
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2008 Núm. 12
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Josep Maria Costa i Serra

Sessió celebrada dia 18 de setembre del 2008 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4520/08, presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal i
suport a la fusta certificada. 138

2) RGE núm. 4618/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un recinte ferial polivalent a Formentera. 140



138 ECONOMIA / Núm. 12 / 18 de setembre del 2008 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, començarem la sessió d’avui, en
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4520/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a lluita contra la fusta ilAlegal i suport a la fusta
certificada.

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 4520/08,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a la lluita contra la fusta ilAlegal i suport a la
fusta certificada, i la registre, no, la farem després... i la registre
número quatre mil... no és la següent...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei fa
referència a un tema que és d’abast global, però crec que també
té importància fer-la a Mallorca en la mesura que hi ha gent i en
aquest cas gent vol dir empresaris del sector de la fusta que
treballen en aquest tema de manera molt activa, que se’n
preocupen, que fan una molt bona feina i per tant, la nostra
opinió és que mereixen tot el suport de les institucions.

Tal com s’explica a l’exposició de motius, el tema de la
fusta ilAlegal és un tema de gran preocupació. Una gran part de
la fusta que circula al món és fusta considerada ilAlegal, bé per
pràctiques de corrupció social en tot el procés com puguin ser
falsa documentació, suborn o pràctiques d’aquest tipus, o bé
perquè la tala en si és ilAlegal perquè no hi ha concessió, perquè
s’ultrapassen els termes de la concessió, perquè no hi ha plans
de gestió, perquè els volums permesos no es respecten, etc., o
perquè s’extreuen espècies protegides... Per tant, ens trobam que
una gran quantitat de fusta és ilAlegal, amb el cost que això
suposa. Un cost evident en primera instància, que és l’ecològic,
per tot el que això suposa de desforestació i de risc per a la
biodiversitat i per a les espècies protegides; un cost econòmic
també, perquè tot allò que és economia ilAlegal té un cost
d’oportunitat, social i econòmic molt important, i un cost social,
directe, perquè normalment quan es produeixen aquests tipus de
situacions les males condicions ambientals solen anar
associades a males condicions laborals i socials d’explotació de
treballadors.

Les institucions han fet iniciatives en aquest aspecte, tant la
Unió Europea, com el G-8, hi ha hagut també una sèrie d’acords
internacionals per combatre aquesta proliferació de fusta
ilAlegal, però la veritat és que la magnitud del problema és molt
grossa i el que s’hagi pogut fer fins ara és poc en relació amb el
volum de fusta ilAlegal que funciona.

Una de les maneres més interessant d’afrontar el problema
és el de la certificació forestal. La certificació forestal és un
sistema mitjançant el qual hi ha una sèrie de productes que duen
un segell de garantia reconegut pels països i reconegut
internacionalment que certifica que aquella fusta no té aquest
impacte ecològic ni aquest impacte social perquè s’extreu de
manera sostenible respectant les condicions legals, ambientals,
laborals i socials -diguem-ne- correctes. N’hi ha una sèrie, però
el més important i el més reconegut és el FSC, el Forest
Stewardship Council, que nosaltres demanam que tengui un
impuls en la mesura que ho permetin les competències de la
nostra comunitat. 

Concretament el que demanam és, en primer lloc, que el
Govern faci allò que pot fer. I allò que pot fer és, d’una banda,
que en les adquisicions que fa com a administració posi com
una de les condicions en tot allò que pugui implicar la utilització
de fusta, la utilització de fusta certificada. Aquest és el primer
punt del text de la proposició.

El segon és que doni suport a aquestes empreses i que ajudi
les empreses que vulguin obtenir, per dir-ho així, el títol
d’empresa certificada. Ja he començat la meva exposició dient
que si aquesta exposició era interessant no només era perquè és
un tema global i d’abast mundial, sinó perquè hi ha gent aquí,
a les Balears, que està implicada i que treballa de forma activa
i encomiable en aquest tema. 

