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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, podem començar aquesta comissió d'Hisenda
i Pressuposts relativa a tramitació dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998. En
primer lloc, hi ha substitucions?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Joan Mesquida.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí substitueix Antoni Marí.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax a Manuel Jaén.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que seria més pràctic demanar els titulars.

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 1998 (RGE núm. 5644/97)

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Josep Joan i Cardona, que
ve acompanyat pels alts càrrecs següents: secretari general
tècnic, Sr. Carles Gutiérrez; director general de Comerç, Sr.
Joan Manuel Lafuente; director d'Area de Disseny i Qualitat de
l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial, Sr. Salvador
Fortuny; i les gerents del FEDER, Sra. Magdalena Martorell i
Sra. Antònia Ordinas. Per tal d'informar sobre el pressupost de
la seva conselleria, té la paraula, sense limitació de temps, el
Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President, a pesar de l'oferta de no
limitació de temps, continuarem amb la tònica inusual
d'avui, d'aquest conseller, de ser tremendament breus. Avui
matí hem explicat o hem debatut la part d'agricultura i
pesca, i ara entrarem dins el que és comerç i indústria.

Començarem per la Direcció General de Comerç, hem
de dir que un any més seran dos els factors essencials que
marcaran la política d'aquesta conselleria en matèria de
comerç. El primer fa referència al nou marc normatiu que té
aquest sector des de l'entrada en vigor de la nova llei
d'ordenació del comerç minorista i del Pla sectorial
d'equipaments comercials, per un costat. El segon factor és
integrat per la renovació del suport de la Conselleria a la
modernització definitiva del sector comercial. En
conseqüència, el pressupost amb què comptarà la Direcció
General de Comerç durant el 1998, pressupost que
ascendeix a 1.083 milions de pessetes serà destinat a
aconseguir, per un costat un correcte desenvolupament de la
nova legislació comercial, i per l'altre a consolidar el gran
esforç de modernització que du a terme el sector o
l'empresariat del comerç balear. 

Així, la Direcció General de Comerç destinarà la major
part del seu pressupost a l'aplicació de l'anomenat Pla
Procomerç, aquest pla contempla, per una banda, les ajudes
directes que el Govern ofereix al sector per tal de
modernitzar l'estructura comercial i els equipaments
comercials col•lectius, i per una altra, les actuacions pròpies
de la Conselleria adreçades a completar, encara que de
manera més indirecta, el suport que el Govern dóna al
sector.

Pel que fa a les ajudes incloses al Pla Procomerç s'ha de
destacar que durant el 1998, es potenciaran aquests
incentius a partir de la instal•lació de la societat de préstecs
participatius per al finançament de projectes empresarials de
nova creació, així com per al desenvolupament i expansió
de les petites i mitjanes empreses de les Illes.

Dins les actuacions pròpies de la Conselleria per
completar el suport del sector comercials s'inclouen les
següents, per una banda la consolidació i el
desenvolupament del registre comercial que s'ha creat
enguany, les tasques de difusió i explicació de la nova
legislació comercial, l'elaboració dels estudis necessaris per
tal de redactar la nova regulació de les vendes ambulants,
les tasques d'inspecció i vigilància que garanteixen el
compliment del marc normatiu i que assegurin un marc de
competència lleial. Dins aquest context també s'emmarcaran
les accions destinades a la promoció de la nostra artesania.
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Passam a la Direcció General de Promoció Industrial, igual
que a la Direcció General de Comerç, la major part del
pressupost amb què comptarà l'any que ve la Direcció General
de Promoció Industrial i que serà de 1.287 milions de pessetes
es destinarà a l'aplicació del Pla Proindústria que comprèn tant
les ajudes directes que s'ofereixen a les indústries de les Illes
com les accions pròpies de la Conselleria que indirectament
suposen un suport per al sector. Les empreses industrials de les
Illes podran, per tant, també dins el 1988 acollir-se a les línies
d'ajudes previstes en l'esmentat pla, les més importants, com
recordaran vostès, són la promoció del disseny i la qualitat, la
modernització de l'estructura productiva i la innovació
tecnològica, la promoció comercial, la creació de noves
empreses i el trasllat a polígons industrials.

Pel que fa a les actuacions pròpies que durà a terme la
Conselleria per completar el suport del sector industrial de la
Comunitat i millorar els serveis a les petites i mitjanes
empreses, es podrien destacar els següents, per una banda la
coordinació amb altres institucions de totes aquelles accions
que puguin ser beