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Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En

primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President. Maria Anna López substitueix Diego

Guasch.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Maria José Camps substitueix Carme

Garcia.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente, Francisco Molina sustituye a Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? Bé, en primer lloc aquesta presidència els

proposa una alteració de l’ordre del dia d’avui d’acord amb

l’article 68.2 del Reglament del Parlament, i com a primer punt

seran les preguntes RGE números 1369, 1370, 71, 72, i

1441/05, i com segon punt serà el relatiu a la proposició no de

llei RGE núm. 635/05.

Es pot entendre aprovat per assentiment o passam a votació

l’alteració de l’ordre del dia? Bé, idò queda aprovada per

assentiment.

I per tant ja passam al primer punt de l’ordre del dia, que

serà la contestació a les preguntes citades anteriorment.

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

Josep Juan Cardona.

II.1) Pregunta RGE núm. 1369/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a recinte firal al polígon de

Llevant de Palma.

II.2) Pregunta RGE núm. 1370/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a recinte firal a Son Ferriol.

II.3) Pregunta RGE núm. 1371/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a adquisició de terreny per a

construcció de recinte firal a Palma.

II.4) Pregunta RGE núm. 1372/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a inici de construcció del recinte

firal de Palma.

I passam ja a formular la pregunta RGE núm. 1369/05,

sobre el recinte firal al Polígon de Llevant de Palma. Intervé el

diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds Sr.

Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Com totes les preguntes, encara que

són molt concretes totes elles, fan referència al mateix tema, el

conseller havia suggerit la possibilitat d’agrupar-les, i si la

Mesa no té inconvenient, i a deixar un cert marge de flexibilitat

en la resposta, jo tampoc no tendria inconvenient en agrupar-

les.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. RAMON I JUAN:

Molt bé. Idò passarem a formular-les d’una manera

conjunta totes elles, totes elles referents al recinte firal de

Palma, als retards, als canvis d’opinió i a saber les motivacions

d’aquests canvis i, com a conclusió, les possibilitats reals de

tenir un recinte firal en un termini curt, un termini raonable.

En primer lloc formulàvem per què..., perquè nosaltres no

acabam de comprendre, a pesar que diverses vegades s’han

intentat donar explicacions, no comprenem per què es renuncia

a la ubicació del recinte firal al polígon de Llevant de Palma,

quan hi havia hagut un acord interinstitucional que comprenia

també diferents partits polítics, o sigui, l’Ajuntament de Palma,

per una banda, governat llavors, com ara, pel Partit Popular, i

el Govern de les Illes Balears, en aquells moments en mans del

pacte, hi havia aquest acord interinstitucional perquè es fes al

polígon de Llevant, i a més tot això lligat a una operació en la

qual l’Ajuntament de Palma tenia especial interès, la

remodelació de la façana marítima de Palma; amb una situació

també favorable, entenem, per als interessos de la comunitat

autònoma, perquè es disposava d’un solar on s’havia d’ubicar

que ja era propietat de la comunitat i per tant no s’havien de

buscar solars a altres llocs, i resultava més barata la construcció

d’aquest recinte firal conjuntament amb el palau de congressos

que estava previst que es construís molt pròxim. És a dir, tot

això resultava més barat que les alternatives que s’estan

plantejant en aquest moment, i en aquest sentit jo faria una

reflexió, que és que veim una certa obsessió per part del govern

del PP a modificar tots els projectes que s’ha trobat de l’època

anterior, de l’època del pacte, però que aquest fet de modificar-

los, a part que sigui molt discutible tècnicament, també al final

suposa sempre que els projectes resulten més cars per als

ciutadans i que es retarda la seva execució, parlem de recinte

firal, parlem de Son Dureta i Son Espases quant a l’hospital de

referència, o podríem parlar de qüestions més petites, que per

citar un exemple que segurament la majoria d’aquí no coneix

però que el conseller coneixerà també és l’Hospital de Can

Misses, que, de totes les reformes projectades que hi havia i

que s’havien d’anar fent, es modifiquen tots els projectes i a

hores d’ara no n’hi ha cap d’iniciat. 

Per tant és -pensam nosaltres- una certa obsessió que no

acabam d’entendre la de no acceptar cap projecte dels que

trobaren fets en el seu moment, però l’agreujant que té això és

que al final surten més cars als ciutadans, més cars i s’executen,

si s’executen, molt després del que estava previst. Ja dic, aquest

cas és claríssim però n’hi ha d’altres; i, clar, llavors s’han de

prendre mesures d’aquestes que es deia que no es prendrien,

com proposar augmentar els impostos sobre hidrocarburs,

perquè tenim una situació de dèficit, però a vegades les
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decisions del govern del PP incideixen, fan augmentar el dèficit

i ens creen problemes per als qual nosaltres de moment no

tenim una explicació raonable.

Bé, després de saber per què es renuncia al polígon de

Llevant, tampoc no tenim clara una altra certa obcecació pel fet

que s’ha de situar a la zona de Son Ferriol. En primer lloc,

perquè el Govern disposava d’un solar propietat seva, amb la

qual cosa aquí tampoc no hi hauria hagut cost; aquesta podria

ser l’excusa perquè es dugués a Son Ferriol, però es va

renunciar a això amb una mostra, a més, entenem nosaltres, de

descoordinació i d’ineficàcia del Govern, ja que la normativa

d’una altra conselleria feia que fos impossible situar-lo en

aquest terreny que era propietat del Govern. Però nosaltres

veim que es continua amb la mateixa obstinació que

l’emplaçament ha de ser a Son Ferriol; es convoquen concursos

en els quals es dóna bastant a entendre que han d’estar situats

en aquest indret, i quan queden deserts es tornen formular

concursos amb uns semblants arguments, amb una semblant

situació.

És un tema que també creim que mereixeria una explicació

convincent. Nosaltres no entenem que es renunciï a l’opció del

polígon de Llevant, que permetia..., bé, no feia falta fer

infraestructures noves, que permetia un accés fàcil i en

transport públic des de l’aeroport, un accés fàcil des de la

ciutat, i en canvi aquesta idea de situar les coses a l’exterior, de

situar-les en sòl rústic, de situar-les amb la necessitat de

construir les infraestructures que avui no existeixen, tant per a

accés com per dotar d’aigua, d’electricitat, totes aquestes

qüestions, i creim que l’única possibilitat que veim, l’única

explicació és que hi hagi, com hi havia també en el cas de Son

Espases, la voluntat d’obtenir una requalificació de terrenys

que, ja dic, ara mateix són rústics, portant infraestructures

urbanes cap allí, que sempre és una justificació, una vegada que

ja s’han portat les infraestructures, per anar requalificant

terrenys, i molt ens temem que hi pugui haver també en aquest

cas alguna història d’aquestes de “pelotazo” o alguna cosa

semblant, com creim que hi havia en el cas de Son Espases,

però en tot cas esperam que el conseller doni una explicació

convincent del perquè s’ha de dur allí i del perquè s’ha

d’ocupar més sòl rústic i crear noves infraestructures urbanes

i de comunicació per dur-lo en aquest lloc.

