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EL SR. PRESIDENT:

Començam la comissió del dia d’avui i en primer lloc

demanar si hi ha substitucions?

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sr. President, Aina Salom substitueix Carme Garcia i

Querol.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. President, Xisco Molina substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més? Gràcies.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a

les preguntes RGE núm. 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965,

3966 i 3967/05. Assisteix l’Hble. Conseller d’Economia,

Hisenda i Innovació Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell,

acompanyat de la Secretària General Sra. Dolça Garcia

Caballero.

I.1) Pregunta RGE núm. 3960/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a euroregió de referència.

Per formular la pregunta RGE núm. 3960/05, relativa a

euroregió de referència intervé la diputada Sra. Salom i Soler,

autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc donar les gràcies al

Sr. Conseller per la seva presència i a partir d’ara començaré a

exposar la meva bateria de preguntes.

En primer lloc Sr. Conseller, no sabem quina és la seva

euroregió de referència central. Per aquest motiu ens agradaria

saber, ja que aclariria moltes coses, quina és l’euroregió de

referència per al Govern de les Illes Balears. Li diré que per a

nosaltres una euroregió referencial seria per exemple l’Euram

i aquells projectes que serveixin per enfortir tot l’arc

mediterrani. Tot i que els nostres motius són molt explícits,

farem una petita repassada de tots aquests anys que han passat

des de què es va iniciar la descentralització d’Espanya i de

França, s’ha pogut constatar que allò que són els governs

regionals juguen Sr. Conseller un paper insubstituïble a l’hora

de generar un desenvolupament econòmic que tengui en

compte les especificitats dels seus territoris. Tanmateix Sr.

Conseller i a escala regional, no sempre és suficient per

afrontar els nous reptes d’una Europa ampliada i d’una

economia mundial globalitzada. 

Ja fa anys que a Europa algunes regions han donat una

passa important, que és la creació de les euroregions que

transcendeixen les fronteres estatals, unint les forces del seu

territori i de la seva ciutadania per poder assolir un més gran

potencial. Dins una escala mundial la competència per a les

nostres economies és cada vegada més dura, una ampliació de

la Unió Europea a l’Est i la liberalització dels intercanvis dins

l’àmbit mediterrani obri noves oportunitats, però també suposa

un repte sense precedents. Per tot això Sr. Conseller i per donar

a les nostres regions un nou protagonisme, caldria assolir junts

una massa crítica. 

Per tot això és aquesta pregunta concreta. Quina és

l’euroregió de referència per al Govern de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller

per contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, moltes de les

afirmacions que vostè ha fet manifest ja abans de res la meva

coincidència. I concretant en la pregunta que vostè m’ha fet, el

Govern no ha pres cap euroregió concreta com a referència,

(...), si bé s’han estudiat distintes euroregions. Però enteníem

que les particularitats no feien que no poguéssim concretar amb

una, podríem dir que se va estudiar per exemple la del nord de

Portugal-Galícia, se va estudiar la regió sueca amb les illes

daneses per ser també una regió continental i unes illes, la del

nord d’Itàlia.

En qualsevol cas el Govern va prendre la determinació de

formar part d’aquesta euroregió, per allò que vostè deia

d’aquesta massa crítica, de poder tenir més influència

mitjançant aquesta unió d’aquestes 5 regions que en aquest

moment participam i poder arribar més a Europa. També s’ha

de dir que a l’acta mateixa de l’euroregió, se va firmar el 29

d’octubre del 2004, se determina que neix aquesta regió amb

aquests territoris, ja coneguts, però que a més té vocació
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d’obertura i de cooperació cap a tot l’arc dels Pirineus i

Mediterrani, és a dir, des d’Itàlia fins el Magrib, incloent un

poc les valls dels grans rius, l’Ebre, el Garona i el Roina. És a

dir, la regió se crea amb aquestes 5 regions, però se deixen les

portes obertes i ja d’una forma permanent, o sigui per a

projectes aïllats i més concrets que ha de tenir cap a la

Mediterrània occidental. Aquest és el model que creim que hem

de tenir cap al futur i això, a part de ser postura del Govern

balear, està assumida per la resta de regions que vàrem firmar

l’acta de dia 29 d’octubre.

Per tant, no és un model un concret, però se va estudiar. I

creim que aquesta euroregió ha d’anar convertint-se en la regió

de l’arc mediterrani occidental, sigui de forma permanent, o

sigui amb forma de projectes puntuals perquè evidentment cada

comunitat autònoma o cada regió és lliure d’adherir-si o no i

això ho hem de respectar. Però sí creim que quanta més massa

crítica tenguem, amb paraules seves, més potenciarem les

sinèrgies de l’euroregió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar Sra. Salom? Té

la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. Conseller. Valor la resposta que m’ha fet

perquè tal com jo expressava aclarirà moltes respostes que ens

fèiem perquè pensam que tot allò que és el tipus de l’euroregió

de l’arc mediterrani, des del Govern fins ara s’han donat

respostes boiroses i complexes referint-se a aquestes regions

que vostè abans ha expressat i que pensam que tenen un pes

importantíssim dins tot el context que és el sud-est europeu i

mediterrani. I sobretot per una causa important que no ha

esmentat, la dimensió demogràfica, la dimensió econòmica i

territorial. 

Tots aquests elements pensam que són molt valuosos i

caldria que el Sr. Conseller i el seu Govern pensin com seria

ara una xarxa de centres, per exemple metropolitans, de

dimensió europea i que seria una posició clau dins allò que

vostè ha expressat abans i que és la Mediterrània occidental.

Que tengués una considerable base científica i tecnològica,

vostè no ho ha expressat, però nosaltres aprofitam aquesta

pregunta i aquesta compareixença seva per fer-li veure.

S’haurien de tenir en compte per exemples universitats, escoles

tècniques, parcs tecnològics, laboratoris d’investigació, cosa

que a la seva primera exposició ho hem trobat a faltar. Seria

interessant una estructura econòmica molt diversificada, amb

indústries consolidades, també amb indústries d’emergències,

caldria que prengués nota de l’aeronàutica, les energies

renovables, les tecnologies aplicades a la farmàcia, per exemple

les biotecnologies aplicades a la medicina, a l’alimentació. 

A la seva primera resposta tot això ho trobam a faltar,

trobam que el seu Govern Sr. Conseller, amb tot el respecte,

està una mica descentrat en aquest tema. També seria

interessant les indústries de l’automòbil. També convendria que

pensessin en incloure produccions agrícoles, vitícoles i un

turisme amb una oferta molt variada durant tot l’any, ja sigui

platja, muntanya, turisme cultural, rural, patrimoni urbà,

etcètera. Tots aquests territoris d’aquesta euroregió seria

importantíssim que des del seu Govern poguessin afrontar

reptes que per a nosaltres, les illes, representen temes

fonamentals Sr. Conseller, per exemple la insularitat,

l’aïllament que presenten zones de muntanya, zones veïnes

caracteritzades per una feble densitat de població, cascs urbans

i barris en decadència, per exemple, aquí avui en dia i

darrerament tots aquests barris han sortit d’una forma important

a tots els mitjans de comunicació. I també àrees industrials en

declivi, o bé amenaçades. Totes aquestes complexitats europees

i estatals serien, pensam, molt necessàries per poder garantir un

èxit d’aquesta euroregió de l’arc mediterrani. 

Tot això m’agradaria si ho pogués explicar una mica més,

si és possible, tot el que jo li he fet referència, com pensen

afrontar des del Govern totes aquestes qüestions.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment jo li he

contestat els caires més estrictes de la pregunta, vostè me

demana la valoració més global dels objectius de l’euroregió i

encantant de contestar-li. És a dir, el pes de l’euroregió, com

vostè ha esmentat, en temes de població representa dins

Espanya el 20%, amb una població de 8 milions d’habitants. En

termes de PIB significa el 24%. I quant la regió francesa, en

població representa el 8,3% i en termes de PIB el 6,7%. Per

tant, si suméssim aquest tema veuríem que tenim una població

d’uns 13 milions d’habitants i en temes de PIB el 2,9% del

conjunt dels 2 estats, Espanya i França i el 3% en termes de

PIB. És a dir, que evidentment són xifres significatives, parlam

d’una població de 13 milions d’habitants i ens dóna més força

davant Europea. I en aquest sentit totes les dades fan que si a

més anam, com seria el desig de tots els participants d’aquesta

euroregió de l’arc mediterrani, encara tendríem més força i el

centre de gravetat de la Unió Europea no se desplaci cap a l’est

i estigui en aquesta banda.

Vostè me citava que faltava a trobar més detalls del que

volíem fer amb l’euroregió. Li explicaré un poc més quin són

els objectius, quin són els sectors estratègics de primera línia

per a una primera fase de l’euroregió. En primer lloc els sectors

amb un alt component innovador i allà on el conveni de la

recerca a la indústria i el suport de l’administració, com pot ser

l’aeronàutica, la biotecnologia, les energies renovables, o les

indústries del medi ambient, figuren com a sectors estratègics.