I el tercer punt és instar el Govern que faci campanyes de
difusió i de sensibilització que fomentin aquesta pràctica
assenyada i sostenible. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions, de menor a major, té la
paraula el portaveu del Grup Mixt, que renuncia a l’ús de la
paraula. 

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, diputat Sr.
Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Llauger, el nostre grup donarà
suport a la proposta. Caldria recordar algunes actuacions que ja
s’han fet des del, concretament, primer pacte de progrés, el 24
de maig del 2002 el Consell de Govern va aprovar actuacions de
promoció en aquest sentit, en fustes i altres productes forestals
amb certificació forestal, que a les contractacions que dugui a
terme el Govern de les Illes Balears, pel que fa a
subministrament de serveis i obres, sigui necessari l’ús de la
fusta i de productes forestals certificats, suport permanent que
s’ha donat al Centre tecnològic balear de la fusta, ubicat a
Manacor, on ja moltes empreses de Balears estan dins aquesta
dinàmica de certificació forestal i de suport a aquests processos.
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Hem dit moltes vegades que la globalització ha de ser entesa
com un avantatge perquè els països en vies de desenvolupament
o menys desenvolupats surtin d’aquesta situació, i el que veim,
i més aquests dies, és que la globalització a allò que ens ha duit
és a una situació de més desregularització o desregulació dels
mercats, menys controls, el que ha suposat que les companyies
més grans, les grans multinacionals, no tenguin enfront, com fa
uns anys, poders polítics o institucionals que frenin les seves
actuacions sobretot especulatives i de mercat lliberal. La
liberalització d’aquests mercats i la constant pressió que han
exercit aquestes companyies sobre les polítiques econòmiques
dels diferents països han duit precisament a aquesta situació.

Creim que davant això són les solucions locals, les mesures
que puguem prendre al nostre redol les que poden contribuir a
millorar aquesta situació. Per tant, he de reiterar el suport a la
proposta, però que, en definitiva, sí que seria important que els
acords ja presos i les iniciatives que ja du a terme el Centre
tecnològic de la fusta i les empreses de fusta de les Balears,
rebessin més aquest suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
Grup Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, no
negaré, perquè crec que ningú no ho pot negar, que efectivament
hi ha un volum important que es comercialitza arreu del món de
fusta ilAlegal, però també és cert, crec, que també es pot afirmar
que prop d’un 90% de la fusta que es consumeix avui dia ja és
fusta legal. És més, hi ha una part important de la fusta que es
talla que, precisament, és aquella que ja ve de replantacions, tal
és el cas d’Europa o també d’Amèrica del Nord, hem
d’exceptuar evidentment Brasil i Àfrica, que és on està més
pronunciat aquest problema, que s’ha dit per part del portaveu
Sr. Llauger i com s’explica també a l’exposició de motius, però
crec que és satisfactori avui que a Europa creixi més fusta que
la que realment es talla.

S’ha fet referència al Banc Mundial i a una xifra entre
10.000 i 15.000 milions de dòlars de pèrdues anuals, però no per
tala ilAlegal, que també com s’ha dit i així ho diu l’exposició de
motius, sinó bàsicament per la crema, sobretot a Brasil i a
Àfrica on es cremen els boscos, fins i tot aquelles plantacions
joves, per aconseguir pastures per al bestiar.

D’aquí idò, pens, senyores i senyors diputats, que el vertader
problema de la desforestació que avui existeix és sobretot per
aquests incendis provocats més que per les tales ilAlegals, que
també reconec i reconeixem tots existeixen. 

És per això que pens que s’haurien de prendre mesures a dos
nivells, mesures en destinació i també mesures en origen.
Mesures en destinació com pot ser aquesta proposició no de llei
que es presenta avui a debat en aquesta comissió i mesures en
origen que pens que correspon més als governs, al Govern
espanyol concretament, crec que és el qui té les competències
en política exterior i a qui li correspon la lluita i que hauria de
lluitar i colAlaborar a nivell internacional amb aquests països per
evitar, sobretot, aquests incendis provocats per aconseguir
pastures, així com també per evitar aquestes tales i la
comercialització de la fusta ilAlegal.

