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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi

ha cap substitució.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Andreu Bosch substitueix Valentí Valenciano.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Eduardo Puche sustituye a Guillem Camps.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Xisco Molina sustituye a Carmen Feliu.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font Rosselló substitueix el Sr. Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més?

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu

a les preguntes RGE núm. 228/04, 2607/04 i 2608/04. Assisteix

l’Hble. Conseller de Comerç, Indústria i Energia Sr. Josep Juan

i Cardona.

I.1) Pregunta RGE núm. 228/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cartes d'artesà i mestre artesà.

Per formular la pregunta RGE núm. 228/04, relativa a cartes

d’artesà i mestre artesà intervé el Sr. Diputat Pere Sampol. Té

la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per

assistir en aquesta comissió. Bé la Llei de comerç de les Illes

Balears en alguns articles fa referència a l’atorgament de cartes

d’artesans, bé a la regulació de l’artesania. En base a la Llei de

comerç es va regular la concessió de les cartes d’artesà i de

mestre artesà, mitjançant l’ordre del conseller d’Economia,

Comerç i Indústria de 16 de juliol del 2002 i el Decret

103/2000, anterior, de dia 7 de juliol, aquest regula la

composició i les funcions de la comissió d’artesania de les Illes

Balears.

O ens ha passat per alt, o no ens consta, en tot cas no ens

consta que hi hagi hagut nova normativa que derogui aquesta

i al contrari, segons les nostres informacions per a la concessió

de les cartes d’artesans pareix que la conselleria ha tornat al

sistema anterior i li voldríem demanar explicacions Sr.

Conseller. És a dir, si és veritat que no es segueix la normativa

vigent, que no es consulta la comissió d’artesania de les Illes

Balears, sap que s’ha tornat al sistema d’una ponència tècnica

que fa uns exàmens, si es prescindeix del qüestionari publicat

en el butlletí oficial, atès que aquesta normativa va ser

consensuada en el si de la comissió d’artesania de les Illes

Balears i consensuada amb les organitzacions empresarials que

tenen artesans afiliats. 

Esperam la seva explicació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé Sr. Sampol, la normativa

que vostè ha dit és la vigent i en cap article o en cap disposició

d’aquesta normativa es priva, es prohibeix que es facin

exàmens. És l’única cosa que s’ha tornat, o que s’ha introduït

de nou. Supòs que vostè, jo i tots els membres d’aquesta

comissió, com els membres del Parlament, compartim una

preocupació i és que la carta de mestre artesà, la carta d’artesà,

o la carta d’empresa artesana acrediti uns coneixements i

garanteixi, no només als artesans, aquestes persones o empreses

que estan en possessió d’aquestes titulacions realment tenen els

coneixements i mereixen ser reconeguts com a artesans o com

a mestre artesans, en el seu cas, sinó que els consumidors, els

ciutadans de les Illes Balears o de fora de les Illes Balears

sàpiguen quan vegin aquesta carta que estan davant d’una

persona, davant d’una empresa que té uns coneixements

adequats, que l’Administració li reconeix aquests coneixements

i sobretot, una garantia de què el producte que elabora

personalment aquest artesà és un producte que mereix aquesta

qualificació.

Partint d’aquesta premissa, que supòs és compartida entre

tots. L’única que en aquest moment feim i que ens separa, per

dir-ho així, o aquest és el meu punt de vista, del criteri del

Govern anterior és precisament l’examen, perquè volem que les

persones o empreses que pretenen aquesta titulació acreditin

que vertaderament són ells i no uns tercers els que saben fer

aquestes coses, aquests productes. Clar això no desmereix el

qüestionari que vostè ha mencionat Sr. Sampol, en absolut, el

complementa. És a dir, el qüestionari serveix en la redacció

normativa, si mal no record, diu que ha de servir com a base

perquè la comissió faci el seu informe. Bé, en això no hi ha cap

problema, aquest qüestionari ens serveix de base, però això no

lleva que després s’hagi de saber que aquest qüestionari no

només l’hagi emplenat qui pertoca, sinó que allò que es diu allà

sigui veritat. I li dic, som conscient que moltes vegades la

millor manera de dir una mentida és repetir allò que s’ha dit, o

allò que tan dit. Dic això per endavant perquè vull que s’ho

agafin amb tota la pretensió del món. Però a mi m’han arribat

comentaris de què hi havia gent que havia emplenat aquest

qüestionari, que havia portat fotografies del producte que feia

i que no ho havia fet ell. Això insistesc en allò que he dit abans

de dir això.

Jo crec que val la pena ser rigorosos en l’atorgament

d’aquestes titulacions perquè crec que l’artesania no és

qualsevol producció i crec que si estam parlant de mercats

artesanals, si estam parlant de producció artesanal, si estam

parlant de foment i en aquest moment la conselleria,

possiblement facem una compareixença per explicar-ho, tenim
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un projecte que pot ser molt interessant, compartit amb altres

comunitats autònomes de l’Estat espanyol per promocionar i

per ajudar a l’artesania. Crec que hem de ser molt rigorosos en

l’expedició d’aquestes titulacions. Això és allò que guia

l’actuació de la conselleria i l’actuació de la direcció general,

de cara a l’expedició d’aquestes titulacions. Jo sé que hi ha

hagut algunes institucions que han dit que l’examen que es feia

no era necessari, bé jo ho respect, però no compartesc aquest

criteri. Crec que a més del qüestionari, que està bé Sr. Sampol,

jo estic aplicant la normativa que va fer l’anterior Govern i

l’aplic amb gust perquè crec que està bé. Però crec que a més

d’això, s’ha de comprovar personalment artesà per artesà o

aspirant, un per un, s’han de comprovar els seus coneixements,

què és allò que fa, si ho fa bé i si és veritat que ho fa, per a

garantia de tots, dels mateixos artesans, del mateix sector i

també per a garantia de les persones que després han de

comprar aquests productes, els consumidors. Tan els nostres

ciutadans, com la gent que ve de fora i els mostram aquest

producte amb orgull perquè estam orgullosos de la nostra

artesania. Hem de poder garantir la qualitat i la realitat

d’aquests productes.

Per això simplement hem afegit en el procés, establert

legalment, l’examen. És veritat que es feia anteriorment i que

es va deixar de fer durant la legislatura passada. Aquesta és

l’única diferència, que jo sàpiga, que tenim en el procés i

segons els tècnics de la conselleria, asseguren que no hi ha cap

impediment legal per fer-se. Si necessités empara legal per a

aquest tipus de qüestions, no tenim inconvenient en adaptar

aquesta circumstància concreta de fer els exàmens. Moltes

gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé es va canviar la normativa, entre

altres coses, perquè per part de les associacions d’artesans es

denunciava la picaresca que hi havia i de vegades el poc rigor

en què es concedia una carta d’artesà o de mestre artesà. I

sobretot perquè hi havia un problema i és que la ponència

tècnica que havia d’examinar els artesans de vegades estava

formada per persones que eren extraordinaris artesans en la

seva matèria, per ventura hi havia un extraordinari fabricant de

sobrassada de porc negre, però que no tenia idea de fer

ceràmica i puntuava i avaluava. I això va fer canviar la

normativa i delegava en la comissió l’article 3 del Decret

103/2000, informar de la concessió de la carta de mestre artesà,

carta d’artesà, carta d’aprenent i empresa artesana amb

document de qualificació artesana. I també, regular les

condicions necessàries per a l’obtenció d’aquestes cartes. El

problema és que vostè ha canviat els criteris sense informar a

la comissió i està obligat per l’article 3 del decret. I clar, els

membres de la comissió es poden demanar i què pintam

nosaltres si una de les funcions principals que té la comissió

d’artesania de les Illes Balears el conseller no la respecta?

Després segona qüestió, qui fa els exàmens? Aquest és el

tema. És a dir, els artesans han d’examinar..., jo coincidesc amb

vostè que no s’havia de descartar l’examen, però en casos de

dubte. El qüestionari és suficientment ample i demana els

informes perquè hi pugui haver garanties de què l’artesà

realment és qui fa les seves peces. En cas de dubte és quan la

comissió havia de demanar més informes i acreditar

l’autenticitat de les peces.

En definitiva, jo li vull expressar que hi ha malestar per part

dels membres de la comissió d’artesania de les Illes Balears.

Els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera que

tenen les competències transferides tampoc no han estat

consultats, en aquest moment acab de parlar amb la consellera

de Menorca i m’ha dit que tenien previst una reunió,

evidentment vostè no podia ser a dos llocs i que l’han

convocada per a un altre dia. Però també m’ha informat que no

han tramitat cap canvi de normativa. En tot cas hi ha artesans

que fa més d’un any que tenen solAlicitada la carta i encara no

la tenen concedida. Jo sincerament, reconec que el tema és

difícil perquè hi pot haver picaresca, però som un país

suficientment petit i ens coneixem tots com per poder evitar

que es donin casos de frau i amb la normativa actual vostè té

instruments.

En tot cas la meva opinió és que si els criteris fixats en el

decret i a l’ordre posterior que regula la concessió de cartes

d’artesans vostè les considera insuficients o inadequats, ha de

fer una proposta a la comissió d’artesania de les Illes Balears,

que ha d’informar aquesta proposta i ha de dur a la comissió la

concessió de les cartes perquè si no infringeix la normativa que

està vigent. És a dir, jo no dic que vostè no l’hagi de canviar i

tot el que faci per garantir la qualitat del producte tendrà el

suport del nostre grup, però ho faci d’acord amb el sector.

Aconseguirem fer eleccions a la comissió d’artesania de les

Illes Balears, a pesar de què hi va haver poca participació, els

membres de la comissió han estat elegits democràticament. 

Per tant, l’única cosa que li puc retreure, si li he de retreure

alguna cosa, és que en aquests temes tan sensibles no faci la

política d’esquena als representants dels artesans i fins ara

pareix que ho ha fet així. En tot cas no dubt de les seves bones

intencions, però ho faci d’acord en la normativa vigent, si no li

agrada la canviï i ho faci consensuant al màxim amb el sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot li vull agrair Sr.

Sampol el seu suport als principis que abans parlàvem, control

estricte dels processos de titulació amb els artesans, control

estricte quant a la garantia de qualitat del producte artesà,

d’elaboració artesana i que ho fan els titulars d’aquesta carta.

Per tant, jo li agraesc. I precisament per això enlloc de només

fer l‘examen en cas de dubte ho feim a tothom. Aquesta és, si

puc dir-ho així la novetat que no implica ni modificació, ni

incompliment de la normativa que en aquest moment està en

vigor, part de la qual es va dictar per vostè mateix, perquè vostè
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era el conseller competent en la matèria a la legislatura passada.

I l’altra part, miri ve de l’any 85 i de l’any 96, etcètera, quan jo

mateix tenia aquestes responsabilitats.

Dit això, jo vull insistir, la voluntat que té..., cert que tal

vegada en la ponència tècnica, però el dia que hi hagi algun

error es rectifica i allò que s’ha de procurar és que els tècnics,

la ponència tècnica, estigui formada sempre pels artesans que

entenguin de la matèria que han d’examinar, això és evident.

Però això el que s’ha de fer si no hi està és posar-ho, allò que

no pot ser és que (...) no hi ha aquest tècnic no feim exàmens i

ja cercam un sistema purament burocràtic. Jo crec que no, jo

crec que ens hem de mantenir en aquesta línia i crec que hem

de garantir, com li deia, insistesc molt en això, hem de garantir

la certesa de què els productes els fa qui diu que els fa i hem de

garantir la certesa de què el qüestionari està omplert per qui diu

que l’ha omplert. I sobretot, que els coneixements que diu que

té aquest senyor, aquesta persona en el qüestionari siguin

realment acreditables i demostrables.

Dit això, jo li diré que com que no hi ha hagut canvi de

normativa i consider humilment que no s’ha de canviar, la que

hi ha és bona i si pensés el contrari li assegur que ho

canviaríem i evidentment no s’ha consultat la comissió

d’artesania. No hi ha hagut canvi de normativa, per tant, no

s’ha d’informar de res perquè no hem fet res. Això supòs que

és evident.

Sí he de dir que l’únic consell que ha mostrat els seu

desacord en la revisió d ‘exàmens és el Consell de Menorca, la

resta no han mostrat cap desacord. Sí li he de dir també que jo

he parlat, com és natural, parl amb totes les associacions de tots

els sectors econòmics i entre ells també els de l’artesania. I

quan vaig arribar a la conselleria el primer que en va dir una

associació artesana tradicional, amb un president que du molts

d’anys d’experiència com és la de les Pitiüses, em va dir ben

clar que s’havia de canviar aquest sistema. És a dir,

mantendríem la normativa, però que garantir precisament el

procés de qualitat, que hi estava d’acord i ho entenia. Els

tècnics de la conselleria són gent seriosa, vostè ho sap, i gent

que en sap, també insisteixen en aquesta qüestió. I jo crec que

allò que hem de fer és procurar que hi hagi un sistema objectiu.

També és veritat que la situació està una mica retardada i jo

esper que en poc temps podem posar-nos al dia, primer perquè

fer exàmens té les seves complicacions i també perquè hi ha

hagut molt de retard. 

A mi em deien que des de finals de l’any 2000 fins a l’any

2002 no hi va haver cap comissió d’artesania que aprovés

titulacions per mor que moltes vegades tens uns processos una

mica llargs i fa que s’acumuli la feina. Però jo li puc assegurar

que el camí que es seguirà és el que marca la llei, la comissió

d’artesania informarà sobre les concessions, però totes les

concessions de la carta d’artesà o de mestre artesà, o empresa

artesana, hauran de passar els aspirants a aquesta titulació

hauran de passar per un examen, ni terrible, ni difícil, ni en cap

altra funció que acreditar el que diuen que saben fer i que

acreditin que estan a l’alçada d’aquesta titulació i a l’alçada de

l’artesania de la nostra comunitat i d’allò que es mereix la fama

de l’artesania de la nostra comunitat. És l’única cosa que ens

interessa i crec que és en allò que hem de lluitar i no ens hem

de deixar dur per qüestions, si tan vol, que puguin ser purament

anecdòtiques. Dic això, sense que pugui interpretar-se..., una

consideració que pugui fer un conseller o un membre de la

comissió sigui anecdòtica, no. Dic que no ens hem d’aturar en

temes formals quan el més important és el fons i si estam tots

d’acord amb el fons, qualsevol altra cosa és bona de solucionar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2607/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a plans de contingència per a

sobrecàrrega de la xarxa elèctrica.

Per formular la següent pregunta RGE núm. 2607/04,

relativa a plans de contingència per sobrecàrrega de la xarxa

elèctrica intervé el diputat Sr. Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per la

seva presència aquí per respondre aquestes preguntes que supòs

que permetran aclarir-me alguns dubtes dels que tenc sobre la

situació de la possible sobrecàrrega de les línies de distribució

d’energia i dels plans de contingència que pugui tenir preparat

el Govern en aquests moments. Bé el tema de les xarxes de

distribució i sobrecàrrega jo crec que han estat present en

aquest Parlament de manera habitual els darrers anys, sobretot

per les conseqüències que han tengut els problemes, com les

apagades a vegades de moltes hores i d’una superfície

geogràfica molt important que hi ha hagut. Fins i tot, en el seu

moment es va reunir la Diputació Permanent, cosa que no és

molt habitual per tractar un tema d’aquestes.

Bé dit això, tenint en compte que és un problema que ve

d’enrera, jo em referiré a una sèrie d’informacions

periodístiques que han aparegut i que provoquen un estat d’una

certa alarma sobre el que pugui passar aquest estiu. I li llegiré

una informació de dia 22 de març d’enguany, en grans titulars

i una pàgina sencera diu: “el Govern teme un colapso del

sistema energético en verano. Prepara medidas para afrontar

un posible desplome de las principales lineas de suministro de

Santa Eulalia”. Aquí pareixia que ens referíem a la zona de

Santa Eulàlia de l’illa d’Eivissa, però després veurem més

endavant que es parla d’altres zones també de l’illa d’Eivissa.

No sé si l’illa de Mallorca que és allà on hi ha hagut els grans

problemes també es preparen plans de contingència o es preveu

alguna cosa. Les informacions que he anat recollint es referien

a l’illa d’Eivissa. Ja dic, dia 22 de març es preveia un colAlapse

del sistema energètic.

Però després el que em va resultar més sorprenent encara,

11 d’abril, titular: “El Govern plantea cortar la luz de lugares

públicos en verano para evitar apagones”. La informació deia

que el Govern està negociant un acord amb els ajuntaments per

tallar el llum de l’ilAluminat públic de places i carrers per evitar

problemes de la sobrecàrrega de les línies elèctriques. També

aquí tenc els meus dubtes, la informació és d’un diari d’Eivissa,

parla de l’illa d’Eivissa i parla d’un pla de contingència. Però

aquí en tot cas ja no es refereix a la zona de Santa Eulàlia que

té uns altres problemes i com que després hi ha una altra
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pregunta ja hi podrem entrar, sinó que entenc aquí en tot cas

com a mínim afecta a tota l’illa d’Eivissa. Ja dic, no sé si plans

de contingència se’n preveuen també per a l’illa de Mallorca,

o per al sistema Mallorca-Menorca. Aquí diu també establir

mecanismes de control i cita un exemple: “si hi ha indicis d’una

sobrecàrrega elèctrica en el port de Sant Antoni, els tècnics

podran posar-se en contacte amb l’ajuntament perquè s’apagui

durant un temps els llums del passeig de les Fonts i evitar el

risc d’una apagada general. I es posaria en contacte amb els

ajuntaments perquè es designi una persona a la qual es pugui

cridar quan hi hagi un problema de sobrecàrrega perquè faci

aquesta apagada”.

Bé això, sincerament, això és una notícia una mica alarmant

i és una solució aquesta d’apagar l’enllumenat públic i que jo

li he de reconèixer que em sembla una solució absolutament

imaginativa, això sí, una solució que tal vegada crea llocs de

feina si els ajuntaments han de posar una persona responsable

que estigui 24 hores a disposició de la conselleria per si fa falta

apagar l’enllumenat públic. Ara bé, jo crec que és una solució

que sincerament, no s’escau massa en una destinació turística

que es pretén que sigui de primer ordre mundial i que de sobte,

en plena temporada i en ple estiu, aquí l’exemple que es posa

és d’un lloc absolutament turístic de primer ordre, bé idò

davant un problema de possible sobrecàrrega la solució passés

per apagar l’enllumenat públic. 

Davant d’aquestes informacions que han anat sortint, a mi

m’agradaria que el conseller ens informés de com es troba la

situació en aquests moments, de si hi ha un perill real de

colAlapse o no hi ha un perill real de colAlapse. Dels plans de

contingència que es vénen anunciant, com està el seu estat

d’elaboració? Si és un o són més d’un els plans de

contingència, el seu contingut i les seves previsions de com es

poden afrontar aquesta temporada d’estiu aquests problemes.

I sincerament, avui tenim aquesta pregunta i supòs que podrà

aclarir-nos dubtes, crec que si la cosa és tan greu i s’estan

preparant aquests plans de contingència, hauria merescut una

compareixença en aquest Parlament per explicar-ho i com he

dit abans, s’ha estat interessant repetidament per aquests temes.

No queda molt de període de sessions, però encara es podria

veure aquesta valoració, si és que hi ha uns plans de

contingència aprovats, enllestits i que es puguin debatre en

aquesta Parlament.

En qualsevol cas esper que la resposta del conseller ens

aclareixi una mica aquests temes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que quan parlam d’aquestes

qüestions convendria parlar amb propietat. Dic això Sr. Ramon

perquè vostè ha dit que hi ha hagut apagades de moltes hores

d’un gran impacte territorial i que varen fer reunir la Diputació

Permanent. Sr. Ramon, apagades una, dia 20 de juliol hi va

haver un zero total a l’illa de Mallorca, per això es va reunir la

Diputació Permanent. No n’hi ha hagut de molt d’impacte

territorial i molta gent afectada que no sigui aquesta. I val la

pena, ja que vostè parlava d’alarmisme, utilitzar les paraules

adequades per no precisament crear encara més alarmisme i

cenyir-nos a la realitat.

Dit això, li he de donar totalment la raó. El problema que té

la comunitat autònoma de les Illes Balears respecte la

infraestructura de distribució no és d’aquesta legislatura, ve

d’una mica més enrera Sr. Ramon. I aquesta preocupació que

avui mostra aquest ilAlustre diputat, que jo li ho agraesc, de

veritat, tal vegada hagués estat més bé que l’hagués mostrat la

legislatura passada i així tal vegada avui no tendríem els

problemes que tenim avui. Li he de recordar Sr. Ramon que

aplicant la normativa vigent que va aprovar l’anterior Govern,

del qual el seu partit en formava part amb algunes

responsabilitats executives importantíssimes i de primer ordre,

estableix que la distribució i el transport d’energia elèctrica està

bé i no necessita millorar infraestructura. Desgraciadament dia

20 de juliol la realitat es va imposar i es va demostrar que és

molt fàcil negre sobre blanc coses que no tenen res a veure amb

la realitat.

A partir d’aquí li he de dir també que efectivament, com

sap, tota la societat de les Illes Balears, tots els membres del

Parlament perquè aquí sí que n’hem parlat d’aquesta situació,

tal vegada vostè aquell dia no hi era, però sí tenim un problema

seriós de distribució d’energia elèctrica. La capacitat de

producció i la capacitat de generació en aquest moment no

mostra cap problema, els sistemes de generació són capaços de

produir l’energia que es necessita. El problema el tenim quan

estam parlant de distribució i quan estam parlant de transport

d’energia. Aquí sí que hi ha problemes i és evident que per

molta capacitat de generació que tenguem, si no tenim una

adequada xarxa de distribució i de transport, difícilment

podrem proveir i segurament es produiran situacions de

saturació, de sobrecàrrega i per què? Perquè paralAlelament a la

inactivitat que es du per l’administració durant aquests darrers

anys, com deia vostè molt bé Sr. Ramon, hi ha hagut un

increment del consum, els ciutadans han incrementat el seu

consum, les empreses han incrementat el seu consum i a la

Conselleria d’Indústria no se li ha deixat gaire marge de

maniobra a l’hora de treballar. Aquesta és, si em permet, la

realitat.

Clar dins aquesta situació en què ens trobam, el que s’ha de

fer per una banda és prendre les mesures tècniques necessàries

per evitar les sobrecàrregues i per tractar de millorar en la

mesura del que sigui possible i quan dic la mesura del que sigui

possible m’estic referint als temps..., a la xarxa que tenim. Per

això, des de finals de l’any passat fins ara, l’empresa

distribuïdora de Balears, Gesa, ha estat fent una sèrie d’obres

i una sèrie de millores o afegits en la infraestructura de

distribució que palAlien en certa manera aquesta falta de

distribució. Però ja li dic, abans de parlar de qualsevol altre

tema, que això són problemes temporals. Si no es millora, si no

es reforça, si no s’adequa la xarxa de transport i distribució

d’energia elèctrica de la nostra comunitat a les realitats i a les

necessitats actuals tendrem problemes molt seriosos, d’aquí a

un any, d’aquí a dos anys..., no li ho puc precisar, però tendrem

problemes molt seriosos. I això convé que ho anem tenint clar

tots, i convé que, a base de repetir-ho, en siguem conscients.
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Dins les mesures que s’han anat prenent per millorar i per

assegurar, intentar assegurar evitar les sobrecàrregues,

efectivament, s’han canviat o s’han instalAlat una sèrie de

transformadors a diferents... -parl ara de Mallorca, que és el

punt més conflictiu-, una sèrie de transformadors a Son

Orlandis, a Llubí i ara no record l’altra subestació, a tres

estacions de Mallorca, amb els que deixàvem ja d’alguna

manera reforçada d’una manera bastant important la capacitat

de transformació i, per tant, de poder distribuir millor l’energia.

Però insistesc en el que li he dit: per molts de transformadors

que posem, si no hi ha una adequada xarxa de distribució i

transport no farem gran cosa.

A part d’això, el Pla de contingència de què vostè parlava

no es refereix a l’illa d’Eivissa, només, es refereix a les Illes

Balears, i quan jo feia aquestes declaracions, que vostè diu que

parlava jo de Sant Antoni o d’altres coses, és evident: les feia

a un mitjà de comunicació de l’illa d’Eivissa i estava posant

exemples de l’illa d’Eivissa, ja que les declaracions es referien

a l’illa d’Eivissa, però el Pla de contingència és per a totes les

Illes Balears. De fet GESA ha ultimat un pla -si em permeten-

de la pròpia empresa, un pla de contingències de les dues zones

amb més perill de sobrecàrrega com és la zona nord de

Mallorca, Artà, Capdepera, etc., i d’Eivissa que és la zona de

Santa Eulària; són dues línies que encara s’han d’instalAlar.

A més a més, una vegada que nosaltres hem autoritzat, i

quan dic nosaltres dic la conselleria, la Direcció General

d’Indústria ha autoritzat aquestes obres de millora, aquestes

obres de reforç i d’assegurament que fa GESA i aquest pla de

contingència, estam ultimant les disposicions d’un pla de

contingència o la preparació del pla de contingències a la

conselleria per reforçar els aspectes que nosaltres consideram

que queden buits després de GESA.

A més d’això, quan vostè deia que jo havia proposat

desllastar algunes àrees -desllastar és desconnectar, Sr. Ramon-

, desllastar o desconnectar algunes àrees en cas de perill de

sobrecàrrega, jo simplement..., és cert que ho he dit, i celebr

que ho consideri una solució imaginativa, ho celebr; no

compartesc que sigui una notícia alarmant, és simplement una

manera d’aprofitar al màxim l’energia i no provocar una tallada

de llum, un zero total a tota l’illa, que això sí que afecta d’una

manera molt dolenta i molt negativa la imatge turística i,

sobretot, al dret dels ciutadans, que, en això, també hi hem de

pensar. Li ho explic: jo el que intentava dir, i veig que vostè no

sé si ho ha entès massa bé, però que potser no..., l’èxit de les

meves paraules no va ser adequat, miri, jo el que intentava dir

és el següent: amb els plans de contingència que hi ha ara o

amb els protocols d’intervenció quan hi ha apagades

importants, sí que s’estableix, sí que hi ha un protocol per

tornar a reconnectar la zona que ha quedat sense llum, i això és

fa perquè evidentment hi ha prioritats. Per exemple, es té ben

clar que si hi ha hagut un tall de llum a una zona determinada,

on primer s’ha de connectar és la línia que va cap als hospitals,

les línies que proveeixen els hospitals. Si parlàssim de Palma,

si ara em permeten parlar de Palma, està claríssim que si hi

hagués una apagada, una aturada a tot Palma, la primera línia

que s’ha de reconnectar és la que ens cobreix Son Dureta o la

que ens cobreix Son Llàtzer, per posar un exemple. 

El que no està previst, o el que no està escrit en un protocol,

és què s’ha de fer o quines prioritats s’han de donar en un cas

de sobrecàrrega. Això no estava previst, i vostè sap que arrel de

l’aturada de dia 20 de juny, de juliol, perdó, de l’any passat, es

va crear el que denominàrem un gabinet de crisi, on hi havia

personal, tècnics, millor dit, el director general d’Emergències,

el director general d’Energia i d’Indústria i representants de

l’empresa GESA per intentar palAliar en aquell moment la

situació i sobretot preveure què havíem de fer en casos

semblants, i un dels plantejaments que es va fer allí va ser

precisament aquest, com ho hauríem de fer, si no valia la pena

que en un moment de sobrecàrrega, amb un perill de

sobrecàrrega a una àrea determinada no valdria la pena reduir

primer el llum, per dir-ho així, que feia menys falta, i

consideràrem que el llum que es dedica a ornamentació es pot

suprimir, evitar una sobrecàrrega, i una vegada passat el perill

tornar-se a connectar. D’aquesta manera podríem evitar que hi

hagués talls importants de llum a zones turístiques, com diu

vostè. D’aquesta manera podríem evitar causar un mal servei

als ciutadans i una mala imatge a la nostra indústria.

Per això s’estava fent aquest plantejament. I li diré més,

anava més lluny. Això també ho vaig comentar, però veig

que..., es va anunciar en el seu moment, i és que la Direcció

General d’Emergències, amb els seus sistemes, té una capacitat

a través del seu sistema telefònic de fer crec que són al voltant

de 7.000 cridades per hora, en una hora. Això ens permet, en el

mateix sentit que li dic, tractar d’estalviar i d’optimitzar el

consum d’energia i prioritzar sobre el més necessari abans que

es produeixi una caiguda de llum, i ens permetria connectar

amb els domicilis, ens permetria connectar amb qui fes falta

d’una manera molt ràpida en una àrea determinada i a un nucli

important de població, perquè hi havia perill d’aquesta

sobrecàrrega i per tant aquesta caiguda d’energia, perquè

reduïssin el seu consum. 

Això què són?, mesures de prevenció. Hem de tenir previst,

si tenim una sobrecàrrega, què hem de fer. Per això s’ha fet i

per això s’ha de fer, i aquest pla s’està ultimant i s’està

discutint.

I lament dir-li que és una qüestió purament i estrictament

tècnica i que no és un pla que es dugui com un pla, per

exemple, de comerç, o d’iniciativa, o de foment de l’economia,

que sí que es discuteix en el Parlament. Ara, si vostè té interès

a venir a explicar-nos com s’han de fer les connexions i quines

mesures s’han de prendre, estarem encantats de rebre’l. Les

persones que són allò són tècnics que estan preveient la manera

d’evitar l’impacte sobre la població, sobre els drets de la

població, sobre la imatge turística de la nostra comunitat, en

cas que hi hagi algun problema en el subministrament. Jo esper

que no, però que els tècnics, que GESA asseguri que no n’hi

haurà, que els tècnics diguin que pensen que no n’hi haurà i que

aquest conseller pensi que tampoc no hi haurà problemes, no

significa que no haguem d’estar prevenguts, perquè tot el

sistema energètic, i a més ve dins la normativa nacional, és a

dir, la Llei del sector elèctric preveu que el servei de

proveïment i de distribució s’ha de basar en el factor N menys

1, és a dir, si hi ha problemes, i nosaltres hem de cobrir les

necessitats si hi ha problemes, ens costi el que ens costi.
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I aquesta és en concret la postura, el que vàrem anunciar als

mitjans de comunicació d’Eivissa i que aquí també n’hem

parlat, que n’hem parlat en els debats que hem tengut sobre

energia, instats la majoria de les vegades pel portaveu del Grup

Socialista, i en els quals hem exposat aquestes necessitats i que

tots compartim la necessitat de preveure-ho. Assegurar,

evidentment, la distribució, però hem de preveure què hem de

fer en cas que hi hagi un perill de sobrecàrrega i, per tant, un

risc que hi hagi una caiguda energètica a algun lloc concret.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en torn de rèplica el Sr.

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo al final l’objecte d’aquesta

pregunta és saber si realment hi ha un perill greu de colAlapse

energètic, com s’ha dit i s’ha publicat, o si aquest risc podem

dir que d’una manera raonable, mai no es pot saber al cent per

cent, aquest risc no el tenim per a aquest estiu. Això és el que

m’agradaria saber, si el Govern preveu, com es deia aquí, una

possibilitat de colAlapse del sistema energètic o si creu que hi ha

condicions per dir que no és previsible que aquest estiu es

produeixi el colAlapse del sistema energètic. I li he de dir que,

apagades, n’hi ha hagut més d’una, però bé, la discussió no és

aquesta, un any es produeix d’unes característiques i dos anys

anteriors es produeix d’unes altres característiques. N’hi ha

hagut prou greus, que han causat prou molèsties als ciutadans,

a les indústries i prou mala imatge turística, i m’agradaria saber

si podem dir que ens trobam en una situació que no és

previsible de cara a aquest estiu que puguem arribar al colAlapse

del sistema energètic.

I per altra banda, també, els protocols d’intervenció en cas

d’una apagada i com s’han d’anar activant, pot ser molt

interessant però no era l’objecte. Sincerament, em va

sorprendre, continuu una mica amb aquesta sorpresa i no se

m’han aclarit prou bé les coses, perquè sembla ser que es veu

com una possibilitat real de cara a aquest estiu la necessitat

d’apagar enllumenat públic, una hipòtesi, com a mínim, que no

és descartable, i una hipòtesi que pot ser que sigui menys

traumàtica que altres que podrien ser encara pitjor, però

realment tendria uns efectes absolutament espectaculars. A mi

m’agradaria saber això, si es considera que es troba en una

situació que aquest estiu no correm excessius perills que passin

aquestes coses.

I quant a les xarxes de distribució, miri, és possible que el

Pla energètic que va fer el govern anterior fos molt equivocat.

Miri, jo li ho puc acceptar, si vol, però bé, es va fer un pla

energètic. En diverses legislatures anteriors se li va estar donant

la volta i se’n varen fer diversos esborranys i mai no tenguérem

pla energètic. Per tant jo crec que es va fer una passa endavant,

hi havia un pla energètic. Ara vostès porten un any ja, també,

i tot el que allí hi hagués que no els agradàs ho han pogut

modificar. Per tant jo crec que no és massa ajustat aixecar els

problemes a la legislatura passada. Jo crec que això no és prou

correcte. I per altra banda crec que no és el moment d’entrar en

discussions tècniques, però sí que és cert que hi ha una opinió

bastant generalitzada entre gent amb prou coneixements

tècnics, entre ells gent que treballa per l’empresa

subministradora, que el famós zero total es produeix per un

defecte de manteniment de línies que no s’han mantengut prou

cuidades. 

