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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. En primer lloc, hi ha substitucions? Sí?

Sr. Lletrat, per favor, vol agafar nota?

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Soy Alejandro Pax y vengo en representación de Antonio
Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Javier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

I.1) Pregunta RGE núm. 2215/95, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al cost de la revista "Solcs i Ones".

Començam l'ordre del dia, el primer punt és una pregunta
del diputat Sr. Orfila, relativa al cost de la revista Solcs i Ones,
durant els anys 93 i 94. Sí, Sr. Orfila, té la paraula per formular
la pregunta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Com sap el Sr. Conseller, seguint tan
de prop com ens és possible, les activitats que du a terme la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El darrer butlletí
Solcs i Ones, butlletí informatiu de la Conselleria, està titulat
"Balanç i reflexió", i pensam nosaltres que és un moment
oportú per valorar la incidència real, l'oportunitat de l'edició
d'aquest butlletí i, per tant, relacionar el cost de la seva
confecció i edició, amb l'efecte que té o els efectes que
produeix en el sector on presumptament intenta beneficiar. Per
tant, dins aquesta perspectiva i des d'aquesta visió, li volem
demanar quin cost total ha tingut la confecció i edició de la
revista Solcs i Ones els anys 93 i 94.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Sr. President. En contestació a la pregunta del Sr. Orfila,
he d'indicar que el cost total de confecció i edició de la
revista Solcs i Ones durant els anys 93 i 94, durant cada any,
és de 6.100.000 pessetes cada any. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, per rèplica, té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per instar-lo, Sr. Conseller, que es
replantegi la necessitat i l'oportunitat de l'edició d'aquesta
revista. Miri, mig milió de pessetes mensuals per editar una
revista, cregui'm, el nostre grup i aquest diputat que els
parla, ha fet un seguiment de les informacions que a través
d'aquesta revista difonia la Conselleria que vostè gestiona,
i hem arribat a la conclusió que poques vegades una
informació arribava a la pagesia, arribava al sector agrari, a
través d'aquesta revista, com a primera notícia.
Normalment, les informacions referides a terminis d'ajuts,
a possibles sol•licituds arribaven primer al sector agrari a
través de revistes o butlletins que editaven sindicats i
organitzacions agràries o arribaven a través dels mitjans de
comunicació de propietat privada. En aquest sentit, li hem
de demanar que es replantegi seriosament la necessitat de
l'edició de la revista, perquè és lamentable que determinades
qüestions, determinades reivindicacions del sector agrari no
es poden dur a terme, precisament per manca de suport
econòmic, i aquesta despesa de 6 milions de pessetes ens
sembla extraordinària per als efectes que produeix.

Jo li he de tornar a recordar, Sr. Conseller, que hi ha tota
una sèrie de qüestions referides a la promoció del consum
de productes agroalimentaris que estan summament
descuidats des del Govern de la Comunitat Autònoma, que
s'haurien de promoure de forma rigorosa i no es fan, en
canvi determinats anuncis que es publiquen en aquesta
revista, ja sé que no costen res, perquè la revista l'edita la
mateixa conselleria, però foment de denominacions d'origen
no tenen cap efecte, perquè és evident que promoure el
consum de formatges entre els productors de formatges és
molt poc eficaç, promoure el consum de vins entre els
productors de vins, és molt poc eficaç. És evident que
aquests 6 milions tendrien una rendibilitat social i
econòmica molt més clara si en tost de dedicar-los a l'edició
d'aquesta revista, es dediquessin a altres coses.
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Nosaltres estam disposats, Sr. Conseller, a donar-li totes les
idees que vulgui de fórmules per arribar molt millor al sector
agrari, que, és cert, necessita d'aquesta informació, deixant a
part altres qüestions de què també en parlarem en el seu
moment -i acab, Sr. President-, com són la referida a
determinats anuncis que es publiquen que aixequen falses
expectatives que després no es tradueixen en realitats, com és
aquella de la qüestió d'empenta relacionada amb el consorci del
5b, però d'açò crec que tendran ocasió els meus companys de
parlar-ne a la compareixença que té prevista el Sr. Matas
després.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del torn de contrarèplica?

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí. Vostè, Sr. Orfila, m'ha plantejat distintes coses que
voldria comentar-li. La relació cost-benefici de la revista, jo
crec que és molt baixa, és a dir, cada exemplar ens surt a 610
pessetes, exemplars que no estan mal fets, mal editats i, per
tant, és un cost ..., jo crec que el cost-benefici és bo. La
Conselleria, jo quan he entrat, és ver que ens replantejarem la
publicació de la revista Solcs i Ones, perquè crec que és
insuficient, Sr. Orfila, no només per fer-la desaparèixer, jo crec
que és insuficient, crec que hem d'augmentar la seva
operativitat com a butlletí d'informació a tot el sector primari,
tant agricultors, ramaders, com cooperatives, ajuntaments i
mitjans de comunicació.

El fet que Espanya formi part de la Unió Europea i per tant
existeixi una política agrícola comuna, du una complexitat
grossa quant a matèries que afecten el sector primari, que tal
vegada és necessari haver de desfer i analitzar
permenoritzadament, crec que ha de ser una revista explicativa,
que intenti simplificar el que de vegades no és senzill
d'entendre. 

Crec, per tant, que s'ha d'augmentar l'operativitat d'aquesta
revista, també és possible que s'hagi de perfeccionar la seva
distribució, tenint en compte que té aquesta feina informativa
a tot el sector, crec que el seu cost no és massa elevat, és el que
li he dit, 610 pessetes l'any 93 i l'any 94, per exemplar. La
veritat és que crec que és un preu bastant baix, m'agradaria que
el comparàssim amb altres revistes que es publiquen per parlar
de preus, és un preu bastant baix.

Quant a la promoció de productes alimentaris, jo estic obert
a qualsevol idea que vostè em plantegi, Sr. Orfila,
evidentment, per estudiar-la, jo crec que es fa, de totes
maneres, una política de promoció de productes, i ja vaig
explicar l'altre dia a la compareixença que una de les feines
que pensa fer la conselleria durant aquests anys, és intentar
fer major promoció de productes de qualitat nostres, però,
en qualsevol cas ja es fan, i ja es fan ara, es fa una
presentació aquest mateix mes, fora d'Espanya, més d'una
presentació, de productes típics, que tenen a veure amb
Espanya, que es fan a Hamburg o a Londres i que es fan
amb productes mallorquins, en qualsevol cas, estic obert a
qualsevol suggerència que ens pugui fer arribar.

I quant a la qüestió d'empenta, que tanmateix li
plantejaran al conseller d'Economia i Hisenda, ja ho
comentàrem l'altra vegada, en el sentit que bé, no tot han de
ser missatges negatius cap al sector, i també he d'afegir que
possiblement totes les peticions d'inversions productives o
no productives plantejades pels particulars al consorci 5b,
si no hi ha problemes es podran resoldre durant aquest mes,
els 3.000 milions de petició, s'han transformat en 2.500
milions, efectius, de gent que vol fer aquestes inversions, i
puc estar en condicions que, a no ser que hi hagi un
problema a darrera hora, disposarem enguany d'una partida
suficient de doblers de devers 170 milions de pessetes per
atendre precisament aquestes peticions, cosa que ha suposat,
en definitiva, un esforç gros de la Conselleria de
redistribució de doblers a final d'any, cosa que, cregui'm, no
és cosa fàcil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la seva presència i les
seves explicacions, sabem que té feina i que se n'ha d'anar.
Moltes gràcies.

II.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, per tal d'informar sobre les
actuacions dutes a terme en el marc de l'objectiu 2 (RGE
núm. 2202/95).

Bon dia, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. Entrarem
a tractar el punt segon de l'ordre del dia, que és un escrit
RGE núm. 2202/95, de la Vice-presidència del Govern
balear, que sol•licita la compareixença del conseller
d'Economia i Hisenda per tal d'informar sobre les actuacions
dutes a terme en el marc de l'objectiu 2. Sr. Conseller, té
vostè la paraula, per fer les explicacions que cregui
oportunes.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí. Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores
i senyors diputats. En primer lloc, excusar la presència, aquí,
del vice-president del Consorci i el president de la
Mancomunitat del Raiguer, que, conjuntament vàrem anunciar
aquesta compareixença a la darrera junta rectora del consorci
que per problemes d'agendes personal no ha pogut assistir a
aquesta presentació. L'objecte, efectivament, com marca l'escrit
de petició, és presentar-los avui aquí el que són els resultats, ja
els avanços de quasi un any d'aplicació de l'objectiu 2 a la
comarca del Raiguer.

Fa uns dies, efectivament, que ja vaig comparèixer en
aquesta cambra, i els vaig dir que a més d'explicar el que eren
les línies principals d'actuació de la Conselleria d'Economia,
volia, a més, deixar de banda un grapat de qüestions que creia
que es podien explicar més endavant d'una forma més
individual, d'una forma més adequada, perquè mereixien,
precisament, aquest tractament al meu mode de veure. 

La primera d'aquestes qüestions és efectivament el tema de
l'objectiu 2 a la comarca del Raiguer. Fa ara prop de dos anys,
la comissió europea, va qualificar precisament la comarca del
Raiguer com objectiu 2, i no fa encara un any que es fa
començar a aplicar aquest programa operatiu a tota la comarca.
Avui tenim ja els primers resultats, i els convid a fer-ne una
anàlisi d'una forma conjunta.

En primer lloc, i abans de res, els demanaria permís per
utilitzar una sèrie de transparències que crec que poden ser
clarificadores, i que m'agradaria que m'ajudassin en aquesta
explicació.

Es tracta de veure si ... hauríem de ... el llum ... sí ...

En primer lloc, es tractaria que vegin tres ullades del que és
la realitat d'una comarca en retrocés. En primer lloc,
demogràficament, la comarca, efectivament, evolucionava
malament, és a dir, els anys 70-81 el que és el creixement
demogràfic de la comarca experimentava un creixement similar
al que era el creixement de les Illes Balears; la dècada 81-91,
el retrocés és important, és d'una evolució demogràfica
clarament negativa, malgrat qualque cas, bé, probablement
influït per la proximitat del centre urbà gros de Palma, qualque
cas també espectacular, però en general, de mitjana, es pot
veure un retrocés, una evolució demogràfica negativa, es perd
població, i també, efectivament, aquesta població incideix a
tota la comarca. L'activitat econòmica, per tant, de la comarca,
es redueix.

La segona dada és que aquests municipis són un exemple
del que és la complexitat d'una regió, es tracta de municipis no
turístics que han estat oblidats davant l'èxit dels municipis de
costa. En aquest moment és important destacar precisament el
fet que l'any 81, la comarca en general té una participació de
població ocupada al sector industrial que no té comparació a tot
el que és les Illes Balears, un 41,40% de la població, l'any 81,
es dedica a indústria, enfront d'un 18,70 només que es dedica,
de mitjana, a totes les Illes Balears. Una contracció, idò, que ha
de venir, paral•lela al procés de reconversió industrial que han
patit totes les regions desenvolupades d'occident a la darrera
dècada pel que fa al sector secundari i pel que fa al sector
industrial.

En tercer lloc, la tercera ullada que els demanava, que
creia que era clarificadora per tenir una composició del que
és la comarca, són les xifres sectorials d'ocupació de les
Illes Balears. Tot i que aquestes xifres no són les xifres de
la comarca, és, jo crec que és fàcilment intel•ligible, que
afecten fonamentalment la zona d'Inca, Binissalem, Lloseta
i Selva. Estam, precisament, demostrant que els dos sectors
industrials específics de la zona, de la comarca des Raiguer,
des de l'any 89 a l'any 93, a la sabata es perd una part
important de llocs de feina, quasi 1.000 llocs de feina en
aquests cinc anys, a la pell el procés encara és més
alarmant, se'n perden de 1.443 a 568. Podria cridar l'atenció
el fet que els aturats no augmentin en la mateixa proporció,
perquè realment el nombre d'aturats no té una diferència
important, el que passa és que parlam d'aturats específics
dels sectors de la sabata i de la pell, cosa que demostra
clarament que la gent que ha perdut aquesta ocupació, se'n
va a demanar-ne un altre tipus a altres sectors, no
bàsicament al sector secundari ni al sector de la sabata o de
la pell. 

Per tant, jo crec que amb aquestes tres dades tenim un
diagnòstic clar, tenim un diagnòstic d'una situació d'una
comarca clarament amb una reconversió industrial
important.

Aleshores, l'any 1988, el Govern de les Illes Balears va
presentar a la comissió europea una petició perquè la
comarca fos declarada zona en declivi industrial. En aquell
moment no vàrem tenir èxit, en aquell moment
l'administració central i la Unió Europea varen rebutjar la
possibilitat de considerar la comarca com a zona objectiu 2,
la veritat és que la resposta va ser que l'elegibilitat de les
comarques com a zones d'objectiu 2, tenia una limitació
clara que era la del (...)3 i que la comarca no tenia aquesta
dimensió i per tant no podia ser inclosa com a zona elegible
d'objectiu 2.

L'any 93, novament s'intenta, precisament, plantejar a la
mesa de diàleg social, una demanda conjunta de consens
absolut entre totes les forces polítiques, entre tots els agents
socials ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Conseller. Jo demanaria que el focus aquest
que ens impedeix veure els quadres, s'apagui un moment.
Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. Per tant, vàrem plantejar -insistesc-
dins aquesta mesa, dins totes les institucions, amb el suport
unànime de la Mancomunitat del Raiguer, amb partits distints
lògicament en aquestes institucions, el PSOE era majoritari en
aquell moment a la Mancomunitat del Raiguer, amb els batles
del PSM, sindicats, empresaris, el Govern, el Partit Popular,
l'Administració central, també amb un altre color polític, vàrem
intentar -insistesc- plantejar una proposta comuna. I aquesta
proposta comú va donar els seus fruits, la veritat és que pels
Reis, me'n recordaré sempre perfectament, Nadal de l'any 93,
Reis any 94, on vàrem rebre precisament la notícia que la
comissió aprovava com a zona elegible per a l'objectiu 2 la
comarca del Raiguer. Una vegada que es va aconseguir aquesta
declaració de zona elegible ens vàrem comprometre a mantenir
aquest esperit de consens, d'eficàcia en tot el procés d'execució
de tot el programa. Vàrem crear un òrgan específic, que és
l'òrgan gestor amb el Govern i la mancomunitat del Raiguer, el
Consorci del Ceder; vàrem crear precisament aquest òrgan
perquè fos un òrgan que dugués la gestió del programa de la
mateixa comarca, ja que això era una cosa que es produïa per
primera vegada. Mai, l'objectiu 2, a tot l'Estat espanyol s'ha
produït una experiència d'aquest estil, l'objectiu 2 sempre ha
estat aplicat per l'Administració central i per la Comunitat
Autònoma, que és la responsable, el govern de les comunitats
autònomes és el darrer responsable del programa de l'objectiu
2, i era la primera experiència que fèiem a tota Espanya,
insistesc, d'aquesta gestió, apropada a la ciutadania i una gestió
mancomunada.

Vàrem, precisament, oferir a la mancomunitat poder crear
aquest organisme, la mancomunitat, la veritat, és que va
acceptar i va cooperar des del primer moment amb la gestió i
amb el que és l'organització d'aquest òrgan, i vull reconèixer,
insistesc en aquest moment, de forma específica el que ha estat
la col•laboració dels distints batles per damunt de colors
polítics, dels agents socials, dels agents econòmics, sempre
guiats per un interès comú superior, com ha estat l'interès
d'aconseguir un bé per a aquesta comarca i aconseguir que,
efectivament, aquesta comarca pogués rompre aquesta
tendència que hem vist amb les estadístiques, aquesta tendència
decadent amb una altra tendència molt més esperançadora.

L'any 94 vàrem fer un programa operatiu que es va aprovar
a Brussel•les, un programa operatiu que havíem consensuat tots
els que havíem intervengut en el procés de demanda de
l'objectiu 2 i la veritat -si és tan amable, em canvia un moment
la transparència-, és que la Comissió europea i l'Administració
central ens varen canviar molts de projectes que havíem
presentat, de les línies d'actuació que havíem presentat en
aquest programa operatiu inicial. Vull que es vegi d'una forma
clara que amb la primera valoració que nosaltres fèiem del
programa operatiu que havíem consensuat entre tots, hi havia
una inversió pública de 2.748 milions de pessetes amb tres anys
que generava una inversió total de 4.116 milions, ja que
esperàvem una inversió privada de 1.368 milions de pessetes;
avui podem dir, crec que amb goig, que el programa operatiu,
ja en aquest any d'aplicació, ha donat uns resultats crec que
molt esperançadors d'una inversió total d'11.188 milions de
pessetes, amb una inversió privada de prop de 9.300 milions de
pessetes, inversió privada a una comarca de 50.000 habitants.
No tots aquests projectes estan materialitzats, aquests projectes
són els projectes que s'han aprovat per les comissions i que
s'han concedit les ajudes perquè es facin, ara, lògicament, els
empresaris i la iniciativa privada han de dur a terme aquestes
propostes que han estat aprovades.

El programa es va haver d'adaptar a la política europea.
Això era el programa inicial que nosaltres havíem
consensuat a la mesa de diàleg social; l'activitat econòmica
era una part important, però hi havia projectes de depuració
d'aigües, projectes d'innovació, projectes de carreteres, els
ajuntaments en aquells moments estaven i estan,
lògicament, molt preocupats pel tema de les
infraestructures; el tema del patrimoni també dels
municipis; però, insistesc, sempre veient el que és la
participació que prevèiem del sector privat, que només eren
1.368 milions de pessetes. La realitat del programa ha estat
una altra i la realitat del programa s'ha imposat perquè,
lògicament, la Unió Europea, qui és el qui paga la meitat de
tots els fons, de l'objectiu 2 la meitat els paga el Govern de
la Comunitat Autònoma i l'altra meitat els paga la Unió
Europea i, lògicament, la Unió Europea exigeix, perquè
paga i pot comandar, doncs que s'apliqui la seva política. No
vàrem poder aplicar totes les obres d'infraestructures perquè
la Unió Europea ens ho va prohibir, la Unió Europea no vol
per a l'objectiu 2 que es facin infraestructures de cap tipus
i el que vol és que es doni ajuda econòmica al sector privat
i que es creï activitat econòmica; i, per tant, ens va imposar
un canvi important que entre tots vàrem haver d'acceptar,
lògicament, perquè no quedava altre remei. I el gruix
important d'ajudes han anat destinades a l'activitat
econòmica.

Vull destacar de forma jo diria molt rellevant el fet que
aquest programa d'ajudes, qualsevol mesura d'aquest tipus
que vagi destinada a una ajuda al sector privat, a una ajuda
econòmica per potenciar precisament les iniciatives
empresarials i el risc empresarial, no té cap possibilitat
d'èxit sense que tengui darrera una societat que sigui capaç
d'aprofitar l'ocasió, sense gent que tengui idees al calaix,
sense gent que tengui esperit emprenedor, sense gent que
vulgui arriscar els seus doblers perquè la línia més
important de tot el pla és una línia que també ve
condicionada, lògicament, per decrets de competència, per
les directives de lliure competència de la Unió Europea, que
no permeten en línies generals accedir a l'ajuda pública d'un
15% a l'ajuda total del projecte; vull dir que aquí hi ha
senyors que estan arriscant el 85% dels seus doblers. Els
contaré una anècdota que l'he contada diverses vegades i
que està malament que ho conti un conseller d'economia i
hisenda, però que no surti d'aquí si és possible, ...
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EL SR. PRESIDENT:

Quedarà reflectida a l'acta, Sr. Conseller.

(Rialles).

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Bé, perdoni, és igual President, la contaré de totes maneres.

EL SR. PRESIDENT:

Val, val.

(Rialles).

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Hi havia, quan nosaltres fèiem la presentació del programa,
en aquesta línia del 15% d'ajuda a la inversió, hi havia gent
privada, particulars, que deien que els pareixia massa poc
perquè ells si feien l'obra sense Iva ja s'estalviaven aquest 15%.
Vull dir, afortunadament, això no ha estat la realitat i la gent,
doncs, paga l'Iva i, a més, demana les ajudes públiques per al
projecte.

Crec que ningú pot gestionar cap programa d'aquest estil
sense empresaris i a més que aquests empresaris que han sorgit
aquí, amb aquesta demanda, 746 expedients en total, no són tots
tan sols procedents del que és el món de l'empresa, hi ha joves
que surten de la Universitat, joves que afortunadament aspiren
a qualque cosa més que ser funcionaris; hi ha una generació de
fills d'empresaris que han fet la Mallorca i, probablement, el
Raiguer que coneixement en aquest moment, i que tenen una
formació diferent de la que tenien els seus pares. La quasi
totalitat dels projectes per a indústria tradicional són projecte
d'innovació tecnològica. Això és molt important, això és un
aspecte qualitatiu important, això, en definitiva, vol dir que hi
ha gent, hi ha projectes de gent que sap on es juga el seu futur.
Per tant, 242 expedients de la línia del 15%, 247 del Pla de
reindustrialització i 257 de la línia circulant, això ha motivat
una despesa total d'11.188 milions de pessetes. Aquí
s'invertiran 3.826 milions; aquí 4.066 i aquí 3.296; total, 11.188
milions de pessetes. Això és la suma 100, aquí hi ha la part
privada i la part pública, però això és la suma 100.

Ara m'agradaria comentar cada programa d'una forma un
poc més restringida. En primer lloc, les línies d'ajuda es varen
repartir fonamentalment en tres actuacions, que són les tres que
he especificat abans: la línia del 15%, que suposa que totes les
inversions que el sector privat faci dins el sector industrial,
sector serveis, sector comercial, sector artesà, tenen un 15%
d'ajuda a fons perdut. Es trien lògicament les línies més
positives, les que poden ajudar a generar més ocupació, les que
suposen més novetats, però la realitat ha estat que aquesta línia
d'ajuda no ha estat gens restrictiva, és a dir, pràcticament, s'han
aprovat totes les propostes presentades. Una segona línia és la
del Pla de reindustrialització: aquestes ajudes són molt més
complicades i ho vàrem dir des del primer moment i distintes;
aquestes ajudes podrien fins i tot arribar a qualque cas al 80%,
però la veritat és que la mitjana és una ajuda molt inferior.
Aquestes ajudes estan destinades a formació, no la formació
global, que és la que coneixem al programa, no, una formació
específica d'empresa; estan destinades a la millora de la
comercialització, a la protecció del medi ambient per l'empresa,
a la millora de la imatge de l'empresa, a la recerca i a la
investigació. La línia més important ha estat la línia de la
innovació, amb una part important d'aquests 4.006 milions de
pessetes en projectes que són els que s'han presentat dins el Pla
de reindustrialització. El Pla de reindustrialització és un pla que

en aquest moment s'ha estat en contacte permanent amb els
empresaris i amb els sindicats per a aquest tema, en aquest
moment, el mes d'octubre quedaran resoltes totes les
comissions del Pla de reindustrialització que, insistesc, és
molt més complicat; i del que es tracta és que en el projecte
del Raiguer tenen un plus d'ajuda damunt els projectes
tradicionals del Pla de reindustrialització, només pel fet de
ser del Raiguer.

Respecte d'aquestes línies vull dir que l'acollida que s'ha
donat a aquesta comarca, demostren precisament que hi
havia una expectació, que s'esperava aquesta ajuda. Hi ha
empreses que per primera vegada en la seva història han fet
un logo distint per comercialitzar, millor, lògicament; hi ha
empreses que s'han plantejat d'una forma seriosa la
necessitat de canviar, saben, lògicament, que si canvien
ningú els pot garantir el seu futur, però que no tenen altra
via perquè si segueixen tal com estan moriran. Molta gent,
per tant, ha apostat pel futur, pel canvi, molta gent que farà
aquestes inversions que es diuen, perquè, lògicament, aquest
procés és un procés absolutament transparent, no podia ser
d'una altra manera, perquè estam xerrant de fons europeus,
vostès saben quins són els mecanismes que duen els fons
europeus; nosaltres des del primer moment ens vàrem
comprometre, també de forma diferenciada, dins el comitè
de seguiment que de forma preceptiva fa la Unió Europea i
el Tribunal de Comptes de la Unió Europea d'aquest tipus
de fons de gestió, incloure-hi com a convidats, no només la
mancomunitat que ja hi està en el consorci, sinó també els
sindicats i els empresaris de dins el comitè de seguiment;
totes les ajudes, sempre que tenen ajuda europea, passen per
la fiscalització del comitè de seguiment que s'estableix amb
els òrgans de l'Administració europea. H i  h a ,
lògicament, per tant, un esperit veritablement empresarial,
de generació de riquesa que crida l'atenció en contrast,
probablement, amb el que ha estat la generació especulativa
que s'ha viscut no fa massa anys a Espanya i, probablement,
a les Illes Balears també.
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Finalment, hi ha una línia per a la reconversió del que és el
deute de les empreses. Aquí ens hem trobat un fenomen també
particular i ho he de dir perquè ens va cridar molt l'atenció des
del primer moment -aquesta transparència la deixarem aquí
perquè després tal vegada la tornarem a passar- el fet que la
reconversió de passius, és a dir, les ajudes s'han fet a tipus
d'interès pel manteniment de l'activitat productiva, s'han fet per
reconvertir deutes de les empreses, s'han fet per generació
d'estocs de les empreses, per ajudar a la capitalització del
circulant d'aquestes empreses; però crec que els expedients, que
han estat moltíssims, que s'han concedit amb aquest tipus
d'ajudes, no només han estat una ajuda quantitativa important,
sinó una ajuda qualitativa extraordinari. Al consorci,
lògicament, s'han produït una quantitat de consultes
importantíssimes, al consorci que està ubicat a Inca, i la gran
sorpresa nostra va ser que molta gent només amb els nostres
convenis que tenim firmats amb les entitats financeres ja
guanyaven una part important dels seus costs, dels seus préstecs
ja vius. És a dir, ens vàrem trobar amb una desinformació
important de la gent dels empresaris, sobretot dels petits,
lògicament, estic xerrant dels molt petits, no estic xerrant ni tan
sols dels mitjans, estic xerrant dels empresaris molt petits, que
tenien doncs diria una mala informació del que eren els tipus
d'interès aplicables, els tipus d'interès vigents, que amb una
gestió simple dels nostres convenis del Govern amb aquestes
institucions financeres ja milloraven un parell de punts els seus
crèdits vius, vull dir, fins i tot sense donar-los ajudes; després
les ajudes, lògicament, va ajudar a poder tenir un cost de passiu
suportable i poder tenir un circulant apropiat. Després hi havia
una línia de manteniment que varen ser unes empreses que se
sotmetien, molt petites, a unes auditories i que se'ls ajudava
també a finançar el seu passiu, però la veritat és que era una
línia molt petita.

Per a activitats és molt important que estam xerrant d'una
comarca industrial, que no és poc; estam xerrant que el que
nosaltres defensàvem les primeres vegades que anàrem a
Brussel•les, que ens miraven amb una cara com dir, on van
aquests que són rics, que tenen sol, que tenen platja, que tenen
hotels; i no podien comprendre que estiguéssim xerrant d'una
comarca d'una Comunitat Autònoma que tengués una situació
econòmica, un model econòmic diferenciat del que era la resta
de l'illa. I, efectivament, els projectes, majoritàriament, han
estat projectes industrials, sí senyor, majoritàriament han estat
projectes industrials: comerç, serveis i artesania, que té un pes
molt limitat. No hi ha cap fugida idò de la indústria cap a altres
sectors, la indústria segueix, reconvertida, s'haurà de
reconvertir en altres horitzons, però segueix sent el motor
econòmic de la comarca. Sempre en el Raiguer les
generalitzacions són injustes i perilloses, això que quedi clar, en
el Raiguer no tots els municipis són homogenis, però això no és
un problema que nosaltres puguem solucionar i que és un
problema que els propis municipis han d'analitzar lògicament.

Vull destacar també que quan diem indústria diem
indústria clàssica, però ha estat una sorpresa l'èxit de la
indústria agroalimentària. Hi ha hagut molts de projectes i
moltes iniciatives d'indústria agroalimentària. Per
municipis, lògicament, veiem el pes d'Inca, a municipis amb
milions de pessetes les ajudes del 15%; Inca, 1.195;
circulant 1.500; 800 del Prib. És important també el pes que
té Marratxí, Marratxí s'està convertint, Marratxí té un factor
també interessantíssim d'anàlisi, la seva proximitat a Palma
té una atracció d'industries importants en el seu polígon,
1.062 milions; en canvi menys en circulant, tal vegada això
demostra que són indústries més noves, tal vegada, no ho
puc assegurar. El pes de Binissalem, té un pes important. En
canvi, bé, Búger no estranya, lògicament. Selva és
important; Santa Maria molt en esperit i molt poc en l'altre,
esperit, en canvi, molt, no sé exactament per què; Mancor,
res pràcticament; Lloseta molt de circulant i poc de l'altre;
Consell també ha tengut un bon comportament; Campanet
no està malament pel que és; Alaró, jo diria que molt
malament, esperàvem més d'Alaró. De totes maneres es veu
un equilibri interessant entre les tres línies i es veu que la
informació s'ha estès, que la informació ha arribat a molta
gent.

Finalment, vull mostrar, tot i que sigui d'una forma breu,
els altres programes, que no són programes d'ajudes, que es
duen a terme. Els altres programes, en primer lloc el
programa d'Exraiguer, que és un programa d'exportació,
nosaltres vàrem pensar, amb el tema de ... no tenien doblers
i havien de fer, vàrem arribar a l'acord de fer proves
experimentals que fossin didàctiques, il•lustratives més que
grans quantitats de doblers d'ajuda a l'exportació perquè no
en tenien i no en podien fer. I vàrem intentar fer una sèrie de
mesures petites però que fossin molt didàctiques per a
l'empresari i la veritat és que té un èxit molt important. En
aquests moments tenim en funcionament ja una plataforma
comercial als Estats Units, es vénen sabates mitjançant el
que són les xarxes comercials que ofereix aquest programa;
i també al Japó en aquests moments començam, avui, en
aquest moment, a hores d'ara, hi ha una exposició del calçat
del Raiguer a Tokyo; i bé, creiem que són dues experiències
molt interessant en el tema de l'exportació de l'Exraiguer,
que té una molt bona acollida.

Fem feina ja, vàrem fer un concurs pel centre tecnològic
i la incubadora d'empreses, que serà l'edifici emblemàtic de
l'objectiu 2, que va ser atorgat el concurs a l'arquitecte
Alberto Campo Baesa, un solar, un edifici d'uns 2.500
metres de construcció a un solar d'uns 5.000 metres; i que
en aquests moments ja s'ha iniciat el procés de l'elaboració
del projecte i que l'any que ve s'iniciarà el que és ja l'obra en
si.
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Com a conclusió dir-los que crec que podem estar, jo
personalment estic esperançat pel que fa al futur d'aquesta
comarca, perquè, en contra del que sempre es diu, ens hem
trobat amb empresaris i amb idees, amb gent que vol fer feina,
amb gent que és emprenedora i, lògicament, això no ho té
qualsevol regió, això no ho té qualsevol lloc. Aquestes mateixes
ajudes, probablement, a una altra comarca i tal vegada a un
altre indret de l'Estat espanyol no hagués pogut tenir el mateix
èxit, això no ho té qualsevol regió i això, sense cap dubte, és el
principal actiu que té aquesta regió. Perquè no basta que s'ajudi
amb doblers públics, l'ajuda pública mai no és suficient, és
necessari que hi hagi gent que arrisqui els seus doblers, que hi
hagi gent que posi la part més important de la inversió del
projecte total; fa falta que hi hagi gent que tenguin projectes, fa
falta que hi hagi gent que sigui capaç de cercar mercats, de
cercar productes, i això, lògicament, és el que diu de la base de
la riquesa, crec que tots en aquest moment podem estar
esperançats perquè hi ha una demostració, precisament, de què
no triomfa l'esperit especulador tan sols, crec que en aquest
moment i tal com en el seu moment també va dir el President
de la mancomunitat, el Batle de Binissalem, hi ha una part molt
important d'estalvi d'aquesta comarca, que s'ha reconvertit, que
s'ha duit cap a la inversió i crec que això és esperançador i crec
que per això ens podem felicitar.

Moltes gràcies per haver-me aguantat aquesta exposició, i
si tenen qualque pregunta, doncs estic a la seva disposició per
contestar-la. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. Arribats
a aquest punt, deman als portaveus dels diferents grups
parlamentaris si volen suspendre la sessió i per quin temps,
recordant-los que el temps màxim és de 45 minuts. Sí, cinc
minuts? D'acord.

Recomença la sessió, deman, grups que volen intervenir?
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Sra.
Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc agrair-li
la seva presència i la seva explicació, diria una explicació
il•lustrada i mai millor dit sobre el tema del Raiguer. La
conclusió que hauríem de treure, després d'haver vist el resultat
que ens ha presentat, és que ha estat un programa de resultats
excel•lents i molt positius. Això no obstant, crec que avui per
avui contrasta un poc amb la realitat d'aquests pobles i fins i tot
amb les estadístiques del propi Govern, que continuen dient que
la població en aquests municipis continua davallant, llevat de
Marratxí que té unes característiques especials, però Alaró,
Mancor, Búger, i que el seu número d'industries no augmenta;
podria ser això doncs tal vegada el resultat que encara no ha
estat suficientment efectiu el Pla o pot tenir alguna altra
explicació, però no ens és avui per avui coneguda.

També m'agradaria saber si existeix algun estudi comparatiu
entre aquesta comarca, aquesta mancomunitat del Raiguer, i
altres de característiques paregudes, on no s'hagi aplicat aquest
pla, per saber si realment aquest augment és a causa d'aquest
pla o si realment és que el moment econòmic és positiu en
general a les Illes Balears, si hi ha qualque estudi comparatiu
d'això.

I també m'agradaria saber per què entre pobles veïnats,
amb termes municipals aferrats, a una mateixa
mancomunitat i que han tengut unes mateixes oportunitats,
es troben encara avui amb tantes diferències uns sobre els
altres, si hi ha qualque explicació i si se'm pot donar.

I també dir a veure què opina de les declaracions i què hi
ha de cert del comissari Landáburu que avui sortia als
mitjans de comunicació, que s'acabarien les ajudes europees
per a Balears, si això és així, si és una opinió o és una
realitat?

Gràcies, Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Vol contestar Conseller
conjuntament o grup per grup? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Un programa de
desenvolupament econòmic és una cosa complicadíssima,
ningú pot tocar amb un dit al cel i resoldre situacions que
són complicades. Crec que, efectivament, no totes les
estadístiques són tan dolentes, crec que hi hauria qualque
símptoma de què la situació és canviant, almanco la situació
ja no és descendent com descendia. El que passa és que el
que demostra l'aplicació d'un programa d'aquestes
característiques és que es produeixen noves iniciatives i es
produeix una injecció important de mesures quantitatives i
qualitatives que poden influir en el canvi de la situació.
Lògicament, que la situació canviï radicalment és una cosa
que depèn de moltíssims factors, és una cosa que només el
temps ens dirà, però que crec que si a mi m'haguessin
demanat, abans d'aplicar el programa, quin era el resultat
que esperava o que hagués volgut esperar de l'aplicació
d'aquest programa, no hagués estat massa distint del que ha
estat; perquè solucions que siguin de miracle és que no les
tenim, és impossible aplicar una solució de
desenvolupament; estam xerrant del Raiguer, vostè
s'imagini el que està passant amb els desequilibris regionals
a Europa, que és el gran drama d'Europa, que no és capaç de
corregir els desequilibris regionals de països, i no li vull dir
res a Espanya amb els desequilibris que hi ha, els anys que
duim i el difícil que és, no només apropar-los, sinó evitar
que s'allunyin més.

Per tant, bé, crec que, jo seria esperançador, voldria ser
esperançador, és a dir, voldria ser esperançador en el sentit
que crec que les estadístiques sí que milloren i crec que
haurà de passar un poc de temps per veure, efectivament,
quina ha estat la realitat; però, sobretot, vull ser
esperançador perquè crec que, almanco no quedarà per
nosaltres, no estam quiets i hem estat capaços de fer qualque
cosa per intentar millorar la situació, sense poder assegurar
res més.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 4 / 11 d'octubre del 1995 57

Sí, l'estudi comparatiu de l'evolució, qualcuna de les xifres
que li he donat, crec que és diferent, bastant diferent, veure la
quantitat de demanda de projectes industrials, això no es
produeix a cap altre lloc a la Comunitat Autònoma; la demanda
de productes d'indústria agroalimentària. Crec que clarament
les dades que tenim fins a aquest moment sí demostren que es
produeix una situació distinta a la comarca del Raiguer que el
que és, diguéssim, l'economia de serveis terciaritzada de la
resta de l'illa almanco.

I amb el tema del Sr. Landáburu, no arriba a comissari, és
un director important, lògicament, sí és un tema que ens
preocupa. És un tema que ens preocupa perquè, mirin, passa el
següent: el mes de març del 96, l'objectiu 2 és distint que
l'objectiu 5B i que l'1, és triennal, l'altre és per a 6 anys, aquest
és triennal i nosaltres sabíem que se'ns acabava a l'any 97, això
ja ho sabíem. I ara es plantejarà la situació de demanar la
continuïtat. La situació de demanar la continuïtat té un element
en contra important i és el fet que entren països nous; Suècia i
els països del nord demanden l'objectiu 2, demandaran zones
d'objectiu 2, i la Unió Europea sempre té uns criteris estrictes
de rigidesa de població, que no superi la població que estigui
inclosa dins els seus objectius. Tendrem problemes, no és fàcil,
tendrem molts de problemes, més en vàrem tenir al principi; és
a dir, més difícil era aconseguir l'objectiu 2 i li he explicat els
paperets que fèiem quan anàvem a Brussel•les al principi i la
cara que ens posàvem, i ho vàrem aconseguir. Per tant, crec que
s'ha de tenir esperança, però el secret torna a ser el mateix,
només tenim qualque possibilitat d'aconseguir aquesta pròrroga
si tornam anar exactament igual que com hi vàrem anar, tots
absolutament junts, consensuant tot el procés, no només partits
polítics, també implicant agents socials i agents econòmics, i
tots com una pinya tornar anar a demanar la pròrroga; si no ho
feim així no ho hem ni de plantejar tan sols perquè no tenim
cap esperança. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, tan sols dir que, d'acord amb les respostes, com que no
és comissari i només director, doncs no tengui molta efectivitat
el que ha dit; que tendrà el nostre ajut i el nostre consens per
aconseguir aquest suport; i que s'ha deixat sense contestar el per
què de les diferències, si és que les sap, entre uns pobles i uns
altres estant tots junts dins la mateixa comunitat i havent-hi
tantes diferències de no participació i de no objectiu, si és que
hi ha alguna raó.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sr. President, només era per fer-li una pregunta a la Sra.
diputada, m'està demanant pobles ...

EL SR. PRESIDENT:

Això no sé si val aquí.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, no, Sr. Matas, pobles de dins la pròpia
mancomunitat del Raiguer, com puguin ser Búger o
Mancor.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

D'acord, d'acord. La diferència dels pobles és un
problema intern de la mancomunitat i que ja he exposat que
es produeix. Nosaltres aquest programa el vàrem explicar a
tots els ajuntaments, a tots els pobles, amb visites,
personalitats, i la veritat és que la resposta era molt distinta,
molt distinta. Concretament i pel poble, efectivament, que
afecta el seu grup polític, Búger és un poble molt distint
dins la mancomunitat, molt distint; Santa Maria també,
Santa Maria també és un poble distint, almanco que no és de
la mitjana dels altres del Raiguer; però això és un problema
en el qual nosaltres no podem entrar, és a dir, lògicament,
tal vegada tenen un model distint, no està tot tan
homogeneïtzat com pareix i és cert. Però, lògicament, és un
problema de mancomunitat, és a dir, no li puc res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Hi ha una primera qüestió que volia plantejar com a
prèvia i fora de la intervenció. Vostè ha dit que la
participació de molts de joves empresaris dins els
programes de l'objectiu demostrava que hi havia molts de
joves que volien ser qualque cosa més que funcionaris. És
una frase a analitzar des del punt de vista sociològic i des
del punt de vista dels valors culturals, jo no ho faré, però li
deman que admeti que un empresari és una cosa distinta a
un funcionari, ni més ni manco que un funcionari. Però crec
que no és una posició correcta dir que es vol ser empresari
perquè es vol ser qualque cosa més que un funcionari.

Entrant ja en el tema de la compareixença, vostè ha
expressat unes xifres que en algun cas són espectaculars,
com és la participació de la inversió privada, molt per
damunt de les previsions inicials, segons sembla es passa de
1.368 milions a 9.288 milions en aquesta variable, la qual
cosa és certament espectacular; crec que és esperançador
també en el sentit que, efectivament, sembla que una part de
l'estalvi dels recursos existents a la Comunitat tenen la
intenció d'invertir en el desenvolupament de la comarca. Li
volia demanar si, a part d'aquestes xifres que ha exposat, hi
ha ja avaluacions fetes, o quins canals pensa posar en marxa
per obtenir-les i, en definitiva, quina expectativa hi ha
d'obtenció d'avaluació de l'aplicació d'aquest programa en
termes d'atur, en termes de competitivitat i en termes de
diversificació de l'estructura productiva, que són alguns dels
objectius evidents de la posada en marxa d'aquest
programa?
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Després, tenc aquí davant un document, signat pel Govern
balear, la Caeb, la Pimem, Comissions Obreres i Ugt, on
s'estableix un compromís entre totes les parts d'elaboració,
aplicació, seguiment i avaluació de les polítiques de
desenvolupament regional que se realitzin amb la participació
dels agents socials i econòmics, i, a la vegada, dos paràgrafs
més a baix, es parlava de redactar les línies bàsiques d'un pla de
reconversió regional i social per a la comarca del Raiguer, en
el marc de la mesa de diàleg social. Jo, d'una manera molt
concreta, li voldria demanar, aquest seguiment, avaluació, etc.,
conjunta amb els agents socials i econòmics, d'ençà que es va
firmar aquest document, en què s'ha materialitzat, quines
reunions s'han duit a terme? I, efectivament, amb el tema del
Pla de reconversió regional i social, el mateix, quines reunions
s'han duit a terme amb els agents socials i econòmics, què tan
avançada està aquesta qüestió o què tan endarrerida aquesta
qüestió, i quina és la perspectiva de futur que es planteja la
Conselleria davant aquestes dues qüestions?

I el darrer tema que volia tocar, ja ha estat tocat abans, que
són les explosives i oportuníssimes en el temps declaracions del
director, que no comissari, i per tant obvio la referència. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. La meva al•lusió als meus
companys funcionaris no és pejorativa, és simplement per
demostrar que a una societat existeix l'esperit inquiet de
generació d'activitat econòmica amb risc privat, simplement.

El tema de l'avaluació de l'atur, la competitivitat i la
diversificació són dades que s'analitzen sempre amb aquest
tipus de programa a posteriori, sobretot pels comitès de
seguiment i després de l'aplicació dels comitès de seguiment.
Quan haguem de defensar la demanda de la pròrroga dels tres
anys, el primer que ens demanaran seran aquestes dades,
lògicament, dades estadístiques, macroeconòmiques, de la
mancomunitat, igual que ens les varen demanar abans de
començar. De totes maneres l'aplicació directa és inexigible, jo
ho repetesc, és important, és molt important una inversió
d'11.000 milions de pessetes a una comarca de 50.000 habitants
és molt important; però això del vespre al matí no canvia. Vull
dir, estam fent coses i, bé, crec que podrem anar progressant; a
més, tenim també moltes iniciatives que s'han plantejat; també
la mesa de diàleg social, hi ha un projecte que encara no està
madur, de fer un observatori social que, bé, l'estam
desenvolupant i que si no el desenvolupam qualque cosa similar
desenvoluparem. Però el més important és que aquest paper que
té vostè és un paper que en aquest moment és molt antic i està
molt superat. Aquest paper va ser el punt de partida quasi de
tot. Aquest paper va donar lloc crec que a una feina molt
intensiva, vàrem entre tots triar un consultor privat extern que
ens ajudàs, especialista, és un assessor del Ministre d'Indústria
del Govern central, i ens va ajudar a elaborar el que va ser
aquest pla de reconversió; vàrem tenir moltíssimes reunions de
feina amb els empresaris i els sindicats i, lògicament, amb la
gent que els empresaris varen designar i els sindicats varen
designar, i el resultat final d'això va ser l'elaboració,
precisament, d'aquest pla de reconversió, que és el que vàrem
presentar a Brussel•les. Va ser després, vàrem elaborar un
programa operatiu, que és el que ja li he dit, primer vàrem
dissenyar el marc comunitari de suport, després vàrem
dissenyar el programa operatiu i el programa operatiu és el que
després Brussel•les ens va canviar, en aquest programa operatiu
la veritat és que els ajuntaments demandaven molta
infraestructura pròpia i, bé, al final es va haver de canviar

destinant-lo cap a ajudes econòmiques. Els empresaris i els
sindicats estaven molt per la línia que exposava Brussel•les
d'ajudes econòmiques.

Vull dir que tot allò es va fer, després, quan es va
concedir, es va presentar, per tant, un programa de tots a
Brussel•les, es va fer el nou i aquest estiu s'ha aprovat
definitivament, perquè l'aprovació ha estat aquest estiu, és
l'objectiu 2. I, clar, vàrem decidir que l'aplicació, com no
pot ser d'altra manera, és a dir, el programa operatiu era de
consens comú, presentat i fet per tothom, l'aplicació d'aquest
programa correspon a l'Administració pública; nosaltres
vàrem convidar als ajuntaments perquè crèiem que havien
de participar a través del consorci, i ara, immediatament, el
compromís amb els sindicats i els empresaris és que ells
estaran inclosos dins el comitè de seguiment que avaluarà
tot el seguiment de les ajudes que s'han donat i tot el que
s'ha donat, a més que tenen informació puntual del que es fa
els sindicats i els empresaris; però, a més d'això, ells
participaran en el comitè de seguiment. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Grosske, abans de donar-li la
paraula, em permetin una broma per distendir-nos alguna
miqueta, sobre el que vostè ha dit i sense entrar en
profunditat ni a filosofar sobre les teories, dir-li que, no sé,
jo em faig la pregunta de què ens dirien vostès a l'oposició,
i ara estic parlant com a President del Consell Insular
d'Eivissa, si començàssim a posar empresaris en nòmina,
perquè si no ens han de dir res tal vegada ho puguem
discutir encara. Jo, que sàpiga, no n'hi tenc cap, però, feta la
broma, té vostè la paraula, en torn de rèplica.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

... faré una interpel•lació sobre les polítiques funcionarials
i empresarials. Bé, rèplica curtíssima, simplement mostrar
satisfacció si efectivament els agents socials i econòmics
s'inclouen dins la comissió de seguiment d'aquest organisme de
gestió depenent de la Comunitat Autònoma i de la
mancomunitat de municipis del Raiguer. Pens que, és fins i tot
l'esperit de la pròpia Unió Europea el fet que aquest tipus de
programes es facin amb aquesta àmplia participació social; i jo
la veritat és que, malgrat que sigui cert que l'avaluació de
determinades variables no es pot fer d'una manera rigorosa si es
d'una manera immediata, per exemple en temes d'atur i tal,
tampoc no esperaria fins a l'any 97 per preparar el projecte o la
petició de pròrroga de l'objectiu 2, el fet d'intentar fer una
avaluació seriosa d'aquest període. Perquè, en definitiva, si ens
estam trobant davant una inversió que, efectivament,
fructificarà dins un desenvolupament a llarg termini de la
comarca o simplement en un moviment de capital que no ha de
tenir aquest efecte, això ho notarem sobretot en aquest tipus de
variables d'atur i d'increment de la competitivitat de les
empreses de la comarca. I, per tant, crec que seria interessant,
malgrat que s'hagi de fer aquesta avaluació final al final del
programa i com a passa prèvia a la sol•licitud d'una pròrroga,
crec que seria molt interessant estar molt atents a aquestes
dades, de tal manera que es poguessin avaluar de la manera més
precisa possible, ja que no seria definitivament precisa, els
efectes que l'aplicació del programa i que les diferents
actuacions públiques i privades es tenen en aquesta matèria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Senyor, no; pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:

Moltes gràcies. Per no repetir-nos, tan sols, primer la
felicitació d'entrada pel mètode, que ha significat una
col•laboracio i una implicació de molts de gestors, per tant de
molts d'actors en aquesta operació, que crec que és una de les
claus de l'èxit que ha tengut tant per aconseguir ser declarats
objectiu 2 com ara d'aquesta espectacular entrada de capital
privat, que crec que és el principal protagonista, naturalment,
de l'èxit que ens ho mostren les xifres. La llàstima és que no
hagi pogut venir ningú de la mancomunitat perquè crec que,
efectivament, s'ha treballat, havent-hi com n'hi havia amb
possibilitats per ventura, crec que ha estat un bon sistema; i que
demostra que com més prop està la gestió del ciutadà, com més
prop el gestor públic pot arribar per ventura és una de les claus
perquè la informació arribi i circuli.

A diferència i crec que com a mínim una mínima referència
al 5B és obligada, per la diferència que d'alguna manera hi
ha hagut d'implicar-hi ajuntaments i d'implicar-hi altres
gestors, que creiem que no estan tan informats ni de mires
com hi han pogut estar en aquest punt de l'objectiu 2.

Per altra banda, també l'enhorabona i que es veia que era
ben necessari perquè tant l'interior com la indústria, com
s'ha reconegut, havien estat bastant oblidades, i ha hagut de
ser amb aquest fons, participant dins un objectiu comunitari,
com d'alguna manera se'ls ha donat un cert protagonisme.
En aquest punt només dues consideracions o dues preguntes
que li volíem traslladar. D'una banda que han desaparegut,
com hem vist, tots els programes, o ens ha semblat,
d'infraestructures i de medi ambient, per tant l'èxit privat el
que ha fet ha estat assolir i fagocitar les altres propostes.
Aquí les memòries presentades reconeixen aquestes
mancances i és a veure si hi haurà alguna mena
d'actuacions, si se possibilitarà que aquestes mancances
d'infraestructura, fons de compensació intermunicipals,
altres línies prioritàries, el que sigui, perquè aquestes
infraestructures siguin realment possibles, perquè són
necessàries per assentar la població i per a tota una sèrie de
mesures que aquestes tenguin l'èxit que cal?

I l'altre dubte que ens quedava era sobre el Pla de
reindustrialització. A més de l'objectiu 2 naturalment hi ha
aquest pla, i es tractava de saber si és que s'han reconduït
recursos o si ha reconduït protagonisme o si tendrem una
sessió específica de resultats d'aquest Pla de
reindustrialització o amb quin sentit fins a quin punt s'han
refós amb els de l'objectiu 2, com a mínim, pel que fa a la
comarca del Raiguer? Perquè, en definitiva, creiem que el
Pla de reindustrialització també va crear unes expectatives
i estam a l'espera de saber-ne un poc els resultats.

Només, com a última reflexió, creiem que, per a
nosaltres, el creixement econòmic no cal confondre-lo amb
creixement demogràfic, però només, senzillament, que
creiem que deixar de créixer al mateix nivell que es creixia
als anys 70 no pot ser considerat com un problema de
recessió econòmica, en tot cas, per ventura en algun punt
concret sí, però no necessàriament. Només això.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller, si vol contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies. Començant pel final, vostè tal vegada
no, però la Unió Europea sí, i ho exigeix; una de les
variables que s'estableix a l'objectiu 2 és, precisament, el
decreixement demogràfic de la població. Vull dir, em sap
greu, perquè ens hem d'adaptar al que ens demanen.
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Les claus de l'èxit, les repetesc, ha estat el consens i, a més,
no només el consens, sinó també, i em sap greu que el Sr.
Grosske ara hagi sortit, els sindicats i els empresaris varen
suportar molt i varen ajudar molt a què això pogués ser una
realitat; i, per tant, amb això crec que estam totalment d'acord
i li agraesc molt les seves paraules.

El 5B és un programa diferent i crec que el 5B,
efectivament, si tal vegada s'ha pogut produir qualque
desinformació, estic convençut que és un tema que es
reconduirà absolutament. Passa que el 5B tal vegada també és
un poc desconegut, perquè el 5B per a mi té un error
d'aprovació inicial de Brussel•les, amb això no estic d'acord
amb Brussel•les, que tenen massa doblers per a formació. És a
dir, la part més important del 5B està destinada a formació.
Brussel•les té una espècie d'obsessió amb la formació, que és
una cosa essencialíssima i importantíssima, el que passa és que
tampoc no vol dir que tots els fons se n'hagin d'anar a formació,
però bé.

El tema de les infraestructures i medi ambient, efectivament,
té una mancança d'aquestes i de moltes altres comarques. I és
un tema que sí que el Govern té intenció i esper que també, en
la mesura de les seves possibilitats, el consell insular també,
d'ajudar, precisament, a pal•liar aquestes mancances amb el seu
esforç inversor i, precisament, en la mesura de les possibilitats
financeres, corregir aquesta situació.

El tema del Prib sí que li he dit, eren 4.066 milions; el Prib
està resolt, el mes d'octubre s'hauran acabat totes les
comissions, ja vàrem dir que era un tema més complicat, i el
decret que li he dit, el decret que més ajudes se n'ha duit ha
estat el d'innovació tecnològica. De totes maneres nosaltres
publicam les dades, a la darrera junta rectora vàrem decidir fins
i tot fer una publicació, fa dos mesos em sembla, on podrem
aportar totes les dades i tots els batles, a més, tenen la
informació de tots els decrets que s'han concedit i tot això. Però
és que ha estat un tema que s'ha retardat, però és un tema que
quedarà resolt aquest mateix mes, quedaran resolts tots els
decrets del Prib, 4.066 milions de pessetes; crec que era una
ajuda envoltant els 500 milions de pessetes o qualque cosa així.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Economia, li agraesc
aquesta compareixença informativa i les dades que ens ha
exposat. Em vull sumar també a les manifestacions dels distints
portaveus i les seves pròpies, manifestar el nostre acord i la
nostra satisfacció perquè l'objectiu 2, almanco en la seva
primera fase, va ser un esforç conjunt, consensuat,
d'administracions, de sindicats, d'empresaris, d'administracions
locals, de la mancomunitat del Raiguer, que varen fer possible,
com vostè molt bé diu, i amb això estic d'acord amb les seves
paraules, gràcies a aquesta força mancomunada i conjunta va
ser possible la consecució d'aquest objectiu que, s'ha de
reconèixer, era molt difícil a priori.

No estam encara en el debat d'avaluació dels resultats del
programa objectiu 2, si no l'he entès malament, Sr.
Conseller, i crec que és així, estam parlant encara a nivell de
les sol•licituds presentades, quin efecte quant a generació
d'inversió, quant a generació de sanejament de l'estructura
productiva, de sanejament de l'estructura financera o de
finançament del passiu de les distintes empreses, etc., però
encara no podem avaluar amb l'instrument que l'objectiu 2
ens exigeix per avaluar. Com avaluarem en el futur? Bé,
aquí hem de començar a recordar una mica el que és la
filosofia de l'objectiu 2. I en aquest tema voldria dues coses,
no amb cap to de recriminació, sinó simplement amb to de
recordatori perquè no perdem la referència: l'objectiu de
l'objectiu 2, valgui la redundància, és la recuperació del
teixit industrial, la recuperació d'una zona en declivi.
L'objectiu no és aconseguir fons, l'objectiu és aconseguir
aquesta recuperació industrial i que els fons siguin els
necessaris, per tant, el fons no és un objectiu en si mateix,
el fons és un auxili temporal del qual com més aviat en
sortim vol dir que hem aconseguit el resultat, o sigui, millor.
Vull dir, perquè moltes vegades, si nosaltres ens posam com
objectiu prioritari la consecució del fons i la pròrroga del
fons, el que ens pot passar és que en el fons el nostre
objectiu de ver sigui no complir els resultats perquè si els
complíem se'ns tancava l'aixeta; l'objectiu és la regeneració
del teixit industrial del Raiguer, l'objectiu és aturar les taxes
d'atur del Raiguer; l'objectiu és la recuperació industrial, en
definitiva, de la zona. No hem de perdre aquesta referència
de vista, perquè l'objectiu 2 se proclama originàriament com
un objectiu d'actuació a zones en declivi industrial, són els
que presenten una sèrie de característiques fonamentades en
la baixada d'activitat industrial d'una regió, altes taxes
d'atur; després d'aquest objectiu, efectivament, se redefineix
o se matisa i entren variables molt més genèriques, com el
declivi de la població com ara n'hem parlat, però no es deixa
perdre de vista que l'objectiu final és, s'ha d'avaluar en
termes de combatre l'atur, en definitiva.

Aleshores, com a conseqüència d'això, no hem d'oblidar
mai que hem d'avaluar amb aquesta variable a la ma; és a
dir, comparar les taxes d'atur, especialment l'atur industrial
original i el que tenim al final del procés. Aquesta és la
variable que hem de manejar i les preguntes que ens haurem
de fer i que ens hem de començar a fer ja, em pareix, és
s'atura o no s'atura la tendència a la destrucció d'ocupació?
I si hem de prioritzar la utilització dels recursos no hem
d'oblidar mai que les prioritats que hem d'establir han d'estar
en funció d'aquest objectiu i no en funció del compliment
merament d'objectius quantitatius. És a dir, les inversions
que es creen són prou sòlides per generar llocs de feina en
la mesura del possible, lloc de feina estables, com més
estables millor. En definitiva, ha estat bo o serà bo, en
funció de les dades que tenim, per refer el teixit industrial
del Raiguer?
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Crec que, li demanaria al Conseller que quan tornem a
discutir del tema, en una pròxima compareixença, els elements
que ens avaluïn siguin aquests i no tant el volum de sol•licituds,
la inversió que genera, perquè clar, les inversions generaran o
generaran, combatran amb major o menor mesura els
problemes estructurals de la comarca en funció dels seus
continguts, de la seva qualificació; aleshores, li demanaria al
Conseller una avaluació o, almanco, una estimació dels
resultats en funció d'aquests objectius.

Després d'aquest posicionament de caràcter tremendament
general i que veig que no desperta un excessiu interès per part
de la comissió, continuo amb dues reflexions que li trasllat al
Sr. Conseller. Per un costat, miri, vostè i jo li he dit d'entrada,
per tant, vagi per endavant el reconeixement, però al llarg de
l'execució del programa nosaltres hem detectat, estic segur que
vostè també ha detectat, estic segur que a vostè també li han
arribat, tant per part dels sindicats com per part dels
ajuntaments, queixes en relació a la manca d'informació. És a
dir, i aleshores jo l'exhortaria Sr. Conseller, el vull exhortar a
què mantengui el nivell d'informació i de participació dels
agents socials dels ajuntaments de la pròpia mancomunitat amb
la gestió del fons, perquè al final, com vostè molt bé ha dit, si
és necessari plantejar la pròrroga en el temps del fons perquè
les necessitats objectives així ho requereixin, haurà de tornar a
demanar el consens, l'actuació conjunta, que serà un fruit que
només podrà recollir, Sr. Conseller, si ara sembra i cultiva la
planta per poder recollir el fruit en el futur. Per tant, no deixem
les apel•lacions al consens només quan són necessàries, només
quan fa falta anar a Brussel•les, via Madrid, per aconseguir el
fons, sinó al llarg també de l'execució, sobretot, especialment
a nivell d'informació i de participació. No faig més que
traslladar-li, Sr. Conseller, queixes o alguns posicionaments que
a nosaltres, com a Grup Parlamentari Socialista m'estic referint,
ens han arribat i no tenc cap dubte que probablement a vostè
també o almanco així m'han deixat entendre que li havien fet
arribar.

Per acabar, compti amb nosaltres, continuï comptant amb
nosaltres amb el desenvolupament del programa del Raiguer,
continuï comptant amb nosaltres en la mesura que sigui
necessari per continuar més enllà de la frontera que marca
l'actual programació, en la mesura que això sigui necessari, dins
aquest esperit que, insistesc, crec convenient anar cultivant
també en el present.

Res més i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, moltes gràcies per
les seves paraules. Precisament, per contestar el que vostè
deia li donaré la raó en el que vostè diu que no estam
avaluant. No estam avaluant, vostè és economista i sap que
no podem avaluar unes ajudes que fa dos mesos que s'han
aprovat, és a dir, és impossible. En aquests moments estam
fent una informació de qualque cosa que ja du nou mesos
d'execució que, lògicament, dins el comitè de seguiment
s'haurà d'avaluar, com no podia ser d'altra manera.

L'objectiu no el perd de vista, i és l'atur i és la conversió
econòmica. Però tremol, me n'anava molt content d'aquí
avui i ara tremol; tremol, Sr. Quetglas, tremol perquè no
me'n voldria dur d'aquí un mal auguri de què ens estan
posant, com diuen, la ma abans que tirin la pedrada.
Necessitam tres anys més, necessitam tres anys més, el Sr.
Landáburu, si qualcú ens pot donar una ma són vostès,
perquè el Sr. Landáburu vostè sap perfectament de quin
color polític és; no estaria gens malament que ens donassin
una ma perquè el Sr. Landáburu no fes aquestes
declaracions i necessitam tres anys més Sr. Quetglas i els
necessitam a vostès. És a dir, estic d'acord que no s'ha de
perdre l'objectiu, la visió de globalitat, però també és ver
que aquest programa l'han fet triennal quasi per casualitat.
Amb la reforma dels fons estructurals, li promet, miri, que
si això va bé, l'any 99 no exigirem que això se prorrogui si
no és necessari, però crec que la vocació dels fons
estructurals era de sis anys. L'objectiu 2 hem tengut mala
sort i és triennal, però si vostè llegeix bé la resolució dels
fons estructurals em cregui Sr. Quetglas que necessitam
aquest programa tres anys més, després no els demanarem
tal vegada res més, però és que aquests tres anys em cregui
que els necessitam.

Ho dic seriosament perquè crec que no s'ha de perdre la
visió i, pel seu comentari, m'asusta, m'ha espantat el seu
comentari. Al final, efectivament, ha dit que podíem seguir
comptant amb vostès, és el que esper; però insistesc, el Sr.
Landáburu quan fa unes declaracions qualcú sap qui és
responsable de què el Sr. Landáburu faci aquestes
declaracions.

Miri, quant a les queixes d'informació li puc assegurar,
si hem comès qualque error, doncs, he demanat disculpes,
deman disculpes, però no és cert. Pot ser que en qualque
moment, a més, no vull acabar malament aquesta comissió,
per tant, miri, si ha estat qualque error, doncs, reconec la
meva culpa i corregirem. Però el que li puc assegurar és que
no hem incomplert res del que vàrem pactar, ni amb
empresaris, ni amb sindicats, ni amb ajuntaments, res, res,
res del que vàrem pactar ho hem incomplert. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sí, Sr. Quetglas, torn de rèplica.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo no som el portaveu del Sr.
Landáburu i no tenc perquè dir, defensar el que diu, però
introduesc una reflexió, el Sr. Landáburu és el Director General
de Política Regional Europea si no ho record malament i aquest
senyor té la responsabilitat d'administrar uns recursos i de fer-
ho de la manera més sensata que pot i que sap, i, per tant, les
seves declaracions crec que s'han de posar dins aquest context.
Els fons són, pel seu propi caràcter, conjunturals, i quan deixen
de ser necessaris deixen de ser necessaris, i l'únic que exprés és
el meu desig que com abans deixin de ser necessaris millor,
perquè voldrà dir que haurem aconseguit els objectius del fons,
com més aviat millor; crec que això s'ha d'entendre dins aquest
context i s'ha d'entendre tant en el senyor Landáburu com a mi,
que diem, en el fons, el mateix. I no es tracta, per això insistesc
en què crec que l'objectiu l'hem de tenir sempre davant. I li torn
a dir, si transcorregut el període triennal que ara estam
executant es fa necessària la pròrroga i les dades objectives així
ho indiquen, li insistesc, confiï en nosaltres, li he dit, he acabat
així la meva intervenció. Ara, és a dir, tot s'ha de ponderar en
el seu context, en la seva realitat i amb el compliment d'aquests
objectius i vostè ho sap més que jo, Sr. Matas.

Sr. Matas, no li he xerrat d'incompliments, li he xerrat de
manca d'informació, això és la queixa que a mi m'han fet
arribar i com que estic segur que me l'han fet arribar a mi, que
ens l'han fet arribar a nosaltres, també estic convençut de què
li han fet arribar a vostès. Per tant, si vostè necessita,
necessitarà, com ha necessitat en el passat, el consens i la unitat
d'acció d'agents socials, administracions públiques, etc.; bé,
aleshores, el que crec que és exigible i així l'he exhortat i li
reiter l'exhort de què ho faci, és que això també ho cultivi quan
fa falta informació i que redobli el seu esforç amb aquest
objectiu. Res més, no li he xerrat d'incompliment, Sr. Matas.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, simplement dir-li que el consens que l'hem tengut i la
participació de tothom l'hem tenguda, no és per necessitat, és
per convicció a més, vull dir, em cregui. I jo li posaré un
exemple, ara no es posin a mirar aquí tan prim, només li dic que
crec que necessitam tres anys més d'objectiu 2, la comarca
necessita tres anys més d'objectiu 2. I, Sr. Quetglas, el que és
injust és que ara es posassin a mirar tan prim per a segons qui,
quan vostès a la Comunitat Autònoma de València que tenia
unes dades objectives que baix cap concepte podien ser incloses
dins l'objectiu 1 hi han tornat ser incloses. Vostè sap
perfectament quines són les necessitats objectives que la
Comunitat Econòmica Europea posa perquè una regió sigui
objectiu 1, València no compleix i no ha complert aquestes
dades objectives, perquè té una renda per damunt, en canvi el
Govern central va aconseguir que València torni a ser objectiu
1, malgrat no acompleixi aquestes dades. Per tant, insistesc,
deman comprensió, deman ajuda i, sobretot, que no m'assustin.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la diputada senyoreta Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. diputats, en
primer lloc vull donar les gràcies al Conseller d'Hisenda per
la seva compareixença, de la mateixa manera també que
volíem agrair la presència del Sr. Andreu Font, el Director
General de Planificació de Pressuposts. Crec que això d'avui
pels diputats que han assistit a aquesta compareixença
podran dir que ha estat una compareixença molt interessant,
allà on, a través de les explicacions donades pel Conseller
i a través de les transparències, ens han pogut fer veure
quines són les xifres d'aquest programa de l'objectiu 2 de la
comarca del Raiguer, quines són les ajudes que s'han anat
donant, quins són els projectes quantificats, el número
d'empreses. I crec que això d'avui, doncs, tots els grups ho
han dit, aquest programa de l'objectiu 2 ha estat un èxit en
tant que tots els factors implicats o tots els distints sectors
que formen part d'aquest entramat que és la mancomunitat
del pla, tothom hi ha participat d'una manera molt activa,
tant sindicats, com empresaris, com els distints polítics que
estan a les distintes administracions, i crec que per part de
tots s'ha fet un esforç bastant important per intentar ajudar
a la mancomunitat del Raiguer en tot el tema del teixit
industrial. Però crec que tan important és les ajudes que es
donen per inversió, per I+D, com per tecnologia, tan
important és mirar aquestes xifres i aquestes dades com
mirar les dades que puguin ser de l'atur. Crec que centrar-
nos només en si disminueix o no disminueix l'atur a la
comarca del Raiguer no pot ser una dada molt significativa,
sinó que també s'han de mirar tot el que siguin ajudes a
inversió, a tecnologia i a I+D, i m'explicaré. Pot succeir que
a la comarca del Raiguer o a la mancomunitat del Raiguer
hi hagi una disminució de l'atur, i això podria suposar que
ha estat un èxit l'aplicació de l'objectiu 2, i es pot donar
motivada per dues coses aquesta disminució de l'atur, una
perquè hi hagi hagut un increment del teixit industrial, en
aquest cas s'hauria complert l'objectiu; però l'altra podria ser
una disminució de l'atur perquè hi ha un conjunt de la
població que se n'ha anat a fer feina a la costa i, en aquest
cas, l'objectiu no s'hauria complert; o també podria ser per
un altre factor, en aquesta comarca, en aquesta
mancomunitat del Raiguer hi ha moltes fàbriques de sabates
que fa uns anys tenien molts empleats, molta gent fent feina
i poca maquinària, i ara han rebut unes ajudes per a millora
de maquinària, per a millora d'infraestructura i s'han fet
moltes inversions en aquest sentit i, evidentment, el número
d'empleats ha disminuït. Per la qual cosa crec que l'atur és
un factor a tenir en compte, però no és del tot significatiu si
incrementa o disminueix el número d'aturats. En tot cas,
crec que s'ha fet una bona feina a la mancomunitat del
Raiguer, que hem de seguir per aquest camí i que seria molt
bo que tots els grups intentàssim donar suport a què durant
tres més puguem rebre aquestes ajudes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Salom,
per les seves paraules, i dir-li que aquesta ajuda continuarà sent
imprescindible i aquesta ajuda, a més, parteix d'un acord polític
de les forces polítiques, per tant el suport serà indispensable.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Em permeti que li digui que, vists els
torns de totes les intervencions que hi ha hagut, crec que han de
seguir pel mateix camí, de consens, de feina. Estic quasi segur
que els tres anys més d'ajuda de l'objectiu 2 a la comarca del
Raiguer o a la mancomunitat del Raiguer els tendrà. Agrair les
seves explicacions, agrair també la presència dels alts càrrecs
que l'han acompanyat, que són el Sr. Andreu Font, Director
General de Planificació i Pressuposts, i el Sr. Xavier Mato, Cap
de Gabinet del Conseller. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President.

III.- ESCRIT RGE núm. 1974/95, presentat per l'Hble. Sra.
Vice-presidenta del Govern, mitjançant el qual es remet el
Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, corresponent a l'exercici del 1994, en compliment del
que disposa l'article 96.3 de la Llei 1/1986, de 6 de febrer, de
finances de la CAIB.

EL SR. PRESIDENT:

I entram en el tercer punt de l'Ordre del Dia, que és un escrit
NºRGE 1974/95 de la Vice-presidència del Govern balear,
adjuntant el Compte General de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 1994. Hi ha una proposta
de resolució de la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
per elevar-la al Ple de la Comissió. Li demanaria, Sr. Lletrat, si
la volgués llegir.

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposta fa referència
al Compte General de l'Administració de la Comunitat
Autònoma corresponent a l'any 1994, és l'encàrrec a la CTA. I
concretament diu el següent: mantenint-se les circumstàncies
previstes a la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 1/1985,
de 5 de febrer, de Finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i havent remès el Govern, en el seu moment
oportú, d'acord amb l'establert a l'article 96.3 de l'esmentada
Llei de Finances el Compte General de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'any
94, s'acorda encarregar l'informe a la Comissió Tècnica
Assessora, integrada pels mateixos sis membres que fins ara
han vengut realitzant els treballs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Deman si hi ha alguna intervenció, si hi
ha assentiment per a l'aprovació d'aquesta proposta de
resolució. Sí, Sr. Quetglas, digui.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment, nosaltres estam
d'acord en què s'aprovi la proposta. Només afegiríem que per
part de la comissió ens sumàssim a què aquesta fos la darrera
vegada que els comptes passen a la comissió tècnica perquè el
pròxim any ja estàs constituïda la Sindicatura de Comptes

d'aquesta Comunitat Autònoma i exhortar a què la comissió
se sumi als esforços que des de les distintes institucions
s'estan fent per aconseguir, d'una vegada, la posada en
marxa de la Sindicatura de Comptes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Això és un assumpte que depassa
les potestats d'aquesta comissió, de totes formes hi ha el que
tenim i la Mesa ha fet la proposta, que supòs que s'aprova
per assentiment. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres estam
d'acord amb la proposta que fa la Mesa i la seva Presidència
i que el nostre grup, doncs, té un programa electoral allà on
se contempla el tema del síndic de comptes i que el nostre
grup està per complir el programa electoral. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Idò, es dóna aprovada per
assentiment, i esgotat l'Ordre del Dia, s'aixeca la sessió.
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