La tercera pregunta que ve aquí agrupada fa referència a

quines quantitats està disposat a pagar el Govern de les Illes

Balears per obtenir un sòl d’aquestes característiques, un sòl

rústic, ja que en el primer concurs s’establia un preu màxim de

30 euros el metre quadrat i s’ha optat per augmentar això un

10%. La veritat és que costa entendre que s’estigui disposat a

pagar aquestes quantitats quan es disposava d’un solar que

resultava gratuït perquè era de la comunitat, que estava ben

situat, i sobretot per una comparació. Jo crec que aquest preu

resulta escandalós per als ciutadans per dues circumstàncies:

una, perquè no s’entén que es malbaratin d’aquesta manera els

recursos dels ciutadans amb la compra d’uns terrenys quan ja

es disposava d’uns altres que reunien totes les condicions; i

l’altre motiu que ens ho fa semblar escandalós és que en

aquests mateixos moments a molts de propietaris de sòl rústic

se’ls priva dels seus terrenys, de les seves propietats, sense

contemplacions, per la via de l’expropiació i per via

d’urgència, i s’estan pagant sòls rústics a 6 euros el metre

quadrat, i aquí parlam de 30 o 33 euros el metre quadrat, la

qual cosa, com dic, ens pareix a nosaltres que és una situació

escandalosa.

I l’última -i ja acab amb això- conseqüència de tota aquesta

sèrie de fets que he dit és que ens trobam amb una realitat: el

recinte firal no tenim ni idea de quan podrà existir, no en tenim

ni idea. La passada legislatura es criticava el retard del govern

del pacte en relació a aquest tema, i possiblement no hi va

haver l’agilitat suficient, hi va haver moltes dificultats de tipus

d’arribar a acords amb altres institucions i, bé, no es va

aconseguir iniciar la passada legislatura, però jo crec que estava

bastant avançat. El recinte firal és una demanda antiga, de

diversos sectors, la Cambra de Comerç en concret, i, bé, en el

seu moment es parlava del fet que havia d’estar operatiu el

2002. Evidentment el 2002 no va estar operatiu, però és que ara

mateix no en tenim ni idea, i es fan fires a llocs que tenen

dificultats serioses, i aquest recinte firal sembla ser que hi ha un

gran acord sobre que és realment necessari, però ara mateix no

disposam ni dels terrenys ni tenim ni idea, com a mínim des de

l’oposició, de quan es podria iniciar la construcció del recinte

firal de Palma. Aquí m’agradaria que el conseller ens fes

algunes previsions i comprometés alguns terminis concrets per

saber quan, després de totes aquestes vicissituds, al final podria

haver-hi un recinte firal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Conseller d’Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Agraesc les preguntes del Sr.

Ramon. El que passa és que jo comprenc que a vegades, per fer

preguntes òbvies, un ha de vestir-ho com pot; per això ha hagut

d’escandalitzar-se diverses vegades, i preocupar-se i reconèixer

el que és evident: que no en té ni idea. Però bé, intentarem, en

la mesura del possible, ilAlustrar i contestar amb el màxim detall

sobre les seves preguntes.

Miri, per què es renuncia a la ubicació del polígon de

Llevant? Per diverses raons. En primer lloc, perquè el model de

recinte firal que allí s’implantava no coincideix amb el model

que té el Govern i amb el qual l’ajuntament està d’acord. És a

dir, el recinte firal del polígon de Llevant es plantejava en un

espai relativament reduït i bastants alçades, i aquest model de

recinte firal no és el que consideram més adequat per a les

nostres illes i, és més, els precedents, o si comparam amb els

altres polígons, millor dit, recintes firals, veim que aquest tipus

de recinte està retirant-se i està substituint-se pels recintes, per

dir-ho d’alguna manera, ubicats de manera extensiva i, per tant,

no tenen diferents alçades, això significa un estalvi important

de costos, i sobretot evites el problema de les diferents

ubicacions dels mateixos establiments; és a dir, no és el mateix

estar a la planta baixa, que estar en el primer pis, que estar en

el segon pis, i això està passant -li posaré un exemple- a Milà,

en aquest moment, que és un model semblant al que es

plantejava al polígon de Llevant, que té diferents alçades, i

s’està plantejant un recinte firal fora de Milà i a més en planta,

amb diferents mòduls. Si volen, encara que no sigui exactament
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el mateix perquè no es pretén això, el model que ens podria

servir és el recinte firal de Madrid o el recinte firal de

Saragossa, etc. És a dir, aquesta és la motivació bàsica, és a dir,

no coincidim amb aquest model.

Com és molt natural és criticable. Vostès defensaran el

model de concentrar l’espai en diverses alçades i nosaltres ho

plantejam de diferent manera, que l’espai estigui repartit,

estigui només en una sola planta i que hi hagi diferents mòduls

que es vagin adaptant a les necessitats de cada fira, perquè

permetrà que canviï l’ordre que vostè ha dit; dir que s’estan

fent fires a diferents llocs, no, es fa una fira cada dos anys fora

del recinte firal actual, una, que és Tecnoturística. La resta es

fan totes al recinte firal actual, i no..., convé parlar amb

propietat.

Respecte al fet que aquí... Hi ha un altre motiu: no oblidi

que amb la regulació o l’ordenació de la façana marítima de

Palma tota aquesta àrea l’ocupa el palau de congressos i les

seves instalAlacions annexes, i en concret aquesta àrea de què

estam parlant ara del polígon de Llevant idò possiblement hi

vagi l’hotel que està previst que es faci dins el complex del

palau de congressos.

I feia referència vostè al fet que partíem d’un avantatge, i és

que teníem un solar propietat de la comunitat i que per tant no

s’havia de pagar res. Això és una inexactitud. És cert que el

solar del polígon de Llevant és propietat pública, és de

l’IBAVI, però també és rigorosament cert que l’IBAVI exigia

-i estava dins aquest projecte- que per construir el recinte firal

en aquest terreny de l’IBAVI havíem d’abonar a l’IBAVI més

de 6 milions d’euros. No era una qüestió, per tant, gratuïta,

també tenia un cost. És cert que al final els sous havien de

passar d’un calaix a l’altre, però el que també és cert és que a

la conselleria responsable li costava aquesta quantitat perquè

l’hagués utilitzada l’IBAVI -que està molt bé- per fer el tipus

d’edificacions del destí que té el seu objectiu social.

Vull tranquilAlitzar-lo Sr. Ramon: jo no tenc interès en

retirar els projectes del pacte; el que sí tenc interès és a complir

el programa del Govern i a complir les coses que feim, i crec

que puc demostrar amb fets i ho veurà amb altres projectes,

amb altres idees, a les quals tractam de salvar, tractam

d’aprofitar el màxim del projecte. Si una cosa està bé és igual

qui l’hagi proposada, allò important és que s’ha de fer, això és

el que importa i li puc -insistesc- demostrar que almenys al

conducta d’aquesta conselleria en aquest aspecte és

tremendament respectuosa. I em sorprèn que vostè precisament

digui això quan ens bastaria recordar el primer any de govern

seu, que no és que modificassin, és que es dedicaren a derogar

i a més a presumir: “llevam això que ha fet el PP”, i li puc citar

precedents que vostè coneix molt bé, que una institució

governada pel pacte va dir “no farem aquesta obra perquè la

proposa el Partit Popular”; això a Mallorca no és conegut, a

Eivissa sí, i vostè sap que li parl de veres. Per tant, miri,

tranquilAlitzi’s, el govern del Partit Popular no té cap obsessió

en res. L’única preocupació que té és dur endavant el seu

programa i servir els ciutadans de les Illes Balears, i res més.

I per què preteníem o per què pretenem que s’ubiqui a

l’àrea de Son Ferriol? Està molt bé. És cert que allí hi ha una

finca pròpia del Govern, que aquesta sí que no costava cap

desembors perquè estava ja dins la mateixa institució i s’estava

tramitant -que no s’ha fet- la transferència a la Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia de manera gratuïta i per tant no

costava un duro, però és que, a més, es va optar per aquella

finca no només pel tema dels sous, sinó també per les

infraestructures; vostè sap que una de les argumentacions... Bé,

puc continuar; una de les argumentacions que s’empraven

sempre quan estàvem parlant, tots, de la ubicació del recinte

havia d’estar pròxim a les infraestructures de transport,

especialment carreteres, aeroport, etc.; és evident que l’àrea de

Son Ferriol té aquests avantatges: està a prop de l’aeroport, és

fàcil la comunicació amb l’autopista, està a prop de Palma, etc.;

per tant és... Però li diré que no és condició sine qua non. 

De la seva intervenció deduesc que no coneix o no s’ha

llegit amb molt de detall, per això deia que no coneixien

aquestes coses, el plec de prescripcions del concurs que s’ha

tret per adquirir aquestes finques. El que es diu és que han

d’estar en el municipi de Palma, fora del casc urbà, que han

d’estar a una distància màxima entre 0 i 5 quilòmetres del casc

urbà, que tenguin accés fàcil a les principals vies de

comunicació, cap a i des del casc urbà de la ciutat en direcció

a Manacor, l’aeroport, al port, a la via de cintura, a Inca, Sineu,

etc.; i el que sí es fa és que a l’hora de valorar es dóna prioritat

o es puntua més, en primer lloc -li diré per ordre-, l’oferta

econòmica, naturalment, i després fàcil accés o proximitat a

l’eix viari Palma-Manacor, això sí, perquè es pensava i es

continua pensant que la zona més adequada és la de Son

Ferriol, però no s’exclou taxativament del concurs que no pugui

estar ubicat a un altre lloc. Però, insistesc, prioritat Son Ferriol,

sí, pels motius que li explic. 

I és més, com que a vostè, clar, a vostè el preocupa el

“pelotazo”, és que, clar, piensa el ladrón que todos son de su

condición, què hi farem? Jo el que li dic és que el Pla territorial

insular de Mallorca estableix que s’ha de fixar allí on es

determini, o allí on el Govern determini, la ubicació d’aquest

recinte firal, i no hi ha cap problema i es delimitarà l’àrea, una

vegada es tengui clar quina és la finca que s’adquireix, idò serà

aquesta finca i res més. No és competència del Govern, com

vostè sap molt bé o ho hauria de saber, la requalificació dels

terrenys ni de Mallorca ni de Balears; la requalificació de

terrenys, siguin rústics, urbans o urbanitzables no és

competència d’aquest govern des de fa molts d’anys.

I quines quantitats estam disposats a pagar? Idò el que diu

el concurs, que per cert vostè torna tenir una confusió

important: concurs n’hi ha un, se n’ha fet un, i és el vigent, i

aquest concurs es va declarar desert per mor que es varen

presentar tres ofertes, de les quals dues no complien i només en

quedava una, i llavors es va comprovar, després de fer els

estudis pertinents sobre la ubicació d’aquesta finca, que tampoc

no complia els requisits i per tant es va declarar desert. Què

s’ha fet? Idò el que diu la Llei de contractes: s’ha obert la via

de contractació (...) contractació directa, però per poder

precisament dar més transparència a aquest procés, en lloc de

convidar directament possibles titulars el que es va fer va ser

treure un anunci en els mitjans de comunicació perquè tot

aquell que tengués interès en oferir terrenys al Govern pogués

fer-ho. Per tant, que em digui..., que em parli de “pelotazo”, no

és aquest el procés que se segueix quan es fan coses d’aquestes,

i vostè això ho sap molt bé. Quina quantitat? La que diu,
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insistesc, el plec de condicions, i com que la Llei de contractes

permet incrementar aquest preu un 10% això és el que marca la

llei, i nosaltres ens regim estrictament pel que marca la llei i per

res més.

I finalment, quan? Miri, quan es construirà el recinte firal?

Idò el recinte firal es construirà, una vegada obtenguts els

terrenys s’ha de tramitar el procés d’obtenció de llicència, com

és molt natural, de l’ajuntament, però jo calcul que per a final

d’enguany haurem tengut ja l’obtenció de terrenys, estarà en

condicions de tramitar-se tota la documentació burocràtica

administrativa per a l’obtenció dels permisos pertinents, i com

que s’ha arribat a un acord amb els arquitectes que varen

redactar el projecte del polígon de Llevant ens estalviarem

aquesta situació i per tant jo crec que a principis de l’any que

ve podrem estar en condicions d’iniciar aquestes obres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, li prenc la paraula, Sr. Conseller,

en qüestió de terminis; en parlarem, d’aquí a uns mesos en

parlarem, a veure si la cosa va tan endavant, perquè jo sostenc

i torn repetir que vostès troben projectes enllestits que podrien

executar de manera immediata i al final, a part d’altres

consideracions, al ciutadà li surt molt més car i es produeix,

quan s’arribi a produir, el resultat molt més tard, passa molt

més temps. Vostès que presumeixen d’eficàcia administrativa

ens trobam amb aquesta situació, passen els anys i no ho

resolen i surt més car, i vostès són el partit de la no ideologia,

de les obres i de la gestió: “nosaltres sabem gestionar, que som

uns professionals, i no aquests afeccionats”. Idò aquí ens

veurem; li dic Son Dureta, i podríem parlar de temes menors,

Son Dureta i recinte firal, estam en aquesta situació. Jo li prenc

la paraula i li ho recordaré, Sr. Conseller.

Bé, més coses en relació a la seva resposta, coses que no

m’han quedat clares. Jo d’entrada -li ho vaig reconèixer ja a

una altra comissió- som molt ignorant en moltes coses; no fa

falta que sempre comenci vostè dient que aquí els de l’oposició

no en tenen ni idea. No,  no, miri, li ho reconec, som molt

ignorant, i com que som molt ignorant vull que m’expliquin les

coses i encara no me les expliquen, no les veig clares. Crec que

no fa falta, com a conseller, ni aquestes referències a la

ignorància dels que li parlen des de l’oposició, ni evidentment

aquesta referència a mi de piensa el ladrón que todos son de su

condición... Bé, no dic res... Si de cas, miri, millor miri cap a

l’interior del seu partit, si vol dir aquestes coses, li recoman que

si vol dir aquestes coses millor miri a l’interior del seu partit;

potser en troba més exemples. Crec que és de mal gust que la

utilitzi però si de cas miri a l’interior, que tal vegada en pot

tenir més exemples.

Escolti, vostè ha començat dient que canvia el projecte de

recinte firal perquè no és el model del seu partit. Idò bé,

d’acord, vostès tenen tot el perfecte dret. Abans sí que ho era,

o sí que l’acceptàvem, com abans també ho era el nou hospital

de Son Dureta a Son Dureta, que es va fer des d’una

administració del PP. Bé, vostès tenen el dret a canviar i diu

que no és el seu model. Però el fet que no sigui el seu model no

fa falta que vostè tracti de confondre el que és el recinte firal

pròpiament i l’edifici en el qual hi havia diverses dependències,

i les que hi havia en alçada no era recinte firal pròpiament sinó

que eren altres dependència. Per tant vostè tenia una projecte

que si no li agrada el pot canviar, faltaria més, vostè és el

conseller, però no fa falta canviar les coses. El recinte firal era

en superfície i a més, hi havia plantes d’oficines diverses,

aparcaments i altres qüestions. Per tant, si vostès no el volen,

no el volen, però això el que ens provoca, segueix insistint, és

un retard, un encariment de les qüestions. Bé vostè em pot citar

el model de Milà, em sembla molt bé, no ho sé, crec que per

qüestions d’escala, de població i de fires que s’organitzen,

segurament hi podria haver altres exemples que fossin més

apropiats que no aquest. 

