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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Anem a començar la
sessió de la Comissió d'Economia, i en primer lloc demanaria
si hi ha substitucions. 

No n'hi ha

I.1) Pregunta RGE núm. 1957/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fullets explicatius.

Passam idò a tractar el primer punt de l'ordre del dia, relatiu
a la Pregunta amb número de registre 1957, presentada per la
Sra. Carme Garcia i Querol, relativa a fullets explicatius. Per
formular la pregunta intervé la diputada Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Perquè quedi al Diari de Sessions,
aquesta diputada va fer la pregunta per escrit, i no havent estat
contestada en termini, tal com diu el Reglament de la Cambra,
s'ha presentat a pregunta oral. Ho dic perquè se sàpiga el motiu
pel qual s'ha hagut de fer en comissió aquesta pregunta, i
destorbar el Sr. Conseller perquè vingués.

Una altra cosa és l'adjudicació de la comissió. Nosaltres
vàrem presentar una proposició no de llei per tal que es fessin
uns fullets explicatius, que no sé si va coincidir al mateix temps
que vostès varen treure els fullets per part de la Conselleria de
Turisme, respecte de determinades ofertes que hi havia en el
mercat. Estàvem interessats en saber quin abast tenien els
fullets que vostès que havien tret des de la Conselleria, i per tant
els demanàvem quants exemplars s'havien tret d'aquest fullet, en
quins idiomes, a quines illes d'havien distribuït, i també a través
de quins mitjans, és a dir, si a hotels, aeroports o altres mitjans
on distribuir-los. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar la pregunta intervé per
part del Govern l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, Sr. José María
González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, Sra.
Querol. Lamento, no sé por qué razón no se contestó a esta
pregunta por escrito. La verdad es que he visto algunas otras en
que ha sucedido lo mismo. Yo creo que algunas veces hay
alguna cuestión por la cual alguna pregunta se traspapela,
porque no tiene mucho sentido que no se hubiera contestado.
Pero en cualquier caso estoy aquí encantado de contestársela
oralmente.

En el mes de febrero se encargó al Instituto Balear de
Diseño la elaboración y posterior edición de 5.000 folletos
explicativos, efectivamente de los que señala usted, "Alerta
amb les ofertes", por citar lo que venía en la portada. 3.000
folletos se hicieron en inglés-alemán, y 2.000 en castellano-
catalán. La distribución de esta edición se destinó
íntegramente a Mallorca. Los folletos se destinaron
inicialmente en el aeropuerto, en la zona de recogida de
equipajes, mediante unos distribuidores que eran unas
figuras, que llaman los técnicos unos display, y en las
oficinas de información turística. Asimismo se han llevado
folletos a la feria de Berlín, a la ITB, y a la presentación de
la oferta turística balear realizada en Londres en el mes de
marzo. Igualmente se han distribuido folletos a entidades
que lo han solicitado, y concretamente tengo aquí, además
de las citadas oficinas, la Asociación de Comerciantes de la
Playa de Palma, Fodesma, Viajes Jumbo Tour, Autocares
Cladera Ferrer S.A. y Viajes Leomar.

Se ha encargado ya una segunda edición de estos
folletos, de 12.000 ejemplares, que están actualmente en
imprenta, de los que 8.000 serán en inglés y alemán, y 4.000
en castellano y catalán. Una parte de esta nueva edición va
destinada específicamente a Menorca, y otra a Ibiza y
Formentera. La distribución prevista en principio es la
misma, a través de oficinas de información turística y de
aquellas entidades que soliciten folletos de esta naturaleza.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la
diputada Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. No faré cap més intervenció,
perquè la pregunta estava feta per ser contestada per escrit,
i vostè l'ha contestada molt bé. El que sí li volia dir és que
fessin el màxim d'esforç, i que això tengués la màxima
difusió, tal com vàrem fer en la nostra proposició no de llei.
Sí volia aprofitar per dir que sota el nostre punt de vista els
fullets alerten de poques coses, és a dir que haurien d'alertar
en alguns casos d'algunes coses més simptomàtiques, com
vàrem fer el dia que vàrem presentar nosaltres la proposició
no de llei, i sobretot que la protecció al turista com a
consumidor es tingués molt en compte, i facilitar que
qualsevol problema que els turismes com a consumidors
tinguessin, poguessin demandar i fer; i que no sé si amb un
nombre de telèfon, que és el que posa el fullet, això es resol.

