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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la sesión.

¿Sustituciones, por favor? Sr. Pascual por Sra. Munar. 

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, per tal d'informar sobre el programa que pensa dur
a terme durant la present legislatura (RGE núms. 2118/95 i
2222/95).

Damos comienzo al primer punto y único del Orden del Dia,
que es la comparecencia del Hble. Sr. Conseller de Comercio e
Industria para explicar los proyectos de acción del Gobierno en
su materia; para ello y como introducción tiene la palabra el Sr.
Conseller de Comercio e Industria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Sres. i Srs. Diputats de les Illes Balears.
La Conselleria de Comerç i Indústria ha d'atendre els objectius
que vol aconseguir mitjançant la participació activa i de
compromís de la definició, el seguiment i l'avaluació i el control
dels programes i de les activitats que es deriven de la implantació
del PRIB (Pla de Reindustrialització de les Illes Balears) i la
continuació del pla de suport a la modernització del comerç,
ambdós plans amb vigència fins al 1996.

En particular s'ha d'assolir la coherència, l'eficàcia, la
dimensió i l'estratègia que el teixit empresarial de les Balears
necessita. La continuació del PRIB dintre del 96 ha de ser una de
les claus de la futura actuació, ja que està totalment d'acord amb
les iniciatives de la Unió Europea: veure primer de tot el Llibre
Blanc, referit al creixement, competitivitat, ocupació, reptes i
pistes per entrar en el segle XXI; en segon lloc, el programa
integrat a favor de les Pimes i de l'artesania; i en tercer, les
diferents iniciatives comunitàries, en particular referides a les
Pimes i a l'Edar.

L'altra clau ha de ser la continuació del pla de suport a la
modernització del comerç, així com l'aprovació i l'entrada en
vigor del Pla director sectorial d'equipaments comercials per tal
d'aconseguir els objectius següents: a) definir l'activitat del
comerç separadament d'altres activitats properes; b) obligar el
planejament general a un tractament especial d'activitat del
comerç; c) obligar el plantejament parcial a dissenyar l'ús del
comerç en els diferents barris o zones on s'intervengui; d) definir
un instrument, el Pla especial de zones comercials, que permeti
la restauració o la potenciació d'una zona comercial determinada
en una acció concertada entre els comerciants interessats i
l'Administració, de manera que es garanteixi un comportament
eficaç de la zona comercial com a tal, és a dir que el centre de les
ciutats no quedi buit i la calor humana no es geli; e) crear els
mecanismes necessaris per evitar que la implantació de grans
superfícies incideixi negativament en el teixit comercial existent.
Una volta acabat el període d'al•legacions, seran contestades
aquestes i es presentarà a la comissió de política territorial.

La Conselleria, des d'una visió àmplia del que és una política
empresarial en l'àmbit d'actuació regional, nacional i
comunitària, s'ha de convertir en un punt de suport per a
l'empresari i per als potencials empresaris, actuant
activament com un nucli de noves activitats empresarials
mitjançant un equip professional capaç de captar, assessorar
i organitzar totes aquelles idees que tenguin futur per ser
possibles i, així, crear nous llocs de feina.

També, i en relació amb el comerç, s'ha elaborat un
diagnòstic que intenta establir una jerarquia o un ordre
d'importància per identificar els punts respecte dels quals
l'actuació, primerament dels particulars i la iniciativa
privada, i de l'Administració en segon lloc, és més urgent o
necessària. En aquest diagnòstic es descriuen tres iniciatives
referides a la informació per facilitar la gestió dels
comerços, dues iniciatives referides a la formació i una
orientada a l'estacionalitat. El Diagnòstic de Comerç a les
Balears es va acabar d'editar ahir, el vos present aquí, el
presentarem a les diferents patronals i públicament; és una
eina de feina per als comerciants que es vulguin implantar
i els que hi són ara, on s'hi descriu un marc territorial i les
seves preferències dels compradors amb tota una sèrie
d'estudis a zones com Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, tant a zones turístiques com a tot el comerç que
fa referència al petit comerç o a l'engròs i al minorista, als
hàbits dels compradors, i després tot el sistema de
distribució, de la superfície de venda, dels subsectors, dels
centres comercials a zones turístiques, l'ocupació i la
col•locació dels comerços; després tota una sèrie de
dinàmiques comercials i tota la problemàtica i els seus
pal•liatius, com la fiscalitat, el capital humà, les grans
superfícies, l'excés d'oferta, el turisme i la seva
estacionalitat, la insularitat; i després fa tot un seguit de
suggeriments, que no significa que els hagi de seguir
l'empresari forçosament, com uns informes orientatius de
viabilitat, que nosaltres estam disposats a fer amb un cost
mínim, un seguiment d'hàbits i referències dels compradors,
implantar una escola d'empresaris del comerç, formació
d'empleats, foment de col•laboració estacional, i després l'ús
adequat del Pla director sectorial d'equipaments comercials.

Per altra banda, el Pla de suport a la modernització del
comerç vendrà reforçat, esperam, amb l'aplicació del Plan
marco de modernización del comercio interior, aprovat pel
Ministeri de Comerç i Turisme, que per a la seva posada en
marxa el Govern balear ha aprovat un conveni de
col•laboració, pendent de la firma de l'Administració
central. S'ha de dir que aquest pla ha estat prou d'acord amb
el que aquest Govern i aquesta conselleria havien fet fins
ara quant al Pla de modernització del comerç.
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Quant a política industrial, els grans trets crec que haurien de
ser els següents: crear un entorn favorable perquè les empreses
de nova creació i les que hi siguin se sentin còmodes i puguin
competir dins un món cada vegada canviant i únic, per a açò és
necessari propiciar la tasca de crear empreses o reconvertir-les;
incrementar la informació i assistència tècnica a les empreses,
consolidar el planter d'empreses a les Balears, totes aquelles que,
evidentment, tenguin viabilitat; posar a l'abast de les noves
empreses sòl industrial a preus assequibles, en aquest sentit puc
dir que hi haurà en execució les obres del polígon de Sant Lluís
i Es Mercadal i es continuarà amb la venda de sòl a Consell, a
Llucmajor, a Ciutadella, aquí a Ciutadella s'ha venut tot el sòl
industrial que nosaltres teníem, hi ha diverses demandes i
pensam anar a una col•laboració de gestió amb l'Ajuntament de
Ciutadella, i també de Ferreries, que per les notícies que tenc tot
el sòl que nosaltres tenim està demanat.

Després, facilitar que les empreses a les Balears puguin
disposar de professionals de disseny amb la millora de formació
existent, és a dir, beques; que els nostres joves i els nostres
dissenyadors puguin assistir becats als millors centres de moda
del món, tant de Milà, Londres, París o Nova York. Aquest
darrer any es varen concedir beques a joves que varen assistir a
les principals escoles d'aquests centres.

Facilitar el món de la moda i la indústria en general, la
creació de nous models i abaratiment dels costos de realització.
El tema de disseny és complex perquè cada empresa té la seva
marca i el seu disseny, i és una filosofia que va adquirint el
disseny de qualitat durant anys, i nosaltres el que hem de facilitar
és que aquest actiu intangible no es perdi i propiciar-lo a moltes
empreses. Evidentment açò és un cost de vegades molt alt i
moltes empreses petites no tenen aquesta oportunitat i aquí vull
donar un gir al que és l'Institut Balear de Disseny perquè sigui
més àgil en aquest sentit.

Per altra part, un punt important per a nosaltres és afavorir la
internacionalització de les empreses de Balears mitjançant
l'adaptació de les Pimes i l'artesania en el temps actual.
Continuar amb el foment a la participació dels nostres empresaris
a fires internacionals a fi d'aconseguir el reconeixement
internacional dels nostres productes que en disseny i qualitat
tenen i poden tenir un gran futur i una gran acceptació. Servir de
punta de llança per a l'obertura de nous mercats mitjançant
estudis previs de mercat i posteriorment col•laborant a
l'organització de fires i missions comercials a nous mercats
emergents, especialment a Europa i Extrem Orient, i un repte que
hem d'aconseguir és també el mercat d'Estat Units. Millorar els
canals d'informació internacional per facilitar la comercialització
de nous canals de distribució a qualsevol altre que puguin anar
a conèixer els nostres productes. I suport a projectes de
comercialització singulars que serveixin d'experiència pilot per
a obertures de mercats altament competitius i amb barreres,
d'entrada importants i de vegades insalvables, però que són
mercats interiors interessants.

Un altre punt és la dinamització de la cooperació entre
els sectors industrials, continuar amb el foment de
l'associacionisme entre les empreses, instal•lar i posar en
funcionament després el centre europeu d'empreses
innovadores que en el 96 es posarà en funcionament. Aquest
centre, una vegada creat, disposarà d'un viver d'empreses al
qual s'acolliran totes aquelles de nova creació en la seva
fase inicial de creixement i que poden tenir un bon futur i
alternatives al teixit industrial actual.