En segon lloc figuren els serveis. Són un sector de gran

creixement, és imprescindible una millora de la infraestructura

per als serveis de logística, els portuaris i els aeroportuaris i

també un creixement dels serveis directes a les empreses. En

aquest tema s’han de presentar no només a l’entorn de

l’euroregió sinó tota la Mediterrània occidental. És a dir,

finalment hi ha els sectors que tenen a veure amb el patrimoni
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natural i cultural i molt especialment el turisme en totes les

seves modalitats. També són importats els sectors en els quals

la qualitat i la creativitat són primordials, com poden ser la

gastronomia, la producció alimentària, la vitícola i la creació

cultural de moda o disseny. És a dir, això són els tres sectors

estratègics allà on se volen concentrar en una primera fase els

objectius de l’euroregió.

Com veu, jo crec que hi ha una coincidència perquè vostè

ha parlat de la majoria d’aquestes temes, vostè ha parlat de la

innovació, la recerca, l’aeronàutica. És a dir, figuren a l’acta

constitucional, per tant, dir que estigui tranquilAla Sra. Diputada

perquè se fa feina en la línia, en general, que vostè ha esmentat.

Per tant, hi ha coincidència entre el pensament del Govern i es

va signar a l’acta constitucional, el que li he citat és allò que

figura a l’acta constitucional, els sectors estratègics a potenciar

per part de l’euroregió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3961/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a assignacions pressupostàries a

l'euroregió.

Per formular la pregunta RGE núm. 3961/05, relativa a

assignacions pressupostàries a l’euroregió té la paraula la Sra.

Salom. 

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte, Sr. Conseller, com

fins ara s’ha pres el seu Govern el tema de l’euroregió, jo pens

que encara que a la segona part de la primera pregunta vostè ja

m’ha indicat allò que jo ja li he demanat a la meva darrera

oportunitat i ho ha fixat una mica millor, però d’entrada ja li ho

havia fixat jo. 

Jo pens que aquest tema presenta una frivolitat molt gran.

No tenim cap dubte que tots els doblers que hi dediquen fins

ara no sobre, però Sr. Conseller caldria que una política seriosa

cap a una articulació d’aquest ambiciós projecte, perquè tot el

que hem estat parlant, vostè com a conseller i jo com a diputada

i confirmam que aquest projecte d’euroregió de l’arc

mediterrani s’hauria de saldar per part del Govern amb un

comprimís econòmic més ferm, més intens i sobretot per part

de la seva conselleria, que és la conselleria dels doblers, com

tots sabem. I hauria d’abandonar per altra banda altres

iniciatives que signifiquen elitisme i que representen una

quantitat de doblers que malauradament són desviats a altres

operacions molt més assenyades per tot allò que representa el

benestar de la nostra població i en particular de les nostres illes.

Per aquesta exposició que li acab de fer Sr. Conseller, la

meva pregunta era: creu el Govern de les Illes Balears que són

suficients aquestes assignacions pressupostàries que ha aportat

el seu Govern per fer front a tots els reptes que se’n deriven de

l’euroregió i que a la primera pregunta hem afrontat vostè i jo?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment el

projecte de l’euroregió no és un projecte que es constitueixi en

un sol any, aquests objectius s’han d’anar assolint i anar cap

endavant al llarg de tota la legislatura.

Miri, el Govern de les Illes Balears ha intentat preveure els

recursos apropiats per fer front i donar l’impuls necessari per

a l’euroregió en aquesta fase inicial i garantir per part de les

Illes Balears la capacitat de dur endavant els projectes concrets

de cooperació que s’acordin. També dir-li que la primera

reunió executiva que vàrem tenir els comissionats de totes les

euroregions, se va decidir no crear cap oficina exclusiva de

l’euroregió, totes les regions se basessin en oficines ja existents

per donar-li més suport tècnic i no tenim una estructura fixa per

tenir un estalvi de la despesa corrent. És a dir, això va ser un

acord dels comissionats que varen creure que durant aquest

període 2005-2006 el sistema de funcionament seria aquest i no

d’estructures fixes. Pensam que després possiblement serà

necessari. 

En aquest sentit no s’ha creat un pressupost específic i sí

donar suport a tots els temes que vagin sortint, però no des d’un

pressupost concret. Nosaltres vàrem assumir com a tema

primordial dins dels sectors que ja hem dit, el tema de turisme

i oci. Jo crec que això va ser una gran passa perquè ens pot

permetre crear a Balears el centre de turisme i oci, un centre de

recerca de turisme i oci de referència estatal, cosa que en aquell

moment hi havia certs dubtes si aquest centre de referència

estatal de recerca en turisme i oci tendria la seu a Catalunya o

Balears, s’acorda que Balears lideri dins l’euroregió el tema del

turisme i oci i va fer que aquesta pugna que teníem amb

Catalunya d’on anava el centre de referència estatal se decantés

cap a Balears. Això ja és positiu i aquí hi haurà unes

aportacions en el moment que el ministeri concreti les seves...,

el Govern de les Illes Balears les haurà de concretar, les

complementarà en la seva totalitat i per tant, hi haurà inversions

importants. Jo crec que aquest serà un tema primordial perquè

com dèiem en el segon dels objectius, tot el tema de turisme

dins dels serveis és un tema de creixement econòmic important

i a potenciar.

Jo crec que els recursos que hem posat en aquest moment

són suficients i són els que ens han demanat per part de

l’euroregió perquè no s’han volgut estructures fixes i que ja

s’anirien posant recursos per a projectes. Evidentment en els

projectes que hem de liderar s’hauran de posar

proporcionalment més recursos i colAlaborar amb els altres. És

a dir, de moment no s‘ha quedat enrera cap projecte per falta de

recursos. Dir que se va avançant lentament perquè el sistema

triat per anar consolidant el tema no és el d’una estructura fixa

que sempre espitja més, sinó que és una estructura de

comissionats, però és el que se va decidir en l’àmbit de

l’euroregió i per als propis comissionats de funcionament.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, té la paraula per 5

minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies. Menys de 5 minuts. Sr. Conseller, jo sé des de la

meva responsabilitat que he hagut de gestionar, que sempre els

doblers són escassos, però jo trob que és molt greu i que no

sabem és a quin projectes, quins seran els doblers, quines seran

les iniciatives i quines seran les participacions efectives i on

afecten. Vostè n’ha parlat abans, del turisme, del sector agrari,

del sector vitícola, d’innovació, d’I+D, etcètera. Però en la seva

resposta Sr. Conseller i amb tot el meu respecte, li he de dir que

estic un poc decebuda perquè m’hagués agradat que m’hagués

explicat de forma més concreta quines serien les assignacions

pressupostàries a cada un d’aquests projectes. 

Ja sé que són projectes que estan oberts i que vostè de bon

grau va explicant que aniran afegint els doblers que necessitin.

Però el que trobam a faltar és la manca de precisió. Aquesta

manca de precisió no voldria de cap de les maneres Sr.

Conseller que se transformés en una opacitat informativa, seria

una cosa molt greu. Si volem tenir, pensam, una major veu dins

el concert dins allò que són les euroregions europees, serà cada

vegada més necessari que totes aquestes bones intencions que

vostè ha esmentat Sr. Conseller, donin pas a una actuació

pressupostària més clara, més decidida i que en la seva primera

resposta jo no veig enlloc.

Li agrairia si pogués afinar una mica en aquests 5 minuts

que ens queden d’aquesta qüestió, si podia fer-me alguna

assignació pressupostària d’algun d’aquestes projectes i

d’alguna d’aquestes iniciatives.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment a mi

també m’agradaria ser més concret si tenguéssim les dades,

però una euroregió no és una decisió únicament d’una d’elles

i ja he dit que l’estructura que se va triar va ser aquesta i anam

avançant poc a poc. Els projectes les ha de liderar cada una de

les regions que anirà presentant. Per tant, això no és una manca

de transparència, sinó que evidentment a mesura que les

regions presentin projectes i el seu finançament, els donarem

compte. Els projectes van més lentament del que vostè desitja,

no ho sé, però funciona d’aquesta manera.

Ja li he dit que Balears pot donar una gran passa endavant,

torn insistir en aquest tema, en el punt de liderar els temes de

turisme i oci dins l’euroregió, perquè creim que és la part més

important de la nostra economia productiva i tenim molt de pes

en aquest sentit. Jo li podria ser molt més concret en les

inversions en el centre de turisme i oci del projecte de

l’euroregió si evidentment el ministeri hagués concretat les

seves aportacions, nosaltres sí tenim quantificat aquestes

despeses. Desgraciadament la visita del secretari general de

política científica que va realitzar i que va anunciar a la seu del

Partit Socialista, me pareix, que sí donava suport a aquesta

iniciativa, va venir precedida d’una anulAlació d’una visita que

jo tenia el dijous abans, tres dies abans de la visita a Palma,

després me va dir que la faríem... I estam pendent de la visita

que ell va anulAlar per saber les aportacions. Molt concretament

en aquest projecte i que està emmarcat dins el tema de

l’euroregió, el Govern de les Illes Balears parla que és un

projecte a desenvolupar que significaran uns 2 milions d’euros.

Però evidentment necessitam conèixer la postura del Govern

central, però crec que la inversió que nosaltres farem en aquest

tema pot estar d’aquest ordre. Jo crec que dedicar aquests

recursos per a un projecte concret que poden ser més o menys,

possiblement més perquè inclourà el manteniment. Però serà el

primer pressupost de certa envergadura perquè ara tan sols és

per a despeses de funcionament normals. Jo crec que serà el

primer projecte que se concretarà. 