Sé que és un comentari al marge de la pregunta, però
volia que en quedés constància el mateix dia que es fa la
pregunta. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica intervé el
Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Yo quería informar que la verdad es que estos folletos se
hicieron dentro de un conjunto de medidas que pretendían
frenar de alguna manera la actividad ilegal o irregular de
manteros, y se hicieron dentro de un conjunto de medidas. Una
de ellas era un proyecto de ley, que está ahora en la Cámara, me
parece que está en período de enmiendas en este momento, que
es el proyecto de ley de publicidad dinámica, y también junto
con un decreto sobre transportes turísticos, que como saben
también está en este momento en el Consell consultiu", y espero
que a punto de que definitivamente el Consell consultiu, y espero
que a punto de que definitivamente el Consell consultiu se
defina.

De manera que estaba metido en este conjunto de cosas, que
no lo abarcan todo, abarcaban exclusivamente algunas cosas.
Tenemos también muy a punto el Decreto de tiempo
compartido, etcétera, de manera que son una serie de medidas
que efectivamente van en el sentido de defensa del consumidor.

Yo, de todas maneras, en relación con el folleto,
concretamente, si hubiera algo que modificar, la razón un poco
por la cual hicimos una tirada limitada en principio era
precisamente pensando en si había alguna reacción, en el
sentido de incluir algo, excluir, etcétera. Estamos, desde luego,
completamente abiertos a cualquier sugerencia, incluso de tipo
particular, sobre mejoras en la redacción o en la información
que da el folleto; no hay ningún inconveniente en hacerlo en
sucesivas ediciones. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2109/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finques acollides a l'agroturisme.

A continuació passam al debat de la Pregunta RGE núm.
2109, presentada per la diputada Sra. Carme Garcia i Querol,
relativa a finques acollides a l'agroturisme. Per formular aquesta
pregunta intervé la diputada Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta, igual que
l'anterior, va ser formulada per ser contestada per escrit, i no es
va fer. Ho dic, Sr. President, perquè quedi al Diari de Sessions
el motiu pel qual es fa la pregunta en comissió. Per això ho
torno a repetir. També va ser formulada per escrit, i en no ser
contestada en el termini que estableix la Cambra, s'ha formulat
en comissió per ser resposta. Sé que la dificultat que el conseller
respongui aquesta pregunta en veu alta és bastant difícil, perquè
les dades i tot el material que es demana, dit de paraula pot ser
bastant dificultós per prendre'n nota. En tot cas, li demanaria
que si té documentació per escrit, la passi per escrit, com era el
cas de la resposta.

Per tant, li deman quines són les finques a Balears, per
illes, acollides a l'agroturisme, i qui són els titulars
d'aquestes activitats. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.Diputada. Per contestar la pregunta intervé
el conseller de Turisme, Sr. González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, ésta también es
una pregunta por escrito. Se hicieron varias por otros grupos
parlamentarios, en relación a temas similares, de
agroturismo, y se contestaron. Ignoro por qué ésta no se
contestó. La contestación, además, es muy sencilla. Como
ve, tengo aquí una hoja de ordenador en donde vienen todas
las fincas, la fecha de alta, el municipio, la localidad, el
número de plazas, la entidad explotadora, incluso la
dirección de la entidad explotadora.

Yo creo que, como usted sugería, le pida al presidente su
apoyo para hacer una copia de esta hoja, quizá una copia
para cada grupo... sí, de las dos hojas, que los demás grupos
también lo tengan, y creo que será lo más cómodo. No sé si
quiere verla usted, o quiere que comentemos algo antes, por
si en la réplica quería sugerirme algo.

Si es así, lo dejamos en el reparto de esta hoja.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. L'objectiu era saber quines
finques hi ha, només perquè hi ha determinat malestar. A
Menorca tenim el Pla Territorial sobre la taula, i nosaltres
volíem saber en quines condicions i quantes finques hi havia
en aquests moments, i com evolucionava el tema. Per tant,
ens donem per satisfets amb la còpia del paper que ens ha
subministrat el Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara, en tenir les fotocòpies, els
repartirem.  Sr. Conseller, moltes gràcies per la seva assistència
a aquesta comissió.

I.3) Pregunta RGE núm. 2110/97, formulada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dotacions pressupostàries per al Pla
Produir.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia.... Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, per favor.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és el debat de la
Pregunta RGE núm. 2110, presentada per la diputada Sra.
Carme Garcia i Querol, relativa a dotacions pressupostàries per
al Pla Produir. Per formular la pregunta intervé la diputada Sra.
Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. És que encara no tinc els papers a
punt d'aquesta pregunta, perquè anem molts ràpids i totes em
toquen a mi. Aquesta pregunta també va ser formulada per
escrit, per ser resposta en els terminis que estableix el
Reglament de la Cambra, i com que el Govern no la va
contestar en el termini adequat, s'ha hagut de formular de forma
oral a comissió.

He d'explicar que aquesta pregunta havia estat motiu de
pregunta oral al Sr. Conseller, també quelcom semblant, però no
me la va contestar, perquè em va sortir un poc per una altra
banda, i llavors em va contestar el que va voler. I jo, sortint de
la Cambra, li vaig dir "l'he presentada per escrit", i està ben clar
que li deman cadascun dels subplans, a quines partides
pressupostàries i quants de doblers té cada partida. 

Li dic el mateix que a l'anterior conseller. Tal vegada el
conseller de Turisme no s'hauria d'haver anat, perquè un part del
Pla Produir vostè em va dir que pertanyia precisament a la
Conselleria de Turisme. Per tant, ja que era aquí, quasibé
haguéssim pogut aprofitar perquè tots dos ens contestessin la
mateixa pregunta, i a veure si aclarim quants de doblers tenim
per a cadascuna de les coses.

Si és molt complicat contestar de paraula, que nosaltres
després puguem recuperar la informació del Diari de Sessions,
li agrairia, com a l'anterior conseller que ens fes un còpia de la
resposta, que de totes maneres hauria de ser resposta per escrit.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar aquesta pregunta
intervé per part del Govern l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, Sr. Josep Juan i Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquesta pregunta
s'ha contestat fora de termini, i deman disculpes a la Sra.
Diputada. Jo el que em pensava -i dic pensava perquè no
estic segur- que els serveis de la Conselleria fins i tot
s'havien posat en contacte amb la Sra. Diputada per donar-li
per escrit, encara que estàs fora de termini. Si no és així,
reiter les disculpes, perquè s'havia d'haver fet, o jo havia
donat aquestes ordres.

Anem a veure. Vostè sap que el Pla que anomenam
Produir abasta indústria, comerç, agricultura, oferta
complementària i transport. Jo li aniré detallant les partides
que tenim a cada sector, per intentar-ho fer més clar. He
d'aclarir que tant el programa Proindústria com el  programa
Procomerç es nodreix dels pressuposts ordinaris de la
Conselleria. En Proindústria sumen 1.308 milions de
pessetes, que es divideixen en l'edifici multiusos, uns 490
milions, que és l'edifici del (...) que feim a Inca. Després
destinat a empreses privades uns 210 milions, i associacions
uns 88. Llavors hi ha l'afegit del Proraiguer, que també
inclou el plus de l'Objectiu 2, que també es nodreix del plus
de Menorca, que són uns 370 milions de pessetes. I la zona
que es destina exclusivament a la zona 5b, que també inclou
Menorca, uns 150. Total, 1.300 i busques de pessetes.

Procomerç té un pressupost total de 987 milions de
pessetes, que incloem: el que es destina a artesania són 10
milions -se'n recorda que vàrem tenir certa discussió en els
pressuposts-, als ajuntaments 180 milions de pessetes, a
empreses privades 240, a associacions 30, i a la zona del
Raiguer també hi ha dins l'Objectiu 2 una reserva específica
per a aquesta zona de 380 milions de pessetes, i
associacions 60. Tota la zona 5b té també una reserva
específica de 117  milions de pessetes.

Quant al Proagro, aquí sí que hi ha una nota específica,
i és que tendrem un plus, és a dir que hi haurà increment de
pressupost sobre l'ordina. Els pressupostos ordinaris de la
Comunitat contemplen uns 1.630 milions de pessetes per a
agricultura. Aquí afegirem enguany a través del programa
específic de Proagro, primordialment destinat a ramaderia,
però que hi haurà algunes qüestions també per a agricultura,
uns 750 milions de pessetes. 

Els puc intentar detallar: En actuacions directes -del
programa ordinari estam parlant ara- 161 milions de
pessetes; subvencions a empreses, que anirà a través
d'estructures agràries, 253; a empreses privades a través del
programa Foner 422; agricultura ecològica s'endu 34
milions. Estic relatant més o manco el pressupost ordinari.
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Del pressupost extraordinari hi haurà -quan dic extraordinari
em referesc a aquest increment de sous que tendrem dins el
pressupost a través del Proagro, ens trobarem que hi haurà uns
100 milions de pessetes destinats a agricultura, i el romanent se
n'anirà a ramaderia; que aquí englobarem les 14 mesures. Les
mesures del Proagro les vaig remetre a tots el membres de la
ponència de la Llei (...), exactament en quines línies es
defineixen, i no les relat aquí per no fer-me massa reiteratiu,
però hi haurà uns 600 milions de pessetes destinats a ramaderia
i 100 a agricultura.

Pel que fa al que (...) que és oferta complementària, la
finançació havia de venir a 50% entre la Conselleria de
Turisme, i la Conselleria de què jo som responsable,
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Llavors aquí, si bé la
tramitació la fèiem a través de la conselleria que presideixo, en
principi enguany tenim previst una dotació d'uns 100 milions de
pessetes. I per què? Aquesta dotació, com vostès saben, s'ha de
determinar en funció de les sol•licituds que hi trobem, i sobretot
ha de dur prèvia la inspecció de l'administració de l'autoritat
turística a cada illa, que a Menorca és el Consell Insular, a
Mallorca la Conselleria del Govern, i a Eivissa i Formentera el
Consell Insular; i una vegada fetes aquestes inspeccions, en
base precisament als resultats d'aquesta inspecció, es pot
sol•licitar l'ajuda.

Clar, això significa un esforç primer de l'administració, fins
i tot -perquè es pot demanar voluntàriament- de l'administrat o
del titular de l'explotació, perquè se li realitzi la inspecció, i
això fins i tot jo supòs que després de temporada turística no
començaran a demanar ajudes. Això fa que enguany hi  hagi
més poc marge i més poca dotació econòmica, perquè hi ha
menys temps per executar.

Ens queda finalment un sector per determinar pressupost,
que és el de transport, però que en aquest moment el decret
encara no s'ha publicat i estam en aquest moment avaluant-lo
tècnicament amb la Conselleria de Foment, que és a través de
la Direcció General de Transport la que fa l'estudi tècnic
d'aquestes ajudes, la determinació econòmica d'aquest
programa. 