El Partit Popular està d’acord amb aquesta proposició no de
llei, però està d’acord amb el punt 2, perquè ens correspon a
nosaltres, el Sr. Llauger ho ha dit, que el Govern faci allò que li
correspon, el Govern autonòmic, però també pensam que el
Govern central hauria de lluitar més perquè és el que té aquestes
competències en política exterior, com he dit abans. Nosaltres
estam d’acord, idò, amb el punt 2 d’aquesta proposició no de
llei perquè entenc que és el bessó de la proposta.

Quant al punt 1, hi estam d’acord però amb matisos. És a
dir, pensam que s’hauria d’obrir un termini en allò que fa
referència a les obres que subvenciona l’administració perquè,
com bé diu el punt 2, parlam d’impulsar un pla. Entenem
nosaltres que el Govern hauria de fer un pla i en una primera
instància exigir aquest requisit, de fusta certificada o d’empresa
certificada, a les obres que contracti l’administració, però obrir
un termini perquè precisament aquelles empreses que encara no
el tenen, que no estan certificades, tenguin un temps prudencial
per poder-se certificar. No exigir, per tant, en el primer punt
empresa certificada a aquelles obres subvencionades per
l’administració. No crec que sigui un tema tampoc massa
important, però sí que de qualque manera donaríem un temps a
aquelles empreses que encara no s’han certificat, si el que
realment es vol fer és un pla -com diu aquesta proposició no de
llei- per impulsar que les empreses treguin la certificació per
utilitzar aquesta fusta certificada.

Al tercer punt estam d’acord també amb allò que fa
referència a foment, però que el foment no sigui mitjançant
campanyes de sensibilització. El primer punt ja és un sistema de
foment, hi ha altres sistemes per fomentar, però com saben els
senyors i senyores diputats, el Partit Popular ha presentat, va
presentar al seu dia, tota una sèrie de mesures per afrontar la
crisi on un dels punts és que precisament no es facin campanyes
-em referesc a campanyes de promoció o de publicitat- tret
d’aquelles campanyes que beneficiïn el contribuent. D’aquesta
manera, idò, nosaltres estam d’acord que el Govern fomenti l’ús
de la fusta certificada, però que utilitzi tots aquells altres
instruments, mitjans com pot ser el punt número 1 que proposa
aquesta mateixa moció, però que no faci campanyes de
publicitat. 

Amb aquests extrems, si el proposant estigués d’acord que
s’obrís un termini per a aquelles obres subvencionades per
l’administració i que no es realitzassin campanyes, nosaltres
donaríem suport a la globalitat d’aquests tres punts amb
aquestes esmenes in voce que faig en aquest moment. En cas
contrari, nosaltres votaríem que sí al punt número 2 com he dit
anteriorment.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el portaveu del
grup proposant.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies pel suport al Grup Socialista,
efectivament respecte al que ha dit només he de comentar que
les actuacions fetes a l’època del pacte de progrés, les recordam
i les tenim presents. I si se’m permet les recordam especialment
perquè en aquell temps al meu partit li tocava la Conselleria de
Medi Ambient. Allò que ha dit que s’està fent des del Centre de
tecnificació de la fusta a Manacor també ho tenim ben present
i quan he fet referència al fet que hi ha iniciatives a Mallorca
sobre aquest tema, molt positives ho tenia present.

Respecte de la intervenció del Partit Popular estic plenament
d’acord en el fet que allà on aquesta problemàtica és més
sagnant és al països del sud, però és també on els costos
ecològics són més greus per la biodiversitat que es perd, i
socials també, per la situació social que es viu allà.

