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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Començarem la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Pere Sampol.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Joan
Mesquida.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997 (RGE núm. 5448/96).

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Josep Juan i Cardona,
sobre la tramitació dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.

El Sr. Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs:
secretari general tècnic, Carlos Gutiérrez González; director
general d'Agricultura, Vicenç Planells Guasch; director general
de Pesca i cultius marins, Jaume Darder Ribot; director general
de Comerç, Joan Manuel Lafuente Mir; directora general de
Promoció industrial, Rosa Grijalba; director general d'Indústria,
Jaume Grimalt; director general d'Ibabsa, Jaume Pou; director
tècnic d'Ibabsa, Jaime Olós Rusqueaga i gerent de Semilla,
Llorenç Rigo.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria del Govern balear. Té la
paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Comparesc davant els membres
d'aquesta comissió per explicar el que seran els pressupostos de
la Conselleria  d'Agricultura, Comerç i Indústria, pressupostos
que pugen, per a l'any 97, a la quantitat de 7.005 milions de
pessetes.

En primer lloc, crec que és important destacar que la
quantitat pressupostària assignada per aquesta conselleria
per a l'any que ve, l'any 97, representa un increment del
13,03% en relació a la suma dels pressupostos amb què
comptava l'any 96, enguany, la Conselleria  d'Agricultura i
Pesca, per un costat, i la Conselleria de Comerç i Indústria
per l'altre.

Abans d'entrar a detallar els diferents programes o
partides que gestionaran les cinc direccions generals i la
Secretaria General Tècnica que integren aquesta conselleria,
partides que pretenia que fossin explicades, potser, amb més
detalls pels directors generals, però que crec que les podrem
desenvolpar a través de les preguntes que vostès creguin
convenient fer-me. 

M'agradaria ressaltar l'important i gran esforç inversor
que té previst dur a terme durant el pròxim any la
conselleria de la qual som responsable. De fet, les
inversions directes i indirectes, representades en els capítols
6 i 7 dels pressupostos, representen en total el 64,33% del
pressupost de la conselleria, pujant a un total de 4.507
milions de pessetes i, és més, pel que fa referència al capítol
d'inversions directes, aquestes suposaran un total de 1.843
milions de pessetes l'any 97, és a dir, que pujaran un 36% en
relació a enguany. El capítol 7, que inclou ajudes o
subvencions a diferents tipus d'inversió, augmenten un
17,6% en relació al 96, suposant un total de 2.663 milions
de pessetes.

He de dir, a més a més, que l'esforç inversor més gran en
concepte estrictament monetari, correspon a la Direcció
General de Promoció industrial, que té pressupostats més de
1.390 milions de pessetes en els seus capítols 6 i 7.
Maldament això, i si parlam de percentatges, són la
Secretaria General Tècnica i la Direcció General de
Comerç, amb un 64,8% i un 30%, respectivament, on més
han pujat les inversions. 

I per què aquest augment inversor? L'esforç que per
afavorir la inversió realitzarà aquesta conselleria durant el
1997, es considera necessari per aconseguir una millora
considerable de la rendibilitat de tot el sector productiu que
conforma l'economia illenca i que ara està integrat en un
mateix departament, exceptuant, evidentment, el sector
turístic, que té el seu propi departament a Turisme, i posar,
també, els sectors agrari, de comerç, industrial, en el lloc
que els correspon, i això requereix tot un conjunt
d'actuacions dirigides a avançar en la seva competitivitat.
Ara bé, aquest objectiu central de millora i els programes
destinats a potenciar la modernització de les nostres
empreses, requereixen sous, i són impossibles -supòs que ho
reconeixeran tots- d'executar, aquests projectes, sense el
denominat i conegut poderoso caballero. 
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Paral•lelament a aquest esforç inversor m'agradaria
constatar que la conselleria ha aconseguit baixar, per l'any 97,
les despeses corrents en un 14,22%. Aquesta partida, inclosa en
el capítol 2, pujarà l'any que ve a 330 milions de pessetes, i tot
això tenint en compte que, degut a la reestructuració del
Govern, aquesta conselleria ha assumit una sèrie de
competències que abans no tenia. Aquestes dades suposen, per
tant, un gran esforç per optimitzar els recursos de què disposa
la conselleria.

Pel que fa a personal, he de dir que el pressupost reservat en
aquesta conselleria per pagar els seus treballadors serà, l'any 97,
de 1.435 milions de pessetes, quantitat que representa un
augment d'un 2,8% en relació, evidentment, als pressuposts del
96. Aquesta pujada obeeix, almanco, a dos motius: el primer és
que la quantitat pressupostària inclou conceptes com són els
d'antiguetat i les homologacions i, per l'altra banda, malgrat que
la Direcció General de Medi Natural hagi passat a la
Conselleria de Medi Ambient quedant-nos nosaltres una secció,
o un servei, a la d'Agricultura, malgrat això, ha suposat, també,
l'assumpció per part de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria de noves competències i serveis que han suposat
aquest petit augment que els dic del 2.8%.

Per acabar, voldria dar un repàs general als pressupostos
assignats a cadascuna de les direccions generals que integren
aquest departament per oferir-los una primera visió dels
pressupostos.

La Direcció General d'Agricultura; Agricultura comptarà,
enguany, perdó, en els pressupostos de l'any que ve, amb un
pressupost de 1.505 milions de pessetes, dels quals 994, és a
dir, el 66%, corresponen a la suma dels capítols 6 i 7. L'esforç
inversor, idò, que farà l'any 97 la Direcció General
d'Agricultura és evident. El programa d'actuació en aquesta àrea
s'estructurarà en quatre grans punts de gestió: per una banda, el
que es denomina tradicionament el Pla integral del sector
agrari, la millora de les estructures agràries, el Pla de
desenvolupament de les zones rurals i la millora de la
infraestructura. 

Els objectius que hauran d'aconseguir-se amb aquest
pressupost són molt amplis i van des de la introducció de nous
cultius a la millora de la comercialització dels productes
agrícoles ramaders de les illes. El sector primari de les illes
compta amb diferents tipus d'ajudes que seran gestionades per
la Direcció General d'Agricultura amb la finalitat principal de
millorar la rendibilitat i augmentar el nivell de competitivitat de
les nostres explotacions agrícoles i ramaderes. Per això és
fonamental invertir, per una banda, en camins rurals,
electrificació i en la millora dels sistemes de reguiu. És
necessari, també, posar en marxa programes de suport per
afavorir l'accés de la gent jove al treball de la terra i primar
l'associacionisme en aquests sectors. Ja hem sentit a dir, en
altres intervencions meves davant aquesta casa, que quan es
tracta d'agricultura el conegut acudit que la unió fa la força
adquireix aquí la màxima significació, i ho dic convençut que
per mor del tamany reduït de les explotacions, els agricultors i
els ramaders de les nostres illes poden trobar, a través de
l'associacionisme, un element de treball clau per garantir amb
èxit el seu futur. Es tracta bàsicament de fomentar la creació
d'agrupacions de compra de béns i productes, de potenciar l'ús
en comú de maquinària, les instal•lacions i serveis i a més a
més de proporcionar les relacions intersectorials. Som
conscient, i ja no és la primera vegada que ho dic, que aquests
paràmetres d'acció són molt difícils d'aconseguir, però jo crec
que es tracta d'un objectiu al qual no hem de renunciar i al qual
jo personalment no pens renunciar mentre tengui la
responsabilitat que tenc.

Lògicament, és també objectiu d'aquesta direcció
general, de la Direcció General d'Agricultura, fomentar la
introducció de sistemes que contribueixin per una banda a
incrementar la qualitat genètica de les races i per l'altra
millorar les fórmules de comercialització dels productes. És
necessari, en definitiva, avançar en el desenvolupament
d'una estratègia de futur per al sector primari, no només per
mantenir-lo, sinó també per potenciar-lo, i és aquest
objectiu general al qual s'hi destinaran els 246 milions de
pessetes d'inversió real i els 748 milions d'ajudes que
gestionarà la Direcció General d'Agricultura per a l'any que
ve.

La Direcció General de Pesca té com a objectiu
primordial conjugar la protecció i l'increment dels recursos
pesquers amb la millora de la renda dels pescadors
professionals, es fa, per tant, del tot necessari dur a terme un
conjunt d'accions adreçades, per una banda, a protegir els
nostres recursos, i, per l'altra, o millor dit, amb aquesta
protecció passa per continuar amb la lluita contra l'expansió
de la Caulerpa taxifolia, que com vostès sabran hem rebut
amb la tasca que ha dut a terme aquesta direcció general, a
través de Seamasa, s'han rebut felicitacions des de
l'estranger per l'èxit o per la feina que s'hi ha fet; així com
també destinar sous a la instal•lació d'esculls artificials i fer
un estudi rigorós que avaluï els recursos ja existents. Amb
aquest context hi ha també una partida destinada a analitzar
la idoneïtat de creació de reserves marines.

La millora de la rendes dels pescadors és l'altre gran eix
d'actuació de la Direcció General de Pesca, la introducció de
noves tecnologies, la millora en la comercialització, la
formació, les ajudes a la modernització de la flota i la
investigació en matèria de cultius marins, es constitueixen
com els instruments més apropiats per diversificar i
augmentar les rendes dels professionals de la pesca. Per
avançar en aquesta millora, la Direcció General de Pesca
comptarà l'any que ve amb més de 364 milions de pessetes
dels quals més del 50% seran d'inversions directes o
indirectes.
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Capítol a part dins la Direcció General de Pesca mereix la
situació de Seamasa. Com saben vostès, el compromís és de
liquidar aquesta societat, ja n'havíem parlat altres vegades, i els
he de dir que demà sol•licitaré compareixença davant la
comissió corresponent per explicar amb més detall la situació
d'aquesta societat i la novetat que hi ha respecte d'aquesta
societat, per mor que, com dic, si bé en principi o a la llei de
pressuposts d'enguany es contempla l'única possibilitat de
liquidació, en aquest moment hi ha dues empreses que han
contactat amb la conselleria perquè tenen interès de dur
endavant el tema d'Es Carnatge. I jo crec que el tema d'Es
Carnatge és un projecte prou important que no ens podem
permetre el luxe de rebutjar-lo o permetre que es perdi, així i
tot, com que Seamasa és la titular en aquest moment de la
concessió d'Es Carnatge, si liquidam simple i senzillament la
societat es perd aquest projecte. Per tant, hauríem de
contemplar, i això d'acord amb el que resulti del debat que
facem amb la pròxima compareixença, unes alternatives, com
podria ser el que s'està fent ara, i ja sé que totes les
comparacions són odioses, però un sistema de privatització de
part o de la major part de les accions de Seamasa, que
permetessin per una banda mantenir la idea d'aquest projecte i
que el Govern perdés almenys tota possibilitat de control sobre
aquesta empresa, de manera que ens la llevàssim del patrimoni
de la comunitat.

Crec que això seria massa extens ara començar a entrar en
detalls, però la idea de privatitzar (...) aquest conseller veu com
a més possible i menys dolenta, perquè ja no és qüestió de
treure-li com més sous millor, sinó com més rendibilitat millor;
i quin és el projecte més interessant per a la nostra comunitat i
en concret per a Mallorca, que és on es veu més ben afectada?
I això crec que ha de ser motiu de la pròxima compareixença i
allà en parlarem. Però la idea i que quedi constància, és que hi
ha aquesta novetat i que, des del meu punt de vista, és
convenient considerar la possibilitat, no ja de liquidar, sinó de
privatitzar la major part de la participació de l'empresa.

Anam a la Direcció General de Comerç. Podem dir que el
sector comercial de les illes s'enfrontarà l'any que ve a una
autèntica revolució, una revolució propiciada pel sorgiment de
diferents normatives que suposen un avanç de primer ordre de
cara a la definitiva ordenació de l'activitat comercial. Els
establiments comercials de les illes iniciaran l'any 97, amb la
potestat sancionadora ja assumida per la Comunitat Autònoma;
amb uns horaris comercials ja regulats; amb un pla sectorial
d'equipaments aprovat i que deixarà molt definida l'activitat del
comerç a Balears. Aquest nou marc normatiu ha d'anar
acompanyat per un decidit suport a la consolidació definitiva
d'un comerç modern, i per això el 87% dels 1.018 milions de
pessetes de la Direcció General de Comerç a l'any 97 es
destinarà a donar ajudes perquè els comerciants executin
inversions en la renovació dels seus establiments; part
d'aquestes ajudes primaran la utilització de noves tecnologies
en els comerços i els projectes col•lectius de caire empresarial.
La millora dels canals de distribució i les accions formatives
comptaran també amb el suport financer d'aquesta conselleria.

Especial importància té la partida de 180 milions de
pessetes que es destinarà l'any 97 a promoure diversos plans
especials a zones comercials, això en desenvolupament del
pla d'equipaments sectorial de comerç; i es tracta d'un
programa que precisa de la col•laboració dels comerciants
i dels ajuntaments afectats. La idea és revitalitzar l'activitat
comercial en aquelles àrees urbanes que tenguin un alt
nivell de concentració d'establiments comercials.

Per aconseguir tots els objectius exposats, la direcció
general té previst destinar l'any que ve, com he dit, més de
1.000 milions de pessetes. La Direcció General de Promoció
Industrial és quantitativament, com havia dit fa un moment,
el departament que més sous destina a inversions. De fet,
l'esforç inversor directa, o sigui capítol 6 i 7, d'aquesta
direcció general es quantifica l'any que ve amb 1.396
milions de pessetes. Això suposa que el 95'8% del
pressupost total de promoció industrial serà per a inversions
i ajudes. Concretament, la Direcció General de Promoció
Industrial disposarà de més de 740 milions de pessetes per
executar inversions directes, quantitat que representa un
augment del 21'6% en relació amb la quantitat
pressupostada per a l'any 96. El capítol 7, relatiu a les
inversions indirectes, experimentarà l'any 97 una lleugera
baixada respecte d'enguany; i malgrat això, l'any que ve el
sector industrial de les illes podrà disposar d'une ajudes
superiors a 650 milions de pessetes.

Hi ha un motiu per explicar que de les cinc direccions
generals que integren aquesta conselleria, sigui la de
promoció industrial la que més sous gestionarà en
inversions, repetesc, capítol 6 i 7 durant l'any 97. I és que
aquesta direcció està decidida a facilitar la instal•lació de
noves empreses a Balears o la creació de noves empreses a
les nostres illes. Per aconseguir aquest objectiu la
conselleria comptarà amb un instrument imprescindible i és
la construcció d'un edifici, a Inca, que és el centre
d'empreses i d'innovació, del qual, per cert, demà posam la
primera pedra i que està predestinat a convertir-se en el
catalitzador del desenvolupament definitiu de la nostra
indústria. La construcció del CEEI suposarà envoltant els
600 milions de pessetes, i això sense oblidar la tasca aquesta
que realitza el Centre Europeu d'Empreses Innovadores i el
Consorci per al desenvolupament de raiguers, CEDER,
organismes que traslladaran les seves seus al nou edifici i
que tenen un paper estelar, com a suport de l'ocupació, el
desenvolupament regional, econòmic i social de tota una
comarca.

Tot això no significa que aquesta direcció general
s'oblidi d'empreses ja existents ni molt manco. De fet, és
voluntat d'aquesta conselleria procedir a una redefinició del
Pla de reindustrialització de les Illes Balears mitjançant una
normativa redactada específicament i amb els següents
objectius: primer, suport ferm als projectes sectorials;
segon, millora del disseny a les empreses i els seus
productes; tercer, aposta per la qualitat productiva i la
marca; quart, desenvolupament telemàtic de les indústries;
i quint, suport a la internacionalització.
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La Direcció General d'Industria gestionarà un pressupost de
206 milions de pessetes. Es tracta de l'àrea de la conselleria que
menys sous té, per la senzilla raó que no du a terme una tasca
de grans projectes ni de grans inversions, sinó que és una tasca
silenciosa i basada en bona part en la inspecció, en
l'autorització i control i seguretat d'industria i l'activitat
registral. És per això que pràcticament el 80% dels seus
pressuposts es destinin a despeses de personal, ja que la feina
d'inspecció i control és de molt de volum de treball diari que ha
de treure endavant aquesta direcció general. Malgrat això, la
Direcció General d'Industria té previst realitzar una sèrie
d'inversions per a l'adquisició de material i, sobretot, per crear
l'Agència regional d'energia.

No m'agradaria finalitzar la intervenció tot i que hagi estat
molt esquemàtica, sense referir-me a les empreses públiques,
que jo crec que serà convenient, per no allargar-me massa,
desenvolupar-ho a través de les preguntes que vostès em facin;
però sí mantenir l'anunci de liquidació o dissolució de tres de
les cinc empreses públiques adscrites a aquesta conselleria. Es
tracta de Foment Industrial, com vostès ja saben; de l'Institut
Balear de Disseny i de Seamasa, però Seamasa amb les
circumstàncies especials que ja els dic i que tendrem ocasió de
tractar en altre moment. I amb això, em sotmet a les preguntes
que vostès considerin que m'hagin de fer. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. I acabada
l'exposició del Sr. Conseller, jo deman als portaveus dels
diferents grups parlamentaris si podem continuar, si volen una
suspensió? Deu minuts? D'acord, d'aquí a deu minuts
recomençarà la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió i començam amb el torn de formulació
de preguntes. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
diputada Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar les gràcies al
conseller per venir a explicar-nos els pressuposts, sobretot
tenint en compte que té a les seves mans una conselleria de la
qual depèn tot el sector productiu de les nostres illes, crec que
realment ha hagut de fer un esforç per poder fer un resum de
tota l'activitat que d'ell depèn. Podríem tenir diferents dubtes,
però crec que al llarg d'aquestes sessions se'ns aclariran tots.