Per tant, el projecte que dur endavant les Illes Balears i que

ha agafat les responsabilitats Sra. Diputada, crec que serà dels

projectes que se concretaran dins l’euroregió. Per tant, jo crec

que amb total transparència la podrem informar i contestar,

simplement per poder donar les xifres exactes d’aquest projecte

que per a nosaltres és important, necessitam tenir aquesta

reunió que va anulAlar el secretari general de política científica

i després va telefonar ahir mateix demanant excuses per una

sèrie de coses que havien passat. Creim que tendrem a finals de

mes o principis de juliol una reunió, tot d’una que ell tengui

disponibilitat, jo me traslladaria a Barcelona o a Madrid, ell té

oficines a les dues ciutats, per poder-ho concretar. És a dir,

Balears tornarà a ser pionera, una vegada més, sobre aquest

projecte i jo crec que serem els primers que concretarem tot el

projecte i per tant, concretant el projecte, les assignacions

pressupostàries que vostè me demana. Tenim reserves previstes

dins la conselleria i dins Innovació de l’ordre de 2 milions

d’euros, com ja li he dit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 3962/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a foment dels factors culturals de

l'euroregió.

Per formular la pregunta RGE núm. 3962/05, relativa a

foment dels factors culturals de l’euroregió té la paraula la

diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la seva intervenció

m’ha decebut una mica perquè aquestes preguntes, com vostè

sabrà, són fetes a finals d’abril o principi de maig i tot això que
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vostè me conta de què ha passat fa una setmana de turisme i

oci, que ahir el varen trucar per telèfon i tot això. Com vostè

pot imaginar, quan jo vaig formular i vaig entrar aquestes

preguntes no havia passat res. El que jo li demanava

concretament era per part del Govern, quina aposta hi havia

important i de voluntat política per donar resposta

pressupostària important per part del seu Govern i per part de

la seva conselleria. Ja li he dit abans que la seva conselleria és

la conselleria dels doblers. I no m’ha contestat, però bé,

esperem que en aquesta pregunta tengui més sort.

L’euroregió vostè ho ha explicat abans, ja no me’n record

si era a la primera o a la segona pregunta, pretén ser un espai

flexible de cooperació entre distints actors polítics, econòmics

i socials que desenvolupen la seva activitat dins un espai que

està format, vostè ho ha dit, per les regions de Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées, Aragó, Balears i Catalunya, també

la Comunitat Valenciana i l’estat d’Andorra. Un espai que

engloba, jo el rectificaria, vostè ha dit 13 milions d’habitants,

jo crec que són 17 milions d’habitants tenint en compte els

distints mitjans d’informació, li ho puc mostrar, el president

Matas que es va reunir a l’abril i arrel de tot això se varen fer

tota aquesta bateria de preguntes dia 27 d’abril del 2005. I

aquesta euroregió no suposarà la creació de cap govern, ni de

cap tipus d’administració nova, sinó que seria o hauria de ser,

una coordinació de tots els distints nivells de govern, impulsada

de dels governs autonòmics o bé des de governs regionals. 

Aquestes opcions sobre com s’estructurarà l’euroregió

encara a dia d’avui, Sr. Conseller, estan obertes, sempre amb

una idea, la d’evitar crear, com vostè bé ha dit a una de les

seves respostes, mecanismes que siguin rígids i mantenir una

capacitat de poder generar projectes nous. La vocació final de

tota aquesta euroregió pot esdevenir amb un pol d’innovació i

de creixement sostenible basta sobretot Sr. Conseller, pensam,

amb una connexió entre centres industrials, centres científics i

tecnològics de la zona euroregional. Aquesta connexió té,

pensam, components d’infraestructures, components

empresarials, components financers, mediambientals, humans,

de formació i també com no pot ser d’una altra forma, polític

administratiu.

I n’hi ha un, evidentment, que és pel que jo li he formulat

aquesta pregunta, que és el cultural. Aquesta euroregió aspira

al fet que hi hagi una cohesió social, que hi hagi una cohesió

territorial i una projecció de la màxima diversitat possible dins

la creativitat de les seves societats. Aquest objectiu seria per

poder exercir, Sr. Conseller, si ho pensa, un lideratge de facto

dins el context de l’euromediterrània, i que sigui, a sobre,

compartit per totes aquestes regions que conformen aquesta

euroregió i esdevengui un referent bàsic, com vostè també crec

que ho ha esmentat, al sud d’Europa i a la Mediterrània i dins

un motor de creixement sostingut i compatible amb el respecte

al medi ambient.

Com veu, Sr. Conseller, tots aquests factors que li he dit

fins ara, de tota mena, tenen emperò un foment articulador de

polítiques culturals. Vostès, amb tot aquest ample ventall de

treball, pens que no saben ben bé fins ara què aportar quan

nosaltres pensam que Balears podria aportar molt a aquest

projecte cabdal per als nostres interessos. Per això la pregunta,

Sr. Conseller, seria si el seu govern fomentarà els factors

netament culturals com ara l’existència d’uns nexes comuns,

com poden ser la llengua o la història, dins una franja important

de l’euroregió mediterrània.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula per

contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo crec que, per les

referències que ha fet, que hem apostat molt clar des del

Govern dient que finançaríem aquest centre de recerca de

turisme i oci en la part que no sigui finançada pel Govern

central; és a dir, crec que aquí ens hem banyat molt. 

Quan vostè fa referència als temes culturals jo li vull insistir

que Balears dintre del repartiment de funcions en aqueixa

primera fase, que no es crea una estructura comuna, hem

decidit liderar el tema de serveis i dintre dels serveis els temes

relacionats, com li he dit, amb turisme i oci, i aquí centram els

nostres esforços. Les polítiques socials no les lideram nosaltres;

la majoria d’euroregions no és el tema que més hi dediquin en

una primera fase, és a dir, l’euroregió per les informacions que

a mi m’arriben dels comissionats vol crear primer uns nexes

econòmics i després entrar en els temes de política social i de

cohesió social. S’ha de tenir en compte, per exemple, que en el

tema de llengua, per citar-li un tema, a l’euroregió s’han donat

tres llengües com a oficials, és dir, que es poden enviar

documents tant en francès, com en castellà, com en català; per

tant tampoc no hi ha una unitat de criteri en la llengua. En

qualsevol cas sí que des de Balears donarem suport a totes les

iniciatives per afavorir aquesta colAlaboració destinada a la

diversitat cultural, a promoure aquest multiculturalisme

d’aquestes regions, i a intentar preservar tot el patrimoni

històric i cultural que compartim en tots aquests aspectes.

Crec que també ha fet referència a aquest tema. Li he de dir

que sí que hem avançat en un punt que jo consider important,

ja que el fet és que la gran majoria d’euroregions no fan

referències explícites de contribució, de colAlaboració entre les

universitats i els centres de recerca. En aquest sentit, que també

jo crec que té a veure molt la universitat en tots els temes

culturals, podrà donar molt de suport, des de l’euroregió s’ha

considerat important aquest tema de les universitats i dintre de

la primera quinzena de juliol, segons la informació que jo tenc,

que vaig rebre, es vol fer una primera trobada de totes les

universitats que estan integrades dins l’euroregió per

colAlaborar d’una forma transfronterera; és a dir, que jo crec

que no significa que tot l’esforç que hàgim de fer en temes de

política social estiguin centrats dins la universitat, ni molt

manco, però sí que també en temes de recerca, i es vol posar un

punt en comú a les universitats, i això és una cosa que, segons

les referències que ens consten, no sol ser molt freqüent dins

l’euroregió. 

En aquest sentit li he d’anunciar que estam donant passes,

o l’euroregió està donant passes, en aquest cas liderat -perquè
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li correspon a ella- liderat per Catalunya, per a aquesta primera

trobada que aplegarà 20 universitat, si no ho record malament,

aproximadament, tant de Catalunya, evidentment, com de

Balears, la nostra universitat, i de les regions franceses, la de

Perpinyà, concretament. És a dir, que hi haurà una trobada

d’universitats en què es debatran molts d’aquests temes. No

està concretada la data, però segons el que nosaltres hem rebut,

en aquest cas, com li deia, crec que ve de la Conselleria

d’Universitats de Catalunya, idò ens proposen una trobada

d’aquestes 20 universitats per als primers dies de juliol, i jo

crec que molts d’aquests temes s’han d’afrontar no des d’un

punt de vista de govern, sinó també des d’aquest punt de vista

del fet que tenguin un paper dintre de l’euroregió les

universitats. 

Això s’ha comunicat a la universitat i estam segurs que la

universitat participarà en aquesta trobada perquè crec que és

interessant que també s’integrin les universitats dintre

l’euroregió com una forma més, no tan sols que hi sigui d’una

forma directa el Govern, i alguns dels temes esmentats, i molt

concretament els temes culturals i de desenvolupament

econòmic en temes de centres tecnològics poden venir per la

via de la universitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, té la rèplica per

5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, insistesc, ha passat

molts de mesos, han passat moltes fotografies per tots els

mitjans, però continuam sense saber quines mesures concretes

de foment cultural pensen impulsar dins el marc de l’euroregió

mediterrània. Li ho dic amb tranquilAlitat, però pens que el seu

argument presenta una feblesa notable i és cridaner aquest punt

i seria important que connectés amb altres departaments del seu

govern per poder mirar de concretar i posar fil a l’agulla. Pens

que no m’ha resposta de forma concreta i pens que és perquè

els deures no estan fets, i com que els deures no estan fets és

molt difícil que vostè em pugui concretar i especificar tot el que

jo li estic demanant aquest horabaixa.

Jo sí que li voldria fer dos punts, però almenys si vostè en

els darrers 5 minuts em pot contestar, fer-li implícit que entre

els objectius que hi ha voldria destacar que hi ha una voluntat

de guanyar competitivitat i augmentar la cooperació territorial

en el marc global. Això que li acab de dir, Sr. Conseller, és un

objectiu bàsic de la Unió Europea dins el període del 2007 al

2013, cosa que supòs que vostè deu tenir coneixement i deu

saber, per tal de tenir un major i un millor accés dins els

projectes i programes de la Unió Europea. Això és un punt.

L’altre punt seria, que també vostè el deu conèixer, que els

àmbits de cooperació que a priori per a la Unió Europea i dins

l’àrea de l’euroregió presenten un major interès serien

comunicacions, serien infraestructures, seria recerca i innovació

tecnològica, seria la cultura, seria el medi ambient, el turisme,

el patrimoni. A mi m’agradaria que dins els seus 5 darrers

minuts de rèplica em pogués concretar aquestes mesures

concretes de foment cultural que el seu govern pensa impulsar

dins el marc de l’euroregió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, també un torn

de contrarèplica per 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquí vostè ve amb el

discurs fet i no es mou d’aquí. És a dir, vostè em fa mesures

concretes de foment de la política cultural que pensa dur

endavant el Govern. Jo li he dit que és un acord de l’euroregió

que aquests temes no estaran a la primera fase, que ens centram

més en els temes econòmics. És a dir, l’euroregió no ha

concretat aquests temes.

A pesar d’això li dic que Balears té la responsabilitat de

liderar en concret un tipus de temes i duim els deures bastant

avançats i serem la primera part possiblement d’una regió que

presentem un projecte concret, és a dir, que no li accept les

crítiques que fa. Nosaltres sí que duim la nostra part de

responsabilitat i una euroregió no és un tema d’una voluntat

única d’un govern, és a dir, l’organització de les regions

franceses té molta menys autonomia que les espanyoles i tenen

projectes d’una forma molt distinta, i hem de compaginar tots

aquests temes per caminar tots en la mateixa direcció. És a dir,

nosaltres sí que complim els deures que ens hem assignat o que

ens han assignat entre tots, i evidentment en temes de mesures

concretes de foment de política social no és la prioritat avui per

avui de l’euroregió; primer hi ha aconseguir la part econòmica.

I com que li he fet referència en temes de competitivitat i de

recerca, han volgut fer una primera trobada de les universitats,

perquè és un tema en aquest cas liderat per Catalunya, i li don

dates concretes. A vostè això li pareix insuficient i creu que

l’euroregió camina poc a poc. Jo crec que l’euroregió ha de

caminar en l’àmbit de rapidesa conjunt de tots els participants,

de totes les regions participants, sigui adequat.

Desgraciadament a la Unió Europea ens estam trobant alguns

problemes amb la construcció europea, últimament, i hem

d’aprendre d’aquestes passes en fals donades i hem de construir

les euroregions no des de la classe dirigent, anant molt aviat,

sinó que es vagin integrant poc a poc tots aquests temes. 

És a dir, jo crec que vostè voldria un altre nivell, vostè

voldria que Balears ho lideràs tot; això ho veig impossible;

nosaltres no ho liderarem tot, en hem responsabilitat d’unes

àrees, i fomentam el tema amb les altres, i molt concretament

en el que vostè demana idò no està en la prioritat d’aquest

primer any, o d’aquests dos primers anys, no està en les

prioritats d’aquests dos primers anys i així de clar li ho dic. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3963/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a coordinació d'activitats de l'euroregió.

Passam a la pregunta següent, que és la pregunta núm.

3963/05, relativa a coordinació d’activitats de l’euroregió. Per

formular-la té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com que aquestes

preguntes estan encadenades i una és conseqüència d’una altra,

li he de dir que en cap moment a la meva anterior pregunta no

he dit que jo volgués que les Illes Balears encapçalassin el

número 1 de tots els projectes. Jo el que li he demanat és si

vostè em podia especificar a una pregunta pressupostos, a una

altra culturals, projectes culturals, i les seves respostes han estat

difuses, Sr. Conseller, perquè no hem d’anar a França, però sí

que hi ha altres regions com Catalunya que a dia d’avui estan

duent una empenta important dins l’arc de l’euroregió i vostè

deu tenir molta més informació que jo, però jo m’he anat a

Internet i he trobat projectes culturals, pressupostaris, al marge

de França, al marge de l’estat central, al marge de tot.

Però anem per feines i anem a la pregunta de coordinació

d’activitats de l’euroregió. Vostè ha dit, i té raó, que

l’euroregió de l’arc mediterrani no serà mai concebuda com un

projecte tancat, sinó que seria obert. Hauria de ser obert no

només als projectes dels governs regionals sinó també a totes

les administracions, i quan dic totes les administracions

s’espera que tots els nivell de govern participin dins una

euroregió. Així, pensam -no sé si vostès ho pensen perquè fins

ara no he tengut molta sort en les respostes- que aquesta en

coordinació d’activitats hi hauria d’haver ajuntaments, hi hauria

d’haver parròquies, consells comarcals, consells insulars,

cantons, entitats metropolitanes, vegueries, diputacions

provincials, consells departamentals, comunitats autònomes i

regions, i administracions estatals com Espanya, com França,

com Andorra, a més d’institucions europees.

Això, per una banda. Per l’altra pensam, com vostè ha dit,

que és un projecte obert a tot tipus d’actors. Això serien

institucions, això serien empreses i organitzacions de la societat

civil. Vostè ha parlat abans de les universitats; nosaltres també

li parlaríem de cambres de comerç, d’associacions ciutadanes,

també dels sindicats, partits polítics, clubs esportius, parcs

tecnològics -també n’ha parlat-, empreses patronals..., i així

podríem anar desgranant un llarg etcètera, que serien els que

portaran el pes de molts dels projectes.

Aquest projecte obert geogràficament, el (...) especial de

l’euroregió ja hem dit que el conformen el Languedoc-

Roussillon, la (...), Aragó, Catalunya, València, Balears..., però

tots aquests projectes poden ser oberts a altres socis, i en

particular siguin oberts cap a l’arc mediterrani, per exemple cap

a Múrcia, cap Andalusia, cap al Magrib, i també cap a

Provença, cap a la vall del Roina i, per què no?, el nord

d’Itàlia. No es tracta d’un club exclusiu, Sr. Conseller, sinó que

seria un nucli dur a voltant del qual articularíem projectes

variables. No es tracta que sigui un projecte excloent sinó un

projecte incloent.

Dins aquest context jo li deman, Sr. Conseller, quins són els

sectors estratègics i m’agradaria que em contestàs a la pregunta

de com pensa el Sr. Conseller coordinar totes aquestes

activitats que jo he exposat a l’exposició, i que es poden

articular dins aquest marc d’euroregió amb altres entitats

dependents del Govern de les Illes, com ara el Centre Balears

Europa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar

té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la veritat és que

entenc molt poc el preàmbul que vostè fa a la pregunta, perquè

vostè ha llegit, perquè la té, com és lògic, l’acta de constitució,

i quan diu els actors diu en primer lloc que no només és un

projecte dels governs regionals sinó de totes les

administracions, i això figura a l’acta. És a dir, quan parla de

sindicats i partits polítics figura a l’acta. En tercer lloc és un

projecte obert geogràficament als nuclis i acabant dient: “no és

un club exclusiu sinó un nucli dur al voltant del qual participen

projectes de geometria variable”, és a dir, que ni s’ha molestat

a canviar l’acta.

Idò li he de contestar que total coincidència perquè

l’exposició de motius que vostè fa és el hem firmat el Govern

de les Illes Balears. I després acaba fent la pregunta, perquè ho

duia preparat, d’aqueixa forma: quins són els sectors

estratègics?, que jo li he llegit abans que els sectors estratègics

eren els que figuraven a l’acta de constitució i aleshores li he de

repetir una resposta que li he donat perquè és el paràgraf

següent que ve al que vostè ha llegit de l’acta de constitució.

És a dir, que jo crec que tenint l’acta de constitució ho

tenim tot claríssim, i m’alegr que el debat sigui el mateix,

perquè si ho hem firmat el Govern de les Illes Balears i vostè

diu que això és el que hauria de ser, idò li dic que ho vàrem

firmar no avui, que vostè ho diu, sinó dia 29 d’octubre. Per tant

coincidència total, ja que els sectors estratègics són els que li he

dit a la primera resposta, els sectors amb alt component

innovador on es combina la recerca, la indústria, etc., etc. En

segon lloc els serveis són un sector d’un gran creixement, etc.,

perquè jo he de fer referència al que ha firmat el Govern de les

Illes Balears i li faig la contestació, quan vostè em demana

sectors estratègics, que li he dit a la primera pregunta.