En qualsevol cas, ja dic, aquest no és el tema. Podem donar

als ciutadans un grau raonable de seguretat que no es produirà

un colAlapse i que no ens veurem que de sobte les places i els

carrers de les nostres poblacions, de les nostres zones

turístiques, hauran d’apagar el seu enllumenat per evitar aquest

colAlapse? 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller per un temps de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, primer li he de dir una

cosa que m’ha preocupat que ho digués: vostè aquí ara ha

acabat d’afirmar que la causa del zero total de Mallorca va ser

la deficiència de manteniment. Jo el requeresc perquè ens

entregui els informes tècnics que avalen aquesta postura, i li

diré per què: en aquest moment el Govern encara no ha tancat

el procés d’investigació. Per ara no hi ha cap indici del que diu

vostè. A mi, com és molt natural, com a responsable d’aquesta

competència dins el Govern balear i com que he de resoldre

aquest expedients, primer em pareix greu que afirmi això

gratuïtament, i si és ver i vostè té dades, el requeresc perquè les

entregui al Govern perquè el Govern ha de resoldre aquest

tema, i com que vostè ha dit que no era un tema del qual no

havíem de parlar ara el deixam, però en principi, d’aquesta

afirmació, jo públicament el requeresc perquè entregui la

informació que posseeixi sobre aquesta qüestió, perquè és un

tema delicat, és un tema important, és un tema que afecta tots

els ciutadans, i si vostè posseeix informació que acrediti la

causa i, per tant, la responsabilitat d’algú en aquest tema té

l’obligació de fer-la arribar o bé al Govern o bé als tribunals,

on triï vostè millor, però d’entrada entregui la documentació,

entregui els informes o faciliti la informació.

Dit això, Sr. Ramon, jo crec que allò seu no és precisament

l’energia, i li ho dic amablement i respectuosament. Per què?,

perquè, home, de tot el que li he explicat no li ha quedat clar

res, i jo puc reconèixer que la docència no és el meu fort, però

home, he procurat ser detallat en la situació. Li he dit que tenim

un problema greu, greu, que vostè coincideix en això i que ve

d’enrere, d’infraestructura de distribució i transport, i mentre

no solucionem això estam en perill. Hi ha possibilitats de

sobrecàrrega puntuals; hem de prendre mesures. He dit també,

escolti, que s’han fet reformes, s’han fet millores, s’han fet

inversions, bastants, per cert, i que si li interessa també les puc

fer arribar als grups més que res perquè tengui el pla

d’inversions que ha de fer la companyia subministradora, o

distribuïdora, perdó, però és evident que mentre no se solucioni

el problema de la distribució tendrem risc.
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He dit que els tècnics i GESA diuen que no hi haurà zero

total, i jo consider, pens, que no n’hi haurà, però també he dit

que a mi això no em basta. A mi no em basta tenir el

convenciment que no n’hi haurà; jo, com a responsable

d’aquesta matèria, he de preveure les mesures que facin falta

perquè si es produís, intentar evitar-ho o intentar palAliar els

seus mals, i per aquí i per mor d’això li he explicat una part de

les mesures, el que a vostè li pareixia una solució imaginativa

i que vostè considera que és una barbaritat, apagar els llums

públics i que ens veurem condemnats a apagar els llums

públics. No, jo no he dit que s’hagin d’apagar els llums públics

aquest estiu, he dit, i ho mantenc, que dins les previsions en cas

de sobrecàrrega hi ha aquesta, precisament per evitar que hi

hagi una caiguda d’energia, m’entén?, és a dir, que és molt

diferent. Li estic parlant de les possibilitats, o sigui, de les

mesures que hem de prendre per evitar que un risc es produeixi.

Els tècnics diuen que no passarà res; bé, però això no significa

que no hagi de passar. Com a responsable polític a mi no em

basta que em diguin que consideren que no passarà res; “no

creim que aquest estiu hi hagi una apagada generalitzada ni a

Mallorca, ni a Eivissa, ni a Menorca, ni a Formentera”; molt bé,

i amb això ja està?, no li pareix que el Govern, a més de tenir

aquesta afirmació, ha de prendre les mesures necessàries per si

es produís aquest problema? Això és el que jo he intentat

explicar. És a dir, per un costat s’han estat fent inversions,

canvis, obres, en les instalAlacions de distribució i sobretot de

transformació, i per l’altre preveim uns plans precisament

perquè les zones de més risc tenguin un pla de contingència que

ens permeti evitar sobrecàrregues que ens produeixin una

caiguda d’energia. Això és el que feim.

Per tant a la seva pregunta de si hi haurà apagada o no, els

tècnics, GESA, diuen que no, però el Govern, a més de dir això

troba que ens hem de preparar per si mai tenguéssim aquest

problema, i esper que en això estigui d’acord. No basta pensar

que no es produirà, hem d’estar convençuts que no es produeixi

i a més prendre les mesures per si fos.

I crec que amb això l’únic que em queda per dir-li és que és

ver -per això li deia que no és allò seu l’energia- que desconeix

vostè que el Govern està tramitant la modificació del Pla

energètic. Miri, el Pla energètic jo no dic que sigui encertat ni

que estigui equivocat, jo no l’he jutjat, jo no he dit res més que

el Pla energètic que vostès varen fer deia que la infraestructura

de transport i distribució estava bé, i que el dia 20 de juliol de

l’any 2003 va quedar ben clar com estava el sistema de

distribució i transport a Mallorca, que va afectar fins i tot

Ciutadella. 

Bé, dit això, aquí, en el Parlament, en aquesta sala i en el

Saló de Plens, en debats parlamentaris he explicat, i a més he

demanat la colAlaboració i l’ajuda de totes les forces polítiques,

li puc dir que amb els portaveus habituals de cada grup n’he

parlat i m’he compromès a passar-los, a entregar-los la

documentació abans que vagi a exposició pública preceptiva,

com marca la llei, i a consensuar la modificació del Pla

energètic amb una sèrie d’aspectes molt clars. Vostè hauria de

saber, i li ho explic, a més, encantat, que el mes de juliol del

2003 arribàrem a un acord amb el Govern d’Espanya per al

proveïment o la connexió energètica de Balears amb la

península, no només amb el gas, com preveia el Pla energètic

vigent aprovat pel govern anterior, sinó a més amb la connexió

de cable submarí, de cable elèctric submarí. 

No només hem de parlar d’això; també hem de treure l’àrea

de generació d’energia de Sant Joan de Déu; hem de fixar i

determinar l’entrada del gas, del gasoducte i del cable, sobretot

a la zona més difícil, que és l’àrea de Mallorca. Hem de parlar,

precisament, de les línies de distribució i transport que,

negociant amb el Govern de Madrid, ja han estat incloses a

l’annex, al pla i, per tant, al Pla nacional d’energia. Aquestes

coses...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, du 8 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

8 minuts.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Bé, idò en 2 minuts més acabam, almenys. És a dir,

aquestes coses són les que s’hauran de preveure amb la

modificació actual del Pla energètic, i aquestes coses, com que

crec que aquest és un pla que afecta directament el futur de la

nostra comunitat i la prosperitat de la nostra comunitat, les hem

de dur consensuades entre totes les forces polítiques i entre

totes les forces socials, i a això m’hi he ofert aquí, m’he ofert

personalment als portaveus dels grups parlamentaris i els he

demanat la seva colAlaboració i la seva ajuda. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2608/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a garantia del subministrament

elèctric al municipi de Santa Eulària del Riu.

Per formular la següent pregunta, RGE núm. 2608/04,

relativa a garantia del subministrament elèctric al municipi de

Santa Eulària del Riu, intervé el Sr. Diputat Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu i clar en la

meva pregunta, i agrairia que el conseller fos també clar i

concís en la resposta, a pesar que les seves classes em serveixen

de molt per augmentar els meus coneixements que,

efectivament, ho ha descobert, no som un expert en energia,

però procur detectar els problemes que afecten els ciutadans.

Bé, en aquesta mateixa sala no fa massa, l’1 d’abril

d’enguany, es va aprovar per unanimitat una proposició del
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Grup Socialista, esmenada pel Grup Parlamentari Popular, per

resoldre el subministrament elèctric a les zones d’Artà i

Capdepera. Bé, en el mateix debat d’això ja es va parlar del

problema de la zona de Santa Eulària a l’illa d’Eivissa. Els

problemes crec jo que continuen; hi ha diversos empresaris que

no poden ampliar la potència dels seus negocis i a vegades no

posam en funcionament el negoci, i darrerament ens hem

assabentat també que més de 200 queixes de veïns d’aquest

municipi s’han formulat a través de l’Associació de

Consumidors. Així que ja és un tema que afecta bastants

persones, i que afecta empreses i afecta particulars.

En el cas d’Artà i Capdepera es va arribar a una síntesi, a un

acord d’exigir a l’empresa subministradora que resolgui el

subministrament a aquestes poblacions fins i tot abans no quedi

resolt el contenciós jurídic que hi ha sobre si les esteses poden

ser aèries o han de ser soterrades. Ens trobam amb una solució

relativament semblant, amb un problema també d’esteses aèries

o soterrades, i jo el que voldria saber és si els ciutadans també

de la zona de Santa Eulària tendran la possibilitat de tenir

garantit el subministrament elèctric a través de la companyia

que té aquesta concessió, la companyia GESA, en un termini no

massa llarg, o si haurem d’esperar que es resolguin tots els

contenciosos pendents i que mentrestant els ciutadans d’aquesta

zona no tenen cap altra solució que acudir als generadors

individuals per tenir llum elèctric.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar té la paraula el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, supòs que vostè

és conscient que tots els ciutadans d’aquesta comunitat

gaudeixen del principi d’igualtat. Amb això ja li podria dar per

contestada la pregunta, és a dir, els ciutadans de Santa Eulària,

igual que qualsevol altre ciutadà, tenen dret a la connexió o al

servei d’energia, i la moció que varen aprovar aquí, amb una

important esmena del Partit Popular, que soluciona, soluciona,

el que vostès varen arreglar amb el Pla energètic sobre el

soterrament de línies, també és perfectament aplicable a Santa

Eulària del Riu.

Per tant, com és molt natural, aquestes línies es faran, li puc

dir que possiblement a finals d’aquesta setmana tendrem amb

molta possibilitat una solució per aquest tema, que es farà

pública, com és molt natural, i a partir d’aquí es podrà

solucionar aquest problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo tenc ben clar

que tots els ciutadans d’aquestes illes tenen els mateixos drets.

El problema és si es fan efectius aquests mateixos drets, si

s’adopten mesures perquè tothom tengui aquests mateixos

drets. De moment crec que els ciutadans d’Artà i Capdepera no

els tenen de manera efectiva, perquè es va aprovar la

proposició, però si jo no estic mal informat, i si de cas estic

disposat a rectificar immediatament, no els poden exercir,

encara no els poden exercir.

Els ciutadans de Santa Eulària no els poden exercir, una

part dels ciutadans de Santa Eulària no els poden exercir i, a

més, ni tan sols no tenen una resolució que els diu que els

podran exercir. 