Propiciar l'elaboració d'enquestes i estudis per a la
confecció d'informes de referència per als responsables de
la política empresarial i per al desenvolupament de les
Pimes. Millora dels sistemes de producció i d'organització
empresarial. Implantar noves tecnologies, especialment les
d'informació aplicades a millorar els sistemes de gestió,
producció i comercialització. Els sistemes multimedia
pensam que poden ser un bon vehicle per a la
comercialització de béns i serveis de les illes. Participar
amb les organitzacions regionals relacionades amb la
innovació del desenvolupament tecnològic, estic parlant, per
exemple, de Bitel o Ibit de la Conselleria d'Economia i
Hisenda i del Consell balear d'investigació i tecnologia.
Fomentar l'aplicació de noves tecnologies als processos de
producció i serveis industrials així com la seva connexió a
les pistes d'informació com Internet, per facilitar la
comercialització dels productes a nivell mundial. Afavorir
les inversions per tal de reduir el possible impacte ambiental
d'alguns sectors industrials de les Balears. Afavorir les
inversions destinades a reduir el consum d'energia en els
sectors industrials de les Balears. Potenciar els centres
tecnològics a nivell sectorial i multisectorial com a
principals gestors d'actuacions de modernització de
l'equipament productiu. Donar suport a la creació i al
manteniment de departaments d'investigació i
desenvolupament de les empreses dels sectors industrials de
les Illes. Facilitar l'accés dels professionals de la
investigació i del desenvolupament a la informació
tecnològica. Millorar el rendiment dels recursos
d'investigació i desenvolupament mitjançant la coordinació
entre aquests. Adaptar els productes i sistemes de la
indústria balear a les directrius comunitàries de
normalització i homologació. I convertir la recerca constant
de la qualitat global a l'empresa com a norma habitual de
conducta de la nostra indústria. En aquest sentit pensam
crear un departament de qualitat o hem de sensibilitzar les
empreses perquè s'adaptin a les normes (...) i açò tot un
procés de normalització amb (...) després que Ainor
certifiqui la qualitat i també avaluacions d'un cost
d'eficiència.
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Un altre punt que nosaltres crèiem important és la definició
i execució dels programes de formació. En aquest sentit pensam
seguir amb la línia dels decrets del Pla de reindustrialització de
les Illes Balears i del Pla de comerç. Donar suport a les
tecnologies de producció. Millorar la formació dels empresaris
dels quadres dirigents, formació en els aspectes de gestió, de
comercialització, llengües comercials, innovació tecnològica,
etc. Desenvolupament de termini de formació que contempli les
mesures següents: termini de formació a nivell empresarial i
sectorial; cursos de formació per augmentar el nivell de
preparació de tots els estaments que intervenguin en l'activitat
del disseny; captació i reciclatge dels formadors de disseny
capaços de transmetre els seus coneixements als professionals de
nova incorporació; promoure un acord de col•laboració entre la
Conselleria d'Educació i Esports i la Universitat de les Illes
Balears.

Un altre punt important pensam que és fomentar que les
Pimes es puguin beneficiar d'un entorn financer estable i així
accedir, mitjançant programes concrets, a les fonts de
finançament de la Unió Europea, bonificacions d'interessos
relacionats amb el BEI (Banc Europeu d'Inversions) i amb el FEI
(Fons Europeu d'Inversions). Per què? a) Per solucionar els
problemes del petit empresari, que solen ser la manca de
liquidesa i manca de facilitat de suport a la comercialització. b)
Per poder fer efectiva la innovació tecnològica que li permeti
produir amb millor qualitat i ser molt més competitiu en aquest
món únic i canviant.

Un altre punt és evitar la dispersió dels esforços i propiciar la
concentració dels recursos en aquells sectors que nosaltres
creiem importants amb estratègia per a l'economia de les Illes,
per aconseguir que la conselleria actuï realment com a impulsora
i promotora del desenvolupament empresarial, i 2, per
incrementar el nivell de negoci i d'expansió econòmica.

També pensam facilitar i incrementar tant com sigui possible
la difusió i la valoració dels resultats de la investigació de
l'entorn empresarial. Al mateix temps s'ha de donar un suport
efectiu perquè no hi hagi dificultats per traduir amb realitzacions
industrials èxits comercials els resultats de la investigació. La
transferència de tecnologia ha de ser un fet normal i nosaltres no
creiem que hagi de ser-ne l'excepció. Entenem que aquest és un
mètode adequat per combatre el problema derivat del fet insular
i assolir en el termini de dos a tres anys el nivell que el mercat
europeu ens exigeix, actuant sobretot en indústries
agroalimentàries, nàutica, fusta, bijuteria, calçat, pell.

Per altra banda, la tasca realitzada en el camp de l'artesania
ha de tenir una projecció de futur. D'acord amb l'experiència
de què disposam es pot dissenyar un programa d'actuació
per als pròxims anys que continuï i millori el que hem fet
fins ara. De forma esquemàtica els capítols generals
d'aquesta política a desenvolupar seran els següents: 1.
Quant a legislació: mantindrem la tasca reguladora per tal
de garantir el desenvolupament de l'artesania basat en el
reconeixement de qualitat; protegirem les activitats
artesanals més tradicionals. 2. Foment i potenciació dels
documents artesans. Es mantendrà la política seguida fins
ara per la concessió de la carta de mestre artesà, document
de qualificació artesanal, declaració de zona d'interès
artesanal, etc. És a dir, mantendrem i augmentarem els
treballs de difusió d'aquestes figures amb la finalitat que tots
els artesans coneguin els avantatges i puguin accedir, encara
que seguiran aplicant-se criteris rigorosos en la seva
concessió de forma que el seu significat de garantia de
qualitat no quedi en cap moment devaluat. 3. Col•laboració
amb associacions, entitats i organismes relacionats amb
l'artesania, potenciarem les relacions amb les associacions
empresarials i ajuntaments amb la finalitat d'aconseguir un
major nivell d'eficàcia en la difusió i foment de les
manifestacions artesanals. Continuarem les gestions i
actuacions amb els organismes internacionals amb la
finalitat d'aconseguir totes les ajudes que procedeixin.
Continuarem la tasca de col•laboració i intercanvi amb la
resta de comunitats autònomes. 4. Formació i informació:
potenciarem les actuacions destinades a millorar la formació
dels artesans i de les empreses artesanes així com aquelles
actuacions encaminades a proveir-los d'informació
relacionada amb la seva activitat, açò es concretarà en la
promoció i finançació de, primer de tot, cursos i cursets,
tallers-escoles, revistes sobre artesania i fullets informatius,
etc. I 5. Difusió: reforçarem totes aquelles activitats
destinades a la difusió de l'artesania com campanyes
publicitàries, fullets informatius, videos que contenguin els
aspectes de producció i comercialització dels productes
artesans, catàlegs artesans i d'empreses artesanes,
conferències informatives, ampliació, difusió de la Revista
d'Artesania Balear, presència a les fires nacionals i
internacionals que creguem d'important eficàcia.

I per acabar vull exposar que el Govern balear ha decidit
abordar un estudi de planificació energètica regional aplicat
al conjunt insular per a determinació d'un sistema energètic
òptim, d'acord amb les directrius comunitàries, amb els
objectius marcats al Pla energètic nacional i amb les
condicions econòmiques i socials de la Comunitat
Autònoma. El contingut de l'avantprojecte del Pla energètic
i regional ve a partir d'estudis de planificació energètica
regional abans esmentat, s'ha elaborat l'avantprojecte del Pla
energètic per a Balears, el qual conté bàsicament els cossos
següents: hi ha un diagnòstic de la situació energètica a les
Illes; hi ha una previsió de les necessitats energètiques per
a l'any 2000 en base a un model de simulació, elaborat
específicament i que considera els mecanismes i variables
que intervenen en l'avaluació de la demanda energètica;
també hi ha uns objectius a perseguir en la gestió de la
demanda en relació als recursos endògens, les energies
renovables, l'ús racional de l'energia i la diversificació
energètica, i també una presentació de l'alternativa de
subministraments energètics a les Illes, carbó, productes
petrolífers, gas natural i energia elèctrica, considerada com
a més convenient per a Balears en un futur immediat.
També hi ha una avaluació dels aspectes mediambientals
més rellevants relacionats amb la planificació energètica
proposada, atesa la indissolubilitat del binomi energia-medi
ambient. I, finalment, relació i avaluació econòmica de les
mesures que han de constituir de manera efectiva el que es
podrà anomenar Pla energètic per a les Illes Balears.
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Açò és a grans trets la política de la Conselleria de Comerç
i Indústria, que volem impulsar a partir del 96.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. ¿Alguno de los grupos quiere hacer
uso de la posibilidad de suspensión reglamentaria? Dígame, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Voldríem demanar deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Correcto. Entonces suspendemos diez minutos la sesión, la
reanudaremos a las diez menos veinte. Gracias.

Procede ahora el turno de intervención de los grupos.
¿Grupos que quieren intervenir? Tiene la palabra por el Grupo de
Esquerra Unida, la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Bon dia, Sr. Conseller. Esquerra Unida només volia plantejar-
li dues preguntes molt concretes. Una seria, quan pensa reunir-se
amb els sindicats de comerç per estudiar també conjuntament el
Pla de Comerç que ha presentat, perquè s'ha referit a la formació
empresarial i sectorial i desitjaríem que igualment es reunís amb
els representants dels treballadors per consensuar aquest pla?

I segona, respecte a energia, voldríem saber quan es
presentarà el pla energètic i dins el pla energètic què pensa fer o
com plantejarà la Conselleria el tema del projecte de central de
s'Estalella, exactament com aniria?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, tiene la palabra el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Muchas gracias, presidente. Dins el Pla de comerç nosaltres
creiem que la formació és una cosa íntegra dins l'empresa entre
empresaris i treballadors, és una unitat, tots feim l'empresa i ho
feim per crear riquesa i repartir-la després; per tant, estic disposat
a reunir-me amb ells quan ells diguin, de fet els d'USO van venir
a veure'm i els vaig atendre molt gustosament, vol dir que les
portes de la Conselleria en aquest sentit estan obertes, cregui'm.

Quant al Pla energètic, nosaltres l'hem acabat d'elaborar i el
pensam presentar dins el primer període de sessions.

Quant concretament a s'Estalella, jo no he dit mai ni el
Pla no diu que sigui l'objectiu posar una planta energètica a
s'Estalella, no ho diu ni jo ho he dit mai.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bien, pasamos el turno al siguiente grupo, Nacionalista-
PSM, tiene la palabra el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentarem ser breus, encara que
el tema exigeix una atenció important, estam parlant de
coses que són serioses i que tenen un pes específic a la
nostra comunitat.

Miri, Sr. Conseller, nosaltres hem de començar per dir-li
que sempre hem entès que la seva és una conselleria
perfectament prescindible, és a dir que la podríem suprimir
perfectament i no succeïria res, encara que açò no vulgui dir
de cap manera que nosaltres pensem que es pot prescindir
d'una política industrial o d'una política comercial, sinó tot
el contrari, pensam que han d'existir aquestes polítiques, que
han existit molt poc fins; s'han mantingut actuacions en
matèria de comerç, actuacions en matèria d'indústria i que
és necessari crear una vertadera política; però que la seva
conselleria, com a estructura administrativa, podria estar
perfectament adscrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda
sempre que es dugués a terme una política, que nosaltres
també hem impulsat o hem proposat reiterades vegades en
aquest parlament, que consistiria a transferir als consells
insulars la gestió dels dos elements estrella, dels elements
claus des del punt de vista pressupostari i de contingut de la
seva conselleria, com són el Pla de comerç i el Pla de
reindustrialització. De fet, la seva conselleria, Sr. Conseller,
Sr. Camps, és el Pla de modernització del comerç, el Pla de
reindustrialització, des del punt de vista pressupostari, i tota
la resta són petiteses amb algun desert com és la política de
medi ambient industrial de la qual, si tenim temps, també en
parlarem.

Per tant, la primera pregunta és: vostè, com a provinent
d'una illa menor, on sap que hi ha peticions molt concretes
i reiterades, en el sentit de demanar augments competencials
per als consells insulars, té previst a la seva cartera
promoure la transferència de les competències en matèria de
comerç i indústria als consells insulars? Per a quan? Li hem
de recordar en aquest sentit que el president del Govern,
l'anterior i l'actual, en els seus discursos d'investidura no en
van fer cap classe de referència i que sempre han votat en
contra vostès d'aquesta possibilitat.
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Pla de comerç o pla de modernització del petit comerç. Quin
és el balanç del pla? És cert que s'ha saldat amb un fracàs relatiu,
i que aquesta és un poc l'opinió, crec que fins i tot li han
expressada en algun moment determinat en la meva presència, en
converses informals, algun representant d'organitzacions
empresarials, el pla de comerç no ha acabat de donar els resultats
que s'imaginaven i fins i tot es poden considerar uns resultats
pobres. Pensen proposar un nou pla de comerç o el darrer any i
dos mesos que queden de vigència reorientar-lo d'alguna
manera?

Decret d'horaris comercials. Frustrat, Sr. Conseller, el
projecte, l'intent de reforma de l'Estatut, per l'actitud de vot en
contra del Grup Socialista en el Congrés dels Diputats i
l'abstenció, supòs que devia ser positiva, del Grup Parlamentari
del PP, com pensen resoldre políticament el fet que siguem
l'única -tristament-, l'única comunitat autònoma sense
competències en comerç, per tant, incapaços de regular els
horaris comercials? A quin nivell es troben les converses amb el
ministeri corresponent i amb els seus homòlegs a Madrid i quina
és l'actitud que es té en aquest moment?

I entrem, Sr. Conseller, en el Pla de reindustrialització. No,
abans d'entrar en el Pla de reindustrialització dues qüestions que
són importants també, i després entrarem en el gruix aquest. 

Pla de residus sòlids. Vostè sap que el Pla de residus sòlids
contempla a l'illa de Mallorca, com a únic sistema de tractament,
la incineració de residus, en contra de l'opinió o dels criteris que
el Parlament de les Illes Balears va elaborar en el seu moment,
que donaven prioritat a la recollida selectiva i al reciclatge. Sap
vostè que s'ha formulat una petició per part de tots els grups del
Consell Insular de Mallorca, amb més o manco èmfasi, amb més
o manco energia, però tots amb una actitud d'acord de fomentar
la recollida selectiva i el reciclatge, la qual cosa obliga, haurà
d'obligar a una modificació del contracte amb l'empresa
concessionària del tractament de residus i açò s'haurà de fer, en
qualsevol cas, prèvia modificació del Pla de residus sòlids. El
president Soler, que va visitar fa pocs dies el Consell Insular de
Mallorca, es va fer ressò d'aquesta possibilitat i va assumir,
almanco de paraula, aquesta modificació. Té el conseller present,
assumeix aquesta possibilitat, té la mateixa disponibilitat?
Nosaltres entenem que aquest és un tema urgent perquè, vostè ho
deu saber, el Consell Insular de Mallorca podria incórrer en
incompliment de contracte, supòs que podran fer alguna
pròrroga, però en incompliment de contracte si no se soluciona
aquest tema. Pensa el conseller propiciar, amb la fórmula que
vostè dirà, la modificació del Pla de residus sòlids de manera que
es pugui fer possible, repetesc, que és unànime de tots els grups
del Consell Insular de Mallorca, amb més o manco èmfasi, però
unànime?

Pla energètic. He sentit que ja s'havia fet alguna pregunta
al respecte. Com es tramitarà? Es tramitarà per la via
parlamentària, és a dir, requerint, tal i com preveu el
Reglament d'aquesta cambra, el pronunciament del
Parlament i, per tant, la creació d'una ponència, té previst el
conseller que es faci així, és el criteri del Govern?
Nosaltres, en qualsevol cas, li demanam que sigui així,
pensam que és aquesta una qüestió importantíssima i que no
es pot defugir el debat polític que requereix una qüestió
d'aquesta importància.

M'ha de reconèixer, Sr. Conseller, que la política
d'estalvi i diversificació energètica, vostè n'ha parlat molt de
passada, ha estat tímida, ha estat summament tímida per
part dels seus antecessors. Catalunya ha aconseguit a un
moment determinat un 20% de la reducció del consum
energètic de les cases particulars, a partir de campanyes
enmig del carrer de conscienciació ciutadana respecte
d'aquest tema, i fins a un 19% de reducció del consum
industrial a partir de l'adaptació de noves tècniques que
facin possible aquest estalvi energètic. L'actuació de la
conselleria fins a aquest moment ha estat tímida, en canvi
estan parlant de la instal•lació d'una nova central i he vist
que vostè defugia, Sr. Conseller, contestar la pregunta clau,
estrella d'aquesta qüestió, s'Estalella sí. s'Estalella no, és una
pregunta que és enmig del carrer que ha provocat
controvèrsies, vostè ha dit: el Pla tal i com el Govern el té
elaborat no en parla, jo tampoc no he dit; nosaltres li
demanam que digui, nosaltres volem que digui, ho volem
escoltar de la seva boca, de la seva veu, si pensa vostè que
la instal•lació d'aquesta central energètica la ubicació lògica
és s'Estalella, amb tot el que açò du implícit, de construcció
d'una central, de la ubicació d'un port de descàrrega, a una
zona amb un interès ecològic clar i amb una mobilització
social també o ciutadana important de resistència davant
aquesta possibilitat. La necessitat d'aquesta central fins a
quin punt la valoren, pensen que és absolutament necessària
o pensen que impulsant polítiques de diversificació
energètica i també d'estalvi energètic es podria quan res més
reduir el dimensionament d'aquesta, tal i com s'ha plantejat
fins a aquest moment a través dels mitjans de comunicació?
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Pla de reindustrialització. Miri, Sr. Conseller, el Pla de
reindustrialització ha estat una de les qüestions que han duit més
polèmica en aquesta cambra, en aquesta casa. La veritat és que
va ser un pla estranyament contestat fins i tot pel propi PP que,
dia 23 de novembre del 1993, quan s'aprovava, va proposar, per
sorpresa, un canvi en les prioritats en la despesa; tots els grups
parlamentaris, a part del PP que ja propiciava un canvi, el varen
criticar per poc rigorós. Les centrals sindicals i alguna
organització empresarial es varen mostrar contràries al contingut
o a les prioritats que es marcaven en aquest pla de
reindustrialització i, finalment, la perla que acabava aquest
monument va ser la presentació del Llibre Blanc d'Indústria, que
havia costat 40 milions, crec recordar al Govern de les Illes
Balears, i que contradeia aspectes concrets d'aquest pla de
reindustrialització. És cert, Sr. Conseller, les crítiques que han
arribat, en el sentit que la gestió està essent molt deficient; que
a l'any 1994 s'havia de gastar o s'havia d'executar un 40%
d'aquest pla i, per tant, 2.000 milions de pessetes, i que no només
no s'ha fet, sinó que no s'ha arribat ni a fer-hi prop a aquesta
quantitat. És cert que en els nou mesos que duim de l'any 1995
els 1.500 milions de pessetes, és a dir, un 30% del volum del pla
que s'havia de gastar, tampoc no s'està gestionant de forma
satisfactòria quant que la satisfacció per a qualsevol gestor ha de
ser executar el màxim possible del pressupost, sempre? Quin pla
tenen per a l'any 1995, acumular la resta del que no s'ha gastat
aquests dos anys i fer una macrodespesa per a aquest any, per
liquidar? S'estan plantejant seriosament, tal i com ha demanat
alguna organització empresarial, crec que era Caeb, la
possibilitat de fer un nou pla de reindustrialització?

Miri, Sr. Conseller, el nostre grup, dia 23 de novembre del
1993, en el moment en què es debatia el Pla de
reindustrialització ja vàrem demanar al seu antecessor, al Govern
en el Parlament, que aprovassin la idea de fer un nou pla; i vàrem
criticar que aquest pla era excessivament horitzontal, era un
calaix de sastre en el qual qui primer hi arribava se'n duia el
pessic que podia de les subvencions corresponents, estava dividit
per àrees, evidentment, però hi mancava una aplicació més
vertical, i vostè, que és una persona provinent de cercles
empresarials lligat, amb coneixement molt directe, a sectors
empresarials molt concrets, com poden ser calçat, i coneix
directament problemes com poden ser els de la indústria
agroalimentària o els de la bijuteria; sap perfectament que els
problemes que tenen els fabricants de calçat tenen poc a veure,
almanco no al cent per cent, amb els dels bijuters, i tenen molt
poc a veure amb l'empresariat del sector agroalimentari. Cada un
té uns problemes diferents quant a compra de subministraments,
quant a incidència dels problemes del transport, quant a
problemes de comercialització, quant a enfocament de la
comercialització, quant a pes de qüestions com poden ser disseny
i moda; per tant problemes diferents exigeixen tractaments
específics també diferents, i d'aquí la nostra petició que es fes un
pla complementari d'aplicació vertical, és a dir, davant
problemes diferents tractaments diferents i sortides diferents. Té
la previsió aquesta el Govern o una volta acabin aquests dos
plans la seva conselleria quedarà reduïda a la mínima expressió,
perquè el gruix pressupostari fins ara -i això acaba l'any que ve-
se l'han endut aquests dos plans?

Política de captació de noves empreses. Hi ha passat de peu
puntetes, vostè és intel•ligent, ho ha demostrat més d'una vegada
i no es vol posar vermell assumint velles herències de fracassos,
tal vegada lògics però que han estat més estrepitosos quan més
expectatives es varen crear, tots recordam aquella fàbrica de
bombetes de Petra, llum, més llum, demanàvem nosaltres, l'afer
de British Caledonia, bé, podríem fer una llista relativament
llarga d'una actitud d'alçar expectatives que després tampoc no
s'acomplien. Nosaltres som molt conscients que és molt difícil la
captació de noves empreses, que és més difícil encara la captació
d'empreses internacionals per moltes qüestions, moltes qüestions
que tots sabem i que tampoc no és el moment d'entrar-hi; però la
cosa que tenim més clara, Sr. Conseller, és que no es poden alçar

falses expectatives que de vegades commouen tot un poble,
i açò ha succeït a Petra, ha succeït a Campos, ha succeït a
diferents poblacions de l'illa de Mallorca, per a després
quedar reduïdes a un no-res. Què en pensa d'aquesta
política? Té previsions, el conseller anterior, el seu
antecessor, a la darrera compareixença va dir que hi havia
plans diferents, un nou enfocament de la política de captació
de noves empreses, li va explicar abans d'anar-se'n o vostè
en té una de pròpia, de política de captació d'empreses
noves?

Internacionalització d'empreses. Vet aquí el bessó o una
de les qüestions més importants de la política industrial que
s'hauria d'impulsar. Vostè sé cert que coneix les
recomanacions que la Unió Europea va fer amb un informe
que ha recorregut el món sobre el futur de les petites i
mitjanes empreses a l'Europa comunitària, on parlava que en
el sud d'Europa la supervivència de les Pimes era molt
relativa, tendrien moltes dificultats i donava sortides,
diagnosticava situacions i donava sortides; un problema era
la petitesa d'aquestes empreses i un problema enorme, un
altre problema era la modernització, les innovacions
tecnològiques, tota una sèrie de qüestions, aquests elements
de disseny i moda dels quals parlàvem fa un moment, però
una de les qüestions fonamentalíssimes era la dificultat per
introduir-se dins xarxes comercials que tenen un pes molt
important a Europa i amb les quals hi ha dificultats certes
d'introduir-s'hi, i feia una recomanació: cerquin partenaires,
cerquin socis. És una petició que vàrem reiterar al Govern
de la Comunitat Autònoma, als seus antecessors, i que fins
ara l'única realització, l'única plasmació o concreció que hi
ha hagut ha estat una festeta, perdó, unes jornades que es
varen dur a terme, d'Europalliances, no me'n record
exactament què li deien, a l'illa de Mallorca, que va consistir
a convidar una partida d'empresaris estrangers i que, segons
les meves notícies, no ha donat massa bons resultats.
Nosaltres som conscients que la política de cercar
partenaires, de cercar socis, de cercar empresaris del centre
d'Europa que són els que duen la puntera, diríem, l'avançada
de la política industrial a l'Europa comunitària, passa per un
contacte permanent i passa per la presència de la Comunitat
Autònoma que tengui una política activa als centres on es
decideixen aquestes qüestions i on de ver es donen els
contactes, és a dir, a Brussel•les, una altra petició que ha fet
el nostre grup, de manera reiterada, que s'obrís una oficina
i que sembla que finalment el Govern li donarà sortida, en
té alguna notícia, què pensa d'aquesta política? Quines
polítiques concretes impulsarà per a aquesta recerca dels
partenaires?

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo, Sr. Orfila, por favor.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Vaig acabant, sí, vaig acabant, és que el conseller ha estat
molt llarg en la seva intervenció i necessitaríem parlar de molts
temes.

Política firal, crec que és una de les estrelles -per la polèmica
que ha duit- del Govern. Miri, dia 23 de novembre de l'any 1993
el Parlament de les Illes aprovava, per unanimitat, una proposta
de resolució presentada pel nostre grup en la qual demanàvem al
Govern que es presentàs una comunicació al Parlament sobre la
política firal del Govern, que ha estat el gran desconegut, el
Parlament n'ha parlat sempre per criticar la inexistència d'aquesta
política; es tenien actuacions amb aquella política del tempteig,
provarem per aquí si va bé, provarem per allà, i miri quines
coses, Sr. Conseller, cap dels seus anteriors antecessors es va
voler fer càrrec de la responsabilitat política de dirigir la política
firal del Govern. Nosaltres, amb ironia i sense voler ofendre, li
dèiem a l'anterior conseller, quan deia, "no, no, jo de política
firal no en vull saber res", aquella herència terrible d'Ifebal al cel
sia sortosament i després la de Ficobalsa que va ser la seva filla
no la volia assumir de cap manera l'anterior conseller, ni la volia
assumir cap conseller del Govern. Nosaltres pensam,
sincerament, que si existeix una conselleria de comerç i indústria
hauria de ser la responsable de dissenyar la política firal del
Govern; que aquesta després es du a la pràctica mitjançant una
empresa pública o d'un consorci o de qualsevol figura legal que
sigui possible, podríem estar-hi d'acord, però qui ha de dissenyar
la política és el Govern, i fins ara, l'únic que han estat capaços de
contestar-nos el Govern quan hem fet preguntes al respecte és
que qui dissenyava aquesta política era Ficobalsa, i Ficobalsa ha
de ser l'executor. Nosaltres li demanam, Sr. Conseller, si vostè és
capaç de ser valent i intentar assumir aquesta responsabilitat?
Nosaltres li donarem una mà en aquest sentit i li donarem una mà
de manera constructiva, perquè ens preocupen els cents de
milions de pessetes que es gasten en política firal, de vegades
sense obtenir-ne els resultats que se'n podrien derivar,
precisament per manca d'aquest establiment de la política, per
aquesta política de tempteig que ha fet que algunes de les fires
que s'han impulsat des de Ficobalsa i primer d'aquell fantasma
que dèiem nosaltres que era Ifebal, no han donat el resultat que
podrien haver donat si existís aquesta política. Per tant, li
reclamam que vulgui assumir aquesta política, que la dugui al
Parlament, que la debatem entre tots, que s'aclareixi d'una vegada
per totes la voluntat del Govern de dur a terme promeses
anteriors, amb les quals nosaltres no estàvem massa d'acord, com
és la de construcció d'un palau firal, que després han
desaparegut, han caigut dins el bagul dels oblits; i definir quina
serà a partir d'aquest moment una política que és absolutament
vital, si es vol tenir una política industrial, l'important no és
produir l'important és vendre, i açò està molt relacionat amb la
política firal que es té. Fins ara, Sr. Conseller, l'actuació en
promoció de participació a fires exteriors ha estat interessant,
però les fires que s'han celebrat aquí tenen molt a desitjar i
podrien tenir molts dubtes.

I, finalment, una referència a la política d'artesania. Ha
estat també molt pobre, Sr. Conseller, ha estat pobríssima.
Les targetes de mestres artesans, una política, sí, interessant;
la publicitat que es comprassin productes artesans també, i
a més d'açò, què més? Res més. Baleart, Baleart que
nosaltres hem dit sempre que era Mallorcart, perquè ni hi
participaven artesans de Menorca, i ho sap perfectament, ni
d'Eivissa i Formentera, amb excepcions, la pressió política
que es feia als consells insulars respectius perquè muntassin
l'estant corresponent amb participació quasi obligada,
induïda a punt de pistola, perdó, a punta de subvenció que
és una cosa semblant, a les empreses artesanes de cada una
de les Illes que volien, que acceptaven aquesta pressió i
participaven. Pensen impulsar seriosament aquesta política?
I aquella escola d'artesania de qual tantes vegades se n'ha
parlat, pensen dur-la a terme?