Un d'ells és que s'inverteixen molts de doblers en promoció
industrial, els capítols 6 i 7, i creim que és un poc
desproporcionat si tenim en compte que hi ha el sector agrícola
i el sector pesquer que són els que en aquests moments es
troben en una situació de dificultat més important, i que no hi
ha aquestes inversions de promoció cap a ells. També la nostra
pregunta és fins a quin punt les instal•lacions de centres
d'innovació tecnològica, de creació de noves empreses poden
tenir un sentiment motoritzador de la creació d'aquestes
empreses, sobretot si tenim en compte el fet que a través de
foment de coses paregudes, hem tengut experiències bastant
desagradables a la nostra illa; aquí cal recordar intervencions
que s'han volgut tenir amb polígons industrials que no han
arribat mai a bon port, també s'han produït altres tipus d'intents
com fàbriques de bombetes a Petra, etc., en definitiva es
tractava de forçar un poc la situació d'aquesta creació de noves
empreses o de fer venir noves empreses a la nostra illa que
sempre han acabat en fracàs. Ens agradaria saber aquest centre
d'innovació i de creació d'empreses si tendrà com a línia
precisament aquesta mateixa idea que tenien abans des de
Foment o si és una cosa totalment diferent i en què es basarà.

També pel que fa al món rural, existien abans uns plans
de millora dels habitatges rurals amb uns crèdits que
s'oferien a totes aquelles persones que volien millorar el seu
habitatge amb uns préstecs que es tornaven al llarg dels
anys, 10 i 15 anys, amb unes quanties econòmiques d'un 5%
d'interessos; donaven molta ajuda, ja no tan sols a la gent
del camp que volia millorar els seus habitatges, pel que
significava de millora de l'habitatge, sinó també per
aconseguir la rehabilitació de les cases dels diferents
municipis i, molt especialment, del Pla de Mallorca,
aconseguint així que no es quedin buits i que es facin nous
habitatges.

També, amb el tema d'inversions reals en pesca, ens
agradaria saber quines quanties pensen destinar i a què,
donat que a la memòria es parla de l'elaboració d'un pla de
pesca. Després de tants d'anys de Direcció General de Pesca
suposam que qualque pla deuen tenir ja i que ja l'han pogut
elaborar, perquè ha passat molt de temps; i si encara estam
en la fase d'elaborar el pla, ens hem passat molts anys en
preparació. Ens agradaria saber, vull dir, què significa això
de l'elaboració d'un pla, que és que no en tenen cap fins ara
i que han estat actuant esporàdicament sense cap tipus de
planificació? Significa que per defensar els recursos marins
i per posar en marxa l'activitat inspectora han d'esperar a
tenir aquest pla o pensen dur-lo endavant mentre continuen
fent el pla?

Aquestes seran algunes de les preguntes que després, al
llarg del debat, anirem incidint en les mateixes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula, si en vol fer ús.

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

Gràcies, Sr. President. Per concretar algunes coses, li
demanaria autorització per cedir o perquè vostè cedís la
paraula als directors generals corresponents, i ho aniré fent
a mesura que faci falta.
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Hi ha una confusió respecte del que vostè diu promoció
industrial, Sra. Munar, confon la paraula amb la partida.
Promoció industrial, la Direcció de Promoció Industrial es
dedica a qualque cosa més que a vendre els nostres productes
fora, vostè ho sap, el Pla de reindustrialització a Balears té
moltes altres línies que no són només promoure els productes
de fora, vendre els nostres productes o promocionar els nostres
productes fora de les nostres illes. De tota manera, també ha
d'entendre que tal vegada és la primera vegada que per
promocionar els productes d'agricultura ens gastam 100 milions
de pessetes, vull dir, no crec que sigui un menyspreu cap al
sector agrari o pesquer.

Si té molt més interès, jo agrairia, Sr. President, que cedís
o em permetés cedir la paraula a la Directora General de
Promoció Industrial per explicar, amb una miqueta més de
detall, quines són les quatre línies bàsiques d'aquesta direcció,
perquè pugui vostè entendre què significa promoció industrial.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Té la paraula la Directora General de Promoció
Industrial.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL (Rosa Grijalba):

Gracias, Sr. Presidente. El motivo de estas cantidades que
ha comentado del capítulo 6 y del capítulo 7, concretamente en
el capítulo 6 es por las nuevas líneas de redefinición del Plan de
reindustrialización; se está pensando en crear una nueva
normativa, sobre todo en lo que son líneas de diseño, de
calidad, de innovación tecnológica y telemática, con lo cual allí
se intentarán destinar unas cantidades para apoyar a los
empresarios. Sobre todo, también, en lo que son traslados,
ayudar a las empresas en los traslados de los cascos urbanos
también a los polígonos industriales y apoyar en las líneas de
internacionalización; esto pues con misiones al exterior,
misiones directas y misiones inversas de la posibilidad que
vengan empresarios de fuera aquí también para ver los
productos de nuestras islas.

También una de las líneas nuevas que se quiere abrir es la
creación de nuevas empresas; y en esto es muy importante el
papel del Centro d'Empreses d'Innovació. Este centro, que
mañana se pondrá la primera piedra, está previsto que tenga
despachos, salas para formación, un centro tecnológico y, sobre
todo, lo que son incubadoras de empresas. Aquí la cantidad que
tenemos prevista para este centro es de 661.468.205 pesetas. En
este centro, además, se trata de un edificio de unas
características muy especiales que revitalizará toda la zona y,
sobre todo, lo que es las incubadoras de empresas, dar la
posibilidad a los nuevos proyectos empresariales que utilicen
los despachos, utilicen el centro tecnológico que allí se
establecerá y por eso se establecen estas cantidades que, en un
principio, suponen esta elevada inversión.

Respecto a lo de Foment y lo que era el suelo industrial,
está previsto, que aunque es la disolución de Foment y del
Instituto Balear de Diseño las funciones que tenían ambas
entidades también esta previsto crear un nuevo instituto que
englobe estos objetivos, y esto para el próximo año
continuar promocionando lo que es suelo industrial y está
previsto crear un instituto con las mismas funciones que
hasta ahora tenía Foment y también el Instituto Balear de
Diseño, que también hará una apuesta muy importante por
la calidad. Gracias.

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

Sr. President, jo voldria continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pot continuar, Sr. Conseller.

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

Respecte de la pregunta sobre la millora d'habitatge
rural, li he de dir que tenim pendent d'aprovació, es troba ja
en el Consell Consultiu, supòs que per aprovar abans de
final d'any, un decret de la Comunitat Autònoma que
desenvolupi el famós Decret 204 de l'Estat central, on una
de les línies que es contempla és la millora de les
condicions de vida del medi rural. I, per tant, no sé i no li
puc dir en aquest moment en concret quins percentatges hi
haurà ni quines mesures específiques hi ha amb això, però
sí que la millora i condicionament d'habitatges igual que la
millora de l'electrificació rural i instal•lacions també que
puguin incidir en la millora de les condicions dels pagesos,
hi seran.

Respecte a les inversions reals de pesca, li passaré la
paraula, amb el permís del Sr. President, al Director General
de Pesca. Però de tota manera, pel que fa al Pla de pesca,
Sra. Munar, he de recordar-li amb tot respecte i a més amb
molt d'afecte perquè en la meva primera compareixença, en
el debat que tenguérem de preguntes, vostè va estar d'acord
amb la idea que teníem. I el Pla de pesca, vostè sap que les
aigües interiors que tenim, i nosaltres només tenim
competència, quan dic nosaltres, dic la Comunitat
Autònoma, només tenim competències amb les aigües
interiors. Evidentment, la conselleria té molt clar i s'ha anat
explicant a través de diferents compareixences i de diferents
alts càrrecs la política de pesca. El fet està que si només
regulam la pesca a les aigües interiors no regulam quasi res
i, per tant, el Pla de pesca, i ho vaig dir l'altra vegada, el que
fa és tractar de coordinar, primer, per una banda, respectar
l'esforç pesquer perquè no s'augmenti i no sofreixin les
nostres pesqueres i, per l'altra banda, tractar de coordinar
amb l'Administració central i treure un pla conjunt que ens
permeti regular la pesca a Balears a totes les aigües, tant les
nacionals, per dir-ho d'alguna manera, com les interiors.
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Dit això, si el Sr. President em permet, passaria la paraula
al Sr. Director General de Pesca perquè, d'una manera molt
curta i molt breu, especifiqui les inversions reals més
importants de la direcció general.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el Sr. Darder.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I CULTIUS
MARINS (Jaume Darder i Ribot):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la Sra. Munar he entès
jo que deia que les inversions en el sector productiu de pesca
eren poques. Jo no sé si es referia amb xifres absolutes, amb
valor absolut de les xifres, que aleshores des de la visió només
d'una direcció general no tenc un argument comparatiu amb
altres sectors productius; però si des de, només el pressupost de
pesca, amb percentatge, no compartesc aquesta afirmació seva.
Tengui en compte que si llevam capítol 1 i llevam capítol 2,
però és que tendria un pressupost envoltant els 227 milions de
pessetes, només de capítol 4 n'hi ha 16; tota la resta és o bé
inversió directa, actuacions sobre recursos marins 54 milions de
pessetes, entre investigació i actuació dels recursos; o bé sobre
ajudes, via capítol 7, a l'ordenació pesquera. En definitiva, a la
millora de l'estructura professional i, en definitiva, aquelles
ajudes que poden fer que el sector sigui cada vegada més
competitiu, que serien 157 milions de pessetes, tenint en
compte que són també cofinançats a través de l'Ifop i pel Decret
37 d'aportació pròpia de la CAIB. Per tant, el percentatge del
pressupost global de la direcció general en inversions, crec que
és un dels percentatges més alts que hi ha en aquests moments
en els pressuposts.

Quant al Pla de pesca, no sé si està contestat amb el que ha
dit el conseller. Jo crec que no es pot dir que és que fins ara no
hi ha hagut pla de pesca; bé, no hi ha hagut un pla de pesca si
l'entenem com una pesquera diferenciada per a les Illes Balears.
És a dir, això no significa que no hi hagi hagut uns objectius
generals, un objectius específics, concrets, unes actuacions,
unes activitats, fins i tot uns indicadors que poden fer aquesta
avaluació. Perquè clar, els objectius generals, com vostès saben
molt bé, vénen molt condicionats per les directrius comunitàries
i que, en definitiva, d'aquelles no en podem sortir.

Quan deim un pla de pesca, ens referim a una cosa
concretada per a les Balears. És a dir, és un fet, un pla per a la
pesca individualitzada de les Balears. És a dir, jo crec que és un
fet constatable que les nostres illes són unes àrees de pesca
individualitzada respecte de tota la mediterrània occidental;
això suposa que els caladors de marçals explotats per la nostra
flota són autorenovables per sí mateixos, però amb
independència de la resta de caladors. I per tant les actuacions
sobre els seus recursos no tenen una incidència, almanco directa
i a curt termini, sobre la resta de caladors de la mediterrània
occidental i pel mateix fet tampoc al revés.

Per tant, entenem que el que necessitam és una àrea de
pesca individualitzada; la creació d'unes normes que
permetin el seu manteniment mitjançant aquest pla de pesca
específic per a Balears, però que, com molt bé ha dit el
conseller, no podem oblidar que aquestes pesqueres de
marçals comencen a aigües interiors, continuen en aigües
exteriors i moltes vegades acaben, fins i tot, en aigües
internacionals i, com a conseqüència, aquesta mesura haurà
de ser forçosament negociada, forçosament consensuada
amb el sector, en primer lloc, i amb l'Administració central.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Darder. S'ha acabat?

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

Consider que han estat contestats els dubtes que podíem
tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Munar, vol fer ús del torn de
rèplica?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, aquesta
Presidència hauria d'aclarir quines són les funcions dels
senyors diputats, dels consellers que compareixen i dels
directors generals, sense ànim d'entrar en polèmica. Les
respostes dels directors han de ser respostes tècniques, com
ha estat la de la responsable crec d'indústria, que m'ha
contestat tècnicament el que pensaven fer. No poden ser
com les del Sr. Darder, perquè ell no és qui per opinar
políticament dels temes ni discutir amb aquests diputats, el
que m'ha de contestar són les xifres i les qüestions tècniques
que demanen. I a més si es conforme amb el seu pressupost,
li he de dir que fa molt malament perquè un bon director
mai no s'ha de conformar amb el seu pressupost.

Sense ànim de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Munar, jo no sé si m'ha interpel•lat a mi com a
President de la Comissió. Li he de dir que miri, aquí davant
tenc un ordre del dia, amb un ordre, i diu: contesta el
conseller o acompanyant. Pot seguir.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, però crec que s'hauria de fer mirar
aquest tema perquè no crec que el porti molt bé.
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Pel que fa a la resposta en matèria de promoció industrial,
m'agradaria que em contestassin quin és el criteri de
promocionar sòl industrial. Creuen vostès que és necessari més
sòl industrial a la nostra illa, en el cas concret de Mallorca?
Quina distribució pensen fer de la mateixa? Sempre hem pensat
el nostre grup, els d'Unió Mallorquina, que el sòl industrial
havia de tenir un eix que és el lògic i coherent, al nostre mode
d'entendre, que és per un costat Palma i per l'altre Alcúdia; i
creim que no és positiu que hi hagi molt de sòl industrial per
tots i cada un dels municipis de Mallorca. Ens agradaria saber
si aquest és el criteri, si hi ha divisions comarcals, quin és el
criteri, precisament, de la promoció industrial?

Ens alegra que pensin desenvolupar en el seu moment un
decret per tal de tornar a un programa que existia abans, que era
el tema de l'habitatge rural, perquè resolia molts dels problemes
que els municipis rurals tenen avui per avui. De totes maneres
no sé si tenen partida pressupostària i després només tendrem
el decret però no tendrem els doblers per invertir-hi. I aquestes
serien les dues preguntes relacionades amb aquest tema.

I pel que fa al tema de pesca i aigües territorials,
precisament, dir que el nostre grup està totalment d'acord amb
l'exposició que vostè va fer; el problema és que pareix ser que
no hi ha pla, perquè en aquests moments les aigües que es
poden regular serien les interiors i no les que vostès nomenen
nacionals, jo nomenaria les nostres nacionals i la resta les
d'Espanya, però crec que això no ho podrem resoldre avui per
avui; per tant, tal vegada valdria més deixar-nos de plans i anar
a propostes i solucions concretes, perquè si no ens passarem
tota la legislatura, l'any que ve vostè tornarà aquí, si hi és, i ens
tornarà explicar el mateix i l'altre any el mateix, però jo no hi
veig una solució precisament en aquest tema perquè no crec que
el Govern de l'Estat estigui avui per avui molt predisposat a
arribar a més concessions amb les diferents comunitats. De
totes maneres ens agradaria equivocar-nos i que vostè ens
informàs que això no és així i que serà possible en un breu
termini.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Conseller, per contrarèplica, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Començaré amb un comentari que ha
fet la Sra. Munar, de conformar-se amb els pressuposts. Jo li
assegur que no hi ha cap director general del meu departament
que es conformi amb els seus pressuposts, com jo no em
conform amb els meus i com jo estic convençut que vostè
tampoc no es conforme amb els seus. Aquí tothom que té
responsabilitats a l'Administració voldria tenir cent vegades
més del que té per poder solucionar els problemes del nostre
poble. El problema és que vostè sap perfectament que els
pressuposts vénen determinats pels ingressos i després els
diferents departaments ens ho hem de repartir com a bons
germans, i cadascú llavors resulta el que resulta.

De tota manera, començaré pel final de la seva
intervenció respecte a pesca. Crec que no ens hem de
confondre, és a dir, bé, jo si les nomenam nacional o
Espanya, jo en aquestes coses no hi entro, vostè sap
perfectament al que m'estava referint i jo també. Llavors
com que ambdós ens podem entendre, això ho deixarem per
més endavant. El fet que és que el Pla de pesca no impliqui,
quan jo li deia que l'hem de fer en coordinació amb el
Ministeri d'Agricultura i Pesca, redeterminació ni
modificació de les línies d'aigües interiors i de les línies de
baixa (...), sinó que el que pretenem és que si d'alguna
manera s'ha de regular l'esforç pesquer, és a dir, no hem de
passar d'aquí; si d'alguna manera s'ha de regular o s'ha de
contingentar les embarcacions; si d'alguna manera s'ha de
limitar els llocs on es pot pescar millor o manco, o on s'han
d'investigar les noves pesqueres, això val la pena tenir-ho
documentat. I això, d'alguna manera, nosaltres ho podem
fer, és a dir, la Comunitat Autònoma ho pot fer però només
respecte de les seves aigües, i seria una documentació coixa,
és necessari fer-ho en conjunt. I jo li puc assegurar que he
tengut conversacions amb la ministra i està d'acord amb
això. Què passa? Que vostè sap molt bé que un pla
d'aquestes característiques, com qualsevol pla d'ordenació
d'un sector, necessita cert temps, necessita, si volem fer-ho
bé, uns estudis rigorosos i unes condicions serioses; no ens
podem anar, per quedar bé i per penjar-nos la medalla i per
dir bé ja podem presentar un pla, a fer amb dos dies,
acaramullar un munt de papers i presentar-los i dir que allò
és un pla. Miri, aquest pla el començarem enguany o, de fet,
ja s'hi està treballant i jo no sé el temps que tardarem, no sé
les vegades que vendré aquí a parlar-los d'aquell pla fins
que estigui acabat. Però no em preocupa i tal vegada és un
concepte de temps o concepte de funció, jo puc passar, però
ha de quedar la conselleria; per tant, no hem de considerar
que el pla l'hem de fer amb dos dies, el que hem de
considerar és que surti el millor pla possible, i si hem de
tardar sis mesos no els hem de plànyer i si hem de tardar un
any tampoc no l'hem de plànyer, el que hem de mirar és un
bon resultat.

Bé, respecte al pressupost del decret d'estructures
agràries, miri, per a les estructures agràries, en total, si mal
no record, hi ha una previsió d'uns 200 milions de pessetes;
però no només per habitatge, no ens equivoquem, no només
per habitatge o millora de l'hàbitat rural, sinó per a tota la
partida de millora d'estructures agràries.

Respecte a la promoció de sòl industrial, ha dit vostè que
tenen prevists uns eixos i uns punts de desenvolupament,
miri, això és ordenació del territori. Jo tenc moltes de
competències però aquesta encara no, i, si bé col•laboram
amb la Conselleria de Medi Ambient que és la que té les
competències d'ordenació del territori, com vostè
comprendrà, els diferents plans d'ordenació o les directrius
d'ordenació indicaran aquestes qüestions.
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Evidentment, nosaltres procurarem promocionar sòl, però
per què? Pensi que, primordialment, el que ha interessat més a
aquesta conselleria o el que m'interessa més a mi en aquest
moment és que hi hagi sòl industrial per facilitar-lo als petits
empresaris que no tenen un poder adquisitiu suficient com per
entrar en una urbanització i dur endavant ells una urbanització;
i tractar d'oferir-los, tal vegada un experiment boníssim que
s'està fent ara a Inca és el de les naus, el niu que els diuen, que
d'una nau grossa es van compartimentant de manera que pugui
tenir serveis comuns de tots i adaptar-lo a les necessitats de les
petites fusteries, de les petites ferreries o els petits tallers
mecànics que hi ha dins el poble i, sobretot, treure'ls de dins els
pobles. Jo crec que això no és una mala idea, i per aquí hem de
continuar aquesta inversió. I en aquest sentit i cap altre.

I no crec que m'hagi quedat res més pendent, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida, té la paraula la Sra. Diputada Maria Margalida Thomàs
i Andreu.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, gràcies Sr. Conseller i tots els alts
càrrecs que l'acompanyen per a aquesta explicació; també
gràcies per la seva síntesi, que, acostumats com estàvem a
l'anterior compareixença, ens ha semblat molt sintètica i que,
per tant, haurem de fer preguntes concretes perquè potser la
seva explicació ha estat massa general. En aquest sentit, sí,
reconec que mai no es contenta tothom, potser esperàvem una
mica més per allò de la concreció, però bé; intentaré jo
concretar preguntes que puguin significar ampliació de
l'explicació inicial.

Dins els objectius generals de la Direcció General
d'Agricultura, que vostè també ha esmentat, parla del foment de
l'associacionisme, de tot el tema de l'electrificació, del tema
dels camins rurals, etc., però en parla com a objectius generals
i no hem vist una inversió suficient i voldríem que ens explicàs
exactament com ho pensen fer, quants doblers i realment quin
interès tenen en aquests temes.

I abans de parlar de direcció general per direcció general
perquè reconeixem que és una conselleria molt àmplia i que
agafa tot el teixit industrial, una pregunta que volíem fer
general a tota la conselleria, és si vostè està satisfet amb el
capítol 1, en el sentit que sabem que és un capítol que agafa
un tant per cent elevat de la conselleria, però allò que
voldríem saber és si vostè està satisfet que enguany sembla
que no hi haurà oferta d'ocupació pública i si, com a
conselleria, quan ara, fa un moment, responia a l'anterior
diputada, deia que cada conseller intenta arrabassar als
pressuposts el màxim; jo volia saber si amb el tema de
personal vostè està satisfet, perquè a l'anterior conseller,
l'any passat, es parlava que es necessitaria augment de
personal en aspectes com inspecció de pesca, o com
inspecció d'altres treballs que vostès duen; i fins a quin punt
aquesta restricció d'oferta d'ocupació vostès estan d'acord o
pensen que realment seria necessària una oferta d'ocupació
pública en aquesta conselleria o, en general, a tot el Govern
autònom que significàs ocupació estable, fixa i eliminar el
tant per cent d'interins que es tenen a cada una de les
conselleries d'aquest Govern balear.

Part del tema general del capítol 1, perquè reconeixem
que sempre ens contestarà que són unes limitacions generals
i no depenen de vostè; però voldríem saber si realment a
vostè li agradaria tenir més feina, més treballadors fixos i
més llocs de feina ocupats de forma d'oferta d'ocupació, sí
que voldríem que ens concretàs una sèrie de temes. Per
exemple, el Pla director sectorial d'equipaments comercials,
realment tenen vostès una avaluació de l'anterior pla, poden
dir fins on han arribat, aquestes previsions que ara duen són
en base a un estudi de com ha anat fins ara o és,
senzillament, allò de la promoció de noves tecnologies, allò
d'ajuts a empreses privades, a la petita i mitjana empresa;
però realment en base a una avaluació de tot allò que han fet
fins ara.

La finalització del pla de suport a la modernització del
comerç. Igual, quina avaluació en treuen? Ens ho faran
arribar, ens diran per què ara dirigeixen la inversió cap a
una banda i no cap a una altra? Com el mateix respecte a
formació, aquests ajuts a famílies i institucions sense ànim
de lucre, van en funció d'una avaluació prèvia, que realment
aquesta formació és necessària o ho fan, senzillament, per
allò que han de destinar una partida en aquest sentit.

De promoció industrial, del pla de reindustrialització,
s'acaba ara: quina avaluació en tenen, per què ara orienten
la inversió cap a aquest sentit i no cap a un altre? Una mica,
la concreció que nosaltres demanaríem és si aquests
pressuposts per a l'any 97 es fan en base a tota aquesta
avaluació prèvia i veuen realment quins percentatges han de
destinar a una cosa o a una altra o, senzillament, és una
vegada més un llistat de grans objectius, però sense una
fonamentació que no la veim, almanco amb les
compareixences que hem tengut fins ara o amb l'avaluació
que fins ara no coneixem.

Podríem concretar més, amb els temes d'artesania, en
molts d'aspectes perquè realment és una conselleria molt
àmplia. Però pens que a allò que tots anam amb voluntat de
fer les intervencions concretes, si de cas, després de la seva
resposta concretaria un poc més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, per contestar té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Supòs que la primera pregunta que
voldrà saber és això, si estava satisfet amb el capítol 1. Miri,
mon pare és mestre d'obres i m'ha ensenyat a fer la casa amb les
bastimentades que tenc, vull dir-li que, independentment del
que m'agradi o no, jo he de treballar, i quan dic jo, tot l'equip de
la conselleria i tots els funcionaris de la conselleria han de
treballar segons les nostres possibilitats. Qualsevol, jo em
referia a la Sra. Munar que, per cert, ja no hi és; quan em
parlava que els directors generals havien d'aspirar a tenir més
sous al seu departament, això és el mateix, qualsevol cosa que
nosaltres pensàssim que poguéssim donar un millor servei clar
que aspiraríem a millorar i clar que estaríem disposats a
augmentar, però hem de saber si podem i si realment aquest
augment de personal significa una millora de servei pel sector
públic. Jo ara estic satisfet del meu personal i del personal que
està a la conselleria i del número que tenc; si vostè em diu, bé,
si tenguéssim uns pressuposts molt més grossos, si jo destinaria
més sous a personal: possiblement; però amb el que hi ha i amb
les possibilitats que tenim i amb les limitacions que hi ha,
nosaltres ens hem de cenyir al que tenim i hem de sortir donant
el màxim de servei amb el mínim de despesa possible. Perquè,
com vostè comprendrà, mantenir l'esforç inversor, que el 64%
dels pressuposts es destini a inversió, significa un esforç molt
gros per part de l'equip directiu i també dels funcionaris que ens
fan costat, així de clar. En el moment que s'inverteixi aquest
tipus de gestió, en el moment que ens costi més el capítol 1 que
els altres, no crec que donem un bon ús als sous públics.

I en aquest sentit és com hem de treballar. Hi ha altres temes
que tal vegada poden incidir en el capítol 1, jo no crec que ara
sigui el moment de discutir-los; però pensi que nosaltres, així
com puguem, donarem servei. Si a un moment determinat és
absolutament urgent, doncs l'any que ve o l'altre ja mirarem si
es revisa l'oferta d'ocupació. Però pensi que això no és una
qüestió del conseller que li parla, sinó que és qüestió de tot el
Govern, i hem d'anar en aquest sentit coordinats tots.

Bé, l'import de les partides de foment de l'associacionisme,
camins rurals i electrificació, jo de memòria no el sé; ara li
comentarà, si és possible, el Director General d'Agricultura. De
totes maneres, si mal no record, per a camins rurals hi ha uns
300 en total, uns 300 milions de pessetes, que és una mica més
del que teníem enguany. Llavors, electrificació rural anirà dins
la partida de millora d'estructures agràries i de memòria no em
sé el que és el foment, o sigui la partida que es refereixi a
foment de l'associacionisme. Si de cas ara li passaré la paraula
al Director General d'Agricultura perquè li especifiqui.

El mateix li dic de les altres preguntes que em feia sobre
el pla, crec que hi ha una confusió, el pla d'equipaments
sectorials no hi és, vull dir, és el que aprovarem ara, si Deu
vol, a principis, final d'aquest mes principis de desembre.

I respecte del Pla de modernització de comerç i
formació, li contestarà per especificar-li més detalladament
el Director General de Comerç, i de promoció industrial, li
parlarà la directora general. De totes maneres pensi que
qualsevol modificació que es fa, i aquesta ha estat la meva
voluntat des que he arribat a la conselleria, comptant amb
l'opinió del sector, vull dir, una vegada que ha passat un
temps de vigència d'aquests plans, jo sistemàticament em
reunesc amb els diferents representants del sector i puls el
seu sentir, evidentment això no basta, però això és un dels
elements importants que fa que de vegades te n'adonis que
hi ha una mesura o una línia d'ajudes que ja està perdent el
seu sentit i que és millor reorientar-la cap altra tipus
d'ajudes. Per exemple, pensava en sistemes telemàtics, fa
cinc o sis anys era una cosa que tal vegada no interessava
tant i que ara pot interessar més, la potenciació de
l'associacionisme empresarial des del punt de vista que
s'ajuntin diversos empresaris per ajuntar esforços o comprar
maquinària, de manera que puguin abaratir els seus costs
d'explotació és una cosa que crec que és interessant i que
encara se li ha donar més suport.

De totes maneres, Sr. President, si a vostè li pareix bé,
passaria en primer lloc la paraula al Sr. Director General
d'Agricultura, per si pot concretar les partides de foment de
l'associacionisme.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Sr. Vicenç Planells té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'AGRICULTURA
(Vicenç Planells i Guasch):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vostè volia saber
què es pensava destinar a obres d'infraestructura, camins
rurals i electrificació. Bé, nosaltres ho tenim separat amb
dues zones, la zona no 5B i la zona 5B, tot i que el
programa 5B no és un programa que estigui adscrit a la
Direcció General d'Agricultura, depèn de Secretaria General
Tècnica, però el gestionarà la Direcció General
d'Agricultura. A zones no 5B les inversions previstes estan
a camins rural com electrificació, són uns 155 milions de
pessetes; i en zona 5B, el total d'aquestes inversions són
d'uns 305 milions de pessetes. Si vol que li concreti per
illes, però no crec que això sigui ara...
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I l'altra pregunta, perdoni? Bé, la Direcció General
d'Agricultura té previstes, i ja fa anys que ho fa així, diverses
ajudes per fomentar l'associacionisme de les organitzacions
agràries, cooperatives, etc. L'any que ve s'incrementa aquesta
partida en més d'un 100% i se'n va quasi a 27'5 milions de
pessetes.

Gràcies, Sr. President.

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

Si li pareix bé, Sr. President, li passaríem la paraula al
Director General de Comerç, per contestar o concretar les
preguntes que feien referència al Pla de comerç.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Manuel Lafuente, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ (Manuel
Lafuente):

Gracias, Sr. Presidente. La pregunta era sobre el Plan de
modernización de comercio, supongo. Efectivamente
realizamos un seguimiento y una valoración del Plan de
modernización de comercio anterior y en base a los resultados
o a los datos que tenemos en la conselleria; de todas formas el
Plan de modernización de comercio no finaliza hasta que
finalice este ejercicio, por tanto, la valoración final del Plan de
modernización de comercio la efectuaremos cuando finalice el
ejercicio del año 96. Pero, básicamente con las reuniones
periódicas que tenemos con los sectores empresariales y con los
datos que contamos en la conselleria y los distintos estudios que
se han hecho, hemos considerado que es importante redefinir
las líneas de ayudas del Plan de modernización de comercio, en
el sentido de que las normas en este momento en vigor, que
regulan las ayudas al comercio, son normas muy amplias en las
que básicamente se incide en la modernización del espacio
físico del comercio, de fachadas y establecimientos
comerciales, teniendo en cuenta el volumen del comercio
minorista en las Islas Baleares.

El esfuerzo económico que podamos hacer tiene que ser
durante muchos años y consideramos que se tiene que ir
redefiniendo cada vez más, el que ha querido modernizar ya
algunos aspectos físicos de sus comercios ha tenido la
oportunidad de hacerlo, y creemos que ahora tenemos que
redefinir hacia cuestiones quizás de cooperación entre los
pequeños comercios, en creación de cadenas de comerciantes,
en potenciar los centros comerciales, en reavivar o revitalizar
los centros comerciales de las poblaciones, en potenciar la
modernización de la actividad comercial en el sector turístico.

Y por eso, en vista de la experiencia, precisamente, que nos
ha dado el antiguo Plan de modernización del comercio que
termina este año, redefinimos las líneas de ayudas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente.

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

Ens queda només que la Directora General, Sra.
Grijalba, ens expliqui el Pla de reindustrializació.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Grijalba, té vostè la paraula.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL (Rosa Grijalba):

Gracias, Sr. Presidente. Respecto al Plan de
reindustrialización, las cantidades que se asignan para el
próximo año son 459.584.150 pesetas. Entonces, para
determinar las nuevas líneas de actuación del PRIB se está
mirando la experiencia que hemos tenido en años anteriores,
concretamente, los expedientes solicitados y las cantidades
que se han ido asignando ha sido más en lo que era
promoción tecnológica. En la nueva línea se incluirá
promoción tecnológica y telemática también, siendo un
poco más exigentes en lo que respecta a las propias
empresas que establezcan también planes globales de
actuaciones y planes de futuro de las propias empresas a la
hora de comprar unas determinadas maquinarias, no
comprar una maquinaria sola y única, sino en un plan
global, ser un poco más exigentes a la hora de conceder las
ayudas.

Luego también había otras líneas, que correspondía por
ejemplo a Medio Ambiente, una línea de ahorro energético
a medio ambiente que ya pasaría a la Conselleria de Medio
Ambiente. Y promoción comercial e internacionalización es
uno de los puntos que por la experiencia que hemos visto
son la asistencia a ferias, a misiones comerciales, es algo
también que se va a intentar promocionar. Se está mirando
la experiencia de años anteriores y luego también está
previsto mantener reuniones con los distintos sectores
empresariales para que nos expliquen cuáles son sus
necesidades a la hora de definir, ya dentro de cada línea,
cuáles son los porcentajes o cuál es la ayuda que puede ser
por parte de la Conselleria. Y luego también se intentará
pulsar la opinión de todas aquellas empresas que han
solicitado ayudas al PRIB y cuáles son, un poco para que
nos sirvan como guía para el futuro; la futura normativa
realmente, pues, qué porcentajes o lo que era la tramitación,
pulsaremos la opinión tanto de las empresas como de los
sectores empresariales. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller. Gràcies, Sra. Grijalba. Sra.
Thomàs, en torn de rèplica té la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, potser pel to distès de
la primera intervenció, no ha entès quan jo li parlava del capítol
1, sobretot insistia en l'oferta d'ocupació pública, no tant en
l'augment de personal, sinó en allò de convertir els interins en
treballadors fixos. I fins a quin punt, dins aquesta política de
personal, que és evident que ja m'ha contestat, que no és un dels
objectius d'aquest Govern, allò que de qualque manera els
treballadors tenguin la possibilitat de tenir la feina fixa, a través
de l'oferta d'ocupació. Jo no sé si vostè coneix quin tant per cent
té d'interins dins la seva conselleria, però jo ho deia com un
aspecte que dins el capítol 1 que sempre hi ha queixes, que és
un capítol important, fins a quin punt la línia que el capítol 1
signifiqui ocupació pública, oferta d'ocupació pública amb
llibertat o amb igualtat d'oportunitats a l'hora de presentar-se a
aquestes places, sigui una línia general de tot el Govern. De
totes maneres entenc que és una línia general del Govern
balear, enguany no n'hi ha i, per tant, bé, ja ho discutirem en el
moment adequat.

Respecte a les preguntes concretes i a les respostes que se
m'han donat, hi havia un aspecte de tot el tema de la Direcció
General d'Agricultura, de l'electrificació i dels camins rurals,
etc., que és cert que hi ha una sèrie de partides, però el que no
se m'ha acabat d'aclarir és fins a quin punt això és una
continuació de la inversió fins ara, o si, perquè sempre ha
semblat que el tema tant de l'electrificació com de la millora
dels camins rurals és un gran objectiu, però fins a quin punt
això ha estat, avui per a l'any 97, es parla d'una inversió
determinada en base a una avaluació de les inversions anteriors
o si és senzillament un objectiu general amb una partida més,
però que no hi ha aquesta avaluació anterior. Això era el que jo
demanava.

I una cosa que no havia parlat perquè amb les presses se
m'havia passat i que esper que tengui possibilitat de
respondre'm, és el tema del foment de l'agricultura ecològica.
He vist la quantitat exacta que surt als pressuposts, si això vostè
ho considera una partida suficient o si ho troba una partida més
que s'ha de posar cada any, però que realment, des del nostre
punt de vista, és totalment insuficient.

Tant respecte del Pla de comerç com al Pla de
reindustrialització entenc perfectament la resposta dels
directors generals, però el que igualment em queda en l'aire, és
fins a quin punt aquest gran objectiu de la conselleria, i que té
la seva repercussió pressupostària, ve donada per una avaluació
de tot el que s'ha fet fins ara. És evident que es parla que fins
ara s'han fet unes normes àmplies, molt dedicades a façanes,
ajut als minoristes; dins aquest Pla de comerç i dins aquest
seguiment, que evidentment acaba dins aquest exercici, però
que per elaborar el pressupost del 97 qualque cosa tenen i,
mínimament, ens han donat quatre línies generals; el que
volíem era que es pogués veure que la inversió del 97 va
orientada cap tot allò que s'ha vist que fins ara no ha funcionat;
que, per tant, quan es parla de cadenes de comerciants, etc., o
sigui, grans objectius, però el tema d'ocupació, el tema de
millora del petit comerç front a les grans superfícies, tot això ha
estat un objectiu d'aquest pla de comerç i quina avaluació es té
en el mes de novembre del 96, essent conscients que el final
serà el desembre, però com per elaborar els pressuposts del 97
en base a tot allò que es veu que fins ara ha estat una mancança.

El mateix diria del Pla de reindustrialització. Evidentment,
acaba enguany, quina avaluació tenen com per poder dir, a
partir d'ara totes aquestes mancances les orientam cap aquí
i tot allò que ja hem cobert ja no ho tocarem més. De totes
maneres en el que insistiria és que avaluacions, seguiments,
tot això, millor si al final tenen un informe resum de tot això
i ens ho passen als grups parlamentaris, per a nosaltres
entendre per on van ara les inversions i per què s'intenta
solucionar amb mancances o si, senzillament, són els
objectius generals i no es detecten les mancances que
s'hagin pogut veure amb aquests plans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, torn de
contrarèplica, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, quant al tema d'oferta
d'ocupació pública, ja ho ha dit vostè, és una política
general del Govern i correspon, en concret, a la Conselleria
de Funció Pública, i jo normalment les formes procur
guardar-les sempre i procur, en el possible, no pronunciar-
me sobre temes que són competència de companys meus.

Respecte, quan parlàvem d'agricultura, el tema de
camins i electrificació; efectivament és una inversió
continua que s'està fent i és clar que s'ha de fer en funció del
que hi hagi, en funció d'una valoració anterior; de fet li puc
explicar que la Direcció General d'Indústria està elaborant
ja els estudis respecte a un pla d'electrificació rural. Perquè
si, per exemple, com deia a la meva compareixença, a
Menorca l'electrificació rural, amb totes les deficiències que
pugui haver-hi, està amb millor situació que, per exemple,
Mallorca o Eivissa, ens fa llavors a l'hora de valorar les
inversions a cada lloc, com ho hem de fer; ja que hem parlat
de Menorca, doncs el punt primordial de Menorca seria que
com àrea grossa que està sense electrificació, tenim la zona
(...) tenim Cala'n Porter i llavor hi ha petits punts aïllats que
també s'hauran de cobrir. Però és que si vostè se'n va a
Mallorca, o si va a Eivissa, es trobarà amb zones molt mes
grosses que tenen aquesta mancança. Aleshores, jo crec que
per fer-ho d'una manera ordenada i perquè avui no tirem una
línia cap a un costat i llavors resulta que demà n'hem de fer
una altra al seu costat paral•lela per manca de previsió, hem
de tenir unes idees bàsiques del que hem de fer, i a partir
d'això desenvolupar el que hi ha.

Per això li dic que sí, efectivament, ara, si em demana si
hi ha 25 documents sobre això, doncs no. Si vostè prepara
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un pla d'electrificació rural o unes directrius de com hem de
continuar, sempre es fa en base al que hi ha, i això, amb les
dades que tenim a la conselleria que ens arreglam bastant bé.

Respecte al foment de l'agricultura ecològica, per a mi és un
tema important, clar que és un tema important. El que passa és
que cada cosa ha d'estar al seu lloc, avui en dia l'agricultura
ecològica és una oferta, per utilitzar la terminologia turística,
complementària a la nostra agricultura i una oferta
complementària molt important i a més rendible; que això
podem dir que hi ha pocs llocs o pocs subsectors dins el sector
de l'agricultura que puguin dir que els va bé, i que en aquest
moment la demanda és superior a l'oferta. Però per entrar una
explotació a la categoria d'explotació ecològica necessita un
temps, per tant, no es tracta tant de fer grans inversions, sinó
d'anar preparant poc a poc aquest terreny i mantenir-lo dins uns
límits, de manera que no ens sobrepassi l'oferta, la producció
ecològica a la demana que hi ha. Gràcies a Deu, amb aquesta
qüestió, no d'una manera molt grossa, però cada any va
augmentant la demanda, si nosaltres sabem mantenir-nos bé i
anar augmentant també d'una manera lenta aquesta oferta
beneficiarà un sector important.

Jo crec, com li deia al principi, miri si vostès em demanen
sempre li pareix bé aquesta partida, no; jo en voldria molts més,
però jo crec que hem d'ordenar els pressuposts segons els
ingressos que tenim i llavors hem de prioritzar, escolti, és que
no tenim més remei, no tenim cap maquineta de fer sous que
ens permeti donar tot el que necessita tothom.

El mateix li dic tant del Pla de comerç com del Pla de
reindustrialització. Molts objectius que vostè ha sentit exposar-
me tant en agricultura com en comerç, un d'ells, tal vegada en
el que més insistim, associacionisme, que s'ajuntin tres o quatre
empresaris per intentar abaratir costs, per lluitar i defensar-se,
si estam parlant de comerç front a les grans superfícies. I això
és molt reiteratiu, perquè és una de les mesures que més costa
i que menys s'hi va, però que tots sabem que és una de les més
important. Aleshores, clar, faig la mateixa referència del que
parlava d'agricultura; efectivament, la Direcció General de
Comerç viu dins el món del comerç, per tant, té els seus
contactes, comprova, cerca, estudia i, a la vista de les dades que
tenim i que ens vénen i moltes vegades de comprovar les ajudes
com es donen i les que es fan realment i les que llavors, al final,
es rebutgen, ens n'adonam de per on és que millor podem actuar
i si importa comparant amb els altres, és a dir, què és el que es
fa fora i què és el que a nosaltres ens pot moure.

De totes maneres, jo crec que és interessant i supòs que per
vostès encara millor, que remetem, i jo no tenc inconvenient en
enviar, així com estan redactats, un informe resum dels plans de
comerç i de reindustrialització a les Balears. Fins i tot, si volen,
doncs els podem debatre un dia amb una compareixença, però
no tenc inconvenient a enviar-los aquesta documentació. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila
i Pons.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Agrair, en primer lloc, la
presència del conseller, com han fet els altres portaveus que
m'han precedit en l'ús de la paraula i del seu impressionant
staf que l'acompanya.

Jo començaré, al contrari del que han fet els portaveus
que m'han precedit, manifestant que des del PSM voldríem
que aquesta conselleria tengués per al 97 moltíssim menys
pressuposts del que té vostè per gestionar enguany, i no
s'asusti cap diputat, no s'asusti el conseller evidentment,
vostè sap Sr. President que una de les feines de l'oposició és
dur el capteniment de quin és el nivell de compliment o
incompliment en aquest cas de les propostes o dels
programes o de les promeses del Govern i estam davant un
incompliment flagrant d'un dels compromisos que el Govern
es va comprometre dur a terme amb el Parlament. La
previsió, vostè se'n recordarà perfectament, perquè li he
retret més de dues vegades, era que dia 15 de maig d'aquest
any, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears hagués aprovat ja una proposta d'atribució de
competències en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca als
consells insulars que, previsiblement, segons el calendari
que es va fer aprovar per la Comissió Tècnica Interinsular
i després es va reafirmar per part del Plenari del Parlament
a un debat general, dia 1 de gener de l'any 1997 havia
d'entrar en vigor. Hem d'entendre, per suposat que dia 1 de
gener del 97 no entrarà en vigor, el Govern no ha aprovat de
cap manera una proposta que es pugui dur a debatre a la
Comissió Tècnica Interinsular. Però, a més a més, hem
d'entendre, hem d'interpretar de la lectura atenta dels
pressuposts que vostès ens envien, almanco de la literatura
que acompanya els pressuposts, que no es fien de cap
manera que dins l'any 1997 pugui entrar en vigor una
atribució de competències en aquesta matèria als consells
insulars.

Com que aquest diputat que els parla i el seu grup ha
defensat que no només era agricultura, ramaderia i pesca,
sinó també la gestió del Pla de modernització del petit
comerç i del Pla de reindustrialització que s'havien de
transferir als consells insulars, nosaltres l'hauriem despullat,
literalment, de pressupost i de competència, en favor dels
consells insulars. Valgui açò com una qüestió primera per
entrar en olivetes.

I em permeti que sigui telegràfic quant a les preguntes
que li formularé, perquè entenc que a la seva compareixença
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per explicar la seva política ja va definir, d'alguna manera, els
grans trets de per on aniria la seva actuació política de la seva
conselleria, moltes preguntes ja s'han fet; per tant, definir
qüestions molt concretes i a programes molt determinats.

Programa 5311, millora d'infraestructures agràries, ens
interessa definir qüestions concretes, millora de camins rurals,
no la quantitat; n'ha parlat vostè, ens interessa definir
prioritzacions, amb quines prioritats. Es farà simplement a
petició d'ajuntaments o el Govern tendrà una política concreta
per aplicar prioritzacions? Es donarà prioritat a aquells camins
que condueixin de ver a un major nombre d'explotacions
agràries o a camins a través dels quals, de manera emboscada,
s'accedeix a urbanitzacions, clandestines de vegades, bé, no
legalitzades ni legalitzables com succeeix en algun cas a l'illa
de Menorca? 

Accessibilitat cap a nuclis urbans. Ens agradaria que definís
aquesta actuació. Accessibilitat a nuclis urbans, està en el seu
programa d'actuacions, que la definís: com es durà a terme, a
través de quin programa, concreció.

Racionalització i optimització de l'ús de l'aigua: quines
obres tenen previstes a cada illa? Inversió parlen, concreta amb
optimització, nous sistemes de rec, saben ja quins, de quina es
promourà aquesta utilització de nous sistemes de rec, s'invertirà
una quantitat concreta en utilització d'aigües depurades; vostè
sap que en aquests moments hi ha una illa en la qual s'utilitzen
zero litres d'aigua, almanco, legalment parlant, amb rec d'aigües
depurades, amb rec agrícola?

Es fomentarà la terciarització de la depuració, per tant?
Abastiment d'aigua per al ramat, estam parlant d'aquesta
actuació concreta, s'ha duit alguna actuació a l'illa de Menorca
en matèria d'abastimen d'aigua per al ramat: quines actuacions
pensen dur a terme i com estaran pressupostades? Quina
quantitat s'hi destinarà?

Electrificació. Ha pensat en la possibilitat de sistemes
alternatius, perquè fins ara s'ha fet molt poca feina en aquest
sentit; s'estan acabant segurament les grans zones pendents
d'electrificar i si hem de parlar d'explotacions aïllades,
segurament que les energies alternatives, podrien, combinades
segurament, podrien donar una sortida interessant. Quina
quantitat concreta hi destinarà?

Millora de l'habitatge rural. Nosaltres som dels que pensam
que s'ha de fer un esforç seriós, i vostè ja ha dit a través de quin
sistema es faria, a través de l'adaptació d'un decret concret del
qual vostè ha parlat, existent a nivell de l'Estat; però, amb
quines mesures de control per tal que no s'aprofitin els que
simplement volen millorar l'habitatge perquè deixi de ser rural,
perquè passi a ser una altra cosa.

Pla de desenvolupament a zones rurals, programa 5312. És
un programa que m'interessa moltíssim, Sr. Conseller, potenciar

els processos de producció i comercialització dels productes
de qualitat, aquest és el bessó d'aquest programa. Quines
actuacions concretes pensen dur a terme, Sr. Conseller, per
millorar els processos de producció? Què hi destinaran?
Saben ja quines coses promouran? Està parlant d'abastiment
de costs de producció, per exemple? Com? Per sectors, de
manera horitzontal; es faran actuacions verticals sector per
sector?

Millora de sistemes de comercialització. I aquí sí que
voldríem el detall, Sr. Conseller, sap que aquesta és una de
les grans preocupacions que ha mostrat el nostre grup. Com,
què faran per millorar la comercialització? Aquest foment
de l'associacionisme agrari, potenciant què? Cooperatives de
segon i tercer grau essencialment; considera que n'hi ha
prou de primer grau? Vostè ha posat l'èmfasi, quan ha parlat
d'associacionisme, en la necessitat d'agrupacions de compra
de béns. Jo m'atreviria quasi a dir que hi ha una suficient
estructura de cooperatives de primer grau a les nostres illes,
tal vegada exceptuant les que vostè va apuntar com a
possibles d'utilització en comú de maquinària o fins i tot de
producció, cosa en la qual coincidirem, encara que des d'una
certa actitud de desconfiança o de pensar que era molt
difícil que es poguessin dur a terme, ateses les experiències
que han existit fins a aquest moment.

Nous cultius. També se'n parla, foment de nous cultius.
Quins? Vostè sap que els cultius que existeixen a les illes
molts d'ells han vengut condicionats pel sòl, la poca
profunditat del sòl, la pluviometria, el vent; qüestions fins
i tot com el fenomen de l'aerosol Marí a l'illa de Menorca
que fa que davant una tramuntanada forta l'illa sencera
quedi coberta de sal i açò impedeixi que els cultius de fulla
ample, que les plantes de fulla ample puguin subsistir i es
vegin sotmeses a una metereologia que les perjudica
clarament. Quins nous cultius per aconseguir i quines
qüestions.

Em preocupa, Sr. Conseller, que es vulguin aixecar
falses expectatives perquè quasi sempre solen ser
perjudicials per a tots els sectors. I hem de recordar aquí
aquella promesa del Sr. Morey en el seu moment, treta amb
bombó i platet de parlar de cultius d'oleaginoses per fer
energia, per fer energia elèctrica concretament, no, per fer
fuel-oil o una cosa així, no me'n record exactament, però per
produir energia; que després a fracassar estrepitosament i
que va deixar bocabadats la major part del sector. Per tant,
quins nous cultius, en base a què es plantegen?

Diversificació. Quan parla de diversificació dels
ingressos o de les rendes agràries parla sols de dues coses:
turisme rural, i açò ja em posa la pell de gallina, Sr.
Conseller, no parla d'agroturisme, parla de turisme rural, en
el qual no hi ha l'exigència que s'hagi de coexistir amb una
explotació agrària; quins ajuts pensa destinar a aquesta
qüestió i foment de l'artesania. Què vol dir fomentar
l'artesania com una renda complementària als agricultors, de
quina artesania estam parlant.

Sr. Conseller pensen abandonar d'una vegada per totes
aquell programa que el Sr. Morey va considerar estrella de
la seva conselleria, OTI, les Otis, Operació Territorial
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Integrada que va aixecar expectatives també a un moment
determinat a alguns pobles de les illes?

Una altra concreció Sr. Conseller, estudis. Jo he dit moltes
vegades que sembla que ja ho hauríem de tenir tot estudiat,
atesa la gran quantitat de diners públics que han dedicat a
estudis que després han tengut una utilització, com a mínim,
precària; o una rendibilitat també precària. Ens va arribar l'altre
dia un estudi del sector lleter de les Illes Balears, una de les
conclusions, tal vegada la més fonamentada, i en la que posava
més èmfasi, era la de tendir que a l'illa de Mallorca hi hagués
una central única lletera, la qual cosa evidentment està
totalment enfora de la política que ha impulsat el Govern fins
ara o, almanco, dels fruits que aquesta política ha donat.

Industrialització agrària, Sr. Conseller. Jo crec que aquest és
un tema importantíssim, tal vegada el bessó del problema o de
la sortida per als problemes del sector agrari. Parlen de creació
de noves indústries, amb quina perspectiva, indústries de
transformació de quins productes agroalimentaris. Quines
actuacions concretes té previstes i concretament, Sr. Conseller,
al sector lleter. Es preveu d'una vegada per totes crear noves
indústries que concentrin productors, per exemple, formatgers;
s'està plantejant seriosament la concentració de les indústries
existents.

Ens ha parlat, Sr. Conseller, d'una actuació de suport, ho ha
dit així, de l'accés dels joves a l'explotació de la terra; m'ha
agradat la forma sibilina d'explicar-ho, nosaltres hauríem parlat
de la propietat de la terra, però és evident que el vocabulari no
és el mateix. Com, què pensa dedicar-hi; quina serà l'actuació;
tornam parlar d'aquell banc de terres que en el seu moment es
va plantejar aquí en el Parlament i que va rebre el suport de
tothom; s'incrementaran els ajuts que en aquests moments tenen
els joves agricultors per accedir a la propietat de la terra?

Suport de l'associacionisme, li hem dit més de dues vegades
també; el gran drama de l'Administració autonòmica és que en
un moment determinat va promoure la creació del
cooperativisme de segon grau a les Illes Balears, i que, després,
el va deixar morir per inanició, simplement li va retirar tots els
ajuts. Jo crec, des d'una actitud de revenja contra certes
crítiques que des d'aquest sector organitzat havien sorgit
respecte de la política agrària que s'impulsava a un moment
determinat; però el fet és aquest se'ls va deixar morir per
inanició. Es parla que enguany hi haurà un creixement, el 100%
crec que he sentit, i estam parlant de 27.500.000, i segons les
actuacions, segons la literatura que acompanya el projecte de
pressupost, aquest hauria de ser l'element clau perquè
funcionàs, per dinamitzar el sector agrari. Es conformarà amb
açò?

Millora de races, foment de la genètica. Amb quin limit
tendrà en compte, Sr. Conseller, que la millora genètica del
bestiar vacum, per dir el que en aquests moments té més
problemes o que és el més sensible, ha de tenir un límit, estar

condicionat per problemes sanitaris de maneig i de
l'alimentació. Sap vostè que a un moment determinat
aquesta precarietat arriba a fer tombar cap a una vaca
excessivament productiva, però que necessita una
alimentació molt especial, deixa de ser rendible. Fins quines
limitacions, quina política impulsaran?

Pesca, esculls artificials, i el seguiment Sr. Conseller?
Simplement faran un nou pla d'instal•lació d'esculls i
deixaran de fer el seguiment com tantes vegades hem
criticat? Reserves marines, ha parlat d'un estudi; sols un
estudi o s'avançarà ja aquest any en creació d'una, de fer les
primeres passes per a aquesta creació d'una xarxa de
reserves marines a la nostra comunitat autònoma, vostè ha
parlat d'un estudi simplement.

No parlarem de Seamasa i es Carnatge. Jo crec que és
cert que hi hauria de comparèixer vostè i parlar-ne molt
seriosament, però de cultius marins, ni una paraula. I
aquella revolució del neolític, del pescador que es
transformava en ramader, se'n recorda?, tantes vegades com
n'hem parlat. S'impulsara la creació de cultius de peix, per
exemple? Tenc respostes de la seva conselleria que em
diuen que podrien ser rendibles, ho continuen pensant?
Quins cultius? Des de la conselleria es durà a terme aquella
proposta que en un moment determinat hi va haver de
procurar l'alevinatge, que tal vegada (...) dèficit que tenen
les empreses de cultius marins..., marí, bé, de cultiu de peix
a les Illes Balears?, i de marisc, tenen activitats previstes de
foment dels cultius marins en marisc?, quines
concretament?, quin pressupost pensen destinar-hi?

I deixem agricultura per entrar breument en comerç.

EL SR. PRESIDENT:

Jo li agrairia que acabàs, s'ha passat ja bastant del temps
que tenia previst.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sembla que no pot ser, Sr. President, però seré molt
breu. Li ha fet una pregunta l'anterior portaveu, si partien
d'una diagnosi del sector per incidir en el canvi del pla de
modernització del petit comerç. Vostè sap que hi ha zones
on s'ha actuat de forma molt més petita, per exemple a
Eivissa i Formentera (...) manco actuacions, manco resposta
del sector. S'han demanat per quin motiu?, i pensen induir
el sector que hi respongui d'una forma més activa?

De política industrial, simplement dues pinzellades.
Nosaltres hem de divergir de vostè quan parlava de la
política de sòl industrial. L'abaratiment del sòl industrial, és
cert que ha de ser una prioritat del Govern, però no
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qualsevol sòl industrial, no a qualsevol zona, la conselleria ha
de donar prioritat a quines zones hi ha realment més demanda,
perquè hi ha indústries que no es volen..., no es poden crear
segments a qualsevol zona de la Comunitat Autònoma, sinó que
s'han de crear a llocs molt determinats on precisament el sòl
industrial és més car que el sòl de primera línia de la mar, i
vostè sap que és així perfectament. Es prioritzarà d'aquesta
manera?, es deixaran de promoure la creació de nous polígons
industrials, que semblen no acabar mai, fins que creix de forma
desorbitada l'existència de sòl industrial que després no
s'aprofita, emperò que ha exigit inversions per part de
l'Administració.

D'opoeració internacional, n'ha parlat molt poc també i és un
tema que m'importa molt. La necessitat de trobar partenaires,
de trobar socis per part dels empresaris de les Illes Balears a
l'hora de poder comercialitzar els seus productes, és un element
absolutament vital. fins ara han fet petites cosetes, una festa,
que va costar una milionada el resultat de la qual encara no
sabem massa bé i poques..., una festeta que varen organitzar fa
dos anys, i poques actuacions més. Nosaltres voldríem
concreció. L'informe que va fer la Unió Europea respecte dels
problemes de les pimes a la perifèria de l'Europa comunitària se
centrava en els problemes de la comercialització i en les
dificultats que tenien les petites i mitjanes empreses de la
perifèria d'Europa per accedir a les xarxes de comercialització,
amb tot el que açò implicava, i recomanava que els estats
membres, en aquest cas també les comunitats autònomes,
donessin prioritat a l'hora d'entendre que hem de cercar socis
que ens hi permetin accedir.

Dues preguntes molt concretes d'empreses públiques, Sr.
President, i acabam. No creu, Sr. President, que hi ha una
empresa pública, Semilla, de la qual perfectament es pot
prescindir, que el  sector organitzat i concretament la Unió de
Cooperatives Agràries podria dur a terme, ajudada des de la
conselleria, la major part de les actuacions que duu a terme
aquest empresa i, per contra, no creu que hi ha una empresa que
és perfectament imprescindible que estigui dins la seva àrea,
que és Ficobalsa, creu que té sentit que ara que la política
referida al sector productiu per excel•lència, sector primari i
sector secundari, indústria i agricultura i comerç, està
concentrada en una sola àrea, en una sola conselleria, la política
firal depengui de Presidència?, creu que té algun sentit? És una
pregunta política, Sr. Conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Moltes de gràcies. Excepcionalment,
procuraré ser breu i seguir la tònica de tots els portaveus menys
d'un. De tota manera, he d'agrair al Sr. Orfila que m'hagi fet tan
poques preguntes. Miraré de contestar-ne algunes, les altres, en
el moment que siguin tan concretes, passaran als directors
generals.

Tema transferències. Efectivament, no s'han complit els
terminis, però recordarà el tema de les transferències
d'agricultura als consells insulars. com dic, no s'han complit els
terminis, però també recordarà que a la meva compareixença jo

no vaig dir que el primer de gener les tendrien ja els
consells, i vaig dir que era un tema en el qual no volia posar
data perquè no volia faltar a la meva paraula. Per a mi, com
més aviat les tenguin, millor; ara, s'han de fer, i si em
demana data, ja sap, ho he dit sempre i ho mantenc, no la hi
daré. De tota manera, que els pressupostos contemplin
aquestes dotacions per a cada competència, no ho ha de
trobar estrany, entre altres raons perquè tant si són de la
conselleria que jo regent com si passen als consells, seran
les mateixes, és a dir, que estiguin en els nostres
pressupostos, i no podríem deixar-les desproveïdes si no
tenim la llei redactada i en el Parlament. Supòs que ho
entén.

Millora de camins rurals i d'infraestructures agràries. Els
camins rurals es regeixen per la normativa que hi ha
publicada de la Comunitat Autònoma i en concret per un
decret, primordialment, de l'any 94, no en record el número,
però que l'altre dia hi feia referència en la Comissió
d'Economia i també n'he feta alguna en el ple. Ho dic per
situar-nos més bé. Vostè sap que aquest decret no
contempla que es faci oferta pública, sinó que va a instància
d'ajuntaments. I d'aquest decret mateix, si mal no ho record,
a l'article 3 o 4, no sé el número de la normativa, dins
aquesta normativa, com dic, s'hi estableixen una sèrie de
prioritats, que són les que ens han de guiar per prioritzar
aquests camins. És clar, Sr. Orfila, que a nosaltres no ens
pareix bé que es facin camins per dur a urbanitzacions, els
camins rurals són això, camins rurals, i intentarem en la
mesura del possible que això es mantengui. El que sí que li
he de dir és que es tramitaran a la conselleria els projectes
que vagin presentant-se pels ajuntaments, que els mateixos
ajuntaments hi donaran prioritat, i que fins i tot hem fet, que
era costum en els consells insulars, primordialment en el
d'Eivissa, que es feia a través de l'encomanda de gestió i de
la comissió mixta. també li  dic i ja li ho avanç que amb la
Mancomunitat del Raiguer hi ha un acord verbal quant a
proposar als batles de la Mancomunitat del Raiguer que en
lloc d'atribuir i finançar ajudes i convenir les ajudes dels
camins directament als ajuntaments, ho féssim amb la
Mancomunitat, tampoc no tenc (...),. és a dir, es farà
d'aquesta manera. I és clar que s'haurà de prioritzar, però,
com ja li dic, la priorització anirà pel decret i, en el cas de
la Mancomunitat, serà la Mancomunitat que ho faci.

Ús de l'aigua i nous sistemes de reguiu. Sí, hi tenim
inversions, en reguiu. Per a mi és molt important, i crec que
en parlàrem a la compareixença, la utilització de les aigües
depurades per regar; de fet, enguany tenim previst actuar de
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la següent manera: a part que el projecte de la Conselleria seria
unificar, és a dir, tenir un pla d'utilització de les aigües per a ús
agrícola i englobar les aigües que no són depurades amb les que
sí, pel que fa al punt concret de les aigües depurades,
continuarem el Pla de reutilització de les aigües depurades i
intentarem que de les depuradores no es vagi l'aigua a la mar,
sinó que se'n vagi a regar. Hem de ser conscients que
normalment les depuradores que tenen més cabal d'aigua són
les depuradores que precisament estan lluny, excepte algunes
excepcions, de les millors zones de cultiu o de les millors zones
on es podria aprofitar aquest reguiu, per què? Perquè aquestes
depuradores cobreixen els nuclis urbans, primordialment els
turístics, i la zona de conreu més bona està a l'interior,
aleshores, això fa que (...) esforç pressupostari important, i la
previsió que hi tenim nosaltres és enguany dedicar-nos a
potenciar una o dues àrees de reguiu importants a cada illa. A
Eivissa en concret la idea és potenciar la franja de reguiu de
Santa Eulària, que és on hi ha la bassa de regulació, iniciar els
estudis per a la depuradora de Sant Antoni, però enguany
d'inversions, excepte aquestos estudis, si els fem, no hi haurà
una altra cosa a Sant Antoni. M'interessa potenciar bé la zona
de Santa Eulària, tal vegada fer-la créixer, perquè hi ha bastant
d'interès a una parròquia de Sant Joan, que és sant Llorenç, que
està molt a prop de santa Eulària o d'aquesta zona, a estendre-hi
la utilització d'aquestes aigües, i a partir d'aquí, llavors anar-la
estenent a la resta de l'illa. De Mallorca, ho sent molt, no li puc
dir les depuradores que hi tenim previstes perquè no me'n
record, però tal vegada el director general les hi podrà dir. De
Menorca, dues, Sant Lluís i Ciutadella, i crec que a Sant Lluís
s'hi fa una feina la mar de bona, no hi ha concessió en aquest
moment de les aigües, efectivament, però s'hi fa una feina la
mar de bona, i es tractaria d'optimitzar encara més la utilització
d'aquestes aigües, estam en contacte amb l'Ajuntament de Sant
Lluís, fins i tot amb els dos pagesos que utilitzen aquestes
aigües. 

Jo crec que també hem de tenir en compte una cosa, miri, és
molt fàcil dir aquí que hem d'utilitzar d'immeidat totes les
aigües depurades per regar, això és molt fàcil, perquè s'utilitzen
aquestes aigües, a part dels estudis tècnics i de les mesures i
inversions  que s'hagin de fer, el primer que hem de fer és que
els pagesos estiguin convençuts d'utilitzar aquesta aigua, això
és el primer que s'ha de fer. Per tant, jo crec que si a cada illa hi
ha una zona, en podem dir zona pilot, que podem posar
d'exemple als altres, a la resta del sector, agrícola, com a
exemple, com dic, de reguiu i d'utilització d'aquestes aigües i
que la gent la pugui tenir com a referència, amb això farem
molt més que gastar-nos sous d'una manera indiscriminada a
totes i cada una de les depuradores. Per tant, jo esper que en
una sèrie d'anys, d'una manera continuada però ferma i sense
pausa, estendre tot aquest sistema de reguiu a totes les
depuradores o a tots els centres de depuració que hi hagi a
Balears, però jo crec que no es tracta de córrer molt, sinó de fer
les coses ben fetes i no actuar per imposició; si vostè ho vol, jo
puc treure demà un decret que obligui tothom a fer això, però
això no soluciona res, s'ha d'actuar des del convenciment, i els
primers que s'han de convèncer són els propis pagesos.
Efectivament, hi haurà algunes zones per a les quals s'haurà de
pensar en la depuració terciària de l'aigua, per què? Perquè o bé
les condicions de la terra, del subsòl, millor dit, no l'accepten,
la depuració secundària, i s'hi ha de fer la depuració terciària,
maldament els cultius sí l'acceptassin, com poden ser arbres o
farratge, hi haurà zones on també s'haurà de fer la depuració
terciària perquè els cultius no l'admeten, però hi haurà zones
que no, que a la millor perquè la terra reuneixi les condicions
adequades i els cultius que es pretenguin fer en aquesta zona no
ho indiquin, no importarà fer aquestes depuracions, és una
qüestió que s'haurà d'estudiar, com s'ha de tenir i potenciar el
laboratori de qualitat de les aigües, perquè també hem
d'entregar al pagès l'aigua, encara que sigui depurada, amb un
nivell de qualitat òptima, i continu, el que no pot ser és que hi

hagi davallades i pujades en la qualitat de l'aigua perquè
llavors destrossam els mateixos cultius.

Electrificació rural. Bé, efectivament, s'hi contemplen
els sistemes alternatius, però quan vostè té una zona
important, és difícil que hi anem amb això. De tota manera,
la Direcció General d'Indústria hi treballa i hi continuarà
treballant, però hem d ser conscients que avui en dia, quan
estam parlant de sistemes alternatius, és molt polit sortir i
dir que en el camp, energia solar i tot funciona perfecte, i a
la millor ho fem perquè algú de nosaltres té una caseta on
passa els caps de setmana i amb una plaqueta petita
funciona la televisió, etc., i això no és així, i vostè ho sap.
Jo crec que hem de ser conscients que els pagesos a la
millor han de posar la munyidora en marxa, han de fer servir
la rentadora i han de fer servir altres maquinàries elèctriques
que qui hi passa les vacances o qui no és pagès no la fa
servir perquè hi està dos o tres dies, allí, i en canvi no és el
cas d'una persona que hi viu i que hi té la seva professió, en
el camp, i jo crec que això s'ha d'agafar amb molt de
respecte i prevenció i amb molta prudència, no podem dir:
ara, per decret, tothom a buscar energies alternatives. I amb
tot això n o li estic dient que s'hagin de rebutjar, simplement
li dic que hi hem d'anar amb peus de plom, jo crec que hem
de ser prudents perquè de moltes d'aquestes coses va molt
bé poder fer propaganda, tothom es posa medalles, és a dir,
nosaltres som uns grans artistes, crec, sinó m'hi equivoc,
que en qüestió de metres quadrats de plaques solars som la
comunitat autònoma que més n'hi té, podríem sortir aquí
amb estadístiques que realment ens posarien al davant de
tot, però, miri, a mi m'agrada fer les coses el més ben fetes
possibles, i on hem d'anar és al fons de la qüestió, és a dir,
no es perdran de vista aquestos sistemes, qualsevol sistema
d'energia, sigui alternatiu o sigui el típic elèctric, s'ha de fer
tenint en compte l'ús que ha de tenir i els beneficiaris que
l'han de rebre.

Millora de l'habitatge rural. Comentava que aquestes
millores anirien incloses dins el decret de millora
d'estructures agràries. Per accedir al decret d'estructures
agràries, la primera condició és ser pagès, és a dir, que hi
quedaria clar que no és per millorar el xalet de cap de
setmana o aquestes coses.

Respecte de millora de foment de cultius, hi ha fortes
expectatives. Amb el que he explicat fins ara, s'haurà adonat
que hi ha qui té interès a presentar grans coses i grans
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programes i viure de cara a la galeria, jo no, jo procur ser
bastant més discret, i m'agrada que les feines que es facin, les
farem el més ben fetes possible, no alarmar ningú, perquè
aquest és un món, i més dins la política, on és molt fàcil treure
grans expectatives que llavors quedin en res, més val tal vegada
començar a poc a poc i no parlar-ne massa o fer-ne massa
propaganda i pegar massa fort i que a poc a poc, per la
consistència de les obres, anem endavant i s'acrediti que,
efectivament, els programes que es presenten són adequats.
Amb tot això, estic convençut que quan parlam de nous cultius,
les finques d'expperimentació agrària moltes vegades iniciaran
cultius que llavors no resultaran bons i que no es tiraran
endavant, però significa això que s'hi duu una mala política? Jo
crec que no. Hem d'experimenar i buscar quins són els cultius
que d'alguna manera ens permeten treure..., quan parlàvem de
l'agricultura ecològica fa un moment, és a dir, és la solució per
a tots els pagesos? No, però sí que és la solució per a una part,
i mentre anem fent i canviant, és una de les possibles sortides
que puguin tenir els pagesos (...) que es diversifiqui la
producció. No tot, si hem deixen dir-ho així, han de fer
ametllers i garrofers, tal vegada en terra seca s'hi pot sembra
atzavara i funciona. Per aquí és per on d'intentar sortir.

Si abandonam les otis, ja no són competència meva, tal
vegada és una bona notícia  per a vostè. Per tant, prompte o a
partir de gener, perdoni, des de juny, aquesta conselleria no
gestiona otis. Sí estic tancant els contractes que hi havia, tancar
els expedients que estaven en curs des de juny fins a final d'any,
però a partir d'ara ja no duré otis..

Em parlava vostè de la concentració d'indústries i ha fet una
referència a les empreses o a le formatgeries menorquines. Jo
sempre ho he titllat d'exemple, és absurd, i ho dic amb tot el
respecte per a les explotacions agràries menorquines, que un
senyor, sigui propietària de dues, tres o quatre finques i que a
cada finca hi tengui una formatgeria, perquè a la millor els
majorals, els amitgers o com en vulguin dir, els pagesos, no
s'entenguin i hàgim de repetir la inversió. Jo crec que això no
ha de ser així, no a la millor necessàriament s'haurien d'agrupar,
però sí que els serveis en comú és una de les millors solucions
que hi ha per abaratir costos, tant en maquinària com en
instal•lacions com en gestió. Vostè ho va agafar amb
desconfiança, però desconfiança perquè considerava, si no m'hi
equivoc, que era un tema molt difícil, i és veritat, pot pensar
que allò fos fàcil, jo ja no en parlaria, d'això, perquè ja estaria
solucionat, és així; ara, què fem, deixar-ho estar perquè és
difícil o ens hi posam i com més abans comencem, abans
acabarem? Crec que com a idea, en el sistema de reguiu és
necessari que a cada zona, a cada illa, si vol, hi hagi un
exemple, un punt de referència, i n'hi ha alguns, però no n'hi ha
prou, a Mallorca n'hi podem trobar, a Menorca també, hi podem
trobar empreses formades per pagesos que s'han juntat i els va
bé, a alguna d'elles també ha anat malament, no ens hem
d'enganyar. Si aquí venguéssim a parlar només que cada cosa
que es preveu hagi d'anar perfecta, per l'amor de Déu, quina
feina tendrien, vostès? No és així, ja saben com van les coses,
és a dir, hi ha molts de projectes que amb l'esforç de tots i amb
la bona voluntat de tots van i n'hi ha alguns que no.

Accés de jovens a les explotacions agràries. Vostè sap
que la llei de juliol de millora d'estructures agràries
contempla una sèrie de beneficis fiscals, que en aquest
moment no es poden dur a terme perquè falta la qualificació
d'explotació prioritària, que això serà un decret que va
conjunt o que complementa el Decret de millora
d'estructures agràries, i per tant, aquí crec que hi tenim
qualque cosa important d'ajuda, i si partim de la base que les
ajudes a l'accés de la propietat o els beneficis fiscals van
fins al 90% de l'impost, és a dir, de la quota a pagar, crec
que és una quantitat important, tenint en compte el que avui
s'està pagant per successions. També el decret d'estructures
agràries preveu ajudes per a l'accés a les explotacions. Per
tant, estam en les mateixes, les dotacions hi són, fixi's vostè,
quan començàvem al principi, que parlava que tenim una
dotació de 7.000 milions de pessetes al pressupost de la
Comunitat, he vist per aquí algun diputat que tenia cara de
satisfacció, bé, alguna vegada són sous. Llavors comença a
veure totes les activitats que s'han de fer i ens trobam que
ens en queden pocs, però hi són.

Tema d'esculls. S'han de fer els seguiments que
pertoquen, però jo crec que amb les dades que en tenim,
dels esculls de producció, en aquest moment el nivell no és
tant d'augmentar-los i sí de protecció. De tota manera,
enguany no hi haurà una inversió espantosa, hem de dir-ho
així, en esculls de protecció, per una raó, que primerament
s'han de determinar les zones, hi ha d'haver uns estudis
preliminars i s'han de determinar, i com que moltes de
vegades aquestos esculls es posen en aigües que no són
interiors, en aigües... i ara que no hi és la Sra. Munar, ho
podré dir, en aigües nacionals, llavors, això implica també
l'accés amb el ministeri i que es tramiti una concessió, vol
dir que ens retarda o necessitam un temps per determinar-
ho, pensin que les aigües entre Eivissa i Formentera és on
menys problemes tenim a l'hora de fer això, però si parlam
de Mallorca o si parlam de Menorca, si sortim de puntes, ja
estam en aigües nacionals. Per tant, com ja li dic, aquesta
inversió és a llarg termini i és una inversió plurianual.
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Tema de les reserves marines. Ja li ho vaig dir, jo crec que
en reserves marines s'hi han de fer estudis i hem de saber on
anam, hem de saber què volem, hem de parlar amb el sector,
hem de parlar amb els implicats. No es pot fer..., com deia fa un
moment, és molt fàcil agafar un caramull de fotografies i papers
i fer-ho enquadernar, miri, aquí una meravella, tot protegit i tot
grans reserves i tot..., però, després, es poden gestionar i van
bé? Jo crec que no ens hi hem d'apressurar, no és que ens hàgim
de dormir ni anar aturats en això, ni molt menys, però tampoc
no ens hi hem d'apressurar, amb l'obsessió de treure-ho tot de
seguida, sinó que al llarg del temps, si són sis mesos, sis mesos,
si tres, tres, i si són nou, nou, sense por, sense aturar-nos però
tampoc sense precipitar-nos, hem de treure la determinació de
les zones de reserva de protecció. Per exemple, a Eivissa i
Formentera hi tenim una zona meravellosa, que és la part
marítima de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Què passa?, que
a la millor hi haurà altres zones a determinar. Vostè sap..., bé,
no sé si ho sabia, hi ha algun sector que en propugna unes
altres, s'ha d'estudiar, s'ha de veure i sempre, i això és una cosa
que, a causa de la seva importància, jo demanaria, i és que s'hi
tenguessin en comte criteris únicament tècnics o biològics, com
en vulgui dir, però que en algunes coses crec que convé que ens
oblidem una miqueta de les ganes de voler sortir als diaris, de
les ganes de protagonisme, i ho dic en tots els sentits i per a
tothom, i si ho vol, jo el primer, i dedicar-nos a no fer un ús
polític i no polititzar aquest tema, que és un tema com
qualsevol de protecció, molt delicat,i que si es fa amb
prudència, redunda sempre en bé del poble, i si es fa d'una
manera poc prudent o poc acurada, el que fem és confondre la
gent i perjudicar el nostre territori.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, porta vostè 19 minuts. El Sr. Orfila n'ha fet
18. Faci el favor d'acabar, perquè, si no, acabarà amb la
paciència de tots els diputats; l'un i l'altre.

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

Això que havia promès ser breu. Bé, acab ja, Sr. President.
Si de cas faré servir el torn de contrarèplica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Per respecte als diputats, no faré rèplica, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila.

(Se sent que algú diu "cortesía obliga").

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller i alts càrrecs de la conselleria,
iniciaré el torn d'intervenció del Grup Parlamentari
Socialista amb els temes referits al sector primari, per
concloure amb comerç i indústria, de la diputada Sra.
Garcia.

Començaré, Sr. Conseller, per aquest programa que fa
referència al sector agrari, on manca clarament unes
directrius de política agrària i pesquera que, entenc, han de
precedir els pressuposts, no es poden convertir en simples
gestors d'aquests fons europeus. Els programes i
subprogrames que conformen, com deia, aquest sector
agrari i pesquer presenten una estructura molt similar a la de
l'any passat, per no dir idèntica. Hem d'exceptuar i, en tot
cas, lamentar, la desaparició del programa referit a la
protecció i defensa del medi natural, que ha passat a
Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori.
Entenem, des del Grup Parlamentari Socialista, que aquest
important programa de més de mil milions l'any passat
representava aquest complement que consideram
imprescindible dins el món rural.

Poques novetats podem apreciar, per tant, dins aquest
pressupost, el que deim en termes... corta, pega y colorea
s'aplica més que mai a cada un dels programes. En tot cas,
sí que assenyalaríem, i hi veim una diferència, pel que fa al
Pla de pesca. Vostè ha ho va mencionar a la compareixença
i nosaltres ja des de l'any passat li insistíem en la
importància que ha de tenir el Pla de pesca, en farem un
seguiment rigorós i, en tot cas, en parlarem en el programa
corresponent.

Abans de concretar cada un dels programes, voldria
insistir en una cosa de què hem parlat contínuament dins
aquest parlament en aquesta comissió, en la necessitat
d'aquest consens amb el sector, amb les organitzacions
agràries representatives, Sr. Conseller, i, en definitiva, amb
el Consell Agrari, amb les finalitats bàsiques que té, política
agrària i pressupostària. Ha reunit, Sr. Conseller, el Consell
Agrari per tal d'explicar la política, per tal d'explicar el
pressupost. Aquí és important el Consell  Agrari.

Bé, dins cada un d'aquests programes, en concret millora
d'infraestructures agràries, ja s'ha comentat aquí moltíssim,
vostè ha especificat en temes d'infraestructura, en temes de
camins rurals, si anirien a zona 5 B, quins no anirien a zona
5 B. En tot cas, jo li voldria parlar, i és un tema de què hem
parlat en diferents ocasions, d'aquesta necessària divulgació
d'aquest..., aquesta major informació que necessitam
d'aquestes millores d'aquests camins rurals, que entenc que
s'ha de reconduir a una convocatòria pública, a la qual
puguin tenir accés els diferents veïnats i els diferents
ajuntaments, a aquests camins de què tan necessitats estan
els nostres ajuntaments.
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Racionalització del consum de l'aigua, també n'ha parlat el
portaveu del Grup Parlamentari PSM, ja hi insistia. Jo, en tot
cas, li demanaria si, i vostè també hi ha fet esment, que
aquestes zones de reguiu normalment queden fora d'aquests
nuclis urbans, hi havia un projecte a Mallorca del qual vostè no
ha fet menció, a veure si pensen amb el transvasament de
l'aigua a Campos, una zona tradicionalment de reguiu, i també
vostè ha fet referència que s'ha de convèncer els pagesos, jo li
demanaria si ha convençut els pagesos eivissencs en aquest
sentit, perquè l'hem vist en diverses conversacions.

Tema d'habitatge rural. També s'ha esmentat per part de la
representant d'Esquerra Unida en diferents ocasions, jo he
d'insistir una vegada més en el Decret de modernització. Vostè
ha dit que no afavorien el tema de xalets, és ver, finalment hem
d'adequar aquest decret de modernització, Sr. Conseller, aquest
decret de la Comunitat Autònoma, definir explotacions
prioritàries, per aquí han d'anar aquests habitatges rurals.

I ja per concretar-ho una miqueta més, demanaria aquest
important augment que hi ha en el subconcepte 60100,
infraestructura de béns destinats a ús generals, un poquet de
concreció, que aquí ja es multiplica per 15, però
aproximadament, i també, i ho farem a cada un dels programes,
he de demanar més concreció, més criteris, quin tipus de
convocatòria es pensa fer, i aquí ja s'ha esmentat en el tema
dels estudis, aquestes inversions de caràcter immaterial, encara
que siguin poques partides, aquí ja se n'ha fet esment, hi tenim
molts estudis, a veure si ja els posam en marxa i fer realment
aquesta aprofitament per part del sector que estam comentant.

Pla de desenvolupament de zones rural, programa 5312.
Dins aquest programa hi notam a faltar les activitats del medi
natural. Hi ha una cosa en què nosaltres insistirem, Sr.
Conseller, no podem mai deslligar el món rural, no el podem
desvertebrar, el món rural, és una cosa en què insistirem
moltíssim, tot le qui és l'agricultura productiva i també el que
és tot l'entorn, tot el medi natural.

Hi ha una baixada important, entenc, en el programa de
diversificació i orientació de la producció agrària i protecció,
no sé què hi ha més, i protecció. Baixa 31% el capítol 6 i dins
i el capítol 7 un 45%. Respon tan sols al traspàs d'aques medi
natural a la conselleria o què hi ha, si ens ho pot explicar,
respecte d'aquest subprograma, em referesc a diversificació i
orientació de la producció agrària i protecció, aquest n'és el
títol.

El programa conjunt ha de tenir en compte aquesta baixa ha
de tenir en compte aquesta baixa d'un 13,6%, en el 96 ja
baixava un 30%, per tant, si en el 96 ja baixava un 30% i ara
s'afegeix aquesta baixa, ens situam, aproximadament, al 97, en
una baixada real de la meitat. Per això insistia en aquest
programa.

També insistirem per conèixer amb més detall aquest
subprograma de diversificació, en concret dins el capítol 6, 205
milions d'infraestructures i 173 milions d'inversions de caràcter
immaterial. Tendrà en compte la corresponent divulgació,
podran accedir a aquests estudis? Com ho pensa fer?

Evidentment, dins el capítol 7, encara que sigui 12,8 milions
de transferència de capital a empreses privades, com
sempre, tendrà la divulgació i les oportunitats per a tothom?

En el mateix sentit, demanam si ens pot detallar el
subprograma de millora de l'hàbitat, aquests 100 milions
d'infraestructura del capítol 6 i els 80 milions de
transferències a empreses privades.

Direcció general d'ajuts i serveis estructurals, Sr.
Conseller, capítol 2, unes despeses corrents molt importants,
330 milions de pessetes, pot explicar aquestes partides tan
importants, protocols, estudis, dietes?

També en aquest programa es concentra una part
important del capítol 4, de transferències corrents a
empreses públiques de la Comunitat Autònoma, 486
milions, a empreses vinculades i participades, 90 milions, i
a empreses privades, 68 milions, en total, Sr. Conseller, 643
milions. Demanam, per tant, una major concreció d'aquest
subprograma, quantitat assignada a cada empresa pública,
a quines empreses vinculades o participades ens referim?

També voldria explicació de la partida de 40 milions de
pessetes de transferència als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa que diu per poder dur a terme les actuacions de
encomanes de gestió. En el pressupost del 96 es mencionava
a la introducció, però no hi havia partida, en aquest sentit.

Necessitam conèixer les despeses d'inversions de
caràcter immaterial, és una partida important, 147 milions
de pessetes i, com sempre, volem insistir en aquesta
concreció, farà convocatòria pública?, divulgació?, a quins
estudis ens referim?

Dins el subprograma de millora d'estructures agràries,
doblem el pressupost amb un 97%, 97-96, i per tant,
voldríem saber quant a aquestes transferències a empreses
privades, una major concreció.

Com sempre les inversions de caràcter immaterial que
tenen una partida important, consideram que ens podria
detallar aquests estudis, a veure si arriben a bon terme.

Pla integral del sector agrari de les Illes Balears,
demanam per aquestes transferències corrents del  capítol 4,
a ajuntaments, tipus d'activitat, tendran opció tots els
ajuntaments?, just són els 5B?

Els 5,1 milions i 35 milions a famílies, a institucions,
sense ànim de lucre, faran convocatòria?, a quines ens
referim?
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Un tema que ja n'hem parlat, vostè, Sr. Conseller, ha dit que
és un tema important, que és un tema rendible, després veim
que l'agricultura ecològica, respecte a l'any passat, té una
baixada d'un 42%, és molt. Sabem que hem de potenciar
aquests productes diferenciats, amb aquesta imatge, només
correspon al conveni subscrit amb el Consell regulador
d'agricultura ecològica? Pensa que aquesta divulgació, aquests
potencials que tenen, sense fer baixar el preu, aquesta llei de
l'oferta i la demanda es podria facilitar a diferents llocs, a
mercats, per part d'aquestes cooperatives d'agricultura ecològica
que ja han sorgit?

Abans d'entrar en el sector pesquer, analitzant el sector
agrari, voldria fer referència al programa Leader II, pensa donar
compliment als compromisos econòmics reflectits al quadre
financer? En tot cas, em pot dir dins la partida pressupostària on
figura aquest programa Leader. Li deman si la prohibició
darrera que hi ha hagut dins la Unió Europea, quant a doble
finançament, afectarà a aquest programa Leader i, en tot cas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, em fan saber que vostès es volien repartir el
temps, jo li he de comunicar que porta més de 11 minuts
parlant.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, acab amb el programa de pesca i ja...

EL SR. PRESIDENT:

Estam en una fase de condescendència, però...

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Li deman aquest mínim i podrem
completar.

Li deman si el retall pressupostari, a nivell espanyol,
afectarien al programa Leader, en tot cas, el seu compromís per
part del finançament que pugui afectar a la Comunitat
Autònoma.

Bé, respecte a la millora i a la productivitat dels recursos
marins, els que m'han precedit han deixat poques coses, com
sempre, per demanar, dins el pla de pesca, nosaltres insistíem
l'any passat en la importància d'un pla, i hauríem de saber el
plantejament que es pugui fer. Farem un seguiment rigorós, ja
ho he dit. En el tema de les zones de reserva marines, veig aquí
que ja té previst, amb una contestació, un pla de reserves
marines. A veure si aquest pla..., jo entenc que hauria d'anar
englobat dins el conjunt d'aquest pla de pesca. En tot cas, com
n'han parlat, m'agradaria saber-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, jo li record que tot el temps que vostè inverteix,
no el farà la seva companya.

LA SRA. AMER I RIERA:

Ja per acabar, Sr. Conseller, en tot cas ho faré en el torn
de rèplica, no voldria llevar la importància que ha de tenir
el comerç i la indústria dins d'aquesta conselleria.

Ha parlat de Seamasa, Sr. Conseller, és dissolució, no
(...) els pressuposts. En tot cas, si pensa que el tema del
carnatge és important, jo li demanaria si hi ha algun tipus de
col•laboració amb l'Institut Oceanogràfic. No em queda res
més per comentar, insistir (...) el tema del traspàs de
competències als consells insulars.

Quant al tema de les empreses públiques, en caràcter
general i dins aquesta urgència de temps que em dóna el Sr.
President d'aquesta comissió, jo plantejaria als responsables
de les empreses si han establert ja el procediment intern per
donar compliment a la disposició addicional 6 de la Llei de
contractes de les administracions públiques en matèria de
publicitat i concurrència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula la Sra. Diputada
Carme García i Querol, li queden 5 minuts i hauran fet 20
minuts d'intervenció.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Jo no he fet els mateixos comptes,
però, en tot cas, intentaré cenyir-me als 5 minuts que li
queden, de tota aquesta compareixença, a comerç i a
indústria, i no allargar-me més.

Sr. Conseller, moltes gràcies per els seves explicacions,
igual que a tots els professionals i directors generals que
l'acompanyen, els alts càrrecs que l'acompanyen. Algunes
de les coses (...) he anat anotant a mesura que han contestat
als altres. Però sí que li volia dir, en caràcter general, que
per ventura ens podríem evitar molta cosa d'aquestes
compareixences si el pressupost de la Comunitat Autònoma
no fos tan opac i de difícil seguiment com és. Per més inri,
aquest any vostès han suprimit una cosa que, l'any passat,
ens feia molt fàcil la feien de seguiment als diputats. Supos
que deu ser a conseqüència de les preguntes parlamentaries
que feim des de l'oposició, són els objectius i les activitats
que anaven lligades a aquests objectius. Com no hi són, ho
haurem de demanar. Vostè n'ha explicats molt pocs.

Vull començar la meva tanda de 5 minuts parlant
d'artesania, li faré una pregunta molt breu. Pensa, durant
l'any 97, transferir artesania als consells insulars?



622 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 29 / 13 de novembre del 1996

Quant a comerç i a indústria, en general, promoció industrial
i comercial, li vull dir que hi ha dos plans importants que
acaben enguany, un referent al comerç i l'altre a la indústria.
Vostès, dins dels objectius i dins de les exposicions de motius
que fan, parlen sobre la redefinició de línies, tant pel que fa a
comerç com a indústria, però quan han parlat d'aquests temes
ho han fet en caràcter molt general. Jo li vull demanar, en
concret, una cosa que per mi és molt important. Miri, fins ara,
per exemple, una petita indústria artesanal, que vol dir que es
fan les coses bàsicament amb les mans o amb indústria poc
sofisticada, de producció d'objectes, posem de fusteria, a
Menorca, duita per un jove, que a més sigui del sexe femení, és
a dir dona, que vulgui ampliar la seva producció, que vulgui
mecanitzar alguns dels sistemes de producció, que vulgui donar
feina i crear llocs de feina, que vulgui comercialitzar el seu
producte, fins ara, ho tenia molt malament. I ho dic per
experiència, perquè aquesta consulta jo l'he feta als llocs on
vostès tenen disponibilitat. Les trucades telefòniques van ser de
tres hores i no vaig aclarir absolutament res. Fins i tot, la gent
que ha d'assessorar es perdia dins d'un munt de decrets relatius
a la reindustrialització i relatius al comerç. La meva pregunta
és molt clara, seran aquestes ajudes, aquestes noves línies
d'ajudes que es volen posar en marxa, clares?, un decret únic?,
unes convocatòries úniques a les quals tothom pugui accedir
per igual i al mateix temps?, amb divulgació suficient com
perquè des del petit comerç que no està dins les Pimes, o del
petit industrial que no està dins les direccions de les Pimes, o
de la gent que no té assessors molt bons que els busca les
ajudes i les puguin demanar fàcilment i puguin accedir com la
resta, amb igualtat de condicions? Aquesta és la meva pregunta,
hi haurà claredat a l'hora de redefinir totes aquestes línies i a
l'hora de fer la normativa corresponent?

Tots hem demanat sobre programes concrets, jo vull
començar, primer, per una cosa que no ha demanat ningú i, per
ventura així em farà un poc més de cas, volia demanar-li sobre
els fons europeus. L'any passat, les compareixences dels
pressupostos varen ser una recerca i captura del Foner II, no el
trobàvem. A tots els consellers els demanàvem: "escolti, vostè,
per al Foner II, què té?", "no, no, això no és meu". Bé, idò, jo
li vull demanar, dels pressupostos de la Comunitat Autònoma
(...) molts milions provenen de la Unió Europea, a la secció 20
no n'hi ha, només hi ha ordenació de pesca, 131 milions, tots els
altres, la majoria d'elles es perden a la secció 31. Jo li vull
demanar, vostè té previst que alguns dels seus programes
estiguin finançats per la Unió Europea? Si és així, per què no
queda clarament exposat als pressupostos? N'hi ha molts a la
secció 31, la majoria d'ells són Feder, Feoga, és a dir, es suposa
que gestionarà vostè.

Per altra banda, a ingressos, la seva conselleria té la secció
(...) a una única transferència de l'administració de l'Estat, de
168 milions, m'agradaria saber a què correspon i per a què serà,
168 milions procedents de l'administració de l'Estat.

Quant a les conselleries, una per una, -em queda un
minut, Sr. President-, volia començar fent menció al fet que
vostè, al programa de regulació i normativa industrial,
inclou dins els objectius, a la descripció del programa, la
redacció d'un pla de gasificació en xarxa de nuclis de
població i la creació i el seguiment de l'Agència Balear
d'Energia, que, segons el nostre parer, hauria de pertànyer
a la conselleria del Sr. Reus. Ens agradaria aclarir aquest
tema.

Quant a la promoció industrial i tecnològica, el
programa de promoció industrial i tecnològic, he aclarir,
mentre parlaven, que les dues primeres partides d'inversió,
corresponents a 547 i 114 milions, m'agradaria que m'ho
confirmàs, corresponen al Centre d'Innovació Tecnològica
que s'ha de fer. Però, misteriosament, dins del programa
d'Indústria i Tecnologia, vostè ha col•locat el Pla director
sectorial d'equipaments comercials, que supos que hauria
d'anar al programa de comerç. M'agradaria que ho aclarís.
Això només està fet amb 30 milions de partida, m'agradaria
saber què pensen fer només amb 30 milions de pessetes per
al Pla d'equipaments.

Tenen dues partides de transferències d'inversions,
transferències de capital, de 309 i 150 milions a empreses
privades, segons he sumat i he fet, supos que corresponen a
promoció tecnològica, pel que ha dit la directora general
(...).

Quant a comerç, capítol 1, ha dit que són molt estrictes
i no pujaran el capítol 1. Per altra banda, vostè ens diu que
desenvoluparan tota la normativa que la Llei de comerç
minorista ens dóna com a competències a les comunitats
autònomes, que és prou àmplia, la qual cosa està molt bé, i
el felicitam si, quan acaba el 97, ho ha fet. Però, una de les
funcions més importants de la Comunitat Autònoma quant
al comerç és la inspecció. Jo he repassat la plantilla, per
això l'he demanada, a comerç té un inspector, un a plantilla.
A la relació de llocs de feina, n'he vist un, un, se suposa que
per a totes les illes, per a Menorca, per a Eivissa i per a
Mallorca. M'agradaria que m'ho aclarís.

Per últim, voldria acabar, demanant, -voldria acabar
perquè sinó m'acabarà el president-, la territorialització de
les inversions, com que no s'entèn res, perquè si ho
explicassin més per escrit, no ho hauríem de demanar, l'anex
per territori, vostè té 172 milions de pessetes corresponents
a Menorca, secció 20, la majoria corresponen..., no
especifica als temes on està. Ens agradaria saber quines
inversions es faran. Igualment, per a Eivissa, 138 milions,
voldríem saber a quines inversions corresponen aquestes
dues xifres.
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L'última cosa que ens agradaria que aclarís és que hi ha
alguns programes relatius a formació, jo entenc que formació
era una de les coses que vaig sol•licitar al Sr. Guillem Camps,
en privat i en públic, per haver aconseguit que, per una vegada,
tot estigués concentrat i ens permetés, tant els qui demanen les
subvencions com els qui feim el seguiment, fer-ho (...). No
entenc perquè ara vostè té algunes partides dedicades a
formació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, vostè no està conforme
amb la separació de la direcció general de Medi Natural cap a
la Conselleria de Medi Ambient, miri, la lògica, l'organització
que es va fer, era que si hi ha una direcció o hi ha un
departament, una conselleria que reguli o que gestioni el Medi
Ambient, no ho hem de fer trossos. És a dir, s'ha d'agrupar, i
així també la secció de Medi Ambient Industrial, que estava a
l'antiga direcció general d'Indústria, ha passat a la Conselleria
de Medi Ambient. Jo crec que és un sistema més lògic. No
oblidi que el Govern és un, és a dir, si bé cada conseller
gestiona un departament, és evident, que és absolutament
imprescindible, per arribar a una mínima gestió, que hi hagi
coordinació. I ara hi és. Per tant, no crec que s'hagi de
preocupar.

També deia que li pareixia que els pressupostos era un corta,
pega y colorea, una cosa molt fàcil. Jo li puc assegurar que, amb
tots les fallades que hi pot haver, que hi són, amb tots els errors,
i totes les limitacions, li assegur que fer aquests pressupostos
ens ha costat molta feina, moltes hores i cremar-nos les
pestanyes davant els papers molt de temps. No és, per vostè, per
ventura sí, per a la seva preparació, o pel que sigui, però per a
nosaltres no és un corta, pega y colorea, sinó un esforç
important, poder presentar aquests pressupostos al Parlament.

Vostè em parla de més informació i divulgació dels camins
rurals. Jo consider que una llei, primordialment, si tenim en
compte que els beneficiaris dels camins rurals són els
ajuntaments, tots els ajuntaments reben el BOCAIB, és a dir, no
crec que els secretaris dels ajuntaments, que els regidors i els
batlles puguin desconèixer coses d'aquest tipus. Fins ara, s'ha
anat fent, els ajuntaments demanaven les seves necessitats,
anaven presentat les seves necessitats i, en funció de les
disponibilitats econòmiques, es feia, complint el decret que hi
ha sobre convenis o sobre regulació d'ajudes a camins rurals de
la Comunitat Autònoma, que tothom coneix, o tothom hauria de
conèixer i més els efectuats. A part d'això, li puc dir que sí, (...)
alguna modificació d'aquest decret quant a contractació i alguna
millora de gestió, he pensat, una vegada fet, enviar còpia,
perquè estiguin tranquils, a tots els ajuntaments, i als consells
i es puguin beneficiar. Però això no eximeix, supos que vostè
coincidirà en això, de l'obligació que tenen totes les
administracions de conèixer i llegir, al manco una vegada, el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Diu si he convençut als pagesos eivissencs, pot estar ben
tranquil•la, els estic convincent. A més, amb els
mallorquins, vaig per bon camí. Hi ha algun diputat
d'eivissa, del seu grup, que té dubtes, és que a ell encara no
l'he agafat i li he fet la lliçó, però, no es preocupi, poc a poc,
els convencerem a tots. Jo crec, Sra. Diputada, parlant una
mica més seriosament, que és imprescindible que qualsevol
tipus d'inversió, quan feim aquests canvis, crec que és
important potenciar la cultura dels nostres agricultors, els
usos que tenien per regar o per cultivar les seves finques, és
un canvi important regar amb aigües depurades, imagini, la
seva lògica és dir "si jo tenc un pou aquí, dins la casa, per
què he d'anar a buscar l'aigua de fora casa que em duen amb
les canonades?", fer canviar aquest concepte, té les seves
dificultats. Jo crec que tots som conscients d'això. És
imprescindible, per ventura vostè no està d'acord, però és
imprescindible que els podem convèncer, i quan facin
aquest ús, ho facin per convenciment propi, no ho facin per
obligació, perquè obligant..., no estic dient que en un cas
necessari no (...) la política del Govern, no, però en aquests
tipus d'accions hem de comptar sempre amb el sector. Si ho
volem fer d'esquenes a ells, si volem, simplement, firmar un
decret i treure un llibre i una promoció preciosa, això queda
molt bé, ja ens hem penjat la medalla, però, llavors, què? És
necessari, és imprescindible que el sector estigui convençut,
que ho faci per convenciment. Crec que anam per bon camí.
Jo li puc assegurar que a les entrevistes amb els pagesos, no
només eivissencs, de Menorca o de Mallorca, quan parlam
d'això, sí que tenen les seves reticències, però cada dia més
entren a això. Ara, les reticències no són de no voler regar,
ara, les reticències són de veure quines condicions tècniques
els posaran. És a dir, en aquest tema estam avançant. Jo crec
que estam avançant d'una manera adequada. No tendrem per
demà la solució, i no estarem regant al cent per cent amb
aigües depurades demà, ni demà ni l'any que ve. No m'ho ha
sentit dir, ni crec que a ningú del Govern, però sí que ho
farem, un any?, dos?, tres? Els que facin falta, però s'ha de
fer i no ens hem d'aturar.

Quant a convocatòria d'estudis o altres ajudes,
intentarem, de totes les maneres possibles, quan més
públiques millor, igualtat de concurrència, és a dir, tots
aquests principis s'estan respectant i cada dia hem ser més
escrupolosos amb ells, perquè tothom tengui igualtat
d'oportunitats. Estic convençut que és l'única solució que
tenim.
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Em preguntava sobre la transferència als consells insulars de
20 milions, possiblement, en el pressupost de l'any passat no
venia determinat, però jo crec que és bo que en els pressupostos
d'enguany es determini. Sàpiga que els consells insulars, per
(...) de gestió i per les obres que hagin de fer, tenen una
transferència del Govern o dels pressupostos de la conselleria,
de 20 milions de pessetes cadascun. Això és perquè a cada
consell insular tenim una comissió mixta que col•labora i
gestiona les competències del consell.

Agricultura ecològica, miri, la promoció de l'agricultura
ecològica no ve només d'aquests sous, allà posa foment de
l'agricultura ecològica, no promoció. Tenim una partida de
promoció de productes de Balears, un centenar de milions de
pessetes, parl de memòria, això vol dir que no és absolutament
imprescindible que si hem de fer una promoció extraordinària,
o s'ha de fer una promoció bona d'agricultura ecològica, hagi de
sortir d'aquests 36 milions de pessetes. El que sí està clar és que
no hi ha unes notes, és a dir, no hi ha un creixement o una
incorporació massiva de finques cap a l'agricultura ecològica.
Això es fa d'una manera pausada i, quasi quasi, de tres anys en
tres anys. És a dir, vostè avui té una finca i la vol convertir en
finca amb explotació ecològica, el primer que farà el Consell
Regulador és fer-li passar per una fase de transició, bastant
dura, durant la qual no pot utilitzar els sistemes moderns i ha
d'agafar els altres. A partir d'aquí, hi ha hagut poques
sol•licituds, no n'hi ha hagut moltes, no em sembla que sigui
dolent, el que m'importa és que hi hagi un creixement sostingut,
però, com que no hi ha hagut massa sol•licituds, hem considerat
oportú baixar aquest percentatge.

Seamasa, vostè em deia dissolució, sí, tenim previst, a
través del grup parlamentari, presentar una esmena perquè
contempli això. El que passa és que jo crec que, per cortesia
parlamentària, si els vaig dir que això ho tractaríem al
Parlament abans i que ho discutiríem, jo crec que abans de
presentar, que el grup parlamentari presenti aquesta possibilitat
d'esmena, o aquesta esmena, per obrir la possibilitat (...) o
cessió de les participacions del Govern, és millor que vengui
aquí per explicar les condicions o la idea que tenim respecte a
això i, si vostès estan d'acord amb el nostre projecte o la nostra
idea, aquesta esmena sigui una transaccional i conjunta. Per
això, jo em reserv fins al dia 26, quan crec que acaba el termini
de presentar les esmenes, el grup parlamentari possiblement
presenti aquesta esmena sobre Seamasa. Vull esgotar el temps
per intentar exposar aquí, dins la comissió corresponent, les
circumstàncies que aconsellen aquesta modificació i, si vostès
ho consideren oportú, llavors es presenta i es tramita davant el
ple com correspongui. No és més que aquesta qüestió sobre
Seamasa.

Quant a les empreses públiques, el decret de 16 de desembre
del 95, si es complien, sí, en agricultura, sí. Hi havia una
empresa que era de Comerç i Indústria, en el ple ho vagi dir, i
el compromís és que segueixi. De tota manera, està en procés,
és una de les empreses que haurem de dissoldre, per tant, aquest
pla serà curt. Però també li dic el mateix, mentre duri la
liquidació, mentre duri el projecte de liquidació, s'haurà de
respectar. És la nostra voluntat, i farem el possible per intentar
complir aquesta normativa. Crec que és una manera perquè hi
hagi més transparència, igualtat de condicions per ser
contractats.

Alguns temes com és el del capítol 1, i el tema del
Leader, que jo deman al president, de manera molt breu i
curta, que ho explicàs el secretari general tècnic, Carles
Gutiérrez, que és el responsable d'aquestes qüestions. No sé
si em queda res més. Sr. President (...)?

EL SR. PRESIDENT:

Jo ja no sé si és que em prenen el pèl o... Però, vostè ha
acabat?

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

Em queda, estava contestant, com que la intervenció del
Grup Socialista, ha estat en dos parts...

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Amer...

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

... jo estic contestant a la Sra. Amer, si vostè ho
considera oportú, el Sr. Gutiérrez pot fer dues pinzellades
sobre el capítol 2 i, després, jo contestaria a la Sra. García.
Si vostè considera que jo contesti a la Sra. Garcia, i,
després, aquestes pinzellades. Jo faré el que vostè em digui.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè no em pot passar la responsabilitat de les
contestacions.

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

No, no, jo ho dic pel temps...

EL SR. PRESIDENT:

Jo estic aquí per dur un ordre de debat. Em diuen que les
intervencions, en el punt on està, són de 10 minuts. Vostè ja
dur 11 minuts. Li queda per contestar...

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

Bé, sí tendrem temps.

EL SR. PRESIDENT:

... un altre, vostè faci el que vulgui, però no passi dels 20
minuts, com he donat al Partit Socialista (...) intervencions.
Faci el que vostè vulgui.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Ho intentarem complir. Pot cedir la paraula al Sr. Secretari
General?

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

D'acord, té la paraula el secretari general.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC ( Carlos
Gutiérrez González):

Gracias, Sr. Presidente. Nada más que dos minutos para
explicar, brevemente, el capítulo 2. El capítulo 2, en esta
conselleria, como sucedía el año pasado en la Conselleria de
Agricultura y Pesca, viene unificado, el de todas las direcciones
generales, entorno a la Secretaria General Técnica. Entonces,
los 330 millones de pesetas que suman el conjunto global de la
conselleria, está ubicado en la Secretaria General Técnica. No
ha crecido, ha decrecido en un 14% respeto al presupuesto de
1996, de 384 se ha pasado a 330 millones de pesetas.

Podemos reseñar algunas cantidades como las más
significativas. Hay 47 millones de pesetas en arrendamientos,
porque toda la zona donde estaba ubicada la Conselleria de
Comercio y Industria era, básicamente, arrendada. Si
conseguimos reunificar la Dirección General de Comercio y la
Dirección General de Industria en la calle Honderos,
evidentemente, podremos aminorar el gasto de arrendamientos.
Hay gastos importantes en teléfono, como 37 millones de
pesetas, porque agrupa el conjunto total de todos los
funcionarios de las cinco direcciones generales. También es
importante el de dietas y locomoción, son 45 millones de
pesetas, pero resulta que es una de las consellerias donde más
dietas se deben gastar puesto que más controles se necesitan.
Hay controles en la Dirección General de Industria,
básicamente, en metrologia, como gasolinas, canteras, etc.,
continuamente los funcionarios hacen las inspecciones
pertinentes, respecto a (...), en materias tan sensibles como
agricultura, sanidad animal, pesca, continuamente están en base
a las dietas de todos los funcionarios. También hay que reseñar
las agencias comarcales, que son muchas las que existen, tanto
en Mallorca, como en Menorca, como en Eivissa, y también
provocan una serie de gastos. La razón es que hemos decrecido
en un 14,22 y, además, en el conjunto de la conselleria, el
capítulo 2 representa el 4,7 del montante total de los capítulos
de la Conselleria de Agricultura, Comercio y Industria.
Mientras que, el capítulo 2, en el contexto de la CAIB,
representa el 7,7%. Por lo tanto, estamos muy por debajo de lo
que significa la media en el conjunto de la CAIB.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari General. Pot seguir, Sr. Conseller.

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

Continu contestant a la Sra. Garcia. Miri, transferència
d'artesania, estam ultimant la redacció del projecte de llei de
transferències en matèria d'artesania. Jo no li puc dir que
estigui fet d'aquí a 15 dies, o d'aquí a un mes, però sí que li
puc dir que quan el tenguem acabat el passarem al tràmit
corresponent, comissió..., bé, ja ho deu imaginar. Per tant,
és molt possible que la transferència d'artesania pugui estar,
en el 97, d'una manera efectiva.

Decrets d'ajudes, (...) dels plans de comerç, intentarem
unificar-ho en un sol decret. Intentarem que sigui el més
clar possible per a tothom. Ja sap vostè que el destinatari no
són les organitzacions ni els assessors, que diu vostè, sinó
que és el ciutadà. Per tant, fer-ho el més comprensible, que
podem, per al ciutadà, però no hem d'oblidar que són
normes legals i, a vegades, necessiten d'una redacció una
mica difícil. Però, li puc assegurar que estam treballant en
això. Pens que ho durem a terme ja.

Respecte al Pla Foner, les transferències de 168 milions
de pessetes cap a l'Estat, crec que el secretari general tècnic
li podria donar dos punts d'explicació.

Quant als plans de gasificació, el director general
d'Indústria li explicarà. Com que queden 7 minuts, jo crec
que els poden compartir els dos directors generals tècnics,
si a vostè li sembla bé, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Tenen cinc minuts. Té la paraula, Sr. Secretari General.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Carlos
Gutiérrez González):

Sí, Sr. Presidente, nada más que dos breves notas sobre
el conjunto de los fondos europeos. En la Conselleria de
Agricultura, Comercio e Industria actualmente se canalizan
tanto los fondos del B, los denominados del programa
operativo B, como los del Objetivo 2. De aquí que, cuando
se hace referencia...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdó? Per favor, senyores i senyors diputats, si volen
guardar silenci, perquè em fan saber que no senten res.
Gràcies.
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EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Carlos
Gutiérrez González):

Decía, Sr. Presidente, que con respecto a los fondos
europeos, en la Conselleria de Agricultura se canalizan,
actualmente, tanto el programa operativo B como el Objetivo
2, de aquí que, cuando se hace referencia en 90,6 millones a
empresas son los consorcios, el consorcio del CEI más el
consorcio del Ceder, el de desenvolupament del Raiguer, así
como lo que es el consorcio B, que próximamente estará en fase
de reestructuración. Apunto nada más que éste es el destino
para el funcionamiento del capítulo 4.

Con respecto a los fondos, decía, tanto los fondos del B -ya
sabe usted que se diferencian los fondos Feoga, fondos Feder
y el FC- fondos Feoga básicamente están en la Conselleria de
Agricultura, en una gran medida y también en la sección 15,
que es la Conselleria de Medio Ambiente. Por parte de la
Conselleria de Agricultura contempla 465 millones, que están
canalizados en el programa 5312 de la Secretaría General
Técnica, y los fondos Feder de la conselleria, lo que afecta a la
conselleria está en 472 millones de pesetas, canalizados algunos
en la Secretaría General Técnica derivados de la Dirección
General de Agricultura y los otros en la Dirección General de
Promoción industrial de la Dirección General de Comercio, lo
que contempla un montante global de, aproximadamente, unos
900 millones de pesetas en lo que respecta a la sección 20. 

En lo que respecta a la sección 15, que es Medio Ambiente,
se asciende a un total de 550 millones de pesetas. Esto suma un
conjunto de 1.500 millones de pesetas como programa
operativo de fondos B en el año 97, sin contar el fondo social
europeo. Yo no tengo los datos del fondo social europeo, que
es la Conselleria de Formación, pero oscilaría en torno a unos
1.000 millones de pesetas, o 1.500, con lo cual nos vamos
hacia, aproximadamente, unos 3.000 millones de fondo del
programa operativo B.

Y con respecto a los fondos europeos derivados del Objetivo
2, la sección 20 contempla un montante total de 879 millones
de pesetas, es decir, nuestra conselleria de Agricultura,
Comercio e Industria, y la sección 15, 290 millones de pesetas,
lo que asciende a 1.126 millones de pesetas, repito, siempre
aproximadamente, y dividido en los diferentes ejes y en las
diferentes líneas de actuación en lo que es la comarca del
Raiguer. Ahí se contempla desde las ayudas a las Pimes, que es
la línea más importante, hasta el edificio del CEI, que se
contempla como el Jardín Secreto con 500 millones de pesetas;
es decir, hay un conjunto de actuaciones que están todas
canalizadas ya sea por la conselleria, ya sea por medio natural
o ya sea por el consorcio del Raiguer a través de las líneas (...)
Raiguer, que se contemplan 159 millones de pesetas en la
Dirección General de Promoción industrial.

Creo que estos son los datos que yo tengo a mano que
engloban a estos tres consellers.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari General. A continuació té la
paraula el Director General d'Indústria, Jaume Grimalt.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA (Jaume
Grimalt):

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte a la pregunta que
afecta la meva direcció general, he entès que anava més bé
referida a un problema d'atribució de competències. En el
Govern no hi ha conflictes en atribucions de competències,
perquè sembla fàcilment delimitable el que és ordenació i
planificació del que és estrictament la labor que té
encomanada la meva direcció general.

En aquest sentit, nosaltres tenim una tasca tècnica,
administrativa, de policia i, evidentment, normativa de totes
les qüestions que tenim encomanades d'indústria, energia i
mines. 

El tema de xarxes de gas canalitzat no surt a les partides
pressupostàries perquè no és cap proposta inversora, és a
dir, no hi ha cap proposició per invertir una certa quantitat
de doblers en aquest sentit. És, senzillament, una regulació
normativa d'aquests aspectes per posar a l'abast d'altres
poblacions, distintes del nucli de Palma, aquest bé
infraestructural que és la possibilitat de tenir gas canalitzat.

Respecte de l'Agència balear de l'energia, sí que hi ha
una partida pressupostària per a la seva creació. Això és una
antiga aspiració de l'extinta Conselleria de Comerç i
Indústria i, bàsicament, obeeix a una necessitat per
constituir-se com a interlocutors vàlids davant les
comunitats europees en temes molt puntuals que no es
puguin canalitzar a través de l'Administració central en
temes energètics, bàsicament. En aquest sentit, aquesta
agència, via comitè de les regions, es crea perquè es té
signat un contracte amb la Direcció General 17, Direcció
General de l'Energia de la Unió Europea, que, mitjançant
unes ajudes que aniran arribant els propers exercicis,
potencia la creació d'aquesta agència, ja he dit, com a
interlocutor vàlid davant la Comunitat Europea. És el seu
únic objectiu i es tracta, bàsicament, de promoure estudis
puntuals sobre temes energètics. Moltes gràcies,
Sr.President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grimalt. Sr. Conseller, ha acabat? Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carme Garcia
Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts, jo li deman, ja, per favor cinc minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sí, cinc minuts, però jo li voldria dir que parlam del que
l'any passat eren dues conselleries i van ser motiu de dues
compareixences tan llargues com les d'avui. Només li volia
recordar.

EL SR. PRESIDENT:

Jo ho entenc perfectament, però jo no som qui fa el
Reglament del Parlament ni el funcionament de les comissions.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Probablement per això s'allarga més del que tocaria. 

No sé com li diria per dir-li bé, però amb l'artesania és allò
que li hauria de dir: "ya te he pillao", perquè clar, jo li he fet la
pregunta i esperava que em contestàs açò, i li diré: l'any passat
vostè tenia 49 milions de pessetes per artesania i aquest any n'hi
ha 10, i quan veim un programa així pensam que l'any que ve
l'han de transferir, primer li treuen tots els doblers i després el
transfereixen; per això jo li he demanat i no li he dit res més, i
ara li dic: què ha passat amb el personal que tenia a artesania?,
què ha passat amb les despeses corrents que tenia artesania?,
què ha passat amb les inversions que feia artesania que ara
només té 10 milions, i de transferències de capital? Per cert,
m'agradaria saber per què són els 10 milions de transferències
de capital per artesania i per què s'ha reduït tot, a on ha anat a
parar, perquè segurament hauran anat a parar a un altre
programa que no es transferirà als consells insulars durant
aquest exercici.

Allò del Decret. Si aconsegueix unificar la normativa pel
que fa a indústria i unificar-la pel que fa al comerç, com a
mínim haurem aconseguit molt. És evident que, tot i això, serà
dificultós, però així i tot li deman: idò, què hi ha del projecte de
finestra única?, on és reflectit en el pressupost el tema de
finestra única?, per empreses, no finestra única de
l'administració sinó per empreses; també per a l'administració,
perquè el pelegrinatge d'una administració a l'altra abans de fer
qualsevol ampliació de comerç o d'indústria és llarguíssim i,
insisteixo, malgrat l'explicació que ens ha fet el director
generals dels fons europeus, insisteixo que el que ell ha fet és
demostrar que el seguiment para los diputados de a pie és quasi
bé impossible. Jo insisteixo, el problema no és on es gasta, que
a poc a poc ho anam treient i ho demanam..., el problema és
que s'ingressa tot pel 31, i no sabem, dels ingressos que hi ha,
a quins programes s'apliquen.

I continuo insistint en comerç, perquè el Pla sectorial
d'equipaments comercials està dins un programa que es diu
Promoció industrial i tecnològica i no dins la promoció de
comerç i, per cert, també haurem de buscar els fons relatius
al Pla Mirall on són?, o això, aquests 30 milions que posa
Pla director sectorial de comerç, també són els 30 milions
del Pla Mirall?, o són 30 d'aquest i 30 que posarà el Pla
Mirall?, o el Pla Mirall en posarà 3.000 i aquest són -3.000
i 30- 3.030?, perquè el Pla Mirall també,
pressupostàriament, és de difícil encaix.

I, per acabar, li volia demanar els inspectors de comerç
-no m'ho ha contestat- el desenvolupament de la normativa
i els inspectors de comerç. I pel que fa a la promoció de
modernització i reforma de les estructures comercials,
estructures i promoció del comerç, continua havent unes
partides enormes dedicades a transferències a empreses
privades i a Pimes que voldria saber a què correspondran.
Suposo que em contestarà que aquest decrets estan pendent
de sortir.

I per acabar, i continuo insistint, vostè té partides de
formació, i jo pensava que havia quedat clar que el Sr.
Guillem Camps era qui gestionava les partides
corresponents a formació, en aquest govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia. Sr. Conseller, té la paraula en torn
de contrarèplica.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Pel que fa a artesania,
fixi's vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Jo tenc molta condescendència amb les senyores, però es
que m'està embullant.

Mig minut. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Aquest mig minut l'aprofitaré.
Just tenia una sèrie de coses però aprofitarem perquè entenc
que amb el conseller, després, podrem fer una mica de
diàleg i ara no podem.
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Jo insistiria en una cosa, perquè... -i ja amb aquest mig
minut no sé si podré concentrar-ho tot- si insistia en el tema del
món rural, Sr. Conseller, és perquè sempre, en positiu, hem
cregut que ens hem d'adaptar a la Unió Europea i vostès, amb
aquest programa, amb aquest pressupost, no compleixen
aquestes línies marcades de la Unió Europea. I just una qüestió,
aquest pressupost no contribueix, insistesc, amb aquests deu
punts que s'han fixat i vostè coneixerà, aquesta conferència de
(...) que s'ha realitzat aquests darrers dies i la cimera de caps
d'estat i de govern que aprovaran, en aquest sentit, de món
rural, els caps d'estat i de govern, aviat, aquest mes de
desembre, a la Unió Europea. Aquests deu punts reflecteixen
clarament aquest desenvolupament de les zones rurals, aquest
desenvolupament integrat, aquesta diversificació econòmica,
aquest paisatge rural, aquesta simplificació, precisament
unificar programes dins el món rural i és en aquest sentit que he
d'insistir en món rural perquè no podem perdre aquesta via,
aquestes noves directrius que marca la Unió Europea i que
marca aquesta nova política de món rural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Respecte a l'artesania, Sra. Garcia
Querol, és curiós; fa un moment, quan parlàvem de les
transferències d'Agricultura, un diputat em deia que no entenia
que si s'havien de fer les transferències havien de tenir el
pressupost dotat. En artesania tenim menys pressupost i ara
resulta que és per tot el contrari; jo ja, com que, com veu, para
gustos, colores, cadascú fa com considera.

Que hagin de dir, i això és veritat, que hi hagi més o manco
dotació pressupostària no ha d'interferir en les transferències;
ja les discutirem, ja ho veurem, i això és una qüestió que
s'haurà de discutir entre els consells insulars i la Comunitat
Autònoma, i li puc assegurar que els consells insulars, per quan
vostè va ells ja han vengut, estan ben tranquils i segurs per
saber defensar les seves aspiracions econòmiques, les dotacions
econòmiques de les transferències.

El Pla sectorial comerciar, això li contestarà la directora
general, però no és pel Pla sectorial comercial que estam
aprovant, sinó que és promoció.

El Pla Mirall, no són 30 milions. Nosaltres contribuirem, al
llarg del període de duració del Pla Mirall, si no ho record
malament, en 100 milions de pessetes cada any, i part -em
disculparà- i part d'aquesta partida o aquesta partida està inclosa
en la partida de 180 milions de pessetes que està prevista per
ajudes als ajuntaments. Aquí hi anirà, dins aquests 180 milions
de pessetes en comerç, la nostra contribució al Pla Mirall i, a
part, o a més, les ajudes que es puguin facilitar als ajuntaments
o per desenvolupar, fins i tot, els plans especials de zones
comercials que es preveuen que es puguin fer a través del Pla
sectorial d'equipaments comercials.

Pel que fa a modernització, efectivament, modernització de
comerç, efectivament estam a l'espera dels decrets; vostè ja sap
la contestació i no importa que m'estengui en ella.

Quant a formació, efectivament tota la formació s'unifica
i es du a la Conselleria de Treball i Formació, però hi ha, en
el cas concret de comerç, hi havia algun tipus o hi havia
hagut alguns cursos de formació que es feien que no podien
rebre l'ajuda del Pla Mestral, aleshores per això ja veu que
la partida no és molt grossa i quedarà baix la gestió de la
Direcció General de Comerç i, si m'apura, és una previsió
dels problemes amb què ens puguem trobar a l'hora
d'adaptar aquesta nova gestió dels cursos de formació,
perquè, a partir d'ara, i crec -si vostè el felicitava, imagini's
jo que content que estic- felicitava el Sr. Camps, però és una
decisió del Govern poder organitzar-nos una miqueta i dur,
amb una miqueta més d'ordre que fins ara, els cursos de
formació que es feien a totes les conselleries.

Clar, primordialment, la quantitat de cursos més
important venia, precisament, a les conselleries que ara
s'han unificat i que gestion jo, és dir, tant des d'Agricultura
com des de Comerç i Indústria, i li puc dir que si vostè
compara la partida de l'any passat tant a Agricultura com a
Comerç i Indústria veu que no hi ha color; per què?, perquè
s'ha passat tot a la Direcció General de Formació excepte els
possibles imprevists que ens puguem trobar o les dificultats
d'adaptació que hi hagi.

Respecte a la Sra. Amer, bé, món rural; efectivament
hem de treballar tots junts, però hi ha de treballar el Govern,
i el fet que sigui al meu departament o que sigui al
departament de Medi Ambient, si hi ha bona coordinació,
com hi és, no té per què afectar el compliment d'aquests
objectius. Jo crec que l'important és fer les feines i fer-les
d'una manera ordenada. El que no pot ser és que, per
exemple, posem per cas, Medi Ambient fes algun tipus
d'acte de cara a la conservació del món rural i jo els repetís,
i quan dic jo vull dir la Conselleria d'Agricultura. Això deu
pensar que no passarà, hi ha coordinació, com recordarà que
parlàvem dels camins rurals, si les inversions en les vies de
cicloturisme idò afectarien..., home!, és el mateix cas;
recordarà, Sra. Amer, que jo li deia que allà on se facin
aquest tipus d'inversions la Conselleria d'Agricultura no hi
entrarà, en camins, és a dir, hem d'actuar d'una manera
conjuntada, i això crec que és..., jo només li deman un poc
de confiança de dir que esperin un parell de mesos i si ho
feim malament llavors em critiqui, però no abans; no ens
posem la bena abans de tenir la ferida.

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que amb això he
cobert les preguntes que se'm feien.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Com que abans havia dit que la Sra.
Directora de Promoció...

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

Sí, la Sra. Grijalba encara concretarà més la meva
intervenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sra. Grijalba.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL (Rosa Grijalba):

Gracias, Sr. Presidente. Seré breve. Los 30 millones es una
partida de una cantidad total que, entre inversiones y ayudas,
asciende a 97 millones de pesetas y que se dedicará a apoyo,
estudio y planes sectoriales y, sobre todo, se trata de promoción
comercial y luego para ayuda a asociaciones, cuando las
empresas privadas ya no pueden acceder a lo que son los
centros de calidad, a centros tecnológicos, o ayuda ya a lo que
son las asociaciones empresariales que concederán estas
cantidades, y esta partida es una de las partidas que se dedican
a ello. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Grijalba. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular vol ser solidari amb
el temps que han gastat els grups de l'oposició i aleshores seré
molt breu. Tan sols vull donar les gràcies al Sr. Conseller i a
tots els alts càrrecs de la conselleria, així com als gerents
d'Ibabsa i Semilla, que ens han acompanyat aquí aquesta tarda
per explicar-nos els pressuposts de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria per l'any 1997.

Jo vull dir que a nosaltres, al contrari d'alguns altres
portaveus, no ens espanta que les xifres siguin molt grans;
desitjaríem encara que ho poguessin ser més, el que no vol dir
que renunciem al fet que el traspàs de competències als consells
insulars es pugui fer, en el seu moment, que més o manco ja
tenim, d'alguna manera, marcat el mateix grup popular; i
remarcar i felicitar, també d'alguna manera, la conselleria, per
aquest increment tan important que han tengut en relació a l'any
1996, o sigui, si no ho he entès malament hi ha hagut un
increment al voltant d'un 13%.

A part d'això, que la conselleria fa un gran esforç inversor
per millorar el sector productiu que conforma el sector
econòmic de les nostres illes que, excepte el turisme, com ha dit
el Sr. Conseller, idò agricultura, comerç i indústria conformen
l'altre sector econòmic a les nostres illes.

La inversió crec que és bastant considerable i bastant
acceptable quant a percentatges que, més o manco, ve a ser al
voltant d'un 64% i crec que això és una mostra i crec que aquí
es mereix la felicitació, tant el conseller com tot l'equip de la
conselleria, que és una forma d'optimitzar al màxim els
recursos que té aquesta conselleria, d'un estalvi en tot el que
puguin ser totes les despeses corrents, concretament que ha
tengut una baixada d'un 14% i, res, també, d'alguna manera,
que ens ha anunciat la liquidació d'algunes de les empreses
públiques, que esperam que en el moment corresponent es faci
efectiu i, tan sols, reiterar les gràcies i dir-li, en nom del Grup
Popular, que li donar tot el suport en els pressuposts d'aquesta
conselleria. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Simplement, Sr. President, vull agrair al portaveu del
Grup Popular el suport a aquests pressuposts que presentam,
que això implica, també, el suport a la nostra política; com
és evident, segueix el programa del Partit Popular. Vull
insistir en el fet que aquest augment de la inversió no és una
cosa fàcil, que això significa molta dedicació, significa
molts d'esforços, que és decisió del Govern, seguint les
indicacions del nostre partit i del grup parlamentari,
mantenir la prima sobre les inversions i estalviar la despesa
corrent que és, potser, la principal lacra que té
l'administració quan es dispara, i que estic a la seva
disposició per aclarir-li alguna pregunta més, si vol, però
que agraesc, sobretot, el seu suport, i als altres grups, el to
que avui hem pogut tenir d'explicació i  que esper poder
continuar explicant-los o exposant-los les nostres idees a
veure si els sé convèncer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo també vull dar-li les gràcies
per la seva compareixença, així com a tots els alts càrrecs
que els acompanyen. Vull dar les gràcies, també, a tots els
diputats presents a la sala per la seva paciència i comprensió
i, acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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