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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria i dels responsables de Foment Industrial, Sa i de
l'Institut Balear de Disseny, en relació amb el Projecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1996 (RGE núm. 2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
per celebrar sessió informativa sobre els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma per a l'any 1996. Compareix l'Hble.
Sr. Guillem Camps i Coll, conseller de Comerç i Indústria,
acompanyat dels alts càrrecs següents: Il•lm. Sr. Joan Cànovas
i Salvà, secretari general tècnic de la Conselleria de Comerç i
Indústria; Il•lm. Sr. Lluc Tomàs i Munar, director general de
Comerç; Il•lm. Sr. Bernat Fortuny i Sintes, director general de
Promoció Industrial; Il•lm. Sr. Miquel Mercadal i Orfila,
director generant de Foment Industrial, SA i Il•lm. Sr. Salvador
Fortuny i Salas, director generant de l'Institut Balear de
Disseny.

Abans de començar el torn d'intervencions, deman a les
senyores i senyors diputats si hi ha substitucions. Si?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Maurici Rovira substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Carme García substitueix Joana Barceló.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Maria Àngels Leciñena substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

I jo ara deman si hi ha algun membre de la Comissió.
Seria més fàcil d'apuntar-lo.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Carlota Alberola substitueix Antoni Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

No n'hi ha més?

Gràcies. Aleshores, entrarem en el torn d'intervencions,
i per explicar-nos el seu pressupost, té la paraula l'Hble.
Conseller de Comerç i Indústria, Sr. Guillem Camps i Coll.
Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La
Conselleria de Comerç i Indústria s'estructura com sabran
vostès orgànicament en quatre direccions generals:
Secretaria General Tècnica, Direcció General d'Indústria,
Direcció General de Comerç, Direcció General de Promoció
Industrial; i per a l'exercici del 1996 es desenvoluparan set
programes: Energia i medi ambient industrial, Pla de residus
sòlids urbans, Promoció i regulació d'artesania, Reforma de
l'estructura de la promoció de comerç, Direcció i serveis
generals de Comerç i Indústria, Regulació i normativa
industrial, Promoció industrial i Tecnologia.

La relació entre les (...) orgàniques i els programes
esmentats, atesa la planificació d'ovjectius i la previsió de
les activitats necessàries per aconseguir-los, per raó de la
matèria, és la següent: Secretaria General Tècnica, la
Direcció i Serveis Generals de Comerç i Indústria; La
Direcció General d'Indústria s'encarregarà de l'energia i el
medi ambient industrial, Pla de residus sòlids urbans,
regulació i normativa industrial; la Direcció General de
Comerç té a veure amb tota la reforma de l'estructura i
promoció de comerç; la Direcció General de Promoció
Industrial, promoció i regulació d'artesania, i promoció
industrial i tecnològica.
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S'ha d'assenyalar que arrel de l'ordre del president del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de dia
3 de juliol del 1995, hi ha hagut la reestructura de la Conselleria
d'Economia i Hisenda i de la de Comerç i Indústria. La
Direcció General de Foment Ocupacional de la Comunitat
Autònoma i altres organismes que en depenen, adscrits a la
Conselleria de Comerç i Indústria, passen a dependre de la
Conselleria d'Economia i Hisenda. Així, per a l'exercici
econòmic del 1996, ja no apareixen adscrits a la Conselleria de
Comerç i Indústria el centre gestor 20.400, Direcció General de
Foment d'Ocupació i Acció Formativa, i els programes
Formació professional i ocupacional.

En la mesura que la nostra comunitat autònoma encara no
ha assumit plenes competències d'autonomia, els set programes
d'actuació s'orienten en les línies prioritàries d'acció de la
Secció 20, control de la normativa industrial i activitats de
foment industrial, tecnologia i comercial.

La descripció general de cadascun dels programes és la
següent. Direcció i Serveis Generals, aquest programa gestionat
per la Secretaria General Tècnica comprèn totes les funcions
que requereixen un tractament unitari dins la conselleria:
impuls, tramitació, estudi, assessorament, control i coordinació
entre els diferents serveis i departaments, a més de la gestió
econòmica dels ingressos i despeses de la secció.

Energia i Medi Ambient Industrial, adscrit a la Direcció
General d'Indústria desenvolupa les àrees d'energia, medi
ambient industrial, instal•lacions radioactives i metalls
preciosos i (...).

El Pla de residus sòlids urbans, de la Direcció General
d'Indústria suposa la continuació del Pla de residus sòlids
urbans de les Illes Balears.

Quant a regulació i normativa industrial, de la Direcció
General d'Indústria, recull les competències i funcions fins ara
únicament executives transferides a la Comunitat Autònoma en
matèria d'indústria, energia i mines, pels Reials Decrets
2570/82, 1465/84 i 119/95.

Reforma de l'estructura i promoció de comerç, a través de
la Direcció General de Comerç i dins d'aquest programa es
duen a terme dues grans línies d'actuació, per una banda
comprèn la gestió de les competències en matèria de preus i
comerç, foment de la construcció i modernització dels
equipaments comercials i es continua amb el Pla de suport a la
modernització del comerç, i per altra banda comprèn el foment
de la comercialització exterior dels productes fabricats a
Balears i l'accés a mercats exteriors amb les millors condicions
competitives.

Promoció i regulació d'artesania, es dirigeix a potenciar el
sector de l'artesania balear, a millorar-ne les estructures
productives i de comercialització i a incrementar el nivell de
qualitat dels artesans en els seus productes.

Quan es fa referència a la promoció industrial i
tecnològica, sota la Direcció General de Promoció
Industrial, aquest programa continua orientat cap a la
consecució dels objectius que en matèria de promoció
industrial estableix el Pla de reindustrialització de les Illes
Balears, aprovat, com saben vostès, pel Parlament balear el
23 de novembre del 93.

Com a dades més significatives d'aquest pressupost que
presentam avui aquí, hem de dir que té un total de
3.530.091.827 pessetes; està dins la política del Govern de
no admetre deute públic i, per tant, dins una contenció de la
despesa, i açò per als empresaris és una dada bastant
d'agrair, perquè és una reivindicació que sempre demanen.

Dins els capítols 1, 2 i 4, pràcticament amb referència a
l'any passat, no varien, així, al capítol 1 veim fins i tot una
reducció percentual del 0'93%, l'any passat hi havia 448
milions, i enguany n'hi ha 444. A la Direcció General
d'Indústria hi ha un gran esforç professional, i d'això vull
que en quedi constància, que malgrat les competències que
hi ha hagut i el gran volum d'expedients que es tramiten, al
voltant de 65.000 enguany, hem mantingut la plantilla d'una
forma estricta. Pel que fa referència al capítol 2, hi ha també
una reducció percentual d'un 6'1% i de 168 milions es passa
a 158. Al capítol 4, transferències corrents, trobam un
increment d'un 17'59, de 161 milions passen a 190. I
referent als capítols 6 i 7, són precisament la plasmació
pressupostària que fa referència al Pla de comerç i al PRIB.

Cal dir, per tant, que els capítols 6 i 7 representen el
77'52%, 2.736 milions, als pressuposts del 96. Els seus
eixos fonamentals són el PRIB, el Pla de comerç, els residus
sòlids urbans, la construcció i posada a punt de tot el que fa
referència al Centre europeu d'empreses innovadores,
empreses públiques, el Planer, l'estalvi energètic i artesania.

Cal destacar que els projectes del pressupost del 96, el
PRIB representa el 48% i el Pla de comerç un 14'54%, els
residus sòlids urbans, se'n duen el 21'92%.

Línies generals i mestres, hem de dir que el que fa
referència al PRIB, quant a cultura industrial, cooperació,
factors externs i suport logístic, tenim una inversió de 6
milions de pessetes; infraestructures industrials, 600
milions; formació i assessorament, 114; disseny i qualitat,
82; I+D i medi ambient, 227 milions; foment financer, 150;
i promoció comercial, 140 més 180 de Foment Industrial.