El debat, la veritat, que vostè em llegeixi l’acta de

constitució i digui que és el que vol, que el que hauria de ser és

el que el Govern el dia 29 d’octubre de l’any passat va signar,

idò no ho veig molta primícia i evidentment no li puc formular

res distint perquè tenc total coincidència, i m’alegr d’aquesta

coincidència.
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Si anam al final de la pregunta que vostè havia formulat per

escrit, és a dir, quin és el paper que ha de jugar i si ha qualque

contradicció amb el Centre Balears Europa, el Centre Balears

Europa és l’entitat que dóna suport tècnic al comissionat i al

seu secretari per a la gestió logística i de secretaria per les

actuacions conjuntes que ha de fer el comissionat a l’euroregió.

És a dir, que no és cap contradicció sinó al contrari, el que hem

fet és que el Centre Balears Europa li doni tot el suport tècnic

en aquest sentit i afavorir el desenvolupament de l’euroregió

com a centre que tenim a les Illes Balears en temes d’Europa.

Per tant està en certa forma a disposició del comissionat per a

les tasques en què necessiti desenvolupament tant administratiu

com de creació de projectes, etc. És a dir, que el Centre Balears

Europa en aquest sentit està al servei. 

I en els sectors estratègics tenim total coincidència, perquè

supòs que si estam amb l’enumerat anterior estarem d’acord

amb els sectors estratègics. Jo crec que aclareix totalment i

venc a dir que no tenim discrepàncies perquè és allò que hem

firmat a l’acta que vostè ha llegit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra.

Salom, té la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és clar que jo em

prepar les preguntes, perquè jo no venc aquí sense haver-me

preparat tota la bateria de preguntes. El que jo esper és que

vostè sigui innovador i que vostè sigui precís en les seves

respostes. Jo les seves respostes no les puc preparar.

Òbviament me’n vaig a Internet, ja li ho he dit a una altra

pregunta, i m’inform del que fa aquest govern, que li he de dir

que és molt poc. 

Òbviament jo per preparar-me aquesta pregunta, que era la

coordinació d’activitats dins l’euroregió de l’arc mediterrani i

que vostè ha continuat sense contestar-me, òbviament he anat

a l’acta constitucional, això no és cap secret. Vostè vol

menysprear aquesta diputada com si no estigués preparada o

només hagués llegit, però és que vostès fins ara, Sr. Conseller,

han fet tan poc i han concretat tan poc, i en aquesta

compareixença amable que vostè fa d’aquestes preguntes

continua sense contestar, jo li he de dir, Sr. Conseller, que

novament vostè no diu absolutament res de coordinació i què

pensa establir dins les activitats de l’euroregió.

Jo li presentaré, a veure si tenc més fortuna -el meu

company de pupitre em diu que no en tendré-, jo li presentaré

alguns nous interrogants que es presenten arran de la seva

intervenció, que com les anteriors poca cosa sumen: Tendran

les Balears algun protagonisme específic en la vertebració de

l’euroregió? Pensen crear algun institut específic en temes (...)

tal i com anuncià el president Matas per reforçar aquest

protagonisme? Com coordinaran les seves tasques amb altres

realitats igualment determinants com he dit i com són ara les

illes de la Mediterrània occidental?

Per favor, Sr. Conseller, li deman que si és possible em

respongui en concret per no continuar a les fosques amb les

seves respostes. Jo em prepar les preguntes però les respostes

les ha de fer vostè.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Crec que la diputada..., no he tengut cap paraula, i la retir,

de menysprear-la, és a dir, que no ha estat la meva intenció sinó

que he dir que com que era un tema que estava a l’acta

constitucionals hi havia coincidència i evidentment res més

enfora d’aquí.

Vostè em demana com pensam coordinar tots aquests

temes, idò el Centre Balears Europa és el que té la

responsabilitat de fer la coordinació. 

I vostè insisteix en el fet que anam molt poc a poc i hem fet

molt poc. Miri, és la seva opinió i evidentment el Govern de les

Illes Balears ha d’anar a un pas conjunt amb les altres regions

que integren aquest tema, i som molt concret en el que tenim

responsabilitats, i nosaltres tenim responsabilitats en una àrees

concretes i en aquesta àrea concreta avançam i esperam en pocs

mesos tenir aquest projecte enllestit i amb molt de finançament

propi dedicat, que és on concentram els recursos. En els altres

temes en aquest moment dintre l’euroregió, que és un tema que

les cinc regions participants han marcat unes pautes, idò no

feim tots els esforços perquè hem d’anar passa a passa i que

cada una de les regions ha de liderar i ha de marcar. És a dir,

quan hi ha una trobada idò és la regió on hi ha la trobada la que

marca els temes a tractar, i en aquest sentit anam avançant.

I aquest és el tema concret, i nosaltres posarem recursos per

al tema (...) turisme, idò sí, per liderar aquests temes, perquè

Balears sigui un punt de referència en aquest apartat, que és la

nostra responsabilitat, i ens sumam a les altres iniciatives,

siguin del caire que siguin. Per això ens sumam a les iniciatives

de les universitats i anirem trobant els mecanismes

pressupostaris per donar suport a cada un d’aquests temes.

És a dir, aquí jo crec que he estat molt concret en els temes;

quan vostè em parlava de política social, diu que no formen

part de la prioritat d’aquests dos primers anys. Si això no són

respostes concretes, és a dir, idò jo crec que sí i en aquesta línia

continuarem. És a dir, el tema de l’euroregió no és una acció de

govern amb un pressupost concret, sinó que és una acció

conjunta de cinc regions que anam avançant i anam creant i es

va definint. És a dir els comissionats no es reuneixen tots els

dies, ni tenen dedicació exclusiva. Per tant es va avançant i es

va avançant lentament, però s’avança. És a dir, jo crec que en

la nostra part ràpidament i jo crec que s’ha de construir amb

fonaments i no amb precipitació de coses que després hem de

veure quins són els resultats. Cada passa que hem de donar ha

de ser molt ben cementada, és a dir, Balears en un principi de

creació de l’euroregió ho va rebutjar perquè tenien caires
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polítics amb els quals no estàvem d’acord; quan vàrem arribar

a un acord que tengués uns continguts més econòmics ens hi

vàrem integrar. 

És a dir, jo ja sé que vostè dirà que no li responc els temes

i ho accept perquè vostè només vol un tipus de respostes, però

nosaltres tenim la responsabilitat i anam amb les passes

previstes i en conjunta amb les altres cinc regions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3964/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a eix de la prosperitat.

Per formular la pregunta següent, la número 3964/05,

relativa a eix de la prosperitat, té la paraula la diputada Sra.

Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dins un primer

moment el Sr. Matas, el Sr. President, renegà de l’EURAM, i

es feu un militant molt ferm de l’anomenat eix de la prosperitat.

Poc després li canviaren les tornes i s’apuntà a l’EURAM sense

que això no suposàs cap tipus de replantejament de l’anomenat

eix de la prosperitat.

Aquest eix, Sr. Conseller, és un entelèquia per a nosaltres,

o per a mi, buida de contingut. També m’he connectat a

Internet i no he trobat ni un sol document estratègic, ni un

plantejament de futur, ni un programa de treball, ni una agenda;

no he trobat res de res, Sr. Conseller. Per a mi pens, i altres

persones que estam aquí, pensam que és una plataforma que

s’ha muntat entre distintes comunitats -casualitat Múrcia,

València, Madrid i Balears- per fer dues qüestions bàsiques: en

primer lloc contrarestar l’EURAM per un cantó, i enllaçar

governs, que no comunitats, Sr. Conseller, que tenen un mateix

color polític. Estic convençuda que seria impensable aquest eix

si la presidència de Múrcia o bé la de Madrid fossin socialistes.

Està clar que dins aquest eix de la prosperitat que ha varen

treure l’oportunisme del seu govern és novament clamorós i,

repetesc, totalment buit de contingut, a no ser que vostè ara em

contesti i l’ompli d’aquest contingut que jo no he pogut trobar

enlloc.

Per aquesta mateixa qüestió la meva pregunta és: com es

pot encaixar l’anomenat eix de la prosperitat -Madrid, Múrcia,

País Valencià i Illes Balears- dins l’euroregió de la

Mediterrània? 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula

per contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputat, el tema de l’eix de la

prosperitat és una posada en comú de quatre comunitats

autònomes, molt dinàmiques des del punt de vista econòmic, i

per crear sinergies i intercanvis d’opinions, però que no té cap

tipus d’estructura i no pretén passar d’aquí. 

Evidentment és estrany que vostè no ho hagi trobat a

Internet perquè, primer, a Internet no hi és tot, però a més l’eix

de la prosperitat mai no es va plantejar com un tema d’una

euroregió, ni molt menys. És un tema de com 4 comunitats

autònomes, no 4 governs, 4 comunitats autònomes que tenen

punts de coincidència importants, fan trobades habituals per

poder crear més inèrcies i més dinamisme. Però no passa

d’aquí. És evident que no estam parlant de cap euroregió, són

dos temes distints. Els continguts que vostè diu no les trobarem

perquè simplement se tracta d’aquest tema, de posar

experiències en comú, de colAlaboracions en comú sense cap

tipus d’estructura. És això incompatible amb l’euroregió?

Primer i que quedi molt clar, no intenta contrarestar l’euroregió

ni prop fer-hi, perquè si fos així no podríem participar a

l’euroregió, supòs que els altres integrants s’haguessin negat si

nosaltres contrarestéssim. No és per contrarestar, no té cap

sentit el que s’està dient. 