Respecte de les esmenes in voce, agraesc el suport al punt 2.
Respecte del punt 3 no m’ha quedat clar si la proposta és llevar-
lo o substituir-lo per alguna cosa, bé, després em contestarà.
Respecte del punt 1 m’agradaria mantenir que el que es demana
és l’exigència de la fusta certificada perquè entenem que és el
que més contingut dóna a la proposta i el que més pot servir a
aquesta proposta per després anar a l’administració a dir que el
Parlament posa aquesta exigència i que això tengui una
efectivitat i serveixi per a un canvi de pràctiques i de cultura en
aquest àmbit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el que propòs al punt
número 3 és que quedi que el Govern fomenti l’ús de la fusta
certificada, però que es retiri “campanyes de sensibilització”. És
a dir, he explicat que hi havia tot un sistema de mecanismes per
fomentar, no campanyes de publicitat concretament. Del primer
punt també he demanat un termini per a aquelles -que ho deix
en mans del proposant- subvencions a obres contractades...,
vaja!, les subvencions de les obres contractades no a
l’administració, sinó a aquelles obres subvencionades, que hi
hagi un termini per aquestes exigències a les obres
subvencionades i ho deix en mans del proposant.

EL SR. PRESIDENT:

Aclarit per part del grup esmenant, li toca al grup proposant
dir si accepta o no les esmenes.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Vegem, la del número 3, crec que si el problema és la
referència a campanyes de sensibilització, crec que no hi ha més
problemes, si això es pot entendre que suposa despesa en
publicitat, idò que es posi “es fomenta” em sembla correcte.
Respecte del primer, jo voldria mantenir allò de “tenir com a
condició a les contractacions o les subvencions aquesta fusta”,
crec que va una mica sobreentès en la demanda que
l’administració pugui aplicar la flexibilitat que cregui
necessària, però mantenir que la petició del Parlament és que
s’inclogui aquesta exigència, crec que és el que dóna contingut
a la proposta.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, és per explicar el sentit del vot,  abans he de dir que al
primer nosaltres ens abstendrem, al segon votarem a favor i al
tercer, si es lleven “les campanyes de sensibilització”, també
estam a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Diputat. Esgotat el debat passarem a la votació.

Vots a favor de la proposició? 

(S'escolten veus de fons)

Perdó..., sí, la 1 i la 3,... la 2 i la 3 per assentiment i la 1...
passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada la moció amb els vots... 8 a favor, 7
abstencions quant al primer punt i per unanimitat els punts 2 i
3.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4618/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un recinte
ferial polivalent a Formentera.

En conseqüència ara passam al debat de la segona
proposició no de llei, la 4520/08. Té la paraula el grup
proposant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. És una proposició no de llei que
expressa una demanda que li vaig fer a la consellera quan ella
presentava els pressupostos i textualment va contestar “si en un
moment donat Formentera ho estima oportú i tant vostè com a
diputat, com el consell insular, plantegen aquesta possibilitat,
per suposat que ho tendrem en compte i ho mirarem”. Per tant,
seguint el mandat de la consellera és el que faig, presentar
aquesta proposta perquè ho tengui en compte i s’ho miri.
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Fa referència a la possibilitat de crear un recinte firal
polivalent, una sala polivalent o com es vulgui dir, el nom i la
terminologia m’és igual, igual que tenen les altres illes, és
l’única illa ara mateix que no en té, Mallorca en té alguns,
començant pel de Palma, a Maó també n’hi ha i a Vila també
n’hi ha i no només és una demanda que faig jo, ho demana la
federació hotelera, ho demana la petita i mitjana empresa i tots
els partits polítics de Formentera, en el programa electoral fins
i tot dels que ara mateix governen al Consell de Formentera, en
els dos, en la coalició que hi ha Gent per Formentera, els dos
expressen al seu programa electoral que també volen un recinte
firal polivalent o com se li vulgui dir.

L’illa petita de les Pitiüses és l’única que no té cap recinte
firal, els sectors que ho demanen ho fan amb motius sobrats
perquè la cosa arribi a venir i és per desestacionalitzar la
temporada, per allargar, per atreure un turisme que ara mateix
Formentera no té, turisme de congressos, turisme de fires.
Evidentment, ho hauríem de plantejar amb les dimensions que
toqui adaptades a l’illa de Formentera, això crec que és obvi.