El Pla de comerç representa, com he dit abans, el 14%
del total d'operacions de capital, pel que fa referència a
associacionisme hi ha una despesa de 93 milions de
pessetes, per a estudis, 50; façanes i rètols, remodelació del
casc antic, 86; actius fixos, 75; fons perduts, 75; formació,
50; publicitat, 30; a més cal recordar que s'ha d'afegir a
aquestes dotacions, 30 milions que depenen de la
Conselleria d'Economia i Hisenda per un muntant de 30
milions de pessetes que van destinats a capital circulant.
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I, Sr. President, aquestes són les grans línies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Deman a les senyores i als
senyors diputats si volen fer un recés o si podem continuar.
Podem continuar? Grups que volen intervenir? Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula
la diputada Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller. Només
dues preguntes concretes. Sobre el capítol de foment i estalvi
d'energies renovables, voldríem que ens desglossàs una mica
més les actuacions a dur a terme. I respecte a un dels
suggeriments del diagnòstic del comerç, es parlava de foment
de la col•laboració estacional, a veure quines mesures pensaven
prendre respecte d'aquest apartat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, si vol contestar, té
vostè la paraula.

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

Sí, en referència a les energies renovables, açò està
contemplat per dues parts, és a dir, nosaltres ara pensam
presentar al Parlament el Pla energètic on es desenvoluparan
tota una sèrie de viabilitats i planificacions quant a posada a
punt de tota una sèrie d'instal•lacions d'energies renovables, i
amb la posada a punt de l'Agència balear d'energia que serà
l'encarregada de dur a terme les actuacions puntuals de cara a
un futur. Malgrat tot, cada any hi ha unes puntuals dotacions
que van destinades, i enguany estam al voltant de 30 milions de
pessetes, destinats a aquesta funció, que som conscients que
almanco no cobreixen les necessitats, però és per mantenir un
poc el caliu fins que dotem adequadament el que faci referència
a l'Agència balear d'energia.

Quant al comerç, l'estacionalitat, nosaltres pensam dues
coses i així està dotat. Per una part, incentivar tot el que fa
referència a educació, així i tot hi ha prevista una acció puntual
amb la Universitat i amb les patronals corresponents, a fi i
efectes de dur a terme uns cursos puntuals de comerç i de
màrqueting, ja cara al 96, i després hi ha tota una, per la nostra
part, una dotació de 50 milions de pessetes per a estudis
puntuals, a part de tot el que fa referència al comerç que
puntualment i juntament amb les patronals respectives es duran
a terme actuacions per fer front a l'estacionalitat del comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús ..., no? Pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda al conseller,
en primer lloc, i a l'equip que l'ha acompanyat. En el seu
resum, Sr. Conseller, vostè ens ha confirmat un poc la
diagnosi que sempre hem fet o la valoració que sempre hem
fet de la seva conselleria. La seva conselleria és el Pla de
reindustrialització, el Pla de comerç, el Pla de residus sòlids,
i punt, cosetes petites, i nosaltres hem pensat sempre que
amb això n'hi havia poc, com per pretenir ser una
conselleria que incideixi dins el món del comerç i de la
indústria, que són uns sectors amb unes problemàtiques
greus, d'una gran complexitat amb les quals qualsevol tipus
de política necessita d'uns suports econòmics sempre molts
importants, per poder ser realment incisiu.

Vostè ho ha dit, 48% del seu pressupost és el PRIB, el
14% és el Pla de comerç, el 21% és el Pla residus sòlids, i
açò és un 80% del global de la conselleria, amb tot el que
açò representa. De tota manera, com que tendrem temps de
debatre política més global, jo li faré simplement unes
preguntes concretes per poder fer un millor seguiment de la
documentació que se'ns ha lliurat d'aquest pressupost.

S'ha parlat ja fa un moment per part de qui m'ha precedit
en la paraula, del programa d'energia i medi ambient
industrial, la resposta que vostè ha donat a la pregunta que
se li ha fet, ens ha semblat insuficient, nosaltres també la hi
volíem formular, i la hi formularem de forma més concreta.
En foment d'estalvi energètic, quina quantitat es destinarà
per a l'any 1996 i en base a quines campanyes? I li hem de
dir, en aquest sentit, Sr. Conseller, que fins ara la imatge de
campanya de foment de l'estalvi energètic a les nostres illes
ha vingut donada per l'actuació d'una empresa molt
concreta, i no des de l'administració, la qual cosa ens
preocupa perquè altres comunitats, la de Catalunya, per
exemple, han estat molt incisives en aquesta qüestió,
obtenint resultats, sembla ser, força interessants, es parla
d'un estalvi energètic d'un 20% a nivell industrial i un 19%
a nivell de consum privats als domicilis dels ciutadans, són
objectius interessantíssims i molt més atesa la situació o la
problemàtica energètica de les Illes. Per tant, quines
actuacions pensa dur a terme, com es farà aquest foment de
l'estalvi energètic?
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I, igualment, quina quantitat destinaran al foment d'energies
renovables? Sap que hem estat també molt insistents a reclamar
el foment de la diversificació energètica, amb tot el que açò
representava i també hem entès que fins ara el Govern havia
tingut actuacions tímides al respecte, quines durà a terme l'any
1996 i amb quin pressupost? Li ho dic, Sr. Conseller, perquè els
30 milions de què vostè ens ha parlat en conjunt per a aquest
programa d'energia i medi ambient industrial, ens resulten molt
pocs, i tenim molta por que el caliu que vostè vol mantenir
acabi per apagar-se i convertir-se simplement en cendres, la
qual cosa seria realment preocupant.

Una altra pregunta concreta, Sr. Conseller, electrificació
rural. Sap que també, any rera any, hem criticat la baixa dotació
d'aquest programa, la baixa quantitat, enguany hi ha 30 milions
més, i sap que hi ha programes, projectes concrets
d'electrificació rural pendents, alguns de conjunt, importants,
per exemple Es Pontarró a l'illa de Menorca, i d'altres
individuals que reben fins a aquest moment poca cobertura,
perquè la quantitat que s'hi destina, el que era el Planer, està
resultant petit. Pensa que aquesta quantitat de 30 milions es
veurà complementada amb alguna quantitat provinent
d'agricultura? Hi ha una actuació conjunta, planificada de les
dues conselleries al respecte?

De medi ambient industrial, li volia fer també dues
preguntes concretes. Una de les actuacions és el control de les
instal•lacions radioactives, i aquí ens preocupa l'actuació
referida a la retirada dels parallamps radioactius, vostè sap que
ha estat polèmica la retirada, i que fins i tot s'ha donat la xocant
actuació d'un ajuntament que a un moment determinat -un
ajuntament de l'illa de Menorca, vostè se'n deu recordar
perfectament-, on l'alcalde va ordenar al personal dels seu
ajuntament, a la brigada d'obres que retirés els parallamps
radioactius i perquè no sabia on els havia de posar, en
declaracions a un mitjà de comunicació, que tots guardam com
or en barra, va explicar que els tenia guardades al cementiri
civil, perquè evidentment allà no perjudicaven ningú. Pensen
dur una campanya concreta de retirada de parallamps
radioactius, Sr. Conseller?, hi dedicaran una quantitat especial?
I sé que no és una competència pròpia de la Comunitat
Autònoma, sinó que és una actuació que en tot cas es fa
conveniada amb el Govern de l'Estat.

Olis emprats. Un altre problema de sortida complexa, on
s'ha començat a actuar però que encara no es cobreix la totalitat
de la demanda o de la quantitat d'olis que s'aboquen de vegades
al clavegueram amb els problemes que açò representa de
contaminació i problemes després per a la depuració, i
simplement, quantitats que s'aboquen a terra que per mor de les
filtracions corresponents, impliquen un perill de contaminació.
Quina quantitat destinaran a la retirada d'olis emprats?
Abastaran totes les Illes? Han pensat en la possibilitat de cobrir
un aspecte d'aquesta producció d'olis que són els iots, o sigui la
utilització d'oli a la mar, sabem que comunitats autònomes
essencialment turístiques, utilitzen i col•loquen uns contenidors
especials precisament per fer la retirada d'aquests olis
provinents d'embarcacions, té alguna previsió al respecte?