Bé, vostè m’ha dit que no és necessari que sigui a Son

Ferriol. Jo no sé si ho he afirmat, jo parlava d’una certa

obsessió de què vagi a Son Ferriol, crec que havia dit, o sinó

era la meva intenció dir-ho, a pesar de què específicament no

estigui allà, vostè m’ho acaba de confirmar i totes les

informacions que han sortit als mitjans de comunicació diverses

vegades, d’acord. El concurs no diu formalment que ha de ser

a Son Ferriol, però aquesta idea, jo li dic obsessió, és

prioritàriament per a Son Ferriol. I perquè li veuen avantatges,

avantatges com proximitat a carreteres, a carreteres existents o

no existents, perquè aquí també ens trobam amb la història del

segon cinturó, que no està fent, ni se sap si es farà. Crec que en

tot cas tot això va lligat a qüestions d’especulació urbanística,

sincerament, perquè si no es donen altres arguments sòlids, jo

crec que això necessàriament va lligat a aquestes qüestions.

Com en el cas de Son Espases, jo ja sé que el Govern no

requalifica, però això són jugades que es fan a més d’una

banda. Tampoc requalifiquen els particulars, però de vegades

hi ha determinats particulars que aconsegueixen amb una

facilitat sorprenent que requalifiquin els seus terrenys. Vostè no

ho requalifica, però sinó és això per què agafam una zona

rústica? Un accessos que en algun cas, com a molt, estan en

projecte i es dota d’una infraestructura urbana i evidentment

revaloritza les propietats i es destrueix aquest aspecte rústic del

terreny i es crea per allà infraestructura urbana.

En el tema del concurs tal vegada no m’he expressat en

absoluta precisió. No han estat dos concursos, s’ha tornat a

sotmetre a concurs, queda desert i de conformitat amb la llei,

com diu vostè, jo n’estic convençut de què és conforme amb la

llei, només faltaria! Es fa la pujada que permet la llei. Jo no li

he dit que no sigui conforme amb la llei i tornen a insistir en el

mateix. Li diguin com vulguin, no és formalment un segon

concurs, però bé, tornen a sotmetre a concurs i ara li donam un

plus i passam a 33 euros per metre quadrat. Sincerament, me

pareix de vergonya, me pareix de vergonya, quan vostès que

tan parlaven de les ics expropiacions que feia el pacte per fer

limitacions urbanístiques, estan expropiant manu militari per

via d’urgència, que limita els drets dels propietaris més que a

una expropiació normal. Vostès estan expropiant terrenys a la

gent a 6 euros per metre quadrat, me pareix de vergonya que

s’ofereixin 33 euros per metre quadrat per un terreny i per un

terreny que a més, se revaloritzarà els terrenys dels seus veïns.

Jo sincerament si no és una operació de tipus especulatiu, no

veig cap justificació per cap dels costats que ho miri, no la trob.
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En qualsevol cas afirm una vegada més que els projectes del

Partit Popular són més cars per als ciutadans, són més

ineficaços i arriben més tard. Per al partit de l’eficàcia, de

l’estalvi i de les administracions barates no és massa èxit i per

al partit que havia de baixar els imposts, que creï imposts nous

sobre els ciutadans per pagar dèficits, que moltes vegades

aquest dèficit es crea per actuacions irresponsables, jo li

reconec que hi ha situacions de dèficit que vénen d’altres

qüestions, però també per actuacions irresponsables i

innecessàries del Govern, em sembla sincerament lamentable.

Jo per acabar li diria Sr. Conseller que jo crec que ja és hora

de què la ciutat de Palma compti amb un recinte firal, que la

seva entrada en el Govern ha suposat que hi hagi un retard molt

important i que els ciutadans no tenen perquè pagar el

sobrecost de la ineficàcia de la gestió del Govern del Partit

Popular.

Moltes gràcies.

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):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Ramon, aquí l’únic que ha

especulat ha estat vostè i si vol i sinó m’ha entès bé li ho

tornaré repetir, aquí l’únic que ha especulat ha estat vostè. I a

vostè li sap greu que li diguin que piensa el ladrón que todos

son de su condición i que jo li digui que no en té ni idea. No,

no el que ha dit que no en té ni idea ha estat vostè i jo li dic que

està molt bé, vostè ho diu i jo intentaré, en la mesura de les

meves possibilitats, ilAlustrar-lo el màxim que pugui. Però qui

ha dit que no en tenia ni idea és vostè i li ho certific.

I clar el problema que té vostè és greu, com que no es pot

aferrar a res, com que no sap per on ha de treure, ara vol

complicar les coses amb especulacions i Son Espases. Miri,

nosaltres tenim un concurs que és absolutament transparent i

claríssim, comprèn? I això és així i ara me surt dient que volem

confondre, que el recinte firal no està (...). Quantes alçades

tenia el pàrking del recinte firal? O no compta? O no és part de

la instalAlació el pàrking del recinte firal? Estàvem parlant del

recinte firal i vostè me pregunta del recinte firal i tenia 12

plantes, una torre, l’altra torre era efectivament d’oficines, la

Cambra de Comerç i la Conselleria de Comerç, Indústria. Però

això és així, per tant, no me vengui amb històries perquè primer

ni s’ha vist el projecte ni el sap i està parlant d’un tema que

desconeix per complet, perquè ni l’ha vist, ni s’ha preocupat de

mirar-lo. I si l’ha vist ha mentit aquí quan ha dit que era en una

planta, perquè el recinte firal és tot i no només una part.

Voldria que ho tengués bastant clar, no s’equivoqui en aquestes

coses perquè després un fa el ridícul. El pàrking no és una part

aïllada d’un projecte, era tot, no ho oblidi.

I efectivament jo li he tret l’exemple de Milà, no perquè és

una ciutat, perquè és el model que tenen de recinte firal, gros o

petit. El tenen dins la ciutat i en varies alçades i en aquest

moment ja estan treballant en treure-lo de la ciutat, estan tenint

el seu projecte i el fan en una sola planta, per allò que li he

explicat. Si en aquest moment ja és car el mantenir un recinte

firal de diferents alçades, d’una sola planta, imagini’s el cost

que té tenint diferents alçades i que hagi de tenir sistema intern

de transports, és a dir, escales mecàniques, etcètera. Per això ho

feim d’una altra manera i això és el que hi ha. Jo comprenc i me

pareix molt bé que a vostè no li agradi el model que planteja el

Govern en aquest moment, perfecte, però pensar diferent és

especular? Pensar diferent és requalificar? Vostè està

obsessionat, qui està obsessionat és vostè, el Govern no està

obsessionat. I li ho he dit ben clar, la prioritat és a l’àrea de Son

Ferriol, i si no es pot trobar a Son Ferriol serà a una altra àrea.

I es fa de la manera més transparent possible. La llei no exigeix

que per convidar, una vegada que s’ha declarat desert, per la

contractació directe es publiqui en cap medi, el Govern, o

l’administració, qui sigui, pot buscar directament els venedors

i no ho hem fet, hem fet un anunci en els medis de

comunicació, establint uns terminis perquè tothom pugui

concórrer. 