Els tràmits es varen iniciar fa alguns anys, sobretot quan es
va negociar a la Comissió mixta de transferències el Consell de
Formentera va posar una partida expressa per a això de
2.700.000 euros, però és evident que aquesta partida haurà de
sortir o de la Conselleria de Comerç o evidentment del Govern
balear. En definitiva, crec que és una demanda justa, és una
demanda que tots, tots els colAlectius tant socials com polítics,
partits polítics de Formentera hi estam d’acord i crec que és just
que es concedeixi aquesta infraestructura que és una de les
poques, gràcies a Déu, que encara no té i que crec que seria molt
convenient que en disposàs l’illa petita de les Pitiüses.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel torn de fixació de posicions té la paraula
el portaveu del BLOC.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Per part nostra, crec que el portaveu
proposant ha començat citant unes paraules de la mateixa
consellera que jo també aprofitaré, diu que la consellera va
manifestar que ella faria o impulsaria aquest equipament si en
un moment determinat el consell ho considerava oportú. 

Respecte d’això, el que jo voldria dir és que la conselleria ha
treballat juntament amb el Consell de Formentera i han arribat
a establir unes prioritats d’allò que es podia fer com a
colAlaboració amb Formentera des de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia i aquest equipament, en concret, de recinte
firal, tal com es demana en aquesta proposició, no ha estat una
de les coses que s’ha determinat conjuntament, com dic, des de
la conselleria i el Consell de Formentera, la conselleria sempre
amb la idea de respectar i posar en primer lloc l’opinió de
Formentera representada pel seu consell i, en canvi, s’ha
proposat un altre equipament de característiques semblants, crec
que molt adequat a les necessitats de Formentera i a la identitat
de Formentera com serà el Centre artesà i cultural polivalent
Gabrielet, un equipament que es faria en el centre de Sant
Francesc i que recolliria aquella tradició que hi va haver una

mica de la confluència amb la tradició artesanal i la tradició, per
dir-ho així, hippy que hi va haver a Formentera en un moment
determinat i que dóna una mica la riquesa peculiar de
Formentera. En aquest sentit nosaltres rebutjam la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui el Grup Mixt ens presenta en
aquesta comissió una proposició no de llei i ens demana la
creació d’un recinte firal polivalent a l’illa de Formentera. Jo
voldria dir que no és la primera vegada que el Sr. Diputat
menciona aquesta qüestió, ja al debat de pressupostos 2008 va
presentar una esmena solAlicitant en aquell cas 600.000 euros
per a aquest mateix concepte i ja en aquella ocasió el meu grup
li va argumentar com a motiu per no acceptar aquesta esmena
que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del nostre
govern tenia la previsió de finançar parcialment amb fons
europeus un recinte artesanal i pagès que també tindria com a
possible ús la celebració de fires i sobretot que aquí hi havia un
consens amb el Consell Insular de Formentera. 

El meu grup voldria manifestar el nostre total respecte cap
al diputat del Grup Mixt que sempre fa propostes en positiu per
a la seva illa, sens dubte amb la intenció d’aconseguir millorar
Formentera. Ara bé, tenim entès que el Consell Insular de
Formentera i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
vénen treballant intensament des de l’inici d’aquesta legislatura
per tal de fixar unes prioritats. 

Com tots saben, els recursos econòmics no són infinits i
molt manco en èpoques com l’actual i entre aquestes prioritats
es va fixar el desenvolupament del centre artesà i cultural
polivalent anomenat Gabrielet al qual alguns dels que m’han
precedit en l’ús de la paraula ja han fet referència. Aquest centre
artesà i cultural està previst per un import total de 700.000 euros
i, en certa manera, podria cobrir les necessitats del recinte firal.

Aquest projecte ja el va aprovar el Consell de Govern de la
nostra comunitat autònoma recentment, dia 1 d’agost en
concret, i tenim entès que serà finançat al 50% amb fons
FEDER europeus i la resta a mitges entre el Consell de
Formentera i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

Des del meu grup volem realçar la importància de la
coordinació entre els diferents estaments i també de la
preservació i la fragilitat del territori que, no ho oblidem, és
directament proporcional a la grandària. Segons tenim entès,
aquest centre artesà i cultural polivalent s’ubicarà a l’antiga
caserna de Formentera prèviament transformada i remodelada
mantenint així una imatge tradicional. Aquest conjunt de factors
seran també bàsics per a la promoció turística de l’illa ja que els
centres per a celebracions de convocatòries de tot tipus ajuden
enormement a l’atractiu diversificador que tots pretenem.
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En resum, Sr. Diputat, aplaudim la seva inquietud per la
seva terra i pensam sincerament que de la coordinació entre les
institucions sortirà el resultat per a totes les millores possibles
que segurament no són prou, però com tot en aquesta vida hem
de ser pacients i sobretot pensar en el territori. 

