunt del Pla energètic perquè vostè ja ho
ha discutit, i em consider suficientment informat, i perquè jo
només tenc deu minuts, dels quals me n’he passat cinc i m’han
cridat l’atenció, i per tant m’havia de centrar en allò que tenia
menys parlat. Jo supòs que vostè ho entén, però demanaré més
compareixences, seran més vegades deu minuts, més el marge
o benefici que em doni a aquests deu minuts el president o la
presidenta, i després podrem parlar més d’aquestes coses que
li dic. Per tant, ara no li afegesc preguntes, perquè tothom tal
vegada està cansat. Hi ha una altra comissió, i tots segurament
tenim ganes de partir.

Una observació sí que li vull fer, segurament la darrera,
encara que tenc molt, una pàgina i mitja apuntada, ho deixaré

córrer. El R+D i els percentatges, és important estar als mateixos
percentatges, però Sr. Conseller, vostè i jo sabem que, per
exemple, el turisme com el d’aquí, a pesar de la manca
d’investigació i desenvolupament tecnològic, és líder. Era més
líder abans que vingués el pacte de progrés, però continua sent
líder, permeti’m l’expressió. La bijuteria té molt poca massa de
fabricants, però és líder. L’Institut tecnològic de bijuteria de
Menorca és un exemple. El calçat, ens podem posar devora
molts, a nivell d’Espanya com a mínim, no sé si d’Itàlia. En
agroalimentari, tothom coneix les empreses de Menorca de
transformació de formatge o de postres abans d’arribar la
globalització europea i l’entrada al mercat comú, la capacitat
que hi havia. Hi ha capacitat, i és ver que açò, anant a un
percentatge ínfim respecte de la mitjana.

Per tant, li hem de donar la raó a la ministra en els nombres,
en les xifres, però hi ha el brou de cultiu per tenir un empresariat
capdavanter, i per tant jo no he plantejat res més que visions
cap al futur, perquè sé que partim d’una base positiva i sòlida.
I una vegada més, moltes gràcies de la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per part del PSM-Entesa
Nacionalista? Moltes gràcies, Sr. Gomila. Per part del Grup
Socialista? Endavant, Sr. Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, molt breument. En relació amb el tema d’investigació,
coincidesc absolutament amb l’anàlisi que feia el conseller.
Evidentment aquesta comunitat sempre es diu que és de les
d’Espanya que tenen el menor nombre d’universitaris en relació
al nombre d’habitants, i això no és evidentment perquè els
mallorquins, menorquins i eivissencs siguem més ases. És un
resultant del sistema socioeconòmic que tenim a aquestes illes,
que ha optat, o ha necessitat, o ha recorregut a altres vies de
capacitació professional per sobreviure dins aquest món. La
investigació? Doncs el mateix. El Sr. Huguet parlava que aquí
hi ha indústries que han fet coses. Sí, han fet moltes coses,
però patents, n’han fetes molt poques. I quan es fa investigació
tecnològica, el que es fa són patents, i es venen, i altres llocs
les apliquen, i tu tens el valor afegit del know how, és a dir, t u
saps com fer les coses i ho vens a uns altres. Això és la
investigació. Possiblement, i el Sr. Huguet ha citat un
organisme que jo pensava citar aquí a l’hora de, tenint poca
indústria, tenim un organisme, que és el centre de Menorca de
bijuteria, que tecnològicament està capacitat per fer molt més
del que fa, i per tant seria possible a través d’aquest nucli, el
que deia el conseller, allà on hi ha una mica de llevat anar-n’hi
posant, seria possible que ajudant aquests nuclis es pogués
transcendir el que és purament i durament tècniques bijuteres
amb altres tipus de tècniques que poden tenir resultats molt
importants, com són temes de corrosió de metalls, etcètera; i
allà ja hi ha una base personal i material per fer-ho. D’altres? Bé,
doncs una cosa que en aquesta comunitat jo crec que ho diria
qualsevol que li demanassin pel carrer, tot allò que estigui
relacionat amb la mar, i no dic allò de “Te deix amor, la mar com
a penyora”, sinó que tenim la mar i tot allò que es pugui
relacionar per exemple amb cultius d’espècies marines, etcètera,
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aquí també hi ha un camp d’investigació molt important. Jo el
que volia indicar és que, possiblement sent tan difícil,
l’Administració hauria d’intentar descobrir quines línies li
convé cultivar, encara que sigui en hivernacle, perquè creixin i
llavors ja es facin subespontànies i creixin soles en el món.