I abans que se m'oblidi, una pregunta global: sap quina
quantitat, Sr. Conseller, dedicarà, globalment, en tots els
plans, a publicitat i a estudis? Són dos elements que per a
nosaltres són molt preocupants, perquè hem entès que es fa
una despesa excessiva sempre en aquestes qüestions, per
tant, quantitat global i, si no la sap, la hi demanarem per
escrit, perquè ja la hi hem demanat respecte dels anys
passats.

Pla de residus sòlids urbans, vostè se'n deu recordar, Sr.
Conseller, li deuen haver explicat, vostè no era al Govern en
el moment en què es va aprovar, que una de les resolucions
aprovades quan el Pla de reindustrialització de les Illes
Balears, el foment de la creació d'empreses de reciclatge.
Pensa dur a terme actuacions concretes, també al respecte?

Promoció de l'artesania. Ens hem queixat sempre que era
un poc la ventafocs de la seva conselleria, a l'artesania s'hi
dóna poca importància, la quantitat que s'hi destina
globalment també és petita, però li volia fer preguntes molt
concretes, una de les actuacions que es proposen és
promoció de fires, promoció sembla que de realització de
fires, quines, a part de Baleart, que organitza Ficobalsa?
Parlen d'edició de llibres i fullets, crec entendre, "edició de
llibres i fulletons", crec recordar, no ho sé cert, que al
pressupost del 95 estava prevista també aquesta actuació i
li volíem demanar quines s'han fet. L'escola famosa
d'artesania que han promès de forma intermitent els seus
antecessors, continua essent un projecte vàlid?, s'ha
plantejat la conselleria la recuperació d'oficis artesans en
perill d'extinció, espècies endèmiques, i vostè sap que n'hi
ha bé qualcuna? En el programa de promoció d'artesania,
hem vist que hi ha una quantitat de 6 milions de pessetes
destinades a ajuntaments, 6 milions, per fer què?.

Promoció del comerç. Ja hem sentit avui a través dels
mitjans de comunicació, vist que hi ha una nova tècnica per
part del Govern, i és que abans de comparèixer al Parlament
a explicar els seus pressuposts, fan una roda de premsa
perquè els diputats tenguem un avanç -supòs- i els
ciutadans, i l'hem escoltat avui pels mitjans de comunicació,
explicant que una de les qüestions que mantendrien seria el
Pla de comerç fent cas -i és bo que hi hagi algun conseller
que n'hi faci- al president del Govern, quan va dir que
aquesta era una de les seves prioritats, es mantindrà el Pla
de comerç, hi ha enguany una dotació molt determinada,
creim que està bé, segurament serà insuficient, però és
sòlida, és important, però som molt conscients també que la
problemàtica del sector del comerç a més de ser molt
diversa, és supercomplexa, vostè -utilitzant paraules que ha
dit a algun mitjà de comunicació- el repte és renovar-se o
desaparèixer, i així veim que per illes, a Mallorca i a Eivissa
amb greus problemes, a Menorca amb manco, comerços
desapareixen, però que aquesta desaparició de comerços és
constant amb tot el que açò representa per a un sector que té
un pes dins el producte interior brut important i en la creació
de llocs de feina també importantíssim, crec que és un 16%
dels treballadors de les Illes que fan feina en aquest sector.
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Es planteja, Sr. Conseller, fomentar que davant problemes
comuns es donin solucions, també, conjuntes? Per exemple, una
vella qüestió que s'ha debatut moltes vegades i amb la qual mai
no hem arribat a concrecions: foment de compres en comú, per
exemple, que representaria un estalvi considerable a l'hora de
fer front a les despeses del transport, que vostè sap que de
vegades representen un 5, un 8 o un 9% del valor final del
producte.

Parla que es fomentarà l'assistència a fires, a través de quins
mitjans?, com es farà aquest foment d'assistència a fires,
subvencionant qualsevol comerciant que indiqui que té interès
a assistir a una fira?, es faran comprovacions que realment sigui
per assistir a fires el viatge?, aquest programa subvencionarà el
viatge?, quin és el plantejament que fa la conselleria?

I després, suport a instal•lacions firals. És simplement el
suport a Ficobalsa per dur a terme les fires que té previstes, o
amb les subvencions, crec que són una dotzena de milions que
pensa donar-li la conselleria o hi ha altres ...? Es promouran
fires concretes des de la seva conselleria? A nosaltres, Sr.
Conseller, açò ens semblaria especialment interessant, sap
també perfectament que hem estat molt crítics amb l'absència
de política firal en aquesta comunitat autònoma, i ja li puc
anunciar que el nostre grup proposarà reduir moltíssim el
pressupost de Ficobalsa, però la resta, el que quedi, proposarem
que quedi assumit per la Conselleria de Comerç i Indústria,
perquè entenem que no té cap sentit que sigui una altra
conselleria la que dicti o elabori la política firal, i vaja ens
sembla lògic que sigui precisament la de Comerç i Indústria
perquè és d'açò que es tracta, de vendre, de promocionar el
consum dels productes que aquí s'elaboren i es produeixen.

En aquest programa de promoció de comerç veim 60
milions destinats a ajuntaments, i li voldríem demanar també la
concreció, a què aniran destinats, mercats, és aquest el tema? Li
ho demanam concretament.

I 300 milions a empreses privades per a finançament de
Pimes, amb quines prioritats? Aquest és un dels gruixos del
programa de comerç.

70 milions a promoció comercial, com, no és assistència a
fires, és promoció de consum de determinats productes? 70
milions, posa, eh?, promoció comercial, quines actuacions
concretes promouran?

50 milions a famílies i institucions per a adquisició
d'accions, crec, és realment així, de quines, en qualsevol
cas?

%0 milions de formació empresarial, 70 milions de
promoció comercial. Una altra vegada, quina promoció
comercial per fer quines coses?

I referent al programa de promoció industrial, veim que
al capítol 6 hi ha altres inversions, 600 milions de pessetes,
a què corresponen?

De Foment Industrial farem un comentari després, però
referit al PRIB -i acab, Sr. President-, simplement demanar-
li si vostè s'ha plantejat després del debat que es va produir
en aquesta cambra respecte del contingut del Llibre Blanc
de la Indústria a les Illes Balears, canviar o modificar les
prioritats de la conselleria respecte de la política industrial.
Si pensa que una volta hagin acabat els anys de vigència del
PRIB, que, per cert, té unes sigles que recorden un partit-
institució de Mèxic que ha durat moltíssims més anys que
el Pla de reindustrialització de les Illes Balears, si pensen
donar-li continuïtat i si d'una vegada per totes es plantegen
una qüestió que nosaltres també hem reivindicat, que un Pla
de reindustrialització no pot ser simplement un calaix de
sastre, amb una quantitat global a la qual tots poden accedir,
sense prioritzacions,amb poques prioritats ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li deman que vagi acabant.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, acab, Sr. President. I si s'han plantejat dur a terme
actuacions verticals sobre sectors, a problemàtiques
diverses, indústria, calçat, construcció, actuacions també
diverses amb aquests plans verticals, que tenguin una
incidència molt concreta damunt un sector, intentin donar
sortida als problemes concrets que tenguin i permetin que es
puguin arrencar. 

Quines actuacions pensen dur a terme també en política
industrial respecte dels instituts tecnològics i plantejaments
en comú també. I respecte de la recerca de socis, de
partenaires, la conselleria va organitzar l'Europalliances en
el seu moment, fa un any, nosaltres vàrem pensar que no
havia de ser una actuació puntual, sinó que havia de ser una
recerca constant de socis, perquè o som capaços d'utilitzar
aquests socis per introduir-nos dins les xarxes de
comercialització que arriben a Europa o no farem res. 
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I, Sr. President, 30 segons de Foment Industrial. Ens xoca
que amb els objectius estratègics que es plantegen, el primer
sigui captació d'inversions exteriors a la Comunitat Autònoma,
i ens xoca perquè els fracassos constants en aquesta matèria han
estat grossos, i el Parlament se n'ha fet ressò més d'una vegada,
per tant, li volíem demanar si les prioritats estan ordenades de
menor a major o si és simplement una enumeració de les que es
plantegen. Quines actuacions pensen dur a terme en matèria de
captació d'inversions exteriors? Si pensen que la política
d'abaratir el sòl industrial no ha de canviar, atesa la
recomanació concreta o la diagnosi del Llibre Blanc d'Indústria,
que definia que hi ha ja un excés de sòl industrial, si pensen que
les actuacions per abaratir aquest sòl s'han de concentrar en els
polígons on hi ha més demanda, per de ver abaratir, perquè la
demanda es concreta només a llocs molt determinats ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, acabi ja.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí. I quina política d'incorporació dels joves, concreta, en el
món de l'empresa pensen dur a terme?

He acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, pot fer ús de la paraula
per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, intentaré respondre a
totes les preguntes, no sé si les he apuntades totes, si n'he
deixada qualcuna, recordi-m'ho.

Foment d'estalvi energètic, 30 milions, 30 milions destinats
a destinar tota la eficiència energètica, és a dir, de cara a
empreses, concretament. Aquest està destinat únicament i
exclusivament a les empreses, a millorar que una major
quantitat de la seva energia s'empri (...) quan es posin una sèrie
d'auditories per ser més eficients, és a dir, que s'empri una
energia de més qualitat, miraran les seves instal•lacions i
miraran la seva infraestructura. 32 milions, a més, per a millora
d'estalvi energètic per a altres, però sobretot per comerciants i
d'altres que no estiguin exclusivament a industrials, és a dir,
parlam de 62 milions de pessetes. Una partida destinada
exclusivament a les indústries, i l'altra a l'abast d'altres tipus
d'empreses.

Electrificació rural. Hi ha una partida de 30 milions de
pessetes, però és que nosaltres teníem una partida finalista de
l'administració central que de cop es va aturar i nosaltres, amb
grans esforços, mantenim el caliu de l'electrificació. Malgrat
s'ha de dir que dins la nostra política futura d'industrialització
del camp es contemplen també les energies alternatives;
nosaltres pensam fer -i ja ho estam planificant- unes
demostracions puntuals en llocs de Menorca i també de
Mallorca i d'Eivissa, d'una autosuficiència energètica, eòlica i
fotovoltàica i plaques solars, que sigui punt de referència per a
altres llocs i amb açò, després, cercar també els ajuts
comunitaris, que n'hi ha i el que faci falta.

(...), la competència com bé ha dit es va fer ahir a (...) i
ella va ser l'entitat que va supervisar la retirada d'aquests
parallamps. En qualsevol cas, som sensibles i anualment
feim un seguiment estricte de tot el que fa referència a
residus radioactius. 

Olis pesants. Nosaltres, des de fa temps i ara igual, feim
una política de retirada d'olis pesants, fins i tot estam mirant
d'hoteleria, també, tots els olis de cuina, etc. Aquests els
emmagatzemem i aleshores després els transportam a unes
empreses que potenciam la cogeneració energètica. Hi ha
unes grans empreses, sobretot les cimenteres i que fan
auxiliars de construcció, que gasten molta energia i açò és
una de les coses que preocupa; d'aquesta manera acomplim
dues finalitats: recollida d'olis pesants i, amb la seva
cremada, fomentam la cogeneració energètica. És més, a
Menorca feim gestions per què una empresa d'allà, una volta
filtrats aquests olis i separats i siguin més purs, es puguin
cremar ja a Menorca en lloc de traslladar-los, amb la qual
cosa també fomentaríem la cogeneració a cada illa.

Publicitat i estudis. Estudis i publicitat tenim 50 milions
pel pla de comerç i després formació; pràcticament açò és
el més important que hi ha, i són estudis puntuals que o fan
directament les patronals competents, pertinents, del sector
o per estudis que a nosaltres puntualment ens interessa
donar sortida i donar resposta puntual a aquest sector, com
ha dit molt bé vostè, tan important dins la nostra economia
que ocupa el 16% i té 40.000 persones assegurades, que fan
feina.

Pla de residus sòlids urbans, reciclatge. Jo estic disposat
a allò que es digui; el que no podem fer és canviar
radicalment i sempre, cada any, una llei i unes previsions.
Si nosaltres (...) reciclatge, estic disposat, la conselleria i el
govern estan disposats a estudiar aquest tema. Així de clar.

Promoció d'artesania. La nostra assistència a fires, tant
a fires de Frankfurt com a la fira d'artesania Baleart que
s'inaugurarà dia 1 a 10 de desembre, hi ha una gran
presència. Estam animant a tots els nostres artesans perquè
hi acudeixin i sigui un mostrador per a tots els pobles de les
illes. A més som presents també a totes les fires de poble
que es fan últimament, i jo així ho he pogut comprovar amb
gran plaer. Si nosaltres feim llibres, feim llibres
d'investigació i açò ho du l'Institut balear de disseny i ara,
per cert, prest en publicarem un referent a la història del
moble a les illes i jo crec que és una feina que és
d'investigació, per una part, de confecció i d'una obra ben
feta que està a l'abast de tota la gent, que jo crec que
divulgar la nostra història i el nostre patrimoni, açò pensam
i seguim pensant que serà important. Més endavant també
n'editarem un de la història del calçat i un altre de tot el que
fa referència a vidre i totes les ceràmiques, etc. Per tant
l'artesania ocupa dins nosaltres un dels llocs més importants
i sensibles de la nostra conselleria.
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El Pla de comerç. El Pla de comerç nosaltres el que vàrem
donar són els resultats fins ara, no les previsions estrictes i
segures com feim aquí; jo som molt respectuós amb el
Parlament i els seus parlamentaris, o procur ser-ho.
Evidentment, el Pla de comerç és una cosa que canvia, ha de
canviar amb el temps; si vostè em fa dir a mi quines són les
previsions, les canalitzacions, el futur del comerç, som incapaç
de dir-li-ho. En el comerç hem d'emprar la paraula canvi
constantment, canviar en moltes formes, en molts d'usos i
costums, en moltes estructures, en moltes situacions, i açò fa
que nosaltres hem de ser extraordinàriament sensibles i hem
d'estar extraordinàriament adaptats a la realitat del comerç. 

Per tant nosaltres, el nostre pla, que s'acompleixen tots els
expedients que entren i se'ls dóna sortida i ara donarem la
darrera tongada d'aquí a final d'any, definitiva, de cara a l'any
que ve hem fet unes previsions que a nosaltres ens han semblat
encertades dins les disponibilitats econòmiques que tenim. Això
no obstant, i des del govern, es veu amb molta atenció tot el
sector de comerç perquè és importantíssim dins el component
econòmic de la nostra societat i seguirem dotant, però d'unes
formes, com he dit abans, adaptades a la realitat, no tal vegada
segons hi ha els decrets actualment aprovats, sinó que hi haurà
unes modificacions i tal vegada es farà força en el finançament
i sobretot en l'educació integral tant dels empresaris com dels
que fan feina dins el sector comerç.

Assistència a fires. Assistència a fires, nosaltres consideram
imprescindible que els nostres empresaris siguin presents a les
fires a nivell mundial. Avui estam en un mercat únic, en un
mercat un, i  nosaltres som conscients que hem de ser presents
tant a l'Extrem Orient, a Europa, a Amèrica i, per què no? a
Amèrica Llatina com a mercat natural nostre. Nosaltres, les
nostres empreses avui, des de que s'ha implantat el PRIB, hem
notat una major presència física en els mercats internacionals;
les nostres exportacions, d'un 20, 25 o un 30 per cent, depèn
dels sectors, jo crec que han estat positives; el sector de
bijuteria, per exemple, en dos anys o tres ha donat la volta i ha
passat d'un 300% d'augment d'exportació, d'una balança
negativa d'importació-exportació hem passat a una positiva de
2.000 milions de pessetes d'exportació a importació. 

Per tant, nosaltres -i ja enllaç amb una altra pregunta-
pensam, decididament, donar suport, per exemple, Sebime.
Sebime maig, dins el món internacional de la bijuteria, i més
ara que està unificat tot el sector bijuter, pensam que és un
deure nostre i una responsabilitat donar-li un decidit suport. 