Ja li he dit abans, nosaltres participam a l’euroregió després

de deixar clar que estam en un mateix pla d’igualtat que les

altres comunitats autònomes, que no hi havia cap comunitat

autònoma prepotent que amb prepotència pogués manar

damunt les altres i amb un pla igualtat. En el moment que

aquest tema va quedar clar i que el tema de l’euroregió pels

temes econòmics, ens vàrem integrar totalment i amb

convenciment i no per contrarestrar res. Jo crec que no és

incompatible estar a dues bandes concretes, més quan l’altra no

té estructura, però en altres casos, com a la següent pregunta

que me farà, sí hi ha estructures i no hi ha cap tipus

d’incompatibilitat. És a dir, en un tema paregut per exemple

Catalunya participa en regions com l’alemanya Baden-

Wurttemberg, Lombardia i Roina-Alps, fan trobades d’aquest

tipus que anomenen els 4 motors d’Europa. Podria ser un tema

similar... És a dir, Catalunya amb regions econòmicament

potents com aquestes 4, una alemanya, i dues franceses

participen en aquesta línia, ells vénen a dir que són les 4

regions que són motors a Europa. En aquest sentit nosaltres ens

pareix totalment i no entenem que participar en aquestes

trobades que fan periòdicament ho facin per contrarestar

l’euroregió mediterrània. 

És a dir, creim que deuen considerar que tenen punts en

comú que els permet potenciar i consideram positiu que

Catalunya aprengui d’aquestes experiències, com també pot ser

beneficiós que Balears tengui aquestes trobades. Per tant, no hi

ha cap contradicció, no és per contrarestar res, l’eix de la

prosperitat és una aposta en comú d’aquestes 4 comunitats,

analitzar els dinamismes empresarials, les evolucions

econòmiques i com crear uns sinèrgies en comú, igual que està

fent Catalunya amb aquestes 3 regions. Jo crec que és

perfectament compatible i no trobarà una coses molt concretes

dins l’eix de la prosperitat perquè són trobades d’aquest tipus,

de posada en comú de sinèrgies.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar Sra. Salom? Té

la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Ha contestat que l’eix de la

prosperitat eren trobades, m’ha contestat que internet no hi és,

per això la meva pregunta perquè no he trobat cap contingut, no

he trobat cap estatut, no he trobat absolutament res, per això li

feia la pregunta. I la veritat és que estic decebuda Sr. Conseller

perquè aquestes trobades duen fotos i aquestes fotos duen un

contingut polític memorable. Dir-li que la meva formació és

sanitària i jo des de la meva perspectiva i des de la meva

formació, que la conclusió que vostès presenten sobre

l’euroregió diria que és gairebé patològica. No sabem què és

això, pensam que vostès confonen el terme d’euroregió amb

una euroregió concreta. Pensam que hi participen amb una

escassa convicció en la formació d’algunes d’elles, però també

sense apostar-hi gaire Sr. Conseller , donant totes les respostes

que m’ha donat fins ara.

Em reiter sobretot que fan servir aquesta figura cabdal dins

el marc de la Unió Europea que és estrictament política, quan

el que realment s’amaga darrera de totes aquestes euroregions

és una voluntat inequívoca, Sr. Conseller, de colAlaboració

cultura, social i econòmica.

Jo li he de dir que a una pregunta que vaig fer dia 10 de

març, demanant per la participació del Govern dins l’euram i

dins l’euroregió de l’arc mediterrani, la Sra. Vicepresidenta me

va contestar 4 línies i dins aquestes 4 línies me responia que la

política de colAlaboració amb altres comunitats autònomes

prioritzarien les més beneficioses per a les Balears.

Textualment li ho llegesc: “les més beneficioses per als

interessos de les Balears, com passa per exemple amb

l’euroregió”, sense especificar absolutament res, de l’euroregió

no sabem a què es refereix. Jo li he de dir Sr. Conseller que

només ens faltaria que apostessin per projectes concrets que ens

perjudiquessin, no en faltaria d’altra! Imaginam que no es tracta

d’això. Del que es tracta és d’inserir-se d’una forma clara i amb

una aposta inequívoca en tots aquells projectes que suposen uns

clars avantatges per a la societat balear, no faltaria més. I que

responguin també a uns llaços de colAlaboracions tradicionals

i ferms perquè es converteixin en sinèrgies efectives i no

fictícies, Sr. Conseller, perquè fins ara no he visualitzat cap

cosa efectiva en totes les seves respostes.

Per això Sr. Conseller no és satisfactòria i no li vull faltar,

li ho dic amb tot el meu respecte, la seva resposta una altra

vegada més. Pensam que hauríem de destriar ja d’una vegada

en aquestes alçades, pensi que estam a meitat de legislatura,

amb molta més precisió en quin espai volen vostès jugar de

manera intensa i sense refusar, com és lògic, enteses amb tots

els espais que calguin per al benefici comú de la nostra

comunitat, no en faltaria més Sr. Conseller!

Fins aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller en torn de

contrarèplica té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputada, jo crec que

damunt el tema de l’eix de la prosperitat li he contestat molt

concretament. Jo crec que li he posat l’exemple de Catalunya

que participa també amb aquestes altres 3 regions en una cosa

molt similar, les regions de  Baden-Wurttemberg, Lombardia

i Roina-Alps. Nosaltres també tenim dret a tenir trobades per a

intercanvi d’opinions i d’experiències en aquest sentit.

L’aposta per a l’euroregió és una aposta claríssima que ha

fet el Govern de les Illes Balears, se manifestar en un principi

d’una forma i quan l’euroregió se va reconduir ha fet una

aposta claríssima cap ella, sense cap debilitat, perquè si no era

així no hi participaria, no hi ha cap imperatiu legal per

participar-hi. És a dir, que tenim voluntat total de participar-hi

activament. I vostè me torna insistir en el tema de sempre,

quins temes són prioritaris en aquest moment? Des del Govern

de les Illes Balears són prioritaris del tema del sector serveis.

Evidentment dins aquest tema l’aspecte de la competitivitat és

important i se continuaran potenciant totes aquestes iniciatives.

Vull insistir en què la nostra visió de l’euroregió passa per

una primera fase, com va passar a la Unió Europea en el

Tractat de Roma, és a dir, anar avançant en aquests temes i

després passar als altres. Però els primers temes de cohesió i

que es poden fer més realitat a curt termini són en concret els

temes econòmics i per això l’aposta concreta en participar en

tots temes que puguin redundar en els beneficis econòmics i

que seran els que més se podran veure a curt termini. Això serà

l’estratègia que continuarem duent, mentre governem

naturalment i després el següent Govern farà els canvis que

cregui oportuns.

Molt concretament lideram temes de serveis, que és aquí on

hem de fer l’aposta forta, perquè l’economia de Balears se

potenciï en tots aquests temes. No només seguem receptors de

turisme sinó el nou (...) que hi hagi a les Balears en tema de

turisme doni dinamisme econòmic, és a dir, que se vagi

potenciant aquest tema a les Illes Balears. Aquesta és l’aposta

que estam fent i dins l’euroregió volem liderar aquest tema. I

lideram aquest punt en concret en cert èxit, vaja crec jo, però

ja ho veurem quan acabem. El temps que ha passat encara no

arriba a un any. Aquests temes, ja li ho he dit abans, han d’anar

passa a passa i no hi ha cap pressa per haver-ho de fer tot el

primer any i les polítiques concretes les fa cada Govern

mitjançant el seu pressupost. L’euroregió és un tema d’avançar

en apostes en comú que feim tots i en els temes que totes les

regions hi estiguem d’acord.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3965/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a línies de política social en el marc de

l'euroregió.

Per formular la pregunta RGE núm. 3965/05, relativa a

línies de política social en el marc de l’euroregió, té la paraula

la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dins aquesta nova

qüestió ens agradaria que ens expliqués les línies de política

social dins el marc de l’euroregió mediterrània. Abans li he

demanat pressupost, li he demanat també polítiques culturals,

ara és el moment de les polítiques socials. Estam en un espai on

aquestes regions tenen una enorme diversitat cultural. Aquesta

diversitat té a veure sobretot en formes tradicionals d’expressió

cultural, lingüística, en l’arribada de noves expressions

culturals, resultants de processos migratoris, també resultat de

processos de canvis socials i alhora compartirem experiències

d’integració i de multiculturalisme. 

Les nostres regions Sr. Conseller també destaquen per una

vitalitat dins la creació cultural. Caldria, pensam, crear nous

circuits fent circular talents i creadors artístics, ja siguin per

exemple espectacles en directe, llibres, audiovisuals a les

nostres regions i també a l’exterior, com podrien ser culturals,

residències d’artistes, etcètera. Seria molt important que des del

seu Govern que se pogués establir una cooperació entre tots

aquests agents difusors de la producció cultural i social per

situar el nostre territori en un lloc destacat de circuits

internacionals.

La meva pregunta és quines línies de política social es

pensen estimular dins el marc de l’euroregió mediterrània per

part de les Illes Balears?

(La vicepresidenta primera substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Hisenda.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. Com ja li he avançat dins aquest tema, dins

dels sectors estratègics els temes de patrimoni natural i cultural

s’hi fan referència. El que són les polítiques socials hem quedat

en el comissionat que no s’afrontarien, com ja li he dit abans,

dins d’aquest primer any, entenent el primer any 2005 i 2006,

entenent aquests dos primers anys per ser més exactes.