I després m’ha dit que nosaltres ho basam en carreteres

inexistents. I qui li ha dit això? No ho veu que és vostè qui està

obsessionat? Qui li ha dit que estam basant la ubicació d’aquest

recinte amb el futur segon cinturó de ronda, o en carreteres? Jo

no n’hi he parlat per res, ningú, jo no he sentit parlar-ne a ningú

d’aquest tema. Ja li he dit, en funció de les infraestructures que

hi ha avui, avui i així com estan Sr. Ramon. Per què es tria una

zona rústica? Sr. Ramon, vostè creu que podem comprar 40,

50, o 100.000 de sòl urbà? Hi són? I a quin preu? Vostè és el

que em parla d’estalvi? Per favor! Vostè vol ser coherent i

vostè vol ser... i la que vostè m’assenyala costava 1.000 milions

de pessetes. La ubicació que vostè m’assenyalava del parc de

Llevant costava 1.000 milions de pessetes i aquesta té el preu

màxim de 400. Ens estalviam 600 milions de pessetes, li pareix

bé? Procuri ser més rigorós i més seriós i quan vulgui fer

especulacions i quan vulgui fer falses imputacions s’asseguri bé

del que diu, perquè vostè sap que a Eivissa solem dir que el que

assenyala amb un dit a un altre se’n marca 4 cap a ell i és el que

vostè està fent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.5) Pregunta RGE núm. 1441/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a coordinació per al gasoducte.

Per formular la pregunta RGE núm. 1441/05, sobre

coordinació per al gasoducte, intervé el diputat Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, me pareix que és a la

Llei de pressuposts del 2004, a la llei d’acompanyament es va

modificar la Llei de carreteres per permetre la instalAlació de

determinades xarxes d’equipaments dins les zones de servituds

de les carreteres. Això ja era un projecte que el govern anterior

havia intentat dur a terme i per problemes de terminis no es va

aconseguir, i crec que, amb bon criteri, es va modificar la Llei

de carreteres en aquesta legislatura.
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Ara és a exposició pública el Pla director sectorial d’energia

i preveu, encara que no sigui un pla definitiu, però preveu, jo

crec que amb molt bon criteri, la construcció del gasoducte

Palma-Cala Ratjada, com a futur enllaç cap a Menorca,

independentment de si al final es connecta amb Menorca o no,

que sí que també hi estam d’acord que s’hauria de connectar,

és evident que això permetrà la ramificació i estendre el gas

natural cap a tota la comarca i cap a tots els municipis que estan

al costat d’aquest eix.

Bé, coincideix en aquest moment que es realitza el projecte

de desdoblament de la carretera Palma-Manacor, una primera

fase fins a Montuïri, però ja han sortit a exposició pública les

expropiacions d’una segona fase Montuïri fins a Manacor. I

aleshores nosaltres pensam, des del PSM, que en aquest

moment hi ha una gran oportunitat per a ja projectar, fer la

reserva de terrenys i, si fos possible, naturalment amb la

complicitat d’ENAGAS, començar aquesta obra. Ara, això

necessita una coordinació entre les dues administracions, la

titular d’aquesta carretera, que és el Consell de Mallorca, i la

Conselleria d’Indústria, Comerç i Energia, i aleshores voldríem

saber si ha iniciat aquesta coordinació i si és possible preveure

aquesta construcció al mateix temps que es realitzen aquestes

obres. Pensin que amb això podríem tenir un estalvi econòmic

important i podríem avançar uns anys aquesta obra, li deman,

aquesta és la nostra intenció amb aquesta pregunta.

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):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, jo quasi aquesta

pregunta l’entenc més com a un suggeriment, molt interessant,

que no com a una pregunta. Jo crec que és adequat pensar en

això i és important. Què passa? Vostè també ho coneix perquè

ha estat a l’administració i coneix com funciona.

Bé, efectivament, l’any passat vàrem establir la modificació

a la Llei de carreteres, no només per a aquesta instalAlació

futura, sinó fins i tot per al traçat del gasoducte que se suposa

que en el 2007 ha d’estar llest, el que està aprovat ja en el Pla

energètic no només de les Illes Balears, sinó també nacional.

En principi, el que feim és una proposta, en aquest moment la

derivació fins a Cala Ratjada i fins a Alcúdia és una proposta

que ha de ser aprovada definitivament si tots ens posam

d’acord. Vostè sap i jo ho reiter, perquè crec que és important,

que és voluntat de la conselleria que aquesta revisió la facem

entre tots. Jo ahir, en aquesta mateixa sala, deia que, a

instàncies de la consellera, perdó, de la diputada Sra. Rosselló,

li comentava que no només esperava alAlegacions, sinó que,

possiblement, doncs quan faltin 20 dies o un mes perquè acabi

el termini d’alAlegacions, jo procuraria entrevistar-me amb tots

els representants dels grups polítics del Parlament, perquè no

me basta una simple, unes alAlegacions que són com a una cosa

freda, sinó que voldria compartir amb els representants dels

grups que tenen representació parlamentària, valgui la

redundància, per tancar, per pactar el que ha de ser la revisió

del Pla energètic. Clar, això tardarà uns mesos, tancar el termini

de revisió, perdó, d’exposició pública, crec que s’acaba a finals

del mes d’abril i després té uns tràmits.

Aquesta ampliació ja significa, es fan la idea, aquesta

ampliació no és la paraula adequada, aquesta proposta de nou

traçat del gasoducte, tant a Alcúdia com a Cala Ratjada i la

seva posterior connexió amb Menorca, el que fa és una

proposta evidentment, com dic, que si entre tots l’aprovam, la

mantendrem, però que, a més, signifiqués la reserva de sòl

necessari de cara al futur, per evitar, precisament, problemes

més endavant. Ara bé, primer, falta que s’aprovi definitivament

el Pla sectorial de les Illes Balears, i segona, falta que

s’inclogui dins la revisió del planejament nacional. Per què?

Perquè aquests dos traçats o aquestes dues variants del

gasoducte s’inclouen com a elements de transport i per tant a

càrrec del Sistema de Gas Nacional.

En aquest moment encara no s’han iniciat les converses

formals per part del Ministeri per a la revisió del Pla energètic,

dic mentida, crec que hi ha hagut una primera reunió amb tots

els departaments autonòmics per intentar posar en marxa

aquesta revisió. La nostra voluntat és presentar-ho, que ens ho

aprovin, que jo crec, jo som optimista, però jo crec que és una

qüestió raonable, i si aquí a Balears estam tots d’acord, doncs

difícilment ens diran que no. El problema és llavors que el

Ministeri, o entre tots, perquè aquí no es tracta de passar la

pilota un a l’altre, entre tots puguem acordar unes dates

adequades i que ens venguin bé.

Per què li cont tota aquesta història? Perquè el problema

que tenim amb aquest suggeriment, que me pareix

interessantíssim i molt raonable, és precisament lligar les dates

d’execució d’una obra i de l’altra. Jo no sé exactament quan

s’iniciaran les obres del desdoblament, sí sé que aquesta

proposta de segona xarxa del gasoducte doncs té encara

bastants passes administratives per pugui acabar sent definitiva

i que vinculi.