Bé, jo estaria encantat que aquesta setmana es resolgui el

tema. Esper que la manera de resolució no sigui autoritzar les

línies elèctriques aèries que demana GESA. Si fos així vostè

sap que tendria una oposició popular molt important, com es va

manifestar en el seu moment, que seria important que allí

s’arribàs amb línies soterrades, que -ja dic- no es fessin

aquestes línies aèries. Fins i tot l’Ajuntament de Santa Eulària,

que està governat amb majoria absoluta pel PP i que en el seu

moment no posava inconvenients a les línies aèries, avui també

demana que aquestes línies siguin soterrades. Ja dic que esper

que aquesta setmana, com diu vostè, tot això estigui resolt, i el

que sí veig és que a l’Ajuntament de Santa Eulària el tema es

debat per una moció presentada pel pacte, que l’alcalde pareix

que es posa les piles, parlant d’energia, i demana una reunió

que fins ara sembla ser que no s’ha fet, i si vostè em diu que

aquesta setmana es farà i trobaran una solució, idò jo no tendré

cap problema en felicitar-lo.

Esper, en tot cas, que això sigui realment així i que no sigui

autoritzant unes línies que jo crec que a l’illa d’Eivissa molt

poca gent desitja, aquelles línies aèries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, si vostè no vol

línies aèries, per què va aprovar un decret el seu govern dient

que aquestes línies havien de ser aèries? Això és el primer que

hauria de saber contestar. A mi no em val aquest cinisme de dir

ara que no volen les línies i quan han tengut la responsabilitat

de govern han tret un decret que diu que aquest tipus de línies

precisament han de aèries, i això és la realitat. Aquest decret és

el que aprova el 

Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, i vostè ha

dit que ha estat una passa endavant; idò ja ho veu, amb línies

aèries, una passa endavant, segons l’exposició del Sr. Diputat

Ramon.

Han de ser conseqüents, Sr. Ramon, han de ser conseqüents.

Jo crec que la millor manera de saber un polític com és, és quan

governa, perquè quan un està assegut a la cadira de l’oposició

és molt fàcil fer sermons, i fer romanços, i cantar. I ara, vostès,
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quan estaven a l’oposició abans no volien aèries; molt bé. Han

governat i han dit que les línies han de ser aèries, aquest tipus

de línies, aquest tipus. I ara que tornen a l’oposició reprenen el

discurs, “no volem línies aèries, el poble no vol línies aèries”.

I què han fet mentre hi eren?, han imposat línies aèries. Aquest

és el problema d’Artà, aquest és el problema de Santa Eulària.

Per tant s’ha d’anar amb seny, quan un parla d’aquestes

coses, i li diré que aquesta moció del Partit Popular o, millor

dit, aquesta esmena a la moció que va presentar el PSOE, que

la va fer el Partit Popular, precisament treu aquest problema

d’enmig i diu que el sistema de retribució, que la normativa,

que és nacional, el sistema de retribució es canviï i que es

retribueixi el soterrament de línies aèries, cosa que vostès, quan

han posat la seva normativa, no han fet. Per tant li diré una

cosa, miri, nosaltres solucionarem aquest problema, no es

preocupi, solucionarem aquest problema a pesar de vostè, a

pesar de la seva conducta quan ha governat i a pesar de la seva

hipocresia. A mi no em val que ara em vengui a exigir una cosa

que quan vostè governava no va fer, va fer tot el contrari.

I li dic la veritat, en sap molt de greu que siguin tan cínics,

em sap molt de greu que se’n vagin a Santa Eulàlia a dir això

en lloc de dir la veritat. Vostès han estat els que han dit que

aquesta línia serà aèria, vostès han estat els que obliguen al

Govern a dictar una resolució fent les línies aèries. Vostès

varen ser els que varen dictar la resolució a Artà donant una

línia aèria. Està expressament escrit, negre sobre blanc, línia

aèria. Les dues línies que s’han de fer a Artà i a Capdepera,

l’autorització del Govern de les Illes Balears, valenta per cert,

com a mínim no són hipòcrites els que ho varen fer, almanco el

conseller d’Indústria que va fer això no va ser hipòcrita, va ser

valent. No puc dir el mateix de vostè ni del seu grup. En el

2002 varen aprovar una línia aèria en aquella zona, per això no

està feta i a Santa Eulàlia tenim l’obligació, aplicant la llei, del

mateix. 

Li diré més, el Govern de les Illes Balears, els Serveis

Jurídics del Govern de les Illes Balears en aquell temps, en

l’època del pacte, quan va fer un informe sobre el PTI d’Eivissa

i Formentera va dir que la disposició del Pla energètic era

superior a les disposicions, per raó de competència, per raó de

matèria com és molt natural, a les disposicions del PTI, a les

disposicions dels plans d’ordenació dels municipis. No ho ha

fet el Govern del PP Sr. Ramon, el responsable directe

d’aquesta situació no ha estat el Govern del Partit Popular, Sr.

Ramon, és perillós jugar amb foc, és perillós i vostè s’està

cremant. No vulguin utilitzar coses que l’únic que demostren és

el seu cinisme i la seva hipocresia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 2786/04 i

2861/04.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2786/04,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

ajudes per a la plantació d'arbres.

Començam per la proposició no de llei RGE núm. 2786/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

per a la plantació d’arbres. Per a la seva defensa i per part del

Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur per

un temps de 10 minuts.

EL SR. TUR I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Supòs que coincidiran les

senyores i senyors diputats amb mi que ha estat l’activitat

agrària la que al llarg del temps ha composat la configuració

del nostre paisatge. Ha estat precisament aquest model

d’agricultura tradicional i en la qual coexisteixen cultius

herboris, d’arbres autòctons de la Mediterrània, especialment

l’ametller, el garrover, l’olivera i la figura, juntament amb

cultius de secà, principalment els cereals i a la vegada, pastures

destinades sobretot a l’ovella i a la cabra. Ha estat aquesta

activitat la que ha configurat el paisatge que avui coneixem a

les nostres illes.

Però aquest sector no només és qui ha configurat aquest

paisatge, sinó que és el que més, per no dir l’únic, fa per

conservar-lo. És aquest sector que amb la seva activitat fa feina

de conservació d’aquest paisatge que avui per avui coneixem

i són precisament les petites explotacions aquelles que encara

conserven un model tradicional d’explotació, aquest model

tradicional d’explotació de coexistència de diferents cultius i de

diferents activitats, juntament amb la de pastures, la que

conserva amb la seva activitat aquest paisatge que coneixem.

Però també no se’ns escapa a ningú que aquest model té

problemes, molts de problemes, especialment de rendibilitat,

d’envelliment, entre d’altres i per tant, no es fa una activitat de

repoblació i de conservació com seria desitjable, amb la qual

cosa es posa en perill la conservació d’aquest paisatge que

coneixem. I això com és evident té greus conseqüències

mediambientals, per una banda problemes d’erosió si aquests

camps queden abandonats, però tal vegada encara sigui pitjor

que quan queden abandonats corren un alt risc de ser

colonitzats pel bosc, pel bosc de pins que tots sabem que és

molt colonitzador. Per tant, s’incrementa considerablement el

risc d’incendi. 

Aquesta activitat agrària no només configura el paisatge que

coneixem i que valoram, sinó que a més conserva el territori i

podríem dir, evita risc d’incendis. A més de, sens dubte,

comportar una imatge negativa d’abandonament i

deteriorament del paisatge que també té conseqüències sobre la

nostra imatge turística perquè crec que a ningú se’ns escapa que

el paisatge a les nostres illes és també un actiu turístic, un actiu

econòmic pel que fa a l’activitat turística. Però sens dubte hi ha

importants raons sociològiques, econòmiques i mediambientals

per actuar des de l’Administració pública a favor d’aquest

sector, a favor de la conservació d’aquest sector que tant fa per



ECONOMIA / Núm. 7 / 27 de maig del 2004 83

 

la conservació d’aquest paisatge nostre tradicional. Per tant,

també té influència, com deim, damunt la nostra principal

activitat econòmica que és el turisme.

En aquest sentit l’any 2002 el Govern va treure una ordre

d’ajudes per a la plantació d’arbres autòctons que anava

finançada amb fons de l’impost turístic i que va tenir una gran

rebuda per aquest sector agrícola i ramader, com deim

principalment de petites explotacions. Tan és així que es varen

tramitar prop de 1.500 solAlicituds, la qual cosa va representar

un total de més de 235.000 arbres sembrats, amb una inversió

de poc més de 4 milions d’euros, en pessetes no arriba a 70

milions de pessetes. La qual cosa, depèn de com ho mirem, una

inversió important a un sector que ho necessita, però també

segons com ho mirem podem pensar que amb menys de 4

milions d’euros, amb menys de 70 milions de pessetes es va

aconseguir una activitat mediambiental i de conservació del

paisatge tan important com la sembra, ni més ni menys, de més

de 235.000 arbres. Per tant, podríem entendre que ha estat una

inversió molt rendible i barata pels efectes que ha de tenir en el

futur en la conservació del nostre paisatge.

També és cert que la Sra. Consellera, en una de les seves

compareixences quan se li va demanar per part d’aquest

portaveu sobre el futur dels projectes que hi havia, aprovats

alguns d’ells, alguns altres en cartera i que havien de ser

finançats amb fons de l’ecotaxa, l’Hble. Sra. Consellera va

contestar que els projectes que fossin d’interès no hi hauria cap

problema en què es continuessin i es mantinguessin, al marge

de què hi hagués o no fons de l’impost turístic. Per tant, veient

i tal com entenem nosaltres que aquest és un dels projectes

senzills per una banda i que ha tengut un èxit d’una important

acollida per al sector i que ha tengut uns costos econòmics

relativament petits i veient que per part del Govern no

s’actuava en aquest tema concret de la replantació d’arbres

autòctons. 

Proposam aquesta proposició no de llei, amb la qual es

pretén simplement que el Govern torni treure aquesta ordre

d’ajudes perquè es pugui continuar amb aquesta política que va

tenir tanta acollida, com deim i que creim que ha estat de molt

d’interès amb l’objectiu que es perseguia. I que, ja que no pot

ser amb fons de l’ecotaxa, que també no deim que no hagi de

ser perquè queden fons que s’havien recaptat sense

comprometre, però que en qualsevol cas es faci en càrrec al

pressupost vigent del 2004.

Això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions té la paraula

per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds...

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr.

Riudavets per 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Després de la intervenció del

representant del Grup Parlamentari Socialista seré breu perquè

jo vull anunciar que subscric la totalitat de la intervenció i per

tant, ja anunciï el nostre suport. Però crec que no està demés i

crec convenient subratllar un parell de punts.

La necessitat, per al nostre grup parlamentari, d’una

actuació és independent o ho hauria de ser, de les mesures que

al respecte hagi pres un Govern anterior. Si la necessitat és

manifesta, com creim que ho és en aquest cas per tot allò que

ha exposat abans el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,

les mesures existents o es continuen o es substitueixen. El que

no és de rebut és paralitzar les actuacions sense un recanvi que

és allò que de moment ha succeït.

L’impost turístic, l’ecotaxa, no és del gust del Govern actual

i legítimament el va derogar. Però hem de convenir, perquè

també és evident, que generava uns ingressos. La derogació de

l’impost hauria d’haver suposat i (...) la immediata inclusió de

partides alternatives dins els pressuposts, a fi i a efecte que els

projectes poguessin tirar-se endavant, almanco que el nou

Govern coincidís amb la seva viabilitat, oportunitat i necessitat.

Supòs que el suport a l’activitat agrícola, a tenor de les

manifestacions de la Sra. Consellera i en concret a la plantació

d’arbres, no xoca contra el programa del Partit Popular i que

l’actual Govern coincideix en la necessitat d’actuar en aquest

sentit. I per això mateix no es poden defraudar les expectatives

d’aquests ciutadans que esperaven el manteniment, segueixen

esperant el manteniment d’aquests ajuts. I un canvi de Govern,

ja ho he dit, no hauria de suposar l’abandó d’actuacions

raonables i necessàries.

És per açò que atenent a les declaracions, com ja s’ha dit,

de la Sra. Consellera a aquest respecte, consideram que és

perfectament assumible per a tots els grups parlamentaris

aquesta proposta i per tant, reiteram el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Josep Mayans per un temps de 10

minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Subscric allò que ha dit el portaveu

del Grup Socialista quant a la importància d’aquests cultius per

a l’agricultura de les Illes Balears, també sobre el paisatge de

les illes i també sobre la cultura tradicional o la forma de viure

dels habitants de les Illes Balears.

També record allò que ha dit el portaveu del Grup

Socialista quant als darrers ajuts que es varen atorgar en aquest

sentit, l’odre de dia 7 de novembre del 2000 quant a ajudes per

a replantació d’arbres per a la sequera, no (...) sequera i allà on

subvencionaven 12 euros per arbre, les antigues 2.000 pessetes,

ametllers, garrovers i albercorquers. I després l’ordre, també

l’ha citada el Sr. Vicent Tur, de 5 de novembre del 2002 que

llavors també va ser modificada per una altra ordre i es

subvencionaven 18 euros per arbre a càrrec del fons de

l’ecotaxa. He de dir que això s’ha pagat ara, l’any 2003-2004,

les partides que quedaven pendents de pagament i jo desconec
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quin tipus de control hi havia sobre les plantacions d’aquests

arbres, així i tot he de reconèixer que va ser un èxit a totes les

Balears, a Eivissa també va ser un èxit, així ho dit també en el

Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

El total d’arbres, el Sr. Vicent Tur diu 230, jo tenc apuntat

per aquí 220 o 208, però bé és igual. La quantitat que ha citat

que eren 4 milions d’euros he de matisar que no és una despesa

petita, són 700 milions de pessetes, no 70 milions de pessetes.

Però bé, és un concepte, o sigui que la despesa és important,

molt important. Sobretot amb l’ecotaxa, segons les dades que

tenc per aquí, el total era 2.540.000 euros, són quasi 500

milions de pessetes. Amb això què vull dir? Molta gent que es

va voler acollir a aquestes ajudes va sembrar arbres, tal vegada

no tots, però sí molta gent. Avui en dia amb els reglaments de

la Comunitat Europea que han entrat en vigor, amb el

Reglament 1782/2003 allà on s’estableix unes ajudes de 120

euros per hectàrea i any de fruits secs de closca. 

A part d’aquesta ajuda, el Ministeri d’Agricultura de l’Estat

espanyol també subvenciona amb 60,27 euros per hectàrea per

al mateix concepte i estableix que cada comunitat autònoma pot

subvencionar amb la mateixa quantia. Per tant, també estam

xerrant de 60,27 euros per hectàrea, que fa un total de 241

euros per hectàrea de fruits de closca, com posa la proposició

del Grup Socialista, fruita seca. Per això ho vincula, ho

condiciona a una densitat mínima de cultiu en aquestes

plantacions, estam xerrant, o la condició que posa el ministeri

són de 80 ametllers per hectàrea i 30 garrovers. Aquest tema es

va discutir molt en el ministeri perquè hi havia comunitats fins

i tot que s’augmentés a 120, vàrem aconseguir que es

mantingués a 80 per al tipus de cultius que es du a les Illes

Balears.

Jo subscrivint i tot el que diu el Sr. Vicent Tur, la superfície

que hi ha a les Balears susceptible de subvenció són 25.000

hectàrees. La superfície de garrovers susceptible a subvenció

són 15.000 hectàrees i es pensa, s’ha estudiat que el percentatge

d’aquesta superfície que no podria optar a la subvenció, que la

comunitat i el ministeri atorga de 241 euros, la superfície que

no podria optar a aquesta subvenció és d’un 10%, del que he

citat abans i els arbres que s’haurien de sembrar per hectàrea

per complir amb la superfície de 80 d’ametllers i 30 de

garrovers són 20 ametllers i 10 garrovers. Per tant, això

significa que els arbres totals a plantar a Balears per optar a la

subvenció europea seria de 50.000 ametllers i 15.000

garrovers. Suposant que la subvenció per part de la comunitat

que ara s’està debatent aquí fos de 18 euros per arbre, així com

es va fer amb l’ecotaxa, amb l’ordre que abans he citat, amb

aquesta actuació, repetesc, podríem permetre que 4.000

hectàrees que ara mateix quedarien fora de les ajudes europees

i del ministeri poguessin rebre subvenció. Això suposaria rebre

subvenció cada any per part de la Comunitat Europea de

483.000 euros i de 241.000 euros del ministeri. Això fa un

import total de 724.000 euros, afegits el cost de la proposta que

ara li presentaré, s’hi haurien d’afegir els 18 euros per arbre

multiplicats pel número d’arbres que he citat abans, 1.117.000

euros. Per tant, és una operació prou important que justifica un

poc la proposta alternativa a l’esmena de substitució que ara li

presentaré.

Jo crec sincerament, si m’ho deixa dir així, el sector que ho

està passant malament, o potser que ho passi malament si no

rep ajudes el sector professional quant a fruit secs que si m’ho

deixen dir així està en risc d’extinció i són als que realment

hem d’ajudar. A part, de què tampoc es tanca la porta a ajudar

a possibles subvencions quant a olivera, figueres, albercorquer,

com ja es va fer l’any 2000 i 2002. Però com que la seva

proposició anava referida a fruita seca, ens hem centrat en

aquests dos cultius i li faré la següent proposta. Seria una

esmena de substitució, el punt 1 diria que: “la Conselleria

d’Agricultura i Pesca estableixi una línia d’ajudes per a la

replantació d’ametllers i garrovers, amb la finalitat

d’aconseguir que les parcelAles arribin a la densitat mínima per

poder cobrar les ajudes de la Unió Europea”, la densitat

mínima citada era de 80 d’ametllers i 30 de garrovers. I un

segon punt: “que aquesta línia d’ajudes estigui operativa a

partir de l’any 2005 i que es prolongui al llarg de 3 anys”.

Subscric allò que deia el Sr. Riudavets que no s’ha d’eliminar,

si vol canviar o substituir les ajudes, aquesta crec que és una

bona mesura per rellançar o ajudar encara més al sector dels

fruits secs, que fins i tot això ja s’ha xerrat amb els sindicats i

associacions agràries i ahir dia 25 era allò que ens demanava

una de les associacions agràries més importants de Balears, que

intentéssim palAliar la manca de densitat que té el cultiu

d’ametller i garrover a les Balears.

Jo si vol, estic disposat a aturar dos minuts, si ho vol la

presidència, per intentar arribar a un consens en aquest aspecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicent Tur, vol que aturem

un moment la...? Té la paraula per contradiccions.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc demanar disculpes

perquè he improvisat la traducció d’euros a pessetes i

evidentment, he vist que m’havia deixat un zero, amb la qual

cosa vol dir que un dels arguments que havia utilitzat té raó el

portaveu del Grup Popular que no parlam d’una quantitat tan

petita. Però seguesc pensant que la seva rendibilitat

mediambiental, social i econòmica va ser important.

Per tant, la proposta d’esmena que fa jo crec que li he

d’acceptar, per això li deia que no feia falta que féssim un recés

perquè sens dubte és un avanç. En qualsevol cas m’agradaria

deixar clara una cosa respecte a allò que deia el portaveu del

Grup Popular. Els plans de millora que ja estan establerts per

la Unió Europea i que van destinats exclusivament a la fruita

seca, no com la nostra proposició no de llei que s’ha volgut

entendre per allò que s’ha dit que anava destinada a les

plantacions de fruita seca. No, nosaltres demanam que es tornés

a obrir aquella ordre que tenia dues virtualitats, una, no anava

només destinada al sector professional com estava dient el

portaveu, cosa que sí va la línia dels plans de millora amb fons

de la Unió Europea, més el ministeri, més allò que aporta el

Govern de les Illes Balears, a més hi tenien accés també tots els

altres propietaris de terrenys, la qual cosa era una ajuda

complementària molt eficient amb l’objectiu principal de més

que mantenir un sector econòmic que interessa, que té
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problemes i que se l’ha d’ajudar per a la seva rendibilitat, sinó

especialment per l’efecte paisatgístic que tenia al marge del

sector professional, tots aquells propietaris de terrenys que

s’interessaven per replantar aquest tipus d’arbres, sempre

arbres autòctons de les nostres illes, tenien accés d’una manera

molt senzilla en la seva tramitació i oberta a qualsevol

propietari, com deim. I d’aquí per tant, l’èxit d’aquesta línia.

Per tant, jo seguesc insistint en què aquesta va ser una línia

important, que el fet com deia abans el portaveu del Grup

PSM-Entesa Nacionalista s’hagués pogut fer finançant-la amb

una línia de finançament, com era l’impost turístic, tenia una

virtualitat que era la de ser nova, una línia amb uns nous

recursos que es podien destinar o que un dels principals

objectius que tenia era destinar-los a la conservació del medi

ambient i aquesta era una via interessant. Per tant i com deia,

si hi ha una actuació d’un determinat govern que no agrada per

al govern que ve darrera té tot el dret a modificar-les, a

suprimir-la, però en tot cas a substituir-la per altres actuacions

que compleixin els mateixos objectius, sinó passa el que estam

veient ara que acabarem acceptant, perquè més val que s’aprovi

això que no res, una línia d’ajuts amb unes possibilitats molt

inferiors que anirien destinades només a la fruita seca, ametlla

i garrova. En qualsevol cas amb un objectiu important i per

això li acceptarem i és de què es pugui complementar el mínim

d’arbres plantats per superfície perquè es tengui accés a aquesta

ajuda que ve fixada per la Unió Europea.

Per tant, creim que si bé no es tornarà obrir, almanco per

ara, una línia d’ajuts que havia estat interessant i que havia

posat en marxa el Govern anterior i que la conselleria s’havia

compromès a mantenir en el seu moment, sí que mitjançant

aquesta esmenta que presenta el Grup Parlamentari Popular hi

ha un avanç i per això l’acceptarem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Hi ha cap grup que s’oposi a la

modificació dels termes inicials de la proposició no de llei? Per

tant, podríem considerar que queda acceptada per assentiment?

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2861/04,

presentada pel Grup Parlamentari PSM -Entesa

Nacionalista, relativa a la conservació del patrimoni flotant

de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació debatrem la proposició no de llei RGE núm.

2861/04 presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a conservació del patrimoni flotant de les

Illes Balears. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. El motiu d’aquesta proposició no de

llei que ha presentat el nostre grup és un motiu bastant senzill.

Simplement proposam mesures per preservar un bé històric de

la nostra terra, un bé històric moltes vegades malauradament

oblidat i que en conseqüència està en evident perill. Em

referesc a l’anomenat patrimoni flotant, una preocupació per

cert que el nostre grup té des de fa anys i que en aquesta

mateixa cambra ha estat motiu de debat amb altres iniciatives

i també una preocupació que és fruit de moltes converses amb

associacions preocupades per aquest tema.

Entrem en matèria. La flota pesquera de les Illes Balears és

un de les més antigues de l’Estat espanyol i revesteix un gran

interès històric i etnològic. Així mateix altres vaixells destinats

al transport de mercaderies i passatgers són part també de la

nostra història i consideram que mereixen la seva preservació.

Si bé és cert que molts d’aquests darrers vaixells han estat

venuts a navilieres foranes, la qual cosa dificulta el

manteniment d’aquests béns dins el patrimoni de la nostra

comunitat. 

Caldria fixar-nos per centrar el debat, abans de res, en allò

que s’estipula a la Llei 12/1998 de 21 de desembre de

patrimoni històric de les Illes Balears. Així en el títol

preliminar, a l’article primer de l’esmentada llei assenyala que:

“són objecte d’aquesta llei la protecció, la conservació,

l’enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del

patrimoni històric de les Illes Balears perquè puguin ser gaudits

pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors condicions

a les generacions futures”. I l’article segon del mateix títol

estableix: “el patrimoni històric de les Illes Balears s’integra de

tots els béns i valors de la cultura en qualsevol de les seves

manifestacions que relleven un interès històric, artístic,

arquitectònic, arqueològic, històric-industrial, paleontològic,

etnològic, antropològic, etcètera.” 

És evident llavors, amb aquesta definició, que el patrimoni

marítim de les illes, antigues barques de pesca, velers de

transport o de passatgers, etcètera són plenament objecte de la

Llei de patrimoni. En aquest sentit, fent un incís, podem

observar que els països d’arreu del món amb tradició marítima

s’han esforçat en mantenir aquest patrimoni amb la mateixa

finalitat que fixa la nostra Llei de patrimoni. Els casos més

paradigmàtics són els de Portugal i Gran Bretanya. Les

actuacions en cultura i en concret en patrimoni a l’Estat

espanyol són competència de les comunitats autònomes i a les

Illes Balears dels respectius consells insulars, els quals han

d’instar les corresponents, si n’és el cas, declaracions de béns

d’interès cultura. 

No és per tant, la intenció d’aquesta proposició no de llei

interferir, ni molt manco, en l’activitat de recuperació

patrimonial que porten a terme els tres consells insulars. En

aquest sentit cal esmentar per exemple, la declaració de La

Balear, antiga barca de bou, com a bé d’interès cultural i en

aquest moment en procés de restauració. Però no és menys cert

que els esforços realitzats són encara insuficients i que cal la

colAlaboració de totes les administracions perquè la recuperació

i preservació del nostre patrimoni flotant siguin amplament

efectives. En aquest sentit i ho faig com a suggeriment, pens

que seria comptar amb un museu marítim a les nostres illes, que

amb pressupost propi fes una tasca d’adquisició i restauració de
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vaixells històrics. L’exemple del Museu Marítim de Barcelona,

que entre d’altres ha adquirit un pailebot de 34 metres i que en

el seu moment formà part de la Naviliera Mallorquina, amb el

nom de Cala Sant Vicens, crec que els hauria de fer reflexionar.

Però tampoc és objecte d’aquesta proposició no de llei

proposar la creació d’un museu marítim a les Illes Balears,

encara que seria una iniciativa a la qual li donaríem suport i que

consideram molt necessària perquè hi ha mesures molt més

senzilles que sí es poden prendre immediatament i entrarem

llavors en el nucli de la nostra proposta. En primer lloc

proposam que el Govern de les Illes Balears elabori els estudis

necessaris per a l’adquisició d’algunes de les embarcacions

antigues construïdes en alguna drassana de les nostres illes i

que en l’actualitat continuen navegant, no són gaire. De fet si

ens referim als pailebots en aquest moment només en coneixem

7 que siguin susceptibles d’aquesta intervenció, l’Isla Mauricio,

construït a Palma l’any 1852; l’Isla Ebusitana construït a Palma

l’any 1856 per les drassanes de José Coll; el Cala Millor

construït a Palma el 1946 a les drassanes de la Naviliera

Mallorquina; el Zopaga que des de 1924 a 1978 formà part de

diverses navilieres mallorquines; l’Isla de Ibiza i l’Isla Blanca,

dels quals se’n tenen poques dades però es sap que segueixen

navegant. I finalment el Rafel Verdera, construït el 1841 i que

és actualment el vaixell més antic de la flota comercial de

l’Estat espanyol en actiu.

Sabem de la dificultat, en som ben conscients de la

dificultat que suposa actuar en el sentit d’adquirir i preservar

aquests grans pailebots, importants dins la nostra història

marítima. Per açò no fixam terminis i parlam de fer els estudis

necessaris a fi de valorar-ne les possibilitats i (...) les

actuacions. Si més no aquests estudis servirien en un primer

moment per fer un seguiment de la situació dels esmentats

vaixells a fi d’evitar que acabessin desballestats, enfonsats, o

cremats com passà per exemple amb el Nuevo Corazón, o el

Cala Mondragó, perquè en un moment donat si no es fan

aquests estudis es donaran de baixa i la propera notícia que en

sabrem serà la seva desaparició. Sabem que els consells

insulars tenen transferida la competència sobre patrimoni. 

Per açò creim que des del Govern de les Illes Balears, per

arribar a actuacions, hauria d’establir naturalment fórmules de

coordinació per arribar a actuacions. Per açò parlem, però,

d’iniciar els estudis, perquè si no la majoria d’aquests pailebots

a més a més, perdó, aquesta majoria d’aquests pailebots està

enfora de la nostra comunitat autònoma, i tot el que suposa

actuacions culturals fora de la comunitat autònoma són

competència del Govern de les Illes Balears. Per tant crec que

és ben necessari que el Govern actuï en aquest sentit.

Passem a un altre tema, fronterer a aquest de què estam

parlant: el patrimoni flotant de les Illes Balears en allò que

afecta a les tradicionals embarcacions pesqueres, que en molts

de casos són desballestades en funció de la compra de barques

més modernes, i en aquest sentit la normativa europea

destinada a reduir i modernitzar la flota pesquera no ha afavorit

gens la preservació d’aquestes embarcacions tradicionals. El

1997 aquesta mateixa comissió va aprovar per unanimitat una

proposició no de llei de preservació de la flota pesquera de les

Illes Balears, però és que la normativa europea és posterior.

Així, el Reglament 2792, el Reglament comunitari 2792/1999,

incentiva la reestructuració del sector pesquer i fixa ajuts i

procediments que en molts de casos comporten la fi de

l’activitat pesquera de moltes embarcacions. Així l’esmentat

reglament assenyala que una barca pesquera pot considerar

paralitzada la seva activitat i, per tant, acollir-se a les

subvencions destinades a la reestructuració del sector en els

següents casos: desballestament de l’embarcació; traspàs a un

país no comunitari, fins al 31 de desembre d’enguany, ni

candidat, tampoc, a l’adhesió; i un tercer punt és l’assignació

definitiva del vaixell a tasques no lucratives que no siguin

pesqueres, l’assignació definitiva del vaixell a tasques no

lucratives que no siguin pesqueres. Repetesc aquest punt

perquè és l’únic punt que obre una porta de sortida que eviti el

desballestament o el traspàs a un tercer país i, per tant, la

pèrdua del patrimoni. I el tercer punt és del qual vull parlar.

La normativa espanyola, que aplica aquest reglament que he

citat de la Unió Europea, és malauradament més restrictiva, i

així el Reial Decret 3448/2000, de dia 22 de desembre,

assenyala en el seu article 13 del capítol cinquè que per

considerar-se finalitzada l’activitat d’una embarcació hi ha les

següents possibilitats: el desballestament, açò igual que el

reglament europeu; el traspàs a un tercer país, açò igual que el

reglament europeu; però finalment fixa l’assignació a la

conservació del patrimoni històric o l’assignació a activitats

d’investigació o formació d’organismes públics. És a dir, que

allà on la Unió Europea només fixa com a condició que el

canvi de l’activitat pesquera ha de ser per una altra no lucrativa

i no pesquera, sense especificar més, en canvi a la translació a

la normativa espanyola es redueixen les possibilitats a la

declaració de patrimoni o a activitats d’investigació dins un ens

públic. Açò naturalment augmenta la pressió sobre aquestes

embarcacions que, de mantenir-se la literalitat de la norma

europea tindrien més sortides al desballestament, ja que

organismes privats amb finalitats no lucratives, açò sí, podrien

assumir-les per a les activitats recreatives, culturals i lúdiques

sense perdre les subvencions europees.

És per açò que en el segon punt de la nostra proposició no

de llei proposam que s’insti el Govern de l’Estat a modificar el

Reial Decret 3448/2000 per ajustar-lo a la normativa europea,

que dóna més possibilitats de supervivència a les embarcacions

de pesca amb una altra activitat.

El tercer i el quart punts van així mateix en aquest sentit, i

són la translació a la normativa espanyola bàsicament d’aquesta

possibilitat que obre la normativa europea.

Després de la modificació del reial decret que proposam,

demanaríem un compromís del Govern de l’Estat via normativa

a fi i efecte de garantir que les embarcacions de vàlua història

i etnologia que causin baixa a la llista pesquera puguin rebre les

subvencions pertinents, malgrat produïssin una altra activitat,

naturalment que no sigui lucrativa, que no sigui pesquera, i que

per altra part no sigui exclusivament de bé patrimonial o

d’investigació, sinó que, com he dit, aplicant la normativa

europea, basti que siguin no lucratives i no pesqueres. Creim,

per altra part, que si és necessari crear una llista específica per

a aquesta mena d’embarcacions no estaria de més, encara que

no és necessari.
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I en definitiva el quart punt redunda sobre els dos anteriors

i especifica l’amplitud que hauria de tenir aquesta nova llista,

si n’és el cas, o almanco les activitats que sigui possible que

facin aquestes barques que surten de l’activitat pesquera.

En definitiva, quatre punts que consideram que amb

prudència i passa a passa el que pretenen que es comenci a

posar remei a l’actual situació, i podria dir moltíssims de noms

de vaixells desballestats, que és de progressiva destrucció del

nostre patrimoni flotant. Gràcies.

EL SR. SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Torn de fixació de posicions?

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, ningú no dubta avui de la importància de la

recuperació del nostre patrimoni i, com a illes que som, de la

importància que té la mar per a nosaltres i del paper que han

jugat en la nostra història els mitjans que hem fet servir per

relacionar-nos amb ella, per viatjar, per navegar-hi, per a

treure’n profit econòmic, per sobreviure, en definitiva, també

en alguns moments. La història de les nostres illes està

indubtablement lligada a la mar.

El nostre patrimoni marítim ha tingut, i té més que mai avui

pel perill en què es troba, un indubtable valor. Segons

l’Arxiduc, a finals del segle XIX només a Mallorca hi havia

més d’una dotzena de drassanes on es construïen tota casta

d’embarcacions: velers, bucs, barques bou, bots, llaüts, etc.