I acab definitivament, la política de medi ambient
industrial. Nosaltres hem dit sempre als seus antecessors
que la ventafocs de la política de la seva àrea era la política
de medi ambient industrial; i que havia canviat
absolutament la política de la política de la Unió Europea
respecte d'aquesta qüestió, que aquella filosofia que fins fa
pocs anys s'imposava, que era aquella que qui contamina
paga, havia canviat; a partir d'ara és qui contamina tanca; i,
per tant que hem d'estar preparats per minimitzar tot el
possible l'impacte de l'existència d'indústries, i a les nostres
illes no en tenim moltes que siguin altament
contaminadores, però sí que creen problemes d'impacte, per
minimitzar-los en tot el possible i, per tant, dur una política
en aquest sentit de promoció, de foment d'aquest medi
ambient industrial que fins ara també ha pecat per la seva no
existència. Pensa canviar també en aquest sentit, pensa
impulsar-la, açò implicarà noves partides pressupostàries?
I acab, Sr. President, perquè veig que estic abusant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Si em deix qualque assumpte li deman que em faci de
recordatori. Jo assumesc el bo i el passat dels meus
antecessors, per tant, en principi el que vull fer és una
política comercial i industrial segons les circumstàncies
actuals i els temps actuals.
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Primer de tot, el Pla de comerç. Crec que no hi ha cap
patronal que avui per avui es pugui queixar del Pla de comerç
que s'ha avançat al Pla nacional. Nosaltres, des que es va
implantar, s'han invertit més de 2.000 milions de pessetes en
modernització i en subvencions a millores d'actius fixos i a
modernització i actualització dels seus comerços. El comerç
representa un 16% del producte interior brut i un 16% dels llocs
de feina, actualment, a les Illes; ha estat un sector molt dinàmic
i molt evolutiu i, per tant, incidir també, d'una forma molt
decidida, des de l'Administració, de vegades no sé fins a quin
cert punt és bo, crec que són ells mateixos qui han de saber si per
a la seva conveniència s'arrisquen o no a crear una empresa de
distribució comercial; és tan volàtil que nosaltres no podem
preveure el futur. És a dir, a Berlín per exemple, amb la llevada
del mur, tot el que és la part de (...) se'n va ara al centre, se'n va
a la Porta de Brandenburg. Açò, què passa? Que tots aquells que
hi havia abans s'han de queixar hi hem de crear noves
expectatives d'inversió pública? Crec que no és el camí adequat.
El camí adequat pens que ha estat el diagnòstic de comerç a les
Balears i aquí posam a l'abast un instrument molt seriós d'anàlisi
d'estadístiques i que ells després, en base a açò, han de decidir.
Nosaltres el que no podem fer és dirigir l'empresa privada i
planificar-la. I nosaltres, crec que a totes les patronals amb la
Conselleria de Comerç tenim les portes obertes per detectar cada
dia les necessitats reals que corresponguin.

Quant a política industrial, crec que dins el component on el
turisme, el sector terciari, de cada vegada té un pes més fort, és
imprescindible tenir una sensibilitat especial de cara a la
indústria. La indústria tradicional, perquè moltes vegades és un
component també cultural de moltes regions i moltes ciutats
d'aquestes illes, i el que no podem fer és obviar-la, el que passa
és que hi ha uns cicles econòmics que s'han passat malament i hi
ha hagut una reestructuració, i jo, amb gran goig, he de dir que
les empreses de pell i calçat, actualment, perquè he visitat les
fires de Madrid, Düsseldorf i ara aniré a la de Tòquio, he de dir
que els nostres productes són de qualitat i són molt admesos
realment dins la Comunitat europea.

Nosaltres el que volem fer -i amb açò tal vegada estic
enllaçant diferents preguntes i no d'una forma tan esquemàtica i
si me'n bot cap després m'ho digui-, nosaltres el que pensam és
que moltes empreses tenen el seu disseny, el seu producte, com
he dit abans, i nosaltres el que volem és enfortir açò perquè és
una educació, és una cultura empresarial que té la pròpia
empresa, açò és una cosa molt particular d'ella que ha anat
acumulant any rera any en base a fires, a està present als mercats,
al que la gent vol i els clients volen, i després ell elabora el seu
producte i les seves tendències, és una cosa molt particular de
cada empresa. I nosaltres l'únic que podem fer és facilitar que
açò sigui possible, però nosaltres no li podem dissenyar la sabata,
són ells que ho han de fer, per exemple, una. Dues, cap empresari
no pot estar amb manca d'inversió, d'innovació tecnològica,
nosaltres per açò volem impulsar que les comunicacions
d'inversió per als mitjans productius estiguin a l'altura adequada
en productivitat i qualitat, tot açò es reforçarà.

Un altre tema és el de qualitat. Nosaltres creiem i per açò
volem impulsar el departament de qualitat, per sensibilitzar
totes aquelles empreses perquè totes aquelles normes de
normalització, (...) i de certificacions (...) siguin una
constant i un objectiu normal i comú a totes elles. És a dir
que quan un faci un tipus de sabates per exemple Rolls
Royce, sempre faci Rolls Royce, i si fa 600 faci 600, però
que cada un sempre estigui a una qualitat constant i
adequada. El sistema aquest de qualitat i de feina ben feta
que és la que té futur, com qualque eslògan diu, nosaltres ho
veim d'una manera molt important. En aquest sentit tenim
uns estudis fets sobre normes Iso que els tendré prest i veim
que Menorca, per exemple, està molt més sensibilitzada que
les altres illes, malgrat hi ha zones de Mallorca que també.
Però si volem competir de forma exterior dins el mercat
europeu, nosaltres hem de tenir un producte homologable i
de qualitat innegable.

Quant a comercialització hi estic totalment d'acord. És
a dir, nosaltres el que no podem fer aquí és crear uns grans
recintes firals quan els recintes firals estan a les grans
ciutats, per exemple Ifema, Ifema mateix ha tengut un futur
dins Europa i dins el món esplèndid, extraordinari;
diumenge passat vaig estar parlant amb el director general
d'Ifema i fins i tot per interessar-me que els nostres
productes estiguin exposats allà amb una sensibilitat
especial, perquè nosaltres creiem que el producte de les Illes
té un gran valor qualitatiu i que realment és competitiu en
els mercats internacionals. Açò què ens farà? Ens farà que
puguem establir uns acords interfirals, entre la fira per
exemple de Düsseldorf quant a calçat, o a la de Milà, on els
nostres expositors, els nostres comerciants tenguin una
situació amb un cost més preferent. És a dir, nosaltres hem
de sortir per vendre i perquè ens coneguin, el que és difícil
és que tothom vengui aquí a comprar, crec que açò és una
política, sota el meu punt de vista, desencertada. Nosaltres
hem d'estar presents a les fires internacionals.

Quant a horaris comercials crec que la Conselleria ha
defensat bé el tema d'horaris comercials i, a més, Javier de
Paz em va dir que es donaria cobertura a aquest decret si es
fallàs en un moment determinat als jutjats. Crec que açò és
de justícia, crec que els diumenges ha d'estar tancat i si és
diumenge o és dissabte o és dilluns dematí, açò és un fet
normal, vas a Alemanya i el diumenge està totalment tancat
tot, vas a Anglaterra i igual, i a Itàlia; vull dir que no crec
que nosaltres hem de ser, sempre som l'excepció en el
negatiu però no en el positiu.

Pla de residus sòlids. Nosaltres vàrem fer un pla i el
gestionen els diferents consells, al Consell de Mallorca hi ha
una previsió d'inversió de 1.800 milions de pessetes,
nosaltres el que no podem fer és cada any crear un nou pla
amb noves inversions perquè nosaltres tenim molts pocs
doblers i els hem d'emprar de forma adequada.
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Quant al Pla energètic, el que vull és un ampli consens de tots
els diputats de la Cambra, com més ampli possible, per tant es
farà el que oportunament creguin els grups parlamentaris,
presentar-lo i dur-lo a terme, perquè crec que és un pla que és
d'interès suficient per a tota la societat i que és un pla que ha de
ser seriós i que ens ha de garantir el subministre energètic
d'aquestes illes; i d'aquestes illes, com? Amb una diversitat
energètica, és a dir, no podem oblidar el carbó, el gas-oil tampoc,
el que passa que sí hem d'introduir el gas natural liquat. El gas
natural liquat és una matèria energètica que la Comunitat
Europea impulsa perquè es consumeixi ja que no és contaminant
i les centrals que es puguin fer a través d'aquesta nova matèria
primera són més reduïdes i amb una tecnologia molt més
avançada i, per tant, açò facilita que no sigui contaminant i
també que sigui eficaç. Què aconseguiríem amb açò?
Aconseguiríem a més que tota la badia de Palma i ciutat estigués
gasificada amb aquest gas que no és contaminant, diferent
actualment hi ha a Palma que està amb base de naftes i està amb
bastant de contingut en sofre.

Per tant, a part d'açò és imprescindible una nova central.
Nosaltres estam avui amb una potència instal•lada d'uns 630
megavats i nosaltres volem anar a uns 900 per a l'any 2010, cap
allà el 2005, 2010. Hem fet uns estudis d'una sèrie d'escenaris
hipotètics i aleshores el que veim interessant és que hem de
preveure uns marges de seguretat, si ara en tenim 600, almenys
hem de tenir 250 megavats de potència de previsió; si, per
exemple, al Murterar hi hagués un accident greu i es quedàs
minvat nosaltres hem de poder alternatives per subministrar en
forma de qualitat i suficientment a qualsevol punt de les Illes.
Per tant, és imprescindible i necessària una nova central. Vostè
em diu s'Estalella, és que jo s'Estalella no l'he vista ni crec que
sigui el moment d'ubicar-la, perquè jo no ho dic s'Estalella, el pla
pot contemplar diferents zones i després ja ho decidirem; és a dir,
el que nosaltres posam a disposició de vostès són tots els tècnics
de la Conselleria per exposar amb diapositives, amb
transparències, amb gràfics, amb el que vulguin, tècnicament el
que nosaltres pensam que ha de ser el pla, i després açò amb un
ampli consell ja es decidirà.

Quant a artesania, vostè sap que és una de les matèries que es
transferia als consells insulars de forma pràcticament immediata,
vull dir, és un dels temes apuntats pel president Soler als
diferents consells insulars. Nosaltres, en aquest cas, continuarem
amb la política que hem tengut fins, intentarem millorar-la;
nosaltres som presents a les fires, per exemple, de Madrid i de
Frankfurt, les més importants; ja li puc dir, que a més allà hi van
de forma totalment gratuïta, allà hi tenim un estant i crec que és
allà on ens podem donar a conèixer de manera internacional.

Quant a medi ambient industrial, nosaltres feim unes
auditories periòdiques a totes aquelles empreses d'emissions
nocives i de manera bastant correcta, tant és així que fins i tot el
GOB ens fa felicitar, si això li serveix com a punt de referència,
prengui'n nota, per favor.

Després, clar, vostè sap que els imposts ecològics, per
exemple de Gesa o Telefònica, tenen problemes de recaptació,
cosa que el Parlament va aprovar i que malauradament s'està
retardant, cosa que tampoc no veig de forma adequada.

Quant a eficiència energètica, nosaltres el que pensam és
crear l'Agència balear d'energia. Aquesta agència balear
d'energia tendrà per missió sensibilitzar i crear els
mecanismes adequats perquè hi hagi a les empreses una
eficiència energètica, és a dir que les seves instal•lacions
siguin el més adequades possible perquè l'energia que
consumeixen sigui de qualitat i sigui la menor possible, i
amb açò també tendrem un estalvi, amb açò hi haurà tota
una sèrie de recursos prevists que des de les administracions
autonòmiques i centrals i comunitàries sobretot, hi ha en
marxa. Serà també la interlocutora vàlida amb les altes
energies i davant la Comunitat Econòmica Europea. Per
tant, el disseny energètic sí que té prou competència amb la
conselleria aquesta, i jo crec que si la llevassin seria una
desgràcia per a la Comunitat, no és que estigui defensant un
lloc de feina.  Per altra banda, aquesta impulsarà
la cogeneració energètica. Hi ha una sèrie d'empreses aquí
que generen grans quantitats d'energia, i nosaltres el que
facilitarem és que, en base, per exemple, de tots els olis
usats pesants de les indústries, que ja ho estam fent, el
recaptam i el cremam en aquests centres de producció, i açò
també millora els costs i millora una transformació d'aquests
residus. Hem de dir que amb açò hi ha de cada vegada una
sensibilitat major i crec que amb açò és una passa que la
nostra conselleria ha aconseguit i pensam millorar.

Quant, també, a energies alternatives, nosaltres dins el
pla hi ha previst posar i implantar unes catorze o quinze mil
plaques solars, sobretot en el sector serveis i terciari i
hospitals, i d'açò ja n'hem parlat amb el conseller de
Turisme per fer unes reunions de sensibilització de cara als
hotelers, sempre mitjançant aquesta Agència balear
d'energia que contempla el pla que es posi en marxa.

Quant a energia eòlica i biomassa hi ha unes
experiències i uns punts de referència, i nosaltres en volem
potenciar més i, a més, a Mallorca i Menorca i Eivissa
volem fer unes plantes pilots amb una sèrie de llocs que
tenguin punts de referència i que no ens diguin, "mira, açò
no es pot fer", sí açò es pot i allà està posat, no; i açò també
serà missió d'aquesta agència, que sensibilitzi els diferents
sectors de la nostra societat perquè sigui així.

Amb açò no és que solucionem el problema de futur,
perquè el problema de futur amb aquestes energies
alternatives no és suficient, desgraciadament, però sí que
ajuden a fer una energia no contaminant i molt millor.

Jo no sé si li manca res més ...

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, entenc que vostè acaba
d'aterrar i tampoc no és el nostre paper avui aclaparar-lo de més,
nosaltres li anunciam que demanarem algunes compareixences
per poder entrar més a fons en determinats temes, alguns dels
quals vostè just ha fregat de resquill i d'algun hi ha passat,
simplement l'ha saltat, n'hi recordaré qualcun, competències als
consells insulars.

Primer vull aclarir-li una cosa, el nostre grup de cap manera
no pot proposar, és un grup nacionalista i de cap manera no es
podria plantejar d'aquesta manera, que el Govern prescindís de
determinades competències; les que té assumides les ha
d'executar i les ha de gestionar el més bé possible, l'estructura
administrativa de la qual es doti la Comunitat Autònoma per
gestionar-les pot ser una o una altra i pot existir o no una
Conselleria d'Indústria i Comerç; perquè, si no, podria existir,
com a contrapartida o com a alternativa, una conselleria de
foment que englobàs diferents àrees econòmiques, atesa la
particularitat de la nostra comunitat autònoma on hi ha consells
insulars que estan destinats, segons la previsió estatutària, a
convertir-se en el govern de cada una de les illes i a executar,
gestionar, pràcticament, la totalitat de les competències que el
Govern té assumides segons l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia.
Per tant, el problema és com es gestionen, i no m'ha donat
l'opinió respecte dels consells insulars, creu vostè que els
consells insulars podrien gestionar en un termini relativament
breu el Pla de reindustrialització, el Pla de comerç, o la majoria
de les competències que en aquest moment té la Conselleria de
Comerç i Indústria?

Pla de residus. Es gestiona en el consell i m'ha semblat a un
moment determinat -crec que ha estat un lapsus-, que vostè
contestava o esmenava la plana al seu president, cosa que no crec
que vostè faci de cap manera, estic convençut que no és així, ha
estat un lapsus, cada any no podem refer un nou pla, no es pot
crear un nou pla; el president de la Comunitat Autònoma en
visita al Consell Insular de Mallorca es va comprometre a dur a
terme, en el termini més breu possible, un replantejament
d'aquest pla, precisament per donar resposta a aquesta petició
unànime de tots els grups, repetesc, amb més o manco força, de
posar l'èmfasi en la qüestió de la recollida selectiva i el
reciclatge, quan en aquest moment el Pla de residus sòlids fora
l'illa de Mallorca preveu, essencialment o pràcticament en la
totalitat, la incineració com a sortida, com a tractament
preferencial.

Nosaltres voldríem, vostè ha passat per damunt del Pla de
comerç de forma molt ràpida, com poden estar molt satisfets,
s'han fet moltes coses, s'han invertit més de 2000 milions; els
resultats, vostè ha dit una cosa que és molt important, el 16% del
producte interior brut de la nostra Comunitat Autònoma es
genera a partir del sector comerç. La creació de llocs de treball
en aquest sector la fa el sector més important quant a pes relatiu,
bé, nosaltres li donam una importància extrema; aquest
document que vostè fulleja i que ens ha dit que avui, de fet,
presentava l'instam que el presenti al Parlament de manera
formal, és a dir que vostè demani una compareixença, si no, la
demanarà el nostre grup, perquè puguem debatre dins una
comissió parlamentària aquest document i poder entrar, per tant,
en el fons del balanç de quina ha estat l'actuació o els resultats
d'aquest Pla de comerç.