No he parlat amb ENAGAS, no he parlat encara amb

ENAGAS d’aquest tema, entre d’altres raons perquè això, en

ser una instalAlació de transport, entenc jo que l’hauria

d’adjudicar el Ministeri, i clar, n’hauríem de parlar els tres, el

Ministeri, ENAGAS i Conselleria, perquè si no seria una

descortesia cap al Ministeri i, a més, el Ministeri podria dir,

escolti’n, vostès pactin el que us doni la gana que aquí la

competència és nostra i s’ha de fer (...) Sí que tenc previst, una

vegada que tenguem, per dir-ho així, tancat el termini de

presentació d’alAlegacions a l’exposició pública, i a la vista del

que es digui, és a dir, si estam tots d’acord a mantenir aquesta

proposta, llavors sí que tenc interès en explicar-ho al Ministeri

i explicar-ho també a ENAGAS, que a causa d’aquestes obres

poguéssim aprofitar i tenir ja la preinstalAlació, que es pot dir,

en el tram que es construeixi de carreteres.

Fins llavors me pareix una mica aventurat plantejar-ho, però

ja li dic que me pareix una qüestió summament interessant i

raonable.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No, jo entenc perfectament que estan

amb un projecte que encara és a exposició pública, que intervé

una administració estatal, però jo insistiria que com a mínim

intentar que el Consell de Mallorca, ja amb la planificació de

les instalAlacions preveiés deixar lliure el corredor per a la

instalAlació del gasoducte.

Pensin que també el Consell de Mallorca ha tret un concurs

públic per a determinades instalAlacions de telecomunicacions

i ara també és a exposició pública el Pla director sectorial de

telecomunicacions, que precisament preveu que qualsevol

projecte de carreteres haurà de preveure els corredors per a

instalAlacions de xarxes de telecomunicacions.

Aleshores jo crec que aquest és l’esperit correcte i que tots

compartim, ara, les carreteres fan molta via i la resta de

projectes van més poc a poc. I del que es tractaria és en aquest

moment, ja li dic aquí, li parl de coordinació amb el Consell de

Mallorca perquè quan planifiqui autopista o desdoblament,

carreteres, vull dir, perdó, xarxa de telecomunicacions, també

prevegi el corredor per al gasoducte. I quan parl del Consell de

Mallorca també podríem parlar de l’obra, que ja és titularitat

del Govern i que aquí sí que és més fàcil la coordinació amb la

Conselleria d’Obres Públiques, per a l’eix Inca-Alcúdia, que és

el que també està en marxa en aquest moment.

Bé, la pregunta era aquesta, una instància que vostè actuï de

coordinador entre les distintes administracions per intentar

optimitzar els recursos, territori i guanyar temps. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Sampol, li he de dir que

coincidim plenament pel que fa a la idoneïtat de tractar

d’estalviar temps i diners amb aquesta obra i tractar de

coincidir l’execució material i si no l’execució material,

almenys tenir les reserves no només de sòl, sinó el que sol

denominar-se com a preinstalAlació per poder-ho fer.

Ja li dic, la meva previsió era fer-ho d’aquesta manera;

evidentment, com és molt natural, s’ha de comptar amb el

conseller de Mallorca, perquè és el titular de les carreteres, és

el titular d’aquest projecte, però jo no crec que hi hagi massa

problema en la seva colAlaboració, al contrari, crec que per a

aquest cas no hi ha cap problema.

L’única dificultat que li explic, és el que li explicava

d’aprovació definitiva del Pla energètic amb la seva inclusió

dins el Pla nacional i que llavors les diferents administracions,

inclosa la central, doncs també poguéssim tancar aquest tema.

I saber segur que qui ho havia d’adjudicar havia de ser, perdó,

qui ho havia de tenir havia de ser ENAGAS, perquè clar,

ENAGAS només té l’adjudicació fins a Son Reus, fins a Cas

Tresorer i de Cas Tresorer a Son Reus, però no en té més, no té

altra adjudicació. Tota la resta, com que ha vengut afegit ara

com a proposta, doncs com és molt natural no ho té.

I és una mica aventurat parlar de què hagi de ser

necessàriament ENAGAS, perquè tal vegada es treu a concurs

i no s’adjudica directament com s’ha fet aquesta vegada, perquè

així estava establert al Pla nacional. En fi, pot haver-hi

circumstàncies que modifiquin aquest tema. Però

independentment de les seves dificultats, crec que és molt

raonable i crec que és encertat plantejar que hi hagi certa

coordinació en l’execució de les obres de carreteres o d’altre

tipus d’infraestructures amb les del Pla energètic o d’altres

plans que es vulguin fer en el futur.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Esgotat aquest punt, només queda agrair la presència del Sr.

Conseller de Comerç, Indústria i Energia.

I. Proposició no de llei RGE núm. 635/05, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació d'un

recinte firal a Inca.

I a continuació, passam al segon i darrer punt de l’ordre del

dia, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.

635/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ubicació

d’un recinte firal a Inca.

Per tal de defensar-la, té la paraula la Sra. Diputada Patrícia

Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. La Proposición no de ley que presenta el Grupo

Socialista viene avalada por una moción que se debatió en el

plenario del Ayuntamiento de Inca y que fue aprobada por

todos los grupos con representación en el mismo. Este dato

tiene que estar presente en el debate de esta proposición,

porque uno de los puntos aprobados fue precisamente que se

remitiera a todos los grupos parlamentarios y que pudiera ser

discutida en esta comisión.

Cuando nuestros compañeros de Inca nos transmitieron su

intención de presentar una moción para que se construyera un

recinto ferial en Inca, nosotros entendimos que era una buena

propuesta, por varios motivos. En primer lugar, sabemos que

Inca es un municipio con más de 28.000 habitantes, situado en

el centro de la isla; su situación geográfica le permite tener

unas óptimas comunicaciones, tanto por carretera como por

tren, así como la proximidad al aeropuerto y cuente en sus

cercanías con zonas hoteleras que permiten a los visitantes y

expositores poder alojarse en ellos. Tiene un importante tejido

industrial, principalmente calzado, y que es precisamente esta

industria la que está atravesando una recesión importante. Una

iniciativa como la que presentamos hoy, podría incentivar no

sólo esta industria sino otras que pudieran instalarse en la zona.

Hay que recordar que en el Plan Territorial de Mallorca se

recoge la necesidad de impulsar esta comarca, junto con otras,
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que no tienen un desarrollo turístico y es una manera de poder

paliar esta desventaja. No tengo que recordarles a los miembros

de esta comisión que somos islas cuya principal actividad es el

turismo y que la mayoría de los ingresos que tenemos

provienen del sector. Una manera de poder descentralizar,

digamos, esta influencia del turismo, sería apoyar y fomentar

otras actividades que permitieran diversificar y alejarnos de

esta dependencia. El Plan Territorial también contempla la

necesidad de descentralizar ciertas actividades de Palma,

precisamente para evitar que sea la capital la que soporte toda

la presión demográfica por ser la que recoge todos las

principales infraestructuras.

En cuanto a la construcción del recinto ferial, todos

sabemos que permite que los empresarios se motiven en el

momento de la exposición de sus productos. Está demostrado

que las actividades feriales comportan a las empresas

beneficios, no sólo económicos sino también de aprendizaje y

comunicación; permiten el desarrollo y consolidación de los

servicios complementarios, tanto de restauración como de

alojamiento y comercio, siempre que se desarrolle una feria,

una muestra, una exposición, los negocios de la zona aumentan

sus ingresos y por tanto beneficios para toda la zona. Incentiva

la participación y la competencia, ya que las demostraciones

tienen que ofrecer novedades, esto es innovación para las

empresas que deben mantener una constante actitud de ofrecer

nuevos productos capaces de satisfacer las necesidades de los

compradores. Se genera actividad extra, relacionada con la

preparación de la feria, lo que repercute en la contratación de

trabajadores para la organización del evento, lo que ayuda a

nuestra economía, cada vez más estacional, generando trabajo,

aunque no continuo, pero que sí es bien recibido, sobre todo

por la juventud que puede compaginar los estudios con este

tipo de actividad.