Moltes d’elles ja han desaparegut, sens dubte, però hi ha

constància que encara se’n conserven i que s’haurien de

recuperar no només per a la contemplació museística sinó

també per gaudir amb la seva navegació.

Per desgràcia fins ara no hi ha hagut massa sensibilitat

especialment de les administracions públiques per treballar en

benefici d’aquesta gran riquesa patrimonial tret d’algunes

excepcions. Vull recordar aquí com un diputat socialista

menorquí va presentar una proposició no de llei per modificar

la legislació justament en un aspecte que feia referència a la

prohibició de tornar a navegar d’aquelles barques antigues

substituïdes per noves embarcacions. Sí que hi ha hagut

iniciatives d’entitats sense afany de lucre que amb prou penes

i treballs han fet un esforç per evitar que es malbaratàs aquest

patrimoni nostre i que se’n recuperassin algunes peces

importants. Em permetran aquí citar, ni que sigui per simpatia

i proximitat, l’Associació Amic de la Mar de Menorca, que a

més d’aquesta tasca de contenció promou tota una tasca

d’activitats de sensibilització, trobades de vela llatina amb

entitats de l’arc mediterrani, etc.

Però la legislació, com ja ha apuntat el diputat del PSM-

Entesa Nacionalista, no és favorable i cal instar la seva

modificació. S’han perdut moltes barques de pesca com a

conseqüència de la legislació europea i espanyola perquè, per

tal d’obtenir la subvenció, els obligaven al desballestament o a

cremar-les. Els canvis legislatius arriben ja un poc tard, però

encara hi som a temps per salvar-ne unes quantes. La normativa

contempla actualment que quan un pescador rep una subvenció

per a una barca nova, l’antiga pot continuar navegant amb una

llista que no sigui ni la 7, per a esbarjo, ni la 3, per a pesca, i

queda pràcticament només la llista 8 que és per a

l’Administració, amb la qual cosa s’obliga a la pràctica a

aquesta a ser-ne propietària. És el que ha hagut de fer el

Consell de Menorca amb el Besitos, una barca, per tal de

poder-la salvar. No té sentit que una barca antiga que estigui en

condicions, naturalment, no pugui continuar navegant amb la

llista 7 d’esbarjo, per exemple.

Menorca encara compta amb un bon patrimoni que s’hauria

de preservar i regularitzar. A més del Besitos que s’ha

anomenat hi ha el Cales Fonts, un bot llagoster de prop de 50

pams construït amb la mateixa tècnica que fa 100 anys; el

Carretero, la Paloma, construït fa 50 anys, etc. Pel que fa a

Mallorca sabem, com ja ha anomenat també el portaveu del

PSM-Entesa Nacionalista, que es va lamentar molt

l’enfonsament dels pailebots Nuevo Corazón i Cala Mondragó,

construïts respectivament a les Drassanes Mateu i a la Naviliera

Mallorquina. Posats a esmentar-ne alguns que podrien ser

objecte d’atenció en la línia del punt 1 de la proposició no de

llei, podem anomenar l’Isla Maurita, de 32 metres d’eslora,

construït a Mallorca el 1852; l’Isla Ebusitana, construït a Palma

el 1856; el Cala Millor, el Zupaga, i fer un recordatori del Rafel

Verdera, buc històric construït a Eivissa el 1841.

Des del Grup Socialista, per tant, donarem suport als quatre

punts de la proposició no de llei del PSM-Entesa Nacionalista.

Voldríem suggerir, sense que consti com a esmena, que el punt

4 de la proposició es podria concretar amb la creació d’una

llista zero a posta per a aquelles barques de reconegut valor

etnològic perquè es puguin fer a la mar per a usos culturals,

educatius i museístics flotants i sense afanys de lucre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosch. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer

de tot vull dir que pràcticament des del Partit Popular

subscrivim la intervenció que ha fet el portaveu del PSM a la

seva exposició de motius, exposició de motius que, per altra

banda, reconeix que la competència respecte al patrimoni és

competència dels consells insulars. 

Dit açò, aquesta proposició no de llei l’hem d’enfocar des

de dos punts de vista, des d’un punt de vista patrimonial i

també des d’un punt de vista del sector pesquer. Hem de dir

açò perquè està molt clar que la normativa en la qual hem

d’emmarcar aquesta proposició no de llei, tant normativa a

nivell estatal com normativa a nivell europeu, pertany al sector

pesquer. Creim necessari posar de manifest, com ja he dit, que

compartim la preocupació del partit del PSM en temes com

aquest sobre el patrimoni flotant i els perills que l’envolten,

però hem de tenir clar en quin sentit està feta la normativa al
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respecte, torn repetir, tant a nivell estatal com europeu, que està

emmarcada dins el sector pesquer.

Des del Partit Popular volem deixar constància del nostre

reconeixement a les entitats ciutadanes, persones, empreses i

administracions que fan esforços en la recuperació de

nombroses barques. Creim que és important fer esforços en

aquest sentit, ja que suposa recuperar el nostre passat, el nostre

patrimoni relacionat amb la mar. Però així i tot també hem de

tenir clar que cada administració té les seves competències i, en

virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, es varen atribuir

les competències en matèria de patrimoni històric als consells

insulars.

Tot i açò, i tenim un exemple molt clar de colAlaboració

entre el Govern balear i l’Ajuntament de Ciutadella per

recuperar l’embarcació Valldemossa, consideram que és

necessària la colAlaboració entre les distintes administracions

per poder -diguem- conservar aquest patrimoni flotant i, en

aquest sentit, tal vegada mentre es recupera una embarcació

també es recupera l’antic ofici de mestre d’aixa.

Passant ara al marc jurídic en què es desenvolupa aquesta

proposició no de llei, sobretot i pel que fa referència al punt

segon de la proposició no de llei, tant la normativa estatal com

la normativa europea persegueixen els mateixos objectius. Tant

el Reglament 2792/1999 com el Reial Decret 3448/2000 està

clar que van dirigits a la reestructuració de les flotes pesqueres.

Està clar que aquesta normativa, encara que no sigui la seva

intenció xocar frontalment amb la conservació del patrimoni

flotant, ja que abasta les fetes a mà de gran interès etnològic, es

poden perdre com a patrimoni històric. En aquest sentit caldria

trobar aquell punt mig que permetés o que ens donés la

possibilitat de fer una normativa pesquera que fos capaç

d’aconseguir els seus objectius, alhora que permetés la

conservació del patrimoni flotant de les Illes Balears, de gran

interès etnològic, com ja s’ha dit.

Un cop dit açò demanaríem al portaveu del PSM que

permetés, d’aquesta proposició no de llei, votar-ne els distints

punts per separat. Demanaríem votació per separat i, si fos així,

donaríem suport als punts 2, 3 i 4, i no al punt 1 ja que creim

que, com hem dit, és inferir en les competències d’altres

administracions. Consideram que el Govern de les Illes Balears

sí pot colAlaborar amb altres administracions, com ja ha fet,

però sempre a iniciativa d’aquella administració que té les

competències. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Vol fer ús de la paraula,

senyor..., per contradiccions o acceptar el vot per separat?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

primer de tot vull agrair als grups que m’han donat suport i fins

i tot el suport parcial del Partit Popular. Però sí que voldria

contestar un parell de punts o puntualitzacions. 

En primer lloc, allò a què feia referència el portaveu

socialista, la llista zero, jo crec que és una bona solució, però

com que no hem especificat solucions concretes dins la

proposició no de llei crec que a tall de suggeriment, si s’aprova,

que sembla que sí aquests punts, perquè també anuncii que

accept la votació per separat, a tall de suggeriment crec que és

un bon suggeriment.

Al portaveu del Partit Popular li voldria dir que em sorprèn

o, bé, o no em sorprèn, que el Partit Popular accepti els punts

que tracten d’instar el Govern central i en canvi rebutgi la

proposta que vostès directament podrien fer efectiva a través

del Govern. Una proposta que jo consider, i ho dic sincerament,

consider assenyada, molt moderada i perfectament assumible.

Nosaltres demanam que el Govern de les Illes Balears iniciï els

estudis necessaris per a l’adquisició, no demanam directament

l’adquisició, encara que naturalment la voldríem i hi donaríem

suport, però sabem que una adquisició d’aquestes

característiques sí que necessita un acord, un conveni, el que

sigui, amb els consells insulars que tenen la competència de

patrimoni. Però li vull recordar que vostè ha fet una -diem-ne-

una confusió inicial. El primer punt no fa referència a activitat

pesquera, fa referència bàsicament als pailebots que són de

transport; per tant no els afecta la normativa europea ni la

normativa espanyola sobre activitat pesquera. Són grans

pailebots de transports, alguns són per Oceania, altres per

Amèrica, altres són a altres comunitats espanyoles i n’hi ha

només un, i encara no del tot perquè la naviliera té la seu social

a una altra banda, que faci la ruta de les Illes. Per tant quan se

surt de l’àmbit de la comunitat autònoma, li record que tots els

aspectes culturals que surten de l’àmbit de al comunitat

autònoma no són competència dels consells sinó del Govern de

les Illes Balears. Per tant aquí de conflicte de competències cap

ni un.

A més a més recordam que demanam fer estudis per a una

futura, si és possible, compra. Què vol dir fer estudis? Saber en

primer lloc la vida activa que les navilieres preveuen per als

vaixells, per estar preparats quan els donin de baixa. Saber quin

cost tendria la seva adquisició, i preveure, si és necessari amb

convenis amb empreses privades o amb altres administracions,

l’adquisició i, en tot cas, podria ser fins i tot en el moment en

què es donessin de baixa, perquè si no passarà el que he dit

abans, que tindrem la notícia damunt els diaris, un dia, que fa

mig any que s’ha desballestat un vaixell d’aquestes

característiques i el Govern de les Illes Balears no haurà fet res

per preveure aquesta pèrdua del patrimoni.

Sincerament crec que s’estan equivocant. Sincerament crec

que s’estan equivocant amb el rebuig a aquest primer punt,

perquè rebutjar aquesta possibilitat és en definitiva abdicar de

fer front a una problemàtica. El Govern de les Illes Balears diu

“no és cosa meva, és cosa dels consells insulars”, quan saben

perfectament que sí és cosa seva com a govern de totes les Illes

Balears en el que fa referència a un patrimoni de totes les Illes

Balears, i li record que la coordinació de les polítiques i la

normativa que es fa és competència del Govern de les Illes

Balears la iniciativa.

Això significa que des del Govern de les Illes Balears, en el

que fa referència a aquests grans pailebots, no es pensa fer cap

iniciativa. Açò per a nosaltres és deixadesa i abandó de
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responsabilitats, li ho dic sincerament. Preveure el futur,

preparar el futur, això és l’únic que els demanam en aquest

aspecte, i a mi em sembla que, com he dit, s’estan equivocant

perquè a la llarga, quan sentim damunt premsa que un d’aquests

grans bucs s’ha desballestat tots ho patirem i tots ho

lamentarem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Entenc que accepta votar per

separat. El que sí m’agradaria és que el punt 4, si accepta el

suggeriment del portaveu quant a llista zero...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo he entès que el portaveu socialista ha fet un suggeriment

que quedarà en acta però que no era un suggeriment

d’incorporació o esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votació de la proposició no de llei RGE núm.

2861/04. Votam el primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8. No hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a votar els punts 2, 3 i 4.

Vots a favor?

Unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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