Indústria. Ha entrat en els temes una miqueta per damunt.
Vostè insisteix moltíssim en els temes de disseny, moda, de
qualitat dels productes, i tot açò per a nosaltres és molt
important i creiem que s'ha de potenciar, però, quin és el
nivell d'execució del Pla de reindustrialització? Aquest era
el seu programa estrella, el seu, el seu també, perquè vostè
diu que es fa corresponsable de tot el que s'ha fet fins ara,
una actitud solidària que jo crec que és encomiable i que no
tots els consellers han assumit de la mateixa manera,
qualcun ha comparegut aquí per dir jo no hi era i, per tant,
no en vull saber res, és encomiable i ho saludam de forma
positiva, açò vol dir que es fa càrrec també una mica dels
errors i, per tant, almanco ha de ser capaç, si reconeix que
hi ha problemes, de rectificar-los i comparèixer al Parlament
per donar explicacions. Quin és el nivell de gestió del Pla de
reindustrialització? És cert que en aquests moments s'estan
pagant encara subvencions, ajuts, concedits al principi de
l'any 1994? És cert que ha sofert una retallada molt
important i que els 4.000 milions que va aprovar el
Parlament no es gastaran de cap manera? És cert que amb
els tres anys, l'any passat, enguany i l'any que ve, és cert que
el nivell de gestió o d'execució del pla l'any passat no va
arribar de cap manera al 40% previst i aprovat pel
Parlament? És cert que enguany no arribarem tampoc, ni
fer-hi prop, al 30% previst també? Per quins motius, manca
de peticions, problemes burocràtics, problemes organitzatius
de la seva conselleria, manca de divulgació del pla, poca
resposta, tal vegada les prioritats no eren les adequades, s'ha
plantejat vostè sincerament la possibilitat de revisar les
prioritats d'aquest pla, es planteja la possibilitat d'un pla de
reindustrialització, tal i com alguna organització
empresarial, li he demanat abans, ha plantejat -és que no ha
contestat aquestes preguntes i les hi he de reiterar
forçosament ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, lleva usted consumiendo, tanto en su primera
intervención como en la segunda, un tiempo ampliamente
superior al que prevé el Reglamento. Le ruego, por favor,
que sintetice en lo posible su argumentación y concluya
cuanto antes. Gracias.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, conclouré de forma pràcticament immediata. Sr.
Conseller, l'única competència de què vostè ha parlat que hi
ha voluntat de transferir als consells insulars és la
d'artesania i, tal vegada també ha estat un lapsus, la seva
intervenció incloïa una petita trampa; vostès saben que les
atribucions de competències als consells, quant a la
valoració econòmica d'aquestes, es fa en base als
pressuposts que té la Comunitat Autònoma aprovats l'any
que es transfereixen, vostè mantendrà la mateixa política
fins ara, com que tanmateix s'ha de transferir prest als
consells, trampa, trampa, petita trampa, gran trampa, perquè
vol dir que es transferirà amb la dotació econòmica que
s'haurà aprovat en els pressuposts de l'any que ve, que és
quan es durà a terme aquesta proposta. Nosaltres l'instam
que els augmenti i intentarem com sigui que els augmentin,
perquè si no transferiran misèries i, per tant, incapacitat de
gestió als consells insulars, i açò és transferir un malalt i
nosaltres volem que es transfereixin elements sans de la
gestió.
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I la política firal, en la qual tampoc no ha volgut entrar, firal
de fires, firal, Ficobalsa, fires que es fan a les Illes Balears. Vostè
ha dit una cosa amb la qual estam molt d'acord, no podem
prescindir d'estar presents a les fires internacionals, açò està molt
clar, però vostè sap perfectament també que en aquest moment
hi ha una inflació de fires i la prova és que fins i tot en
desapareixen algunes d'històriques; que sectors reticents a
participar a determinades fires i que havien tengut diferències
que havien fet que es duplicassin, parl dels bijuters, han tendit a
atracar postures novament i a unificar-les, perquè hi ha una
inflació de fires, com hi ha una inflació de recintes firals.
Continua mantenint vostè aquella proposta que va fer al Govern
al seu moment de construir un recinte firal a les Illes Balears?
Pensa donar compliment a la resolució que el Parlament va
aprovar de dur una comunicació a aquesta cambra perquè es
discuteixi a fons i, per tant, s'aprovin resolucions referides a la
política firal del Govern? Aquestes són qüestions molt
importants. Nosaltres podem coincidir amb el que vostè ha dit
respecte de les fires exteriors, el balanç de resultat de les fires
que ha manejat Ficobalsa aquí tenen molt a desitjar. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Orfila. El Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Quant a transferències crec que hi ha una voluntat manifesta
pel Govern de transferir les competències que calguin als
consells, segons l'Estatut d'Autonomia; açò és una política de
govern que jo no som l'únic que ha d'acomplir, jo l'únic que dic
és que de forma immediata, segons el president, es transferirà el
tema d'artesania, que jo imagin suficientment dotat perquè no es
pugui malmetre.

El Pla de residus, com he dit abans, l'únic que dic és que hi
havia 1800 milions i els doblers són escassos, vull dir que el pla
després de reconversió si s'ha de fer, bé, el facin i diguin què s'ha
de fer. Jo només he dit açò, vull dir que els doblers són els que
són, jo estic d'acord que cada un de forma subsidiària ha de dir
què és el que creu que ha de fer dels seus residus, val, però els
doblers, si en tenim previst 1.200 i després 600 per a l'any que ve
què és que cada any hem de dotar una partida de 600 milions de
pessetes? Només dic açò.

Pla de comerç. Jo no volia fer una cosa exhaustiva, però
fins ara s'han gastat 1.965.314.858 pessetes i jo crec que
d'aquí se n'ha beneficiat moltíssima de gent, a tots els
nivells.

Pla de reindustrialització. Possiblement no tots aquests
sinó sempre qualsevol acció s'ha d'ajustar a les necessitats
actuals, és a dir, crec que podem passar del passat però hem
de parlar d'ara de cara endavant; el que jo tenc és el
compromís del Parlament, amb uns decrets a desenvolupar,
que acaben l'any que ve, el 96, jo d'açò no en puc defugir;
després no em demani ara per al 97 què, perquè tal vegada
les circumstàncies del 97 seran diferents, i si fa al cas a la
pròxima compareixença ja li explicaria què és el que he de
fer quant a aquesta política industrial.

Quant a les fires. Som molt clar en açò, què és que
podem fer aquí de fires? Fira nàutica, fira turística, bijuteria
encara un poc a Menorca, artesania, però poca cosa més. I
amb açò, amb uns doblers escassos hem de ser molt
racionals, jo som més partidari d'una presència activa, com
he dit abans, a les fires nacionals i internacionals que, amb
una infraestructura suficient, aculli tot el món i tots els
empresaris del món, perquè allà és el mirall on nosaltres
podem presentar els nostres productes.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo
Parlamentari Socialista, tiene la palabra la Sra. García i
Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Volem començar agraint la
presència del conseller en aquesta comissió per tal
d'explicar el que hauria de ser el programa de govern
d'aquesta conselleria en aquesta legislatura.

El currículum del Sr. Conseller dóna una relació molt
pròxima al món de la Pime, i aquesta és una part important
del nostre teixit comercial i industrial, per tant, hem de
suposar que això li donarà una sensibilitat molt propera i
que redundarà en polítiques millors. Però, començant amb
un poc de crítica, vostè a la primera intervenció i tampoc a
les altres en què ha contestat als altres grups, no ens ha dit,
no s'ha compromès amb cap política específica de la seva
conselleria per a la pròxima legislatura, ho han intentat però
no ho ha fet, ha passat pel damunt i ens ha explicat algunes
coses, però no s'ha compromès. Ens agradaria que concretés
projectes, ens agradaria que ens digués quines són les seves
prioritats. Poc després del seu nomenament sortia a la
premsa dient tenc tres coses que són absolutament urgents
i ens rallava de Yanko, del problema de s'Estalella i dels
horaris comercials, idò volem que ens ralli dels problemes
que té immediats i a més de les previsions i de les polítiques
i de la priorització d'aquestes polítiques per als pròxims
quatre anys. 
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Per posar un exemple, vostè ens ha descrit cinc mesures de
promoció de l'artesania, però sabem que l'any 95 el pressupost
d'artesania, jo no voldria dir la xifra exacta, és molt baixet; amb
la qual cosa si vostè s'ha de comprometre a fer fullets, videos i
no sé quantes coses més, deia, amb el pressupost que té no li
arribarà. Per tant, nosaltres volem que ens concreti algunes de les
coses importants de la seva conselleria per a tota la legislatura.

Voldríem començar per la valoració dels dos plans que ja
s'han anomenat com estrelles de la seva conselleria, el Pla de
reindustrialització i el Pla de comerç. No volem que ens digui els
milions que s'ha gastat, el que volem és que ens digui quina
valoració en fa d'ells, quins objectius s'han complert, si els
objectius que s'havien previst s'han complert, si se'n preveuen de
nous, i llavors què passarà quan acabi, el Pla de
reindustrialització acaba l'any 96, l'any que ve, i quines
intencions té la seva conselleria de seguir, no seguir, implicar,
fer, el que sigui?

Del Pla energètic, se n'ha rallat molt també però tampoc no
s'ha compromès amb gaire cosa. Nosaltres, des d'altres grups li
han posat un repte damunt la taula, el Consell Insular de
Mallorca aprovava ahir, abans d'ahir, un acord, per unanimitat,
en el qual es deia que s'havia de fer una revisió d'aquest pla,
precisament, per incloure, eh ...?

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Del Pla de Residus.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Del Pla de residus, sí, idò, Pla de residus, sí, m'he equivocat,
del Pla energètic he passat al Pla de residus. Del Pla de residus,
idò, fa dos dies el Consell Insular de Mallorca, per unanimitat de
tots els grups, inclòs el Grup Popular, aprovava la revisió
d'aquest pla precisament perquè aquest pla per a Mallorca no
preveia altres coses que en aquests moments es consideren
importants per part de tots els grups; però, a més, nosaltres
consideram que ens hauria de dir qualque cosa sobre Formentera,
si el seu equip de Govern té intenció o no de fer un pla de residus
en el cas de Formentera i amb quins terminis, si ho farà en
aquesta legislatura, si ho farà l'any que ve, si ens ho presentarà
dintre de tres anys?

I en el cas del Pla energètic, vostè ha tornat a passar per
damunt, tot i que li han plantejat ha passat pel damunt. Ens ha dit
que està disposat que tots els grups col•laborin, ens ha dit que
ens donarà tot tipus d'informació, que nosaltres podem tenir
accés a tots tipus d'informació, però en tot cas, és al revés, és
vostè que ens hauria de donar la informació a tots els diputats
perquè nosaltres poguéssim dir. El Parlament hauria d'aprovar de
forma prèvia uns criteris, com en tots els casos en els que no hi
ha pla d'ordenació territorial, és a dir que en aquest cas també el
Parlament hauria de dir quins són els criteris i nosaltres ens
hauríem de poder pronunciar-hi. Però, en qualsevol cas, tampoc
no s'ha compromès, ens ha explicat que tenen una previsió de
900, que tenen 600 i que han d'arribar a 900 i tal, però no ens ha
dit, i en canvi sí va a la premsa que la central de s'Estalella era un
problema prioritari només prendre possessió.