I respecte de la pregunta que s’havia oblidat, jo em referia
concretament a unes ajudes del Ministeri d’Indústria que
existien antigament als edificis públics per estalvi energètic. És
a dir, millorar l’eficiència energètica dels sistemes d’ilAluminació
corregint els factors de potència, per exemple, que aquesta és
una inversió relativament petita per a cadascun dels edificis,
però que en el conjunt, com que n’hi ha tants, són molts de
doblers; o bé també aïllament tèrmic per fer estalvis de tipus
calefacció. Per això hi havia unes subvencions directes del
Ministeri d’Energia a altres ministeris que colAlaboraven amb ell,
i volíem saber si això encara existia, o ara això ens ho hem de fer
nosaltres amb els nostres recursos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. En termes de contrarèplica, i per
tancar la intervenció, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Li promet que seré ràpid, perquè em pareix que estam
cansats.

EL SR. PRESIDENT:

Li agrairem.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Societat de la informació, ja li he dit que dia 14 de setembre
hem reunit un primer grup, que ha de fer un primer document,
que a final d’any tendrem una visió conjunta. Vostè sap que de
totes qüestions no hem d’inventar res, hem de pensar el que
està fet a fora, per això són experts, gent que té molt de
coneixements sobre el tema, i han de pensar que som a Balears.
A més aquesta és una feina que, com he dit, s’ha d’obrir també
a la societat, i per tant tendré idees més clares.

El Pla d’innovació igualment està pendent d’aprovació, però
li he dit unes coses concretes del que és el Pla Innobal 21, que
hem elevat a la comunitat europea, i que li puc repetir: creació
d’una xarxa de les antenes tecnològiques, donar suport a la
innovació del sector hoteler, etcètera; li he dit una sèrie de
qüestions ben concretes, que estan contemplades al Pla, i que
esperam que la comunitat europea ens aprovi. D’aquests 600
milions de pessetes haurem de fer un esforç de 300 milions de
pessetes nosaltres, i per tant són ja coses concretes a aplicar.

Jo evidentment no li faré contrari en res quant a les
capacitats empresarials dels nostres empresaris en sectors de
calçat, turisme, bijuteria, etcètera, només faltaria! L’únic que
això no és una contradicció amb la resta que hem de fer. No

perquè tenguin primers empresaris en termes de turisme, abans
quan hi eren vostès, i ara també, quan hi som nosaltres, els
empresaris són els mateixos, evidentment. Això no vol dir que
ens puguem tancar a qüestions com la investigació, la
innovació, noves aplicacions, coses que vostè coneix
perfectament que són imprescindibles. Una cosa no és contrària
amb l’altra. Jo en unes declaracions públiques que em
demanaven sobre el parc Bit, que evidentment és un projecte
diferent al nostre, quant a dimensió, però que varen iniciar
vostès, em demanaven a veure quin sentit. Home, no es tracta
de substituir el sector hoteler, es tracta de tenir contrapunts
puntuals, que puguin ajudar a moltes qüestions, a diversificar
qualque cosa. No es tracta de dir que ara amb aquestes
qüestions podrem tancar els hotels. Quina barbaritat!, això seria
una barbaritat que no em passa pel cap a mi ni a ningú, i per
tant, no hi ha una contradicció.

El que em demanava, doncs no ho sé, al Ministeri
d’Indústria hi ha molta gent que diu a Madrid, quan tenc
reunions a la Comissió Nacional d’Energia, etcètera, -m’estic
sortint del tema- que diu que l’enyoren, el Ministeri d’Indústria,
perquè ara no hi ha un ministeri o no hi ha una sensibilitat per
aquests temes, perquè tot està dins el Ministeri d’Economia,
aquestes competències, algunes, la idea, com sap, està dins el
Ministeri de Ciència i Tecnologia, però moltes competències
d’aquestes, que abans eren d’indústria, ara estan dins
Economia, i tenen una visió molt economicista de la qüestió,
cosa que no conec amb exactitud si hi ha unes ajudes
específiques a aquestes qüestions. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Excusam el Sr. Huguet, que té
un avió a punt de partir, segons pareix.

En aquest moment hem esgotat l’ordre del dia. Recuerdo al
Sr. Letrado el deseo de la Comisión y de todos sus miembros
de que conste en acta el pésame a la Sra. Presidenta de la
Comisión, en nombre de la Comisión y de cada uno de sus
miembros por el fallecimiento de su padre.

I en aquest moment em queda només agrair la presència del
conseller i del secretari general tècnic, Sr. Ramon Morey, de la
Conselleria en aquesta comissió, donar-li la benvinguda com a
primera vegada. Ha quedat perfectament entès quines han estat
les raons que han produït la tardança en la compareixença,
demanada dia 23 de febrer, que no ha estat per raons de la
Conselleria, sinó per qüestions internes, ha quedat
perfectament clar. Li repetesc la benvinguda i les gràcies.
Gràcies a tots els assistents. Se levanta la sesión.
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