Per tant, la resposta és molt concreta, en aquest moment

volem avançar en altres aspectes i en aquesta primera fase no

serà avançar en polítiques socials perquè creim que hem

d’avançar en altres termes ja que s’ha fet un disseny, com ja li

he explicat, d’euroregió i no crear una estructura, tan sols és

una oficina virtual a través d’internet i que el suport sigui (...).

Per tant, donar les passes molt mesurades.

Per tant, la resposta concreta és que no tenim una prioritat

dintre d’aquests 2 primers anys d’avançar en polítiques socials

per part de les regions integrants. I en aquest sentit no li puc

donar altra resposta que aquesta, és un tema que analitzarem a

partir del 2006 de cara al 2007 i no actualment.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, de bell nou li he de

dir que la seva resposta tampoc és molt clarificadora, no sé si

és que ja ens trobam a unes hores que..., són en aquests

moments les 8.05 i aquestes hores emboiren les respostes.

Jo pens que les seves paraules fins ara a totes les meves

preguntes, em fan pensar que el Sr. Conseller, amb el màxim

respecte com sempre li he dit, des del seu Govern no s’han

aturat a pensar mai seriosament amb els reptes que suposa

formar part d’una euroregió com és l’EURAM i que jo pens

que aquí estam defensant vostè i jo mateixa. Li repetesc que les

polítiques socials que ens agradaria veure aplicades a casa

nostra, en aquesta comunitat autònoma, com a expressió

tangible del que volem fer dins els espais geogràfics superiors,

descansen sobre un respecte cultural, sobre una inversió en la

multiculturalitat, sobre una aposta ferma i també inequívoca per

assignacions que fan créixer el que deim que és el capital social

i ja li he dit abans, el seu pressupost que no hem pogut acabar

d’aclarir ni concretar Sr. Conseller, les seves respostes me

deixen entendre que res de tot això hi ha. 

Aquestes paraules que vostè m’està dient fins ara no

s’ajusten a una realitat pressupostària i vostè sap que els

pressuposts manen, ja li ho he dit abans en diferents ocasions,

vostè és l’amo dels doblers. Les pretensions clares que feim en

polítiques socials Sr. Conseller, pens jo, haurien d’impulsar

dins el terreny de reforçament culturals entre allò que els espais

determinen dins l’euroregió de l’arc mediterrani.

Gràcies i esper la resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Salom. En torn de contrarèplica el Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Això no ho puc compartir. Jo crec que la resposta ha estat

molt concreta, que vostè no comparteixi que no donem prioritat

dins l’euroregió als temes socials, ho tenc perfectament, perquè
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això no és una resposta concreta, no ho comprenc. En aquest

sentit crec que coincidim en la majoria de temes, hem de

potenciar l’euroregió, vostè creu que tal vegada els temes de

política social haurien de ser, segons he entès, un pilar bàsic i

anar avançant en aquesta línia en uns primers anys. Nosaltres

i la resta de membres no ho hem prioritzat. Aquí mantenim una

discrepància, però no podem fer més que constatar aquesta

discrepància. 

Si dins l’euroregió no s’han concretat aquestes polítiques

socials perquè s’han deixat per debatre dins del 2006 per

aplicar-les, alguns projectes, el 2007, no li puc dir més que la

realitat. Jo crec que això és concreció i dir la veritat, serà

políticament correcte o no, no ho sé, però aquest sistema molt

concret en aquest apartat i jo crec que sí li hem contestat

adequadament. Per tant, lament que tenguem aquesta

discrepància d’enfocament de per on hem de començar

l’euroregió, però és assumible que tenguem enfocaments

distints en aquest tema dins de la majoria de punts de

coincidència que mantenim.

Per tant, moltes gràcies i no puc afegir res més sobre aquest

tema.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom en torn de rèplica

té la paraula. Ja està? Perdoni, com que havia sortit un moment

m’he despistat.

I.7) Pregunta RGE núm. 3966/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a IMEDOC.

Per tant, passam a la pregunta 3966/05, relativa a IMEDOC.

Té la paraula la Sra. Salom per formular la pregunta.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Anirem ràpid Sr. Conseller perquè

ja comença a ser hora d’acabar. El consorci d’IMEDOC fou fa

un temps una prioritat per al seu partit, prioritat que

compartíem, tots aquests temes relacionats amb la insularitat

dins un marc de la Unió Europea oferien unes bones

possibilitats de contacte i també Sr. Conseller de complicitat.

Però ara sembla que aquesta qüestió s’ha anat arraconant

pràcticament d’una manera definitiva per part del seu Govern,

almenys és el que jo pens.

Hauríem de pensar que pertànyer en aquest consorci aporta

un valor molt important per a les nostres illes. Ni més ni manco

Sr. Conseller es tracta d’una realitat que tenen problemes

semblants i que ostenten punts febles en comú. El més

rellevant, com deia, la insularitat que suposa un seguit de

despeses que impacten en negatiu sobre les nostres empreses.

Però a més, l’extensió de l’IMEDOC a l’illa de Malta

proporciona un altre actiu més, una illa que alhora és un estat.

Per això Sr. Conseller, no s'entenen les seves escasses i poques

referències a l’IMEDOC fins ara, és allò que jo he trobat. I

sobretot a la inexistència d’un pla per poder revifar allò que són

els contactes amb una illes que constitueixen un nexe històric

fonamental per a les Illes Balears. 

Per això la meva pregunta és la següent, com queda el

projecte de l’IMEDOC dins l’estratègia del Govern de les Illes

Balears a dia d’avui?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputada, tenim

coincidència una altra vegada. És a dir, com vostè haurà vist a

l’acta constitucional, nosaltres vàrem fer introduir dins un

apartat, de nous motors del partenariat euromediterrani,

treballant també amb organitzacions de cooperació existents,

com la Comunitat de Treball dels Pirineus i les Illes de la

Mediterrània Occidental (IMEDOC) i desitjam participar junts

a programes europeus de cooperació territorial.

Per tant, vàrem fer reflectir que nosaltres participàvem aquí

i que havíem de tenir una labor conjunta. És a dir, en el cas de

l’IMEDOC ara hi ha entrat una illa grega, allò que vostè ha dit

de Malta, les notícies que tenim en aquest moment és que

assumirem properament la presidència de l’IMEDOC i tal

vegada en aquesta assumpció de la presència hi haurà una

major notorietat i que actualment la té Sicília. El Govern de

Sicília ha passat una sèrie de vicissituds que tal vegada ha fet

que no hagin tengut acceptació alguns dels temes que haurien

d’estar, en la meva opinió, molt concretats. Aquesta és la

temàtica, però esperam que li puguem donar suport amb la

presidència de les Illes Balears.

És incompatible o no el projecte? Jo crec que no és

incompatible en absolut. Com li he dit, nosaltres vàrem fer

constar a l’acta constitucional perquè quedés clar i tothom va

assumir que sumàvem iguals que l’altra Comunitat del Treball

dels Pirineus. És a dir, jo crec que no hi ha per què produir-se

interferències a l’àmbit de colAlaboració d’aquests projectes

concrets, l’objectiu bàsic de l’IMEDOC és la defensa de la

insularitat, com molt bé vostè ha reflectit, la insularitat també

està recollida dins l’acta constitucional de l’euroregió

mediterrània. Per tant, creim que hi ha totalment coincidència.

També a través de l’IMEDOC hem lluitat en el tema

d’aconseguir els fets transfronterers. Com vostè sap hi ha una

limitació de 150 quilòmetres per ser considerats regions

transfrontereres i Balears està a més de 150 quilòmetres de les

illes italianes. És a dir, això ens limita a temes d’INTEREG en

el futur. Per tant, és una batalla que hem duit a través de

l’IMEDOC i que dins de la Comissió del Parlament Europeu va

avançant, amb el suport del Govern central, també vull que

quedi constància, ha donat suport perquè s’elimini aquesta

distància de 150 quilòmetres, per tant, el Parlament Europeu ja

ho ha eliminat, esper que ho aconseguim. Això serà una batalla

important a través de l’IMEDOC.
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Des d’un punt de vista legal no hi ha cap normativa europea

que restringeixi participar a la cooperació interegional en més

d’una euroregió, per dir-ho d’alguna manera. En aquest sentit

no vulneram cap legislació.

I per últim, per acabar i ser molt concret, Balears com vostè

sap participa en l’àmbit de la CRPM i participam en dos fòrums

a la comissió de la Mediterrània i a la comissió insular. Els

objectius de cada comissió són distints, però al mateix temps se

complementen. Si nosaltres dins la CRPM hem volgut estar

dins aquestes dues comissions, a la insular i a la de la

Mediterrània, en aquest moment tenim una certa coincidència

en aquestes dues euroregions que participam, l’euroregió

mediterrània i l’IMEDOC. En aquest sentit allò que ja veníem

fent des de fa molts d’anys dins de la CRPM (Comitè de

Regions), de prestar singularitats en aquests dos comitès, ara

també ho manifestam participant en dues regions que tenen

finalitats molt concretes. És a dir, jo crec que no hi ha cap

incompatibilitat i no s’intenta canviar de projecte perquè creim

que el tema de la insularitat és un tema importantíssim i aquí

estam focalitzant uns esforços i li he citat aquest exemple

d’aquest esforç concret que hem aconseguit i creim que serà

compatible, estic convençut, participar en els dos projectes. Ja

li dit l’exemple de coincidència que dins la CRPM sempre

Balears ha participat en aquests dos comitès.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar? Té la paraula Sra.

Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Molt breument. Gràcies, Sr. President. A la meva exposició

Sr. Conseller no he parlat de cap incompatibilitat, només he

parlat de què en un moment al seu Govern l’IMEDOC va ser

molt important i jo pensava que era hora de revifar aquest

projecte. Això per aclarir el punt de partida que vostè ha pres.

Ja per acabar no serà una rèplica, serà un punt, perquè vostè

si ho troba bé pugui prendre nota. L’IMEDOC Sr. Conseller,

presenta unes problemàtiques comunes a Balears i compta amb

illes a més, com vostè ha dit, transfrontereres, vostè ho ha

explicat molt bé. Aquesta qüestió, tal com ha dit, s’hi podrien

acollir totes les Illes Balears, les 4 illes, perquè com vostè

coneix, presenten dificultats, ja siguin ambientals, formatives,

turístiques que es poden assimilar el que ens passa aquí. Vostè

ha parlat del cas de Sicília, jo he parlat del cas de Malta i totes

aquestes dificultats són comunes, pens jo, Sr. Conseller.

Per tant, aquesta incidència meva, que més que una rèplica

és només un apunt, seria que pensam que estaria molt que es

poguessin ponts de colAlaboració amb totes aquestes illes, que

tancaria un mosaic de colAlaboració molt més dinàmica que les

que ha tengut dins l’euram, dins el Magrib i dins aquestes

societats insulars.

Res més, Sr. Conseller, perquè ja se’ns fa molt tard.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

En aquest cas tornam tenir coincidència. És a dir, com li he

explicat en el tema de Sicília el canvi de govern que hi ha hagut

no li ha donat l’empenta que haguéssim volgut tots, en aquest

punt me referia. En aquest moment ostenta la presidència el

Govern de Sicília i ha tengut vicissituds internes importants.

Torn assenyalar que aquest estiu agafaran la presidència les

Illes Balears i potenciarem aquest tema de la insularitat, és un

tema que coincidesc en el 100% en allò que vostè diu i

evidentment tot el que puguem usar d’una euroregió per als

temes insulars dins Europa són passes importants. I com li he

dit jo crec que hem fet bé davant BrusselAles per eliminar el

tema dels 150 quilòmetres de transfronterer, és una prova

evident que li hem donat a l’IMEDOC i hem fet que (...), igual

que també ho hem explicat al Govern central i ha reconegut que

el Govern ens ha donat suport en aquest tema i per aquestes

dues vies en aquest moment a la comissió del Parlament

Europeu s’ha eliminat, després ho ha d’assumir el Parlament

europeu i després la comissió. Però la primera passa l’hem

donada i l’hem donada de la mà de l’IMEDOC i de la mà del

Govern central, perquè evidentment una cosa no lleva l’altra.

És a dir, nosaltres hem d’influir dins Europa a través dels

lobbies en què participam, evidentment estam integrats dins

l’Estat espanyol i qui ens representa és l’Estat espanyol. I en

aquest sentit deix constància de què ha assumit les nostres tesis.

És a dir, coincidim en la majoria de punts. Moltes gràcies,

Sra. Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 3967/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a distribució de la renda a les Illes

Balears.

Per formula la darrera pregunta d’avui la 3967, relativa a

distribució de la renta a les Illes Balears té la paraula la Sra.

Salom, autora de la mateixa.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President, ja perdem la veu i tot. Seré molt

breu. Sr. Conseller, vostè sabrà que hi ha experts dins la

Universitat que estan fent força feina i des de fa temps sobre

qüestions relacionades amb allò que és la distribució desigual

de la nostra renda a les illes. És ben cert que es genera molta

riquesa a casa nostra, però també és molt cert i molt veritat que

aquesta riquesa no es troba ben repartida, de manera que

existeixen indicadors, el recentment publicats i de tota

solvència, com són el de La Caixa, que demostren que hi ha

serioses dificultats en camps concrets. Camps com: 1) pensions,

2) salaris mitjans, 3) esforç salarial per obtenir un habitatge,

etcètera.
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Seria important que des del Govern no es perdés de vista

aquesta realitat que s’amaga darrere de les grans proclames que

es fan des d’algunes institucions i que es fan ara, que tot va

molt bé en aquestes Illes Balears. 

Nosaltres no som d’aquesta opinió i d’aquí, perquè no som

d’aquesta opinió, i que a vegades des de distints departaments

del seu govern s’ha fet palès en els mitjans, la meva pregunta

és si té el Govern de les Illes Balears dades recents i solvents

sobre la distribució de la renda a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquesta és una

feina que el Govern de les Illes Balears, i concretament la

conselleria, venia fent des de principis de l’any 90, és a dir,

amb un equip de treball propi venia recollint aquestes dades, i

amb una colAlaboració també amb una assistència tècnica

externa venia treballant en aquesta línia de la distribució de la

renda a les Illes Balears, amb l’estimació del nivell de renda

disponible des d’un punt de vista d’anàlisi econòmica i fins i tot

s’anava desagregant per municipis. Desgraciadament, dic

desgraciadament perquè compartim la importància d’aquest

tema, l’any 99 amb el canvi de govern es va deixar de realitzar

aqueixa feina. És a dir, pareix que, segons em comuniquen,

perquè els responsables polítiques varen decidir que no era

important; és a dir, va finalitzar el contracta d’assistència

tècnica externa i l’equip de treball de la conselleria va

abandonar aquest tema. En aquest sentit, si li he de respondre

a la pregunta concreta que vostè em fa, idò per tant el Govern

des de l’any 2000 no disposa d’aquests temes així com es va

disposar fins a l’any 99. 

Evidentment la determinació de la distribució de la renda i

de la riquesa en els municipis de Balears incloïa la realització

d’estimacions de la renda familiar disponible a preus constants,

com és lògic, i s’arribava fins i tot al nivell de desagregació

municipal. Al mateix temps s’elaboraven els informes periòdics

per poder fer el seguiment exhaustiu que vostè diu que

comparteix, que hi ha desequilibris importants dintre del grau

de riquesa global que tenim. 

Per tant la resposta concreta és que no disposam d’això des

de l’any 99, que va ser el darrer any que es va realitzar; a partir

de l’any 2000 el Govern va decidir que no era una prioritat i no

disposam de dades pròpies. Evidentment li podríem donar les

dades de les quals evidentment disposa el Govern des de

l’Institut Nacional d’Estadística, vostè ha fet referència al de La

Caixa, el d’Eurostat i el de FUNCAS, per citar alguns

exemples, però evidentment són dades públiques que vostè

també coneix i que no té sentit repetir-les.

Li he de dir que compartim aquest tema, que és un tema que

no ens explicam, per què el Govern anterior va deixar de fer

aquests estudis que ja teníem establerts de l’any 89, per ser

exactes. En qualsevol cas ens plantejam si a partir de l’any que

ve dintre d’una petita reorganització podem tornar a assumir

aquesta tasca i poder comptar amb les dades pròpies.

Aquesta és la resposta que li puc donar en aquest moment.

Si vol que ens estenguem, però en aquestes hores no vull ser

més estens. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula? Té

la paraula, Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I SOLER:

Vull agrair al Sr. Conseller la seva resposta, i coincidesc en

el fet que per ventura seria el moment adequat que des de la

seva conselleria es poguessin fer i impulsar totes aquestes

dades de distribució de la renda a les Illes Balears, perquè tal

i com hem dit ambdós en aquesta comunitat autònoma la

situació social hauria de passar en primer lloc perquè el Govern

tengui una major preocupació perquè tots els sectors més

desposseïts de la nostra comunitat tenguin més suports, i també

poder produir situacions i evitar que es produeixin aquestes

situacions que en qualque moment podrien ser explosives i

ningú no desitja que això passi.

Un cop fet aquest petit incís jo donaria per acabada la

meva..., no és ni rèplica, sinó que és un apunt.

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol tancar aquest debat, Sr.

Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Vull dir que, amb l’ànim que ha dit la Sra. Diputada,

nosaltres ens estàvem plantejant aquest tema. Evidentment

sabent que és una preocupació compartida ho analitzarem amb

molt més detall per veure si podem reprendre aquest tema, i

lamentam que la Sra. Diputada, quan era al govern, eliminàs

aquests estudis. Però vaja..., bé, el govern o la conselleria

responsable. En qualsevol cas no s’ha de mirar el passat, estic

totalment d’acord, i assumirem si dintre del 2006 podem

reprendre estudis d’aquest tipus, perquè jo crec que sí, que és

molt important, sobretot les desagregacions municipals, i poder

avançar en aquests aspectes per conèixer l’autèntica realitat i

fer una política econòmica que en tots els aspectes avanci

realment, és a dir, que sigui un creixement real i no tan sols de

PIB, que a vegades no és el més important.

Moltíssimes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sra.

Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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I havent esgotat l’ordre del dia d’avui, només em queda

agrair la presència del Sr. Conseller i de la secretària general,

Sra. Garcia Caballero, que l’ha acompanyat. Moltes gràcies per

les seves explicacions i s’aixeca la sessió.
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