En Inca, además, se dispone de solares municipales que se

pueden utilizar para albergar este recinto. En la moción que se

presentó por parte del Grupo Socialista de Inca, se propuso el

Cuartel General Luque, por ser un espacio de propiedad

municipal y que se encuentra al lado del polígono industrial de

la ciudad, que además dispone de aparcamiento suficiente y

está próximo a las carreteras de acceso a la ciudad. Si esta

ubicación no se considera idónea, también existen solares en

los sectores urbanizables 2 y 1, donde se podría construir el

recinto ferial.

Todos los argumentos expuestos corroboran que la

iniciativa presentada por nuestros compañeros no es una idea

sin sentido y utópica, tiene unas bases sólidas para que esta

comisión apruebe esta proposición.

Quiero dejar claro un tema, no estamos pidiendo que se

construya el anunciado y deseado recinto ferial de Palma en

Inca, quiero que se entienda, estamos hablando de un recinto

ferial en Inca y otro en Palma. Esta isla dispone de actividad

suficiente como para que se puedan construir los dos recintos.

No vamos a entrar a discutir el tema de Palma, además, hace un

momento ya se ha debatido aquí con preguntas y el conseller ya

ha dado las respuestas que ha considerado oportunas; nosotros

lo que estamos haciendo es que proponemos que se haga uno

en Inca y que se tenga en cuenta que esta propuesta de acuerdo

no establece fecha de ejecución, entre otros motivos porque

sabemos que en el presupuesto la Conselleria de Energía,

Industria y Comercio no se contempla partida para este

proyecto, y eso que nuestro grupo presentó una enmienda a los

presupuestos para que se incorporara. Como fue rechazada,

sabemos que no se podrá poner en marcha este año, pero sí se

puede aprobar la proposición y que se incluyera en el

presupuesto de. 2006 para el 2007, así podría estar listo en este

año.

Estamos hablando de más de dos años, a partir de esta

propuesta. No se nos puede acusar de ir con prisas, ni de querer

adelantarnos al proyecto de Palma, que puede estar listo antes,

eso si se consigue el terreno idóneo, que, como digo, ya es un

tema que depende exclusivamente de la conselleria.

Los argumentos expuestos en esta intervención son más que

suficientes para que sea aprobada esta proposición. Les

recuerdo además, de nuevo, que viene del consenso del

Ayuntamiento de Inca. Sería difícil de explicar por parte de

alguno de los grupos aquí presentes que se rechazara cuando

tuvo el voto unánime de los partidos en Inca. Espero y confío

que no sea así y que sea aprobada por todos.

Es una proposición en positivo, que además reitero y vuelvo

a leer el punto de propuesta de acuerdo, que el Parlamento de

las Illes Balears insta al Govern de las Illes Balears a construir

un recinto ferial en el municipio de Inca atendiendo a la larga

tradición industrial y comercial del municipio, y en la

importancia que tendría para el desarrollo de la ciudad el

mencionado proyecto, además del acuerdo unánime que existe

entre todas las fuerzas políticas del municipio de Inca. Espero

que en esta comisión también reciba el apoyo unánime de todos

los grupos y que sea aprobada. 

Muchas gracias.

(Petita pausa)

EL SR. PROHENS I VICENS:

El president supòs que no estarà molt a entrar.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida té la paraula

el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per dir que el

nostre grup dóna suport a aquesta proposició presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, i que li desitjam que sigui

aprovada per tots els grups, encara que en tenim certs dubtes,

ja que en aquest cas sembla ser que el recinte firal no serviria

per ocupar nou sòl rústic, i això sembla ser que no agrada

massa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM té la

paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que en els termes en què

està presentada aquesta proposició no de llei se li ha de donar

suport, atès que ve d’un acord unànime de l’Ajuntament d’Inca

i que no exigeix uns compromisos de temps ni de pressupost al

Govern. Existia una planificació, que era construir el recinte

firal de Palma, que entenem que és el més urgent, perquè

realment l’edifici actual ha quedat obsolet des de fa bastants

d’anys, hi havia una previsió fins i tot amb cofinançament

compromès de la Unió Europea per construir un recinte firal a

Manacor amb la intenció de donar un nou impuls a una

indústria que està amb un cert perill d’amenaça, que era

bàsicament la indústria del moble i la de la perla, però jo crec

que una altra capital de comarca com és la d’Inca, dins una

zona eminentment industrial com és el Raiguer, bressol de la

indústria de la pell i del calçat, també requereix que en un futur

no massa llunyà pugui comptar amb un recinte firal.

Amb aquest esperit, per tant, donam suport a aquesta

proposició del Grup Parlamentari Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el representant del Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que el Partit

Popular no està en contra de construir un recinte firal a Inca,

però el que passa és que pensam, estam convençuts que aquest

no és el moment oportú. No és el moment oportú perquè la

política firal del Govern, i ens podríem reiterar a les paraules

que ha dit el Sr. Conseller contestant una sèrie de preguntes fa

un moment, com deia la política firal del Govern passa

imprescindiblement per la construcció d’un nou recinte a

Palma. 

Aquest és un aspecte prioritari ateses les circumstàncies que

travessen les distintes fires que se celebren aquí a Mallorca. Al

principi, quan s’inicien les primeres fires, podíem dir que els

expositors toleren i accepten segons quines mancances i

deficiències, però una vegada que les fires es van consolidant,

cada vegada són molt més exigents amb la institució. En

aquests moments tenim, idò, un recinte firal molt deficient, que

no entrarem aquí a anunciar-ne les deficiències, però que sé ben

cert que totes les senyores i els senyors diputats en són prou

conscients, per tant un recinte que no pot prestar els serveis que

demanen avui els expositors.

Que se’n podrà construir un, de recinte firal a Inca? Jo pens

que sí, per què no?, però, com dic, avui la prioritat és Palma i

Fires i Congressos té la urgència, la necessitat, el Govern, de

construir aquest recinte a Palma, si és possible, com és evident,

i em reiter una vegada més a l’exposició que ha fet fa un

moment el Sr. Conseller.

Bé, a l’exposició de motius i aquí avui s’ha dit per part de

la proposant d’aquesta proposició no de llei que amb el recinte

firal a Inca es potenciaria la indústria d’Inca, bàsicament, o

molt concretament la indústria del calçat i de la pell. Bé, jo he

de dir que això no és cert; és a dir, queda molt bé dir-ho, però

això jo ho he de negar rotundament. Avui el món de les fires

està canviant cada vegada més; cada vegada hi ha menys fires,

i a més a més les que queden cada vegada són més importants.

Una fira de calçat o una fira de confecció i moda en pell aquí

a les nostres illes és pràcticament impossible; avui les fires de

calçat, tret de Milà, Dusseldorf i la moda de calçat a Madrid,

amb els dos circuits, d’hivern i d’estiu, és a dir, el març i el

setembre, són bàsicament les fires, i no n’hi ha més. Una fira,

si no hi ha una concentració important d’oferta, està

condemnada al fracàs. Avui els industrials seleccionen molt les

fires, perquè anar a una fira suposa una despesa important i

seleccionen precisament aquelles fires més importants on hi ha

més concentració d’oferta, on l’oferta que poden donar als

futurs compradors és més important, i això fa precisament que

hi hagi més visitants, és a dir, que més concentració d’oferta el

que fa és crear encara més demanda, és a dir, que la mateixa

oferta el que fa és que encarrega la demanda.