Ens queda pendent en aquest moment de determinar el que
denominaríem Protransport, i els altres tenen les quantitats que
els acab de relatar. De tota manera no duc aquest moment un
esquema escrit, però si és d'interès de la Sra. Diputada el
remetré a la Comissió, perquè sia repartit no només a la Sra.
Diputada, sinó a tots els membres de la Comissió. Moltes de
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la diputada
Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. La primera part de la resposta ja me
la va donar l'altra vegada. Jo no volia saber quants doblers diu
vostè que dedicarà a cadascun dels programes. Jo volia saber
quines dotacions pressupostàries té això, d'on surten els doblers,
de quines partides. Vostè té un pressupost que té de capítol 7
2.663 milions a la seva conselleria, i jo vull saber els milions
que repartirà on són pressupostàriament. I del capítol 6 té..., no,
capítol 6 teòricament no hauria de ser, en tot cas tot hauria de
ser capítol 7, sota el meu punt de vista.

Per altra banda, vostè em diu pressupost extraordinari.
Pressupost extraordinari, no n'hi ha, és una paraula
extingida a l'Administració. Però en qualsevol cas, si el que
vostè diu és que ha de fer una modificació de crèdit, d'on
traurà els doblers? Perquè dir que vostè tindrà 100 milions
més de sous, com diuen a Eivissa, doncs no em serveix de
res si no em diu d'on els ha de treure, i on són aquests sous?,
és  a dir, a quines partides estan aquests doblers?

És a dir, no vull saber el que vostè diu que gastarà, sinó
que el que vull saber és quines reserves de crèdit té fetes per
gastar. I això és el que li agrairia que ens contestés, tal com
diu la pregunta: Quines dotacions pressupostàries, indicant
partida i quantitat, té previst destinar el Govern balear al Pla
Produir, especificant cadascuna de les reserves que té per
als subplans que vostès varen presentar?

Per tant, ja que no me la contesta, i suposo que no té la
documentació, li agrairia que m'ho passés per escrit, i que
em digués quines partides i quines reserves pressupostàries
tenen. Perquè parlar de doblers, és a dir parlar de
disponibilitat, parlar de 780 milions de pessetes en indústria,
de 100 més en agricultura, de 100 milions per Prooci per
enguany, no em serveix de res. El que vull saber és on els
tenen aquests doblers destinats. I insisteixo, perquè l'altra
vegada també li vaig dir, i li demanem perquè quan va ser
l'hora de fer el pressupost vàrem entendre que vostès encara
no tenien decidit a quines partides farien cada cosa. Hi havia
coses sorprenents, com el Pla de modernització del comerç,
que estava acabat, i aquí apareixia amb una partida
pressupostària de 30 milions, que vostè va dir que no eren
de 30, que eren de 70. Estic recordant el dia de la
compareixença de pressuposts. Per tant, com que en el
pressupost no va quedar aclarit, perquè vostès encara no ho
tenien clar, com és molt raonable, perquè va ser després que
varen dissenyar el Pla, li demanem ara que ens digui com ha
adjudicat les partides, i si ha necessitat increments de crèdit,
d'on els ha tret, i com es financia aquest increment de crèdit.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica intervé
el Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Li comentava a la Sra. Diputada que
-de tota manera li vull dir que li enviaré, com li he ofert, la
documentació detallada- és molt més pràctic que estar parlant-
ho. De tota manera, excepte agricultura, es nodreixen aquests
programes dels pressupostos ordinaris, i amb les indicacions
que tenim, amb les partides que tenim. Si vostè em demana
número de cada partida, en aquest moment no el tenc. Això, no
es preocupi, que ho rebrà. Ara, insistesc, tant comerç -que no
eren 700, que són 987 el que em suma les partides que destinam
a comerç-, com indústria, tenim els pressupostos ordinaris. I he
de demanar disculpes, he utilitzat una paraula inadequada quan
deia extraordinari referint-me a agricultura. No és així,
efectivament és un increment de pressupost, o un increment de
sous que tendrem, que en aquest moment s'estan discutint amb
la Conselleria d'Economia, i que es tramitarà com correspon. De
tot això, ja li enviaré detalladament per escrit a quina partida
correspondrà, o com es tramiti. No tenc cap inconvenient en fer-
ho. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Volem agrair la seva assistència a
aquesta comissió.

I esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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