Hi ha un tema que havia sortit repetidament a l'anterior
legislatura i era l'assessorament a empreses i la finestra
única, de la relació de les empreses amb l'Administració.
Vostè segur que té experiència, fins i tot com a consumidor
d'Administració, de quin és el tracte, de la dificultat de les
empreses de relacionar-se amb l'Administració i de trobar
assessorament adequat de possibles finançacions, de
possibles subvencions i de possibles estudis i de poder
accedir a canals de comercialització i de qualsevol altra
cosa que des de l'Administració s'hagi posat en marxa.
D'això no n'ha rallat, ens agradaria sentir què en pensa al
respecte?

I un altre tema que ens preocupa també és el foment de
l'ocupació. La nostra comunitat autònoma, perquè és molt
important el tema del turisme, doncs, provoca una
estacionalitat en la feina i en alguns casos també uns
problemes de baixos sous, de mal pagats i totes aquestes
coses; fa pocs dies també sortia un conflicte en el tema de
negociació del conveni laboral en el sector del comerç i tot
i que la Comunitat Autònoma no té la competència sí que
podria tenir una prioritat en aquest tema, i nosaltres volem
saber en quina de les seves prioritats està aquest tema? El
foment de l'ocupació, la Comunitat Autònoma té molts
canals oberts de formació, de cursos, de foment, que
provenen de la Comunitat Europea i ens agradaria sentir
quines mesures pensa dur a terme en aquest sentit.

I per últim li volíem plantejar, com no, el tema de les
transferències de competències. Se li ha demanat, se li ha dit
de forma expressa i vostè no s'ha compromès. Home, diu
més el programa electoral del Partit Popular, és a dir que
com a mínim ens podria dir el que diu el programa electoral,
que és poc, però com a mínim podria, bé, jo em compromet
a allò que diu el meu programa electoral, però ni tan sols ho
ha fet! I ens agradaria sentir, doncs, uns compromisos amb
els quals nosaltres poguéssim fer la nostra tasca els pròxims
quatre anys i reclamar-li tot allò que no hagi duit a terme o
que no es dugui a terme en els terminis que vostè ha
establert.

Res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. García Querol. Tiene la palabra el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Quant a Pla de residus. Segons les meves informacions es va
aprovar la creació d'una comissió per a l'estudi de l'assumpte
aquest, però no la revisió del pla, em sembla.

Pla energètic. Jo, és perquè volia fer un esbós, ara, si vostès
tenen paciència podem estar aquí fins a les dues, no em sap cap
greu, puc començar a dir el Pla energètic. Però el Pla energètic,
la meva idea era dur-lo precisament en aquest període de
sessions, presentar-lo, i fer les explicacions oportunes, tècniques,
àmplies, perquè vostès puguin opinar realment; ara, si jo he de
desenvolupar aquí el Pla energètic, el president ha de decidir si
és oportú o no.

EL SR. PRESIDENT:

Lógicamente, Sr. Conseller, el estudio del Plan energético
requeriría, en todo caso, la convocatoria, de una nueva comisión,
hoy se trata de una exposición de tipo general.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Estoy dispuesto, pero desarrollar... 

Relació d'empresa i Administració. Jo he reforçat bastant  la
potenciació de les associacions empresarials, és a dir, les
associacions són un ens intermedi entre el ciutadà i
l'Administració. Nosaltres a través d'elles tenim un contacte
bastant fluid i moltes solucions i burocràcies es resolen
mitjançant aquestes. En qualsevol cas nosaltres tenim sempre
una plena disponibilitat amb qualsevol administrat per donar-li
tota la informació que ens calgui i més. És a dir que tots els
nostres impresos, tant en els consells insulars com a les
associacions empresarials, que són les que més viuen la
problemàtica constant de cada dia, són allà tots els impresos
perquè l'agilitat burocràtica sigui eficient. En qualsevol cas, estic
disposat a millorar-la en aquells casos en què cregui que no
s'acompleix el desig racional de papers adequat.

Foment d'ocupació. Des que no tenc competències del
Codefoc açò ho hauria de demanar al conseller d'Economia i
Hisenda.

Quant a competències, estic content que hagi llegit el
programa nostre i no puc dir res més idò que el programa nostre
i el que ha dit el president en el seu discurs d'investidura.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gracias Sr. Conseller. Sra. García Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, el Pla de residus de
Mallorca, tal vegada no he dit bé la data, però el cas és que
hi ha un acord del Consell Insular de Mallorca on, per
unanimitat, varen demanar que es revisàs el Pla de residus
sòlids.

Pel que fa al Pla energètic, evidentment que jo no li he
demanat que en aquesta comissió vostè ens explicàs tot el
pla, ni que tractàssim de forma monogràfica quin és el Pla
energètic que tenen preparat; el que li he dit és que els
criteris s'haurien de dur a discussió del Parlament, no només
que vostè ens posàs els tècnics i tota la documentació a
disposició dels diputats, sinó que els criteris es duguessin a
discussió del Parlament i que vostè ens donàs un esbós del
que creu que han de ser aquests criteris. És a dir què en
pensa vostè d'això?

Per últim, la veritat és que no vull posar-me ferma
perquè som nova en aquestes tasques, però jo tenia entès
que quan la Conselleria de Treball i Transports va
desaparèixer, treball va anar a parar a competències de la
Conselleria de Comerç i Indústria. 

He sentit per la seva banda algunes paraules que denoten
una filosofia d'un cert liberalisme, que no és allunyat del
que és la política habitual del Partit Popular, és a dir, hem
de deixar que les empreses facin, nosaltres no podem fer per
les empreses i ara ha introduït el tema de què jo crec en el
foment de les associacions empresarials. Nosaltres també
creiem en l'associacionisme empresarial, però sí que pensam
que l'Administració té molt a fer en la tasca de potenciació
i de polítiques comercials i industrials i que, per tant, això
no implica si s'han de fer les sabates des de l'Administració
o no, tot el contrari, tot i que en alguns casos per la política
d'empreses públiques que ha duit la Comunitat Autònoma
semblava que les sabates les havia de fer la pròpia
Comunitat Autònoma; no, les sabates les han de fer els
empresaris, però nosaltres hem de posar tots els mitjans
adequats i dissenyar polítiques amb objectius clars perquè
un sector important com és la indústria no continuïn tenint
creixements negatius com deien en l'exposició dels
pressuposts del 1995; és a dir que posem bases i facem
polítiques i facem objectius. Nosaltres hem vist en aquestes
posicions i en les que ha fet després que, precisament el que
no ens ha dit és quins objectius volien fer. Ens ha explicat
si farà conferències si no en farà, si farà fires si no en farà,
però quins objectius polítics tenia és el que hem vist que
mancava.

I per últim, és evident que hem de rendibilitzar els
recursos. Vostè ens diu, la conselleria té molts pocs doblers
i els ha d'emprar de forma adequada. D'acord, però
expliqui'ns com els vol emprar i nosaltres li direm quines
prioritats tenim i quines ens agraden i quines no. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Quant als recursos, està previst en el tema de pressuposts, que
ja estam acabant d'elaborar i després hi haurà les prioritats
pressupostàries, determinades, partida per partida, que vostès
sabran i discutiran en els pròxims dies, una.

Evidentment, empreses públiques, jo no som partidari
d'empresa pública. En un moment determinat es va creure que
s'havien de fer unes accions puntuals per salvar uns llocs de
feina, etc., però crec que si açò ho haguéssim de recollir a totes
les empreses tendríem cua; crec que l'economia l'han de fer les
empreses i amb açò estic totalment d'acord que el que hem de fer
és anar desmarcant d'empreses participades i empreses
públiques.

El Pla energètic. Els objectius, primer de tot, són garantir un
subministrament energètic suficient i de qualitat per a les illes.
En base a què? En base a tres fonts energètiques, diversitat
energètica; és a dir, com he dit abans, carbó, que no podem
defugir, gas-oil, que tampoc, i gas natural liquat, i amb açò
agafarem una racionalització amb una regasificació de les Illes.
A més, amb un enllaç amb els dos subsistemes de Mallorca i
Menorca; Menorca ja hi està i manca el d'Eivissa i Formentera.

Açò, per explicar-ho que s'entengui, evidentment, el que
deman des d'aquí, que jo crec que no és el moment ara per
explicar-ho puntualment, és una altra compareixença o entrar
dins el pla corresponent per, de forma molt més àmplia, debatre'l
i que vostès puguin fer les preguntes no solament polítiques sinó
tècniques, açò vull que quedi ben clar.

Després, quant a ..., què més m'havia demanat? No me'n
record.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, bien, un turno, por favor, de un minuto, Sra. Diputada, si
quiere hacer alguna pregunta. Pero le ruego que se ciña
exclusivamente a hacer la pregunta.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

No, yo ya he hecho todas las preguntas y he puesto sobre la
mesa todos los temas que quería poner, no tengo nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Bien, le daba esta oportunidad porque el conseller parece que
no había anotado alguna de las preguntas, si le queda alguna
tiene la posibilidad de reiterarla ahora. No es así.

Muy bien, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Sr.
Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Muchas gracias, Sr. President. Com a portaveu adjunt a
aquesta comissió pel Grup Popular, voldria donar les gràcies a
l'Hble. Conseller d'Indústria i Comerç per la seva compareixença
i per la perfecta exposició en les línies d'actuació de la seva
conselleria. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí i Bonet. Concluido, pues, el orden del día,
se levanta la sesión.
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