Per tant intentar una fira de calçat aquí a les nostres illes és

molt difícil. I en pell també, ja es va intentar i es va fer; els

primers anys d’IFEBAL es va crear una fira que era Europiel,

una fira que a més a més va anar molt bé al principi i que va fer

molta competència, per cert, a Piel España de Barcelona, però

Europiel va ser una fira que era costosíssima i es va haver de

deixar de fer. El mateix que Piel España de Barcelona, que ha

fracassat totalment i només n’hi ha una avui en pell a Espanya,

que és la fira Moda de Madrid. I per citar un altre exemple

també les grans dificultats que té, per exemple, Eurobijoux, és

a dir, Madrid, Madrid-Maó, que consten moltíssim els esforços

que s’han de fer per mantenir aquesta fira.

Per tant jo he de dir que queda molt bé, que aquest recinte

potenciaria la indústria queda molt bé, però en definitiva no és

cert. Però en fi, això és un debat que podríem tenir en un altre

moment però em disculparà el president, però no he pogut

deixar de tocar aquest punt perquè crec que és important.

Allò que sí és cert és que un recinte contribuiria a impulsar

l’economia d’Inca i de la comarca, cert, però un recinte firal

crea activitat i aquesta activitat econòmica la crearà tant si és a

Inca, a Palma, o a qualsevol indret. Això no ho podem negar,

i és evident que l’Ajuntament d’Inca votàs per unanimitat

aquesta proposta. Jo pens, idò, qui és que no votaria a favor

d’una proposta com aquesta?

(Rialles)

Qui no votaria a favor que el Govern li construeixi un

recinte firal en el seu municipi? Jo pens que ningú votaria en

contra del fet que en el seu municipi s’hi construís un recinte

firal. Segur que Marratxí, sa Pobla, Calvià, Llucmajor o

qualsevol municipi de Mallorca segur que votaria a favor el seu

consistori si el Govern li construeix un recinte firal en el seu

municipi, però insistesc que avui la prioritat en la política firal

és que es construeixi el recinte firal de Fires i Congressos el

més aviat possible i que es construeixi a Palma. Aquest és

també el nostre posicionament com a partit i reiter una vegada
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més que el Partit Popular no estaríem en contra que es

construeixi un recinte firal a Inca una vegada que aquesta

prioritat, que és construir el recinte firal de Fires i Congressos,

el recinte que necessita Fires i Congressos estigui construït.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contradiccions té la paraula la

portaveu del grup proposant, i aquesta presidència li demana

disculpes per la meva absència d’abans, al grup proposant i als

altres grups.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Disculpas aceptadas. En primer lugar creo que en la

exposición de motivos tanto de la proposición no de ley como

cuando yo he intervenido he dejado claro que esta proposición

no de ley no tiene una fecha de ejecución. Nosotros no estamos

diciendo que en el 2006 esté construido un recinto ferial en

Inca; nosotros estamos diciendo que se construya. Sabemos que

hay prioridad por parte del Govern, y yo creo que por parte de

todos los grupos, de que se construya un recinto ferial aquí en

Palma porque entendemos que es una necesidad que ya debería

haber estado resuelta hace años, pero ya que no se ha hecho,

nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta de futuro:

que se haga el de Palma cuando esté todo listo, o sea, cuando

se hayan resuelto todos los temas de concursos, de terrenos y

tal, pero eso no significa que para nada se pueda decir que no

se construye un recinto ferial en Inca.

Yo creo que el Sr. Diputado del Grupo Popular o no ha

querido escucharme o no me ha querido entender cuando lo

hemos dicho claramente. No estamos aquí diciendo que

substituyamos el de Palma por el de Inca, no, estamos diciendo

que se construya, entre otras cosas porque usted lo ha dicho:

era una propuesta avalada por todos los grupos del

Ayuntamiento de Inca y, bueno, en eso de que todos los

ayuntamientos votarían una propuesta así yo no estoy de

acuerdo; yo creo que los ayuntamientos son conscientes de sus

limitaciones y de sus capacidades, y entiendo que, bueno, que

hay que ser responsables, y yo creo que el Ayuntamiento de

Inca actuó de manera muy responsable, tanto en el propuesta

como en la votación. 

Estamos hablando de que un recinto ferial sí aumenta una

actividad económica en la zona. Yo no estoy hablando de que

se haga una feria de calzado, ¿eh?, esto es otra cosa. Yo estoy

hablando de que es una industria que está ahí y que todo lo que

se mueve alrededor de un recinto ferial impulsa la economía de

la zona. O sea, yo para nada he dicho que se haga el recinto

ferial para que luego se haga una feria de calzado, o sea,

entiendo que ese recinto ferial tendría que abarcar muchísimas

otras ferias, exposiciones, muestras, etcétera, no solamente

referidas al tema del calzado, porque de hecho en Manacor, por

ejemplo, una de las propuestas también era para activar lo que

es la industria del mueble en Manacor. Por tanto yo creo que

son dos cosas diferentes. 

Nuestra propuesta es un recinto ferial en Inca, no hay fecha,

no estamos diciendo que se construya el mes que viene porque

entendemos que esto necesita una planificación, necesita

además que se incorpore en el presupuesto de la Conselleria de

Industria, Comercio y Energía el dinero suficiente para llevarlo

a cabo. Nosotros ya lo hicimos en el 2006; fue rechazado;

bueno, pues lo presentamos como una propuesta aquí. No sé

exactamente qué va a votar su grupo, no lo sé porque no se ha

posicionado en cuanto al voto; lo que sí está claro es que

entiendo que no será fácil de explicar si ustedes votan en contra

ante la ciudadanía de Inca que su ayuntamiento lleva adelante

una propuesta y luego llega esa propuesta al Parlamento,

cuando uno de los puntos, además, de la moción era que se

planteara en el Parlamento para que estuviera apoyada por los

grupos con representación en este parlamento, y ahora si

ustedes deciden votar en contra no entiendo que la explicación

que se les pueda dar es que se dé prioridad al de Palma; es que

eso no quita..., dicen que lo cortés no quita la valiente, y en este

caso el hecho de que se apruebe esta proposición no implica

que no se vaya a tener que hacer el de Palma o que se le dé

prioridad al de Palma. Yo entiendo que son totalmente

compatibles, tanto un proyecto que ya está -se supone-

adelantado y tal, y un proyecto que tendría que ser considerado

por la conselleria para que se pudiera ejecutar.

Por lo tanto, bueno, reitero que nuestro grupo..., y dar las

gracias a los otros grupos que apoyan esta proposición y,

bueno, que entiendo que en el caso de que salga aquí en contra,

que no salga adelante esta proposición, pues será muy difícil de

explicar por parte del grupo que no la apoye, porque entiendo

que no es ninguna idea descabellada, que es una proposición en

positivo, que busca ideas de futuro, que busca proyectos de

futuro y no busca el decir “esto es lo que hay y no vamos a

avanzar”; no, no, todo se puede ir adelantando y entiendo que

por parte del grupo que no decida apoyarla será difícil de

explicar, sobre todo a los ciudadanos de Inca, con un alcalde

que además es del Grupo Popular, que es el del Partido

Popular, y que además en su municipio aprobó y apoyó esta

moción.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Passam, idò, a la votació de la

proposició no de llei 635/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Vots a favor, 6; vots en contra, 9;

abstencions, 0.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

635/05. 
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I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi

més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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