El suport de cara a la presència a fires i exteriors fa de dues
mesures fins ara: una és a empreses amb un suport directe a les
empreses exportadores, sempre prèvia justificació, evidentment,
i després a través d'una sèrie d'associacionismes que per la seva
demostració durant uns anys han demostrat que són capaços de
dur a terme una presència a fires internacionals. Açò no vol dir
que no hi hagi, de cara al futur, una reorganització de tota
aquesta actuació, com he dit abans també. perquè igual que les
empreses comercials, empreses industrials està únicament i
totalment en el mercat. És una llei de què no podem fugir, amb
un món únic. 

Els 600 milions de pessetes evidentment van a complir
l'objectiu de moltes coses que vostè ha dit; primer de tot, la
posada a punt del CEI, el Centre d'empreses innovadores
tecnològiques, que hi ha tota una sèrie ja, deu anys, que
funciona a nivell d'Europa i que nosaltres amb molta il•lusió
ho volem dur a terme dins la nostra comunitat. Serà un poc
tot açò d'estímul tecnològic, estímul d'investigació i
desenvolupament, estímul de planificacions, estímul de
captació d'inversions alternatives, estímul d'investigació per
a desenvolupar nous productes, estímul d'ensenyament i tot
açò necessita una infraestructura i necessita un
funcionament, i per açò feim aquest gran esforç de dedicar
al món de la reindustrialització 600 milions de pessetes.

Quant a l'institut tecnològic, nosaltres amb els instituts
tecnològics, l'institut tecnològic de bijuteria de Menorca,
per exemple, tenim un contacte molt directe i estret, perquè
nosaltres pensam que fa molt bona feina dins el sector, a
part de tota una sèrie de demostracions de tipus informàtic
-i ara es fa un curset d'aquest camp, de grafisme- i després
tota una sèrie d'estudis i millores tecnològiques que allà es
projecten; també fa una gran feina pel reciclatge de residus
industrials de la bijuteria: allà hi ha tota una d'aigües pesants
i residus tòxics que molt bé fan una feina (...) i podem dir
que, avui, el sector de la bijuteria a Menorca i a Mallorca
també està bastant controlat. I continuarem en aquesta línia,
nosaltres volem ser molt estrictes i conscienciam que el
medi ambient és un cos més de l'empresa i açò la gent poc
a poc pens que ho va tenint en compte.

Quant a sòl industrial, evidentment, donat que els nostres
recursos són escassos, nosaltres hem de saber on impulsar
i invertir, i el que ens interessa sobretot és que, primer de
tot, tengui sentit la implantació d'un polígon industrial, i allà
on tengui sentit, aleshores nosaltres posar la nostra
experiència i, a vegades, la nostra gestió per dur a terme i
oferir sòl econòmic, sòl pràcticament a preu de cost a
l'empresari. Nosaltres el que volem és que cap empresa
deixi d'invertir per manca de sòl industrial; açò seria un poc
el nostre objectiu i la filosofia, el que passa és que no tots
els ajuntaments tenen capacitat per tenir un polígon
industrial i açò també nosaltres en som bastant conscients.

Quant a joves, evidentment és una gran preocupació
nostra, i si jo tenc una entrevista ja per dur a terme amb tot
el tema d'escola de comerç i màrqueting a la Universitat és
perquè els joves, per exemple, de la Universitat es puguin
integrar i col•laborar amb les empreses pertinents. A més a
més, jo sé que a la Conselleria d'Economia i Hisenda hi ha
uns programes de formació que compten amb els sindicats
i compten amb les empreses per dur a terme, és a dir, que és
una preocupació també d'aquest govern dur-la a terme.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li he de demanar que vagi acabant.

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

Ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Orfila. Cinc minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies. Sí, Sr. President, seran preguntes molt concretes.
Tema parallamps, parallamps radioactius: es té un inventari,
dels que hi ha en aquests moments sense retirar? Nosaltres
l'instam perquè elaborin aquest inventari i a partir d'aquí es faci
un pla de retirada i encara que no sigui una competència nostra,
a partir d'aquesta, de convenir un acord de retirada amb el
govern de l'Estat; crec que valdria la pena dur-ho a terme
perquè estam parlant d'un problema que ha causat en un
moment determinat una certa alarma social. 

Dels estudis, Sr. Conseller, simplement li volem fer un
advertiment: nosaltres hem estat testimoni al llarg dels anys que
té de vida la nostra comunitat autònoma, de la realització
d'estudis no rendibles socialment, escandalosament no rendibles
i escandalosament cars, tant que ens hem vist obligats a
denunciar-ho; per tant l'instam perquè sigui molt acurat en com
gasta els doblers respecte dels estudis. No poden ser el
finançament encobert de ningú, per una banda, ni tampoc poden
ser estudis simplement d'investigar per investigar, abstractes,
que després no tenguin concreció a l'hora de posar-se en
pràctica i que afectin, per tant, positivament als sectors
econòmics -en el seu cas, industrial- i del comerç a les illes.

Li podem anunciar ja, Sr. Conseller, que presentarem
esmenes en favor d'augmentar la despesa o les partides
destinades a promoure el reciclatge, nosaltres creim que aquesta
és una qüestió important i demanarem que s'incrementin les
partides corresponents. 

La problemàtica de les illes menors respecte de la
participació a les fires ja s'ha tractat de forma més o manco
directa en el moment en què es va produir la compareixença de
Ficobalsa. Vostè sap que és ben real. Baleart, per exemple,
parlant d'artesania, ha estat una fira essencialment mallorquina,
els artesans eivissencs i menorquins han tingut problemes per
arribar-hi, i li demanam si té previstes ajudes concretes per
facilitar aquesta assistència, a part de les actuacions que ja duen
a terme els consells insulars, que solen muntar un stand propi
per assegurar aquesta presència, però no és una despesa que
hauria de ser imputable als consells, sinó des del govern
fomentar que hi hagi una igualtat d'oportunitats a l'hora de
poder participar.

Vostè ha dit avui en un mitjà de comunicació, a Ultima
Hora Radio he escoltat que parlava que la incidència del Pla
de comerç havia estat especialment positiva a Mallorca i a
Menorca; nosaltres li volem demanar si a Eivissa ho ha estat
menys, si és així, per quin motiu i si pensen posar una
èmfasi especial en aquesta illa, en Eivissa i Formentera, en
aquestes dues illes, a l'hora de fer aquesta empenta nova del
Pla de comerç. Precisament és a Eivissa i Formentera un
dels llocs on més percentatge d'empreses desapareixen al
llarg de l'any respecte de les que es creen, segons unes
estadístiques que varen sortir publicades, provinents de la
pròpia Conselleria de Comerç. Ha tingut manco incidència?
preveuen fórmules per corregir aquesta manca d'incidència?

I, Sr. Conseller, una pregunta també ampla però que
m'agradaria que fos capaç de contestar-me: té alguna
previsió la conselleria per poder arribar a atribuir les
competències en comerç i indústria als consells insulars? és
un plantejament de la seva conselleria? ho veu possible?

Assistència a fires, nosaltres pensam, Sr. Conseller, que
en el tema d'assistència a fires s'ha de ser acurat; és un fet
que hi ha un problema per part dels nostres empresaris, dels
empresaris de les illes, per assistir a determinades fires
internacionals pel gran cost que representen els
desplaçament, però s'ha de prioritzar molt bé com es fa
possible aquesta assistència.

Quin suport concret pensen donar a Sebime? Ha parlat
que tendrien un suport especial; nosaltres pensam també, i
saludam com una cosa molt positiva, aquesta unificació de
tot el sector a nivell de participació en fires, com una passa
fonamentalíssima, quin suport els donarà? serà un suport
extraordinari aquest any a partir de propostes, crec entendre,
que tenen ells molt concretes?

I sòl industrial. Simplement una altra instància, Sr.
Conseller, i és la darrera, la darrera qüestió que plantejo:
vostè ha dit que els recursos són escassos i que, per tant,
s'ha de fomentar l'abaratiment del sòl industrial allà on
tengui sentit. La seva conselleria, els seus antecessors a la
conselleria, no sempre han seguit aquesta política, i a
vegades s'ha produït un excés, hi ha hagut una inflació de
sòl industrial, més que de sòl industrial de polígons
industrials, que moltes vegades tenien molt poc a veure amb
la demanda real per què s'hi poguessin ubicar indústries, i
així ens trobam que a zones molt determinades, a pobles
molt determinats, aquest sòl s'utilitza en un 20% de les
seves possibilitats amb tot el que açò representa de despesa
a la qual no s'ha tret la rendibilitat que se li hauria d'haver
tret. En canvi, en les grans zones industrials on
preferentment es volen ubicar les indústries de les illes,
continua essent un sòl industrial molt car, a vegades -i crec
que són paraules seves quan estava vostè en una altra
institució, quan estava a PIME- més car que a primera línia
de la mar de qualsevol urbanització, i la política aquí ha
tengut una incidència menor: corregiran aquesta política?
incidiran especialment en aquests polígons on el sòl és més
car però on hi ha moltíssima més demanda per raons òbvies,
per situació, per proximitat a punts de transport -aeroports,
ports- o per proximitat, fins i tot, a empreses que poden ser
subsidiàries, empreses subministradores de les indústries
que es volen instal•lar en aquests punts? 
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No m'ha parlat de la recerca de partenaires, de socis; es
tindrà una actuació permanent, respecte d'aquesta qüestió? o
farem -perdoni l'expressió- festetes com la que es va organitzar
l'any passat, que va costar milions de pessetes però que el
resultat nosaltres dubtam que hagi estat equiparable al cost que
va tenir?

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Diputat? Gràcies. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica té vostè cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Festetes no en faré.
Partenaires està en certa manera dins aquest gran esforç del
CEI, vull dir, a mi em semblava que li havia comentat, és a dir,
que nosaltres farem un gran esforç també de captació
d'inversions alternatives i complementàries dins les indústries,
està dins aquest, diguem, esforç industrial. 

Parallamps. Els parallamps nosaltres l'inventari ara la veritat
és que no li puc contestar aquesta pregunta; no hi ha el director
general d'Indústria, però en qualsevol cas prendrem nota d'açò
i farem un seguiment a veure si en queda cap i es retira. Em
compromet formalment aquí.

Estudis. Estic d'acord que hem de tenir una finalitat molt
concreta i amb açò també seré molt estricte. 

Reciclatge. Estic obert, evidentment, a qualsevol
suggerència, com he dit abans, sempre que estigui dotada,
evidentment.

Fira de Menorca, fira de Sebime. La fira de Sebime he parlat
amb tots els seus organitzador i estic pendent de pressupost i
tot. Evidentment he d'anar sempre a una despesa molt estricta
i molt adequada a les necessitats reals i amb açò també
procurarem ser bastant estrictes i d'auditoria.

El comerç. El comerç, si ha tengut més èxit a Mallorca
i Menorca depèn un poc també de les empreses que
sol•liciten expedients. La nostra informació és àmplia i de
tot i també les associacions que se saben moure més o
manco. Jo aquí no vull donar cap culpa de res, jo només
vaig constatar uns fets; en qualsevol cas tenc pendent una
visita oficial a Eivissa i allà donaré totes les explicacions
que facin falta i més i, si importa, farem una acció puntual
d'informació alternativa i farem feina molt estretament d'ara
endavant amb el consell insular i veurà com açò canviarà,
n'estic més que convençut.

Competències de comerç i indústria. Açò m'estimaria
més que ho demanàs al President.

Assistència a fires, jo pens que sí, que s'han de prioritzar
objectius, el que passa és que hi ha un pla del PRIB que està
aprovat i que nosaltres, jo no em puc botar a la torera, és a
dir, que cap el 1997 estic segur que aquestes prioritzacions
es canviaran.

I quant a sòl industrial, estic totalment d'acord que
nosaltres hem de fer rendibles els polígons que realment
tenguin futur. Nosaltres el que no podem fer és fer polígons
a cada poble, no podem de cap manera, ni econòmica, ni és
rendible ni el mercat ho demana. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la diputada Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li han demanat ja
moltes coses concretes, i, a més, el Sr. President ens té el
temps molt controlat en aquesta comissió, no sé com és,
però bé, volia fer-li primer uns comentaris. Esperàvem una
valoració política a la primera intervenció, jo crec que de les
respostes que ha fet als grups n'ha fet més de valoració
política, permeti'm que li digui que sembla que s'ha trobat
els pressuposts un poc fets i que no semblen molt els seus
pressuposts. D'alguna resposta en plenari se'n deduïa que
vostè procuraria canviar les coses per al 97, perquè per al
96, segons es veu, no les ha pogut canviar, però sí hem vist
alguns canvis d'actitud que esperem que això es traslladi al
que és vertaderament important que és l'execució del
pressupost i no tant la seva presentació.
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Ens ha anunciat també per endavant, perquè ho ha anunciat
a la premsa, i nosaltres ho hem llegit abans de venir, i també,
per tant, ja sabíem de què aniria el que ens explicaria aquí, que
es tracta d'uns pressuposts austers i de contenció, i això jo he
assistit a poques compareixences, però a les que he assistit, és
quasi repetitiu a tots els consellers que han vingut, són uns
pressuposts d'austeritat. Els pressuposts es fan i són previsions,
l'austeritat ve quan s'executen i esperem que sigui així. De totes
maneres jo li he de dir que és ver que la seva conselleria no té
endeutament, però també és ver que els pressuposts de la
Comunitat Autònoma tenen una càrrega financera ja elevada
que envolta el 16% -no ho he calculat exactament-, per tant
també els toca ja fer qualque pressupost que sigui auster.

Vostè ha dit que el sector li ha demanat que sigui auster, bé,
jo li he de dir que també tenc notes de premsa que diuen que li
han demanat tot el contrari, que inverteixi més en comerç i
indústria, que li han demanat que no és prou i que necessitarien
més, n'hi ha per a tots els gustos, la patronal també li ha dit
això, no?

És ver que el pressupost no només no ha pujat en termes
relatius, sinó que ha disminuït en termes absoluts, fins i tot
traient els programes que vostè ha duit que ja no formen part de
la seva conselleria i que han traslladat, per tant, jo crec que sí
hi ha motiu de preocupació, també tenint en compte que els dos
sectors dels quals parlam són sectors importants i ho haurien de
ser més, per tal que el monocultiu aquest del qual parlam, el
turisme, no sigui excessiu dins les Illes i tenguem una capacitat
productiva que al final és la que dóna més estabilitat a
l'economia, no?, que no pas el turisme que tots sabem que la
seva estacionalitat fa que trontolli el mercat i trontolli el mercat
de treball i tot.

Volia començar per dir que vostè ens ha fet una descripció
dels objectius, dels programes, que els tenim i els hem llegit, i
després ha fet una petita comparació de percentatges. Bé, jo que
tenc experiència en xifres, sé que amb les xifres es pot fer molta
demagògia i que els percentatges sempre es poden fer d'una
manera o d'una altra. Jo n'hi faré un altre de percentatge, si vol,
i és que els capítols 4 i 7 de la seva conselleria sumen
pràcticament tota la conselleria, és a dir que les subvencions,
tant de transferències corrents com de capital, són la feina més
important, segons es veu, de la seva conselleria. Vostè ja ho
sap, perquè és menorquí, que a qualque institució se li va dir en
el seu temps la repartidora, i la seva conselleria també hauria de
tenir gairebé aquest títol, no?, perquè el que més fa és donar
doblers perquè gestionin els altres, per això, i en relació a una
pregunta que li vaig fer al plenari respecte del tema de
subvencions, m'agradaria que ens digués o ens expliqués, a
pesar que els diputats que han parlat abans que jo li han
demanat molt concretament per determinades partides i no ens
ha explicat concretament quins doblers anaven a cada lloc, que
ens expliqués quina política, és a dir, dels 2.225 milions de
pessetes que sumen els capítols 4 i 7, quants estan afectats a
plans, com al Pla de reindustrialització, que sí té normativa per
accedir a les subvencions, i quants estan lliure de tota
normativa, si pensa fer normatives per accedir a aquestes
subvencions, si pensa fer publicitat perquè hi hagi igualtat
d'oportunitats per a tothom per demanar-les i aquestes coses
que també ja li vaig comentar en plenari.

I li faria un prec, com que vaig sentir a una altra
comissió, i a més és cosa que es repeteix contínuament, que
hi ha subvencions que són a fons perdut, jo li pregaria que
no fossin mai a fons perdut. Jo ja sé que és una expressió i
probablement no respon a la realitat, però el que no es pot
fer des de l'administració pública, crec o el nostre grup
pensa, és donar doblers que no requereixen justificació. Els
doblers públics, sempre s'han de justificar, absolutament
sempre. I així saber per què es donen, perquè podem trobar
casos que s'han donat bastant greus.

Li han fet preguntes concretes sobre els programes, però
de totes maneres jo els volia repassar una mica i demanar-li
una sèrie de coses. El primer que li volia demanar és el
programa de residus sòlids urbans, és un programa que no
té el 70% de subvencions, té el cent per cent, el cent per
cent del programa són subvencions, és capítol 7, amb 600
milions de pessetes amb els objectius o les activitats -
llegeixo- "materialitzar l'aportació econòmica de la CAIB,
el desenvolupament del Pla insular de Mallorca per a la
gestió de residus sòlids urbans". Bé, la pregunta és clara,
vostè s'ha compromès fora, no sé si en plenari, però fora, a
certes aportacions al Consell Insulars de Menorca per al Pla
de residus de Menorca, voldríem saber quins compromisos
hi ha per a Eivissa i també quins compromisos hi ha per a
Formentera, i si el que diu aquí de descripció d'activitats és
cert o no, és a dir, si durant el 96 l'única aportació que es
farà en aquest sentit seran 600 milions de pessetes per al
Consell Insular de Mallorca.

Quant al tema de residus sòlids urbans, no està tot
solucionat, sabem que a totes les Illes hi ha problemes de
tractament de residus, cadascun amb el seu pla,
evidentment, cadascú ha triat la seva forma, però a totes les
Illes es produeixen problemes, i a totes les Illes també es
produeixen problemes amb residus que en aquests moments
no estan solucionats, i tots sabem que no estan solucionats,
estic parlant dels residus sanitaris, dels residus de
construcció i d'altres tipus de residus, li han parlat dels olis
pesants, parl de molts de tipus de residus que en aquests
moments no tenen solució i que requeririen un pla que ho
arrangés o ho definís o bé tractaments per començar a
pensar com s'han de resoldre tots aquests temes. Tenen
pensada alguna cosa en aquest sentit?

No he fet la suma de les despeses d'inversió de caràcter
immaterial que sempre m'han semblat, no ho voldria dir
d'una forma molt forta, però m'han semblat sempre una
manera de colar doblers que després van a parar a altres
coses o que van a parar a coses que en qualsevol cas no són
inversions de caràcter immaterial, no?, perquè em sembla
que es tracta per a coses molt específiques, normalment les
inversions de caràcter immaterial i hi ha massa doblers per
a això, però una d'aquestes inversions de caràcter
immaterial que jo supòs que em dirà que serà un estudi, està
al programa d'artesania per 10 milions de pessetes, tot i que
els programes de les partides mai no acaben de tenir final,
perquè no hi caben, supòs, jo he interpretat que això eren
despeses i inversions de caràcter immaterial, m'ho podria
confirmar?, és la partida 64000, al programa d'artesania, 10
milions de pessetes.
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Li han demanat també les subvencions que es feien de
capítol 7 d'artesania, no ens ho ha contestat, però a mi
m'agradaria insistir sobre aquest tema, hi ha 6 milions de
pessetes a ajuntaments, hi ha 9 milions de pessetes a empreses
privades i 5 milions de pessetes a famílies i institucions sense
ànim de lucre, voldríem saber ...

Al programa de reformes de les estructures i promoció del
comerç tornam a tenir 43 milions de pessetes de subvencions
corrents, per a famílies i institucions sense ànim de lucre. A mi
em costa de pensar quines institucions poden ser sense ànim de
lucre, que requereixin subvencions, però supòs que hi deu haver
qualque tipus d'associacions o qualque cosa d'aquestes que no
els seus estatuts diguin que no té ànim de lucre i que, per tant,
seria mereixedora d'una subvenció d'aquests tipus i d'aquestes
partides, però m'agradaria també que m'ho expliqués.

No li demanaré tot el del capítol 7 perquè ja li han demanat,
encara que no tinc constància que ens ho hagi contestat,
finançament de 3 milions a les Pimes, 70 milions de promoció
comercial, el Sr. Orfila li ha demanat també sobre una que no
acaba, que no sabem què acaba de dir, però hi ha 50 milions
d'adquisició i formació d'empreses, promoció comercial 70
milions, ...

I pel que fa al programa de Direcció i Serveis Generals de
Comerç i Indústria, hi ha una partida de 7 milions a consells
insulars, de subvencions corrents, també, jo aquesta partida no
l'he sabuda trobar en la descripció d'activitats i d'objectius, a
què anava destinada, si ens ho pogués explicar ...

I pel que fa al programa de promoció industrial i tecnologia
hi ha les aportacions a les dues empreses que són Institut Balear
-no record com s'acaba de dir- i a Foment Industrial, que no
n'ha parlat, i ens agradaria que ens fes un breu comentari de
quines són les intencions que té respecte d'aquestes, tenint en
compte que vostè, a una compareixença que va demanar vostè,
ens va dir que era partidari de la no incidència en el mercat i de
no tenir empreses públiques, i en relació a això, li vull demanar
també una partida d'aquest programa, de 1.000 pessetes que es
diu adquisició d'accions i empreses, en relació també a un
article de premsa que ha sortit fa poc, d'una participació del
15% de la Comunitat Autònoma en una empresa que es diu
Silicon Gràfics i que ha de ser també de gran implantació a l'illa
de Mallorca, amb aquest gran parc tecnològic que, pel que
diuen els Diaris de Sessions, perquè jo no hi era, fa estona que
se'n parla, i com justifica això després d'explicar-nos que vostè
no creu en la incidència en el mercat, és a dir que vostè, la
primera declaració de principis que va fer va ser la de la lliure
competència i la no incidència de l'administració pública dins
el mercat privat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, pot fer ús de la
paraula per contestar les preguntes de la Sra. Diputada.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment són
uns pressuposts de contenció, són així, nosaltres no ens
endeutam més, aquí hi ha un deute públic i malament aniria
si a aquest deute públic hi afegíssim uns quants mils de
milions més, i l'empresariat ho entén, ho accepta i ho
comprèn.

Quant a les dotacions del PRIB i de comerç, cal dir que
la nostra conselleria actualment, per al 96, estam limitats
per dues coses, per una llei aprovada pel Parlament, de
reindustrialització, i per tota una sèrie de decrets que hem
de complir que acaben el 96, en aquest sentit jo, entre
cometes, em sent en certa manera condicionat, això és el
que jo intentava dir-li al Parlament i li manifest ara.

De cara al 97, evidentment que s'han de canviar les
coses, tant pel que fa referència a comerç com a
reindustrialització. Nosaltres, els objectius seran, cregui'm,
diferents, de diferent manera, no seran iguals, ni pel que fa
a indústria ni al comerç, però sí que li hem de donar suport
decididament perquè el component seu és molt important,
tant pel que fa referència a producte interior brut de les Illes
com a ocupació, i en açò, sí, però seran de diferent manera.

Totes les subvencions que es donen a fons perdut a
empreses s'han de justificar i hi ha una fiscalització constant
per part de la Conselleria i d'Economia i Hisenda que no ens
dóna aquest diner públic si no està prèviament passat per
unes comissions igual que la bonificació de punts d'interès.

Pel que fa referència al finançament de les Pimes és per
millorar el cost d'interès, que l'empresari que vulgui invertir
i vulgui anar a un circulant no pagui uns doblers (...) cars
com estam pagant ara, de forma normal, sinó que ho pugui
invertir a un 5'5% i pugui tenir un circulant a un 7 o un 8%,
i perdoni, diputat, si no li he contestat a aquesta pregunta,
però el finançament de les Pimes va destinat que cap
empresari digui que no pot invertir perquè és massa car, no,
açò en aquestes illes de fa molts d'anys ja no existeix.
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Els residus sòlids urbans de Menorca, Eivissa i Formentera,
estic d'acord, nosaltres vàrem fer una llei, després ho gestionen
els consells de Menorca, de Mallorca i d'Eivissa. Pel que fa
referència a Menorca, que hi vaig ser l'altre dia, ja vam estar
parlant que ells el que havien de fer és proposar unes millores
d'actuació i nosaltres contribuiríem en el tant per cent que ens
correspongui, però com que açò encara no s'ha presentat, jo no
puc presentar alegrement uns pressuposts amb unes partides
que ho facin, vam quedar des del 96 i cap al 97 prendrem nota
i ho complirem. 

Els 600 milions, evidentment, fortament van destinats a
residus sòlids urbans de Mallorca. La conselleria i aquest
govern està obert a donar-los la finalitat que es cregui més
adequada i més oportuna, el que passa, repetesc, és que açò no
ho podem fer cada any i canviar els criteris i la gestió d'una
determinada manera de resoldre el tema dels residus sòlids.

Pel que fa referència a Formentera, tenc previst una visita
oficial a Eivissa i també aniré a Formentera i veurem in situ tot
el que fa referència a l'abocador, en principi, com que estava
dins la llei, i seguint els criteris marcats pel Parlament,
nosaltres vam subscriure un contracte el seu dia amb
l'ajuntament de Formentera i també hi havia una clàusula
oberta, és a dir que amb totes les millores i ampliacions que es
fessin nosaltres també ens faríem càrrec del tant per cent
pertinent, però com que encara no se'ns han dit quines millores
i quines ampliacions pertinents hi havia, nosaltres tampoc no
podem posar als pressuposts del 96 la partida pertinent, però
estam oberts i creim just i lògic de donar-li una sortida a aquest
problema que pot ser greu.

Residus sanitaris, cada hospital mitjançant autoclau ha de
fer els seus residus sanitaris, nosaltres de totes maneres feim un
seguiment, malgrat no és competència directa de la nostra
conselleria.

Artesania. El que fa referència a artesania, nosaltres, primer
de tot, com he dit abans, la nostra presència és a dues fires
directes, a Frankfurt, a nivell internacional que és la primera del
món, i després pel que fa referència a les Illes, a Baleart. La
presència dels artesans de Menorca i Eivissa la contemplen
unes subvencions, uns ajuts pertinents perquè tenguin el mateix
grau d'oportunitats, i la nostra propaganda i la nostra dedicació
abans de dia 1 de desembre, ja hem posat en marxa un pla de
propaganda perquè no hi hagi ningú de les Illes que no pugui
ser present a la fira.

La partida que va als consells insulars, unes partides de
personal nostre que cobrim la seva despesa del capítol 1, és una
feina que molt (...) estan ubicades als consells insulars i
nosaltres pagam tot el que fa referència al personal.

Silicon Gràfic, a mi m'agradaria que ho demanés al
conseller d'Economia i Hisenda que és qui du el tema.

I quant a promoció industrial, evidentment canviarem, com
he dit abans, tots els criteris de cara al 97 per estar presents
d'una forma més eficient i més adequada i factible a les nostres
empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller? Moltes gràcies. Sra. Garcíes,
té vostè la paraula en torn de rèplica.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, Sr. President. García, només, sense essa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Deixem fer incidència en una de les coses que m'ha
contestat més clarament que és el Pla de residus sòlids.
Independentment que li hagin presentat o no projectes
concrets, vostè sap que hi ha necessitats a totes les illes
menors, a més de Mallorca; jo crec que ha quedat clar que
els 600 milions són només per a Mallorca, nosaltres
presentarem esmenes en aquest sentit o en qualsevol altre,
però sí li he de dir que amb uns pressuposts com els que
presenta la Comunitat Autònoma on es concreta poquíssima
cosa, on no hi ha un annex d'inversions especificat i clar de
quines són les inversions que es faran i com estan
finançades, és molt fàcil posar previsions. Si vostè em
digués: "és que jo tenc les inversions per a enguany
absolutament tancades i aquí les té i aquestes són, nosaltres
les tenim compromeses", jo això ho podria entendre, però
quan són partides tan generals com les que presenta la
Comunitat Autònoma en els seus pressuposts, què vol que
li digui?, també podria tenir una previsió per a Menorca,
una per a Eivissa o una per a Formentera, perquè només
serien previsions, no tendria concretat res, encara que no li
haguessin formulat quines són les necessitats que de forma
indicativa estic segura que sí que ho sap, no?, quins són els
pressuposts per on poden voltar el 96, i el 96, no el 97,
perquè el 97 ha passat ja un any i les necessitats en aquest
sentit són immediates, no d'ara, sinó que, com diríem, quan
et demanen les coses molt ràpides, para ayer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García, i perdoni per la essa que li havia
afegit, estava fet amb bona intenció. Sr. Conseller, si vol
contestar en torn de contrarèplica, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, les
competències quant a residus sòlids, com vostè sap les
exerceixen els consells insulars, la partida de 600 milions,
que en total sumen 1.800 milions destinats a Mallorca, és
una partida anual, finalista, que nosaltres forçosament, com
que ja està compromesa l'hem de presentar i posar als
pressuposts.
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Els que gestionen Formentera o Menorca, que de Menorca
ja n'hem parlat, són ells que ens han de presentar quines
millores volen que introduïm dins el seu programa de residus,
i aleshores nosaltres, li repetesc, que aquí solemnement estam
disposats a estudiar-ho i a col•laborar amb el percentatge
pertinent, que dotarem oportunament amb partides, però el que
no puc fer, crec, i seria (...) amb el pressupost tan escàs que
tenim, posar partides per posar-ne, evidentment han de tenir
una finalitat determinada.

Per tant, 600 milions a residus urbans de Mallorca, finalista
i cap aquí que ha complert una partida total de 1.800, amb una
llei aprovada i amb unes gestions fetes, que hi haurà unes
revisions, etc., però per açò nosaltres estam oberts a aclarir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, dar las gracias al
Sr. Conseller y a los altos cargos de su conselleria que le
acompañan en esta reunión de la comisión de presupuestos,
sobre los presupuestos de la Conselleria de Comercio e
Industria para el año 96. 

Nos encontramos con unos presupuestos austeros, pero que
conjugados con una gestión eficaz, creemos, desde mi grupo
que pueden conseguir los resultados que el Sr. Conseller nos ha
marcado en su intervención, el Grupo Popular está convencido
de que esta gestión, estos presupuestos darán unos resultados
óptimos. Para llevar a cabo esta gestión cuenta el Sr. Conseller
con el apoyo de mi grupo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Sr. Conseller, si vol contestar, té la
paraula.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, agraesc molt les
seves paraules i estarem simplement en contacte perquè la
nostra gestió sigui en bé de totes les Illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I acabat el torn d'intervencions, donar les gràcies al
conseller, Sr. Guillem Camps i Coll, per les seves explicacions,
i agrair també la presència del Sr. Joan Cánoves i Salvá,
secretari general tècnic de la Conselleria de Comerç i Indústria,
de l'Il•lm. Sr. Lluc Tomás i Munar, director general de Comerç,
de l'Il•lm. Sr. Bernat Fortuny i Sintes, director general de
Promoció Industrial, de l'Il•lm. Sr. Miquel Mercadal i Orfila,
director gerent de Foment Industrial, SA, i l'Il•lm. Sr. Salvador
Fortuny i Salas, director gerent de l'Institut Balear de Disseny.
Agrair també la col•laboració dels senyors diputats i, esgotat
l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Recordar-los que a les onze
començarem amb la propera compareixença, que em sembla
que és la de Sanitat. Moltes gràcies.
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