Votarem en contra de la seva proposició no de llei pels
motius abans esmentats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el portaveu del Grup Popular.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria manifestar primer
de tot la meva coincidència amb la Sra. Mercadal quant al
magnífic esforç que està fent el Sr. Diputat per Formentera, Sr.
Mayans. Excepte en això, no coincidesc en res més, entre altres
raons perquè crec, i això també em serveix per d’alguna manera
reflexionar algunes de les afirmacions que s’han fet aquí, que és
mesclar les coses. Efectivament, hi ha un projecte que no és
d’ara, que ve d’alguns anys enrere, que és la construcció del
Centre artesà i tradicional de Gabrielet que s’ha d’ubicar a
l’antiga caserna de la guàrdia civil de Sant Francesc. Molt bé,
però això té una utilitat i té una finalitat que no té res a veure
amb una infraestructura com la que planteja el diputat del Grup
Mixt, no té res a veure. A Formentera fa un temps es va
plantejar la construcció d’aquest centre artesanal precisament
per dedicar-lo a una finalitat no concreta com diu el seu nom:
artesania i agricultura. I la idea era que a Formentera hi hagués
una xarxa de centres artesanals com és el de La Mola, aquest i
un altre que es plantejava fer-se al far de La Mola. D’aquesta
manera hi havia una oferta artesanal que realçava precisament
una de les produccions o un dels sistemes productius de
Formentera, però és que n’hi ha d’altres, n’hi ha d’altres, hi ha
altres sistemes, hi ha altres sectors productius que també
necessiten d’una infraestructura per a un desenvolupament
econòmic com és un recinte polivalent allí on amb unes
adaptacions, com és molt natural, al territori, es puguin fer tota
una sèrie d’actes que al Centre Gabrielet no es podran fer
perquè el Centre Gabrielet la meitat està prevista per a una
instalAlació fixa i una exposició fixa dels productes artesanals,
queda una sala de 80 metres quadrats per a les exposicions
d’artesania i d’agricultura. Em volen dir amb 80 metres quadrats
què es pot fer, si només tenim aquestes dimensions?

És a dir, a mi em pareix molt bé que no es vulgui fer, és
respectable, però que utilitzin la construcció d’una
infraestructura artesanal per substituir una infraestructura que
signifiqui una millora per al comerç, que signifiqui una millora
per al turisme i per a la producció de Formentera, que signifiqui
un edifici allí on es puguin fer altres tipus d’activitats, com
s’estan fent en els recintes firals de Mallorca, de Menorca o
d’Eivissa. O fins i tot aniré més lluny: fixin vostès un poble...,
quants d’habitants té Mercadal? 3 o 4.000, no?, no en té tants
com Formentera, i en canvi Mercadal té dos centres, un que és
el recinte firal de Mercadal, amb una superfície immensa, amb
una superfície d’exposició de més de 500 metres quadrats; i
llavors hi ha una part de territori important -la Sra. Diputada, la
Sra. Mercadal, supòs que per ser menorquina coneix bé el que
li estic dient-, i l’altre un edifici polivalent que si no record
malament té 7 o 800 metres de planta.

El plantejament que està fent el diputat de Formentera és el
d’aquest edifici polivalent. Ja ni tan sols és tan gros, ni tan sol
com el del recinte firal de Mercadal, i això té el seu origen a la
legislatura passada quan des de l’ajuntament i des de la
Conselleria de Comerç es va arribar a un plantejament que
Formentera també tengués aquesta infraestructura de
desenvolupament econòmic que li permetés poder competir com
la resta d’illes. La llàstima va ser..., el compromís era que
l’ajuntament -avui ajuntament-consell- aportaria els terrenys i
la conselleria construiria aquest centre. La llàstima va ser que es
varen buscar diversos terrenys, cap d’ells no va acabar essent
prou adequat i per tant no es va poder construir, i efectivament,
quan s’estava parlant de les transferències del Consell de
Formentera hi havia una reserva amb les previsions d’inversió
de 2.700.000 euros perquè era més o menys la mitja que s’havia
calculat que costaria aquest centre, perquè es calculava que
costaria entre 2,5 milions i 3 milions d’euros. 

Clar, parlar d’aquestes inversions, parlar d’aquest tipus de
construcció, parlar com els deia de Mercadal, allí on hi ha un
edifici emblemàtic, que és un exemple per a la zona i per a l’illa
de Menorca, i negar el mateix a Formentera em pareix una
tremenda injustícia. Jo crec que no és amb lloances ni amb
aplaudiments com aconseguim que els països funcionin, ni que
les Illes funcionin; crec que és amb fets i avui s’estan negant
fets.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del grup proposant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Jo després d’escoltar els portaveus que
m’han precedit agraesc la intervenció que ha tengut el Sr.
Cardona, supòs que votaran que sí, i als altres, per la intervenció
que han tengut, supòs que votaran que no, és evident, no?

Jo abans d’entrar a contestar als dos portaveus, tant del Grup
del BLOC com del PSOE, sí que afegiré unes quantes coses. Ho
plantej ara, fins i tot encara té més raó de ser que quan es van
presentar els pressupostos perquè hi ha en elaboració unes
normes subsidiàries que podrien consignar o ubicar o deixar
reservada una zona, ja no dic un terreny concret, per ubicar-hi
aquest recinte polivalent adaptat -ja contest un poc així a la Sra.
Mercadal- a les dimensions de Formentera; això ningú no ho
dubta.

Tornaré a presentar aquesta moció o aquesta esmena, si no
s’ha de veure reflectida en el pressupost la tornaré a presentar
en els pressupostos, i va ser més difícil aconseguir una cosa que
ja tenim, que va ser el Consell de Formentera. Per tant si allò,
que ho vàrem poder aconseguir tots, va ser bastant més difícil
que això, jo crec que això són, com aquell que diu, migajas. 

Ja un poc entrant a contestar als dos portaveus que he citat
abans, jo crec que la seva línia argumental..., a mi m’agradaria
que s’haguessin repassat un poc el projecte del mercat artesanal
perquè s’equivoquen de blanc a negre. És que és impressionant
que es pugui argumentar el vot negatiu amb una falsedat tan
impressionant. Jo diré que els convidin, a vostès, personalment,



ho diré al president del Consell de Formentera i si no se’n
recorda jo mateix els convidaré personalment, perquè quan
s’inauguri això, que esperem que sigui prompte, em diguin
vostès quin tipus de presentacions es poden fer en l’espai que
allí s’inaugurarà del mercat artesanal, perquè ho vegin, perquè
crec que -amb tot el respecte del món- estan totalment
equivocats. O sigui, no és comparable i no és el que deman; una
cosa és un mercat artesanal, que seran marquesines amb un atri
central descobert, i una altra cosa és un recinte polivalent o
recinte firal, on hi ha totes les comoditats de megafonia, aire
condicionat i altre tipus d’instalAlacions d’alta tecnologia per
poder fer presentacions, fires o congressos. Ja els preguntaré
quan sigui allà a Formentera si farien allí un congrés de metges
o farien una presentació del que sigui. 

O sigui, jo crec que és una cosa que, qui els hagi aconsellat
el fil argumental, idò li hauran de dir que s’ha equivocat de totes
totes i que li recomanin que vagi a Formentera perquè el que es
farà no té res a veure amb el que jo els estic proposant.

I, Sra. Mercadal, jo, paciència, en tenc molta, no em queda
més remei, però respecte als aplaudiments, els agraesc, però li
falta un puntet més, que és el vot que sí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el torn d’intervencions passam a la
votació de la proposició no de llei 4618/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 4618/08, relativa a la creació del recinte firal
polivalent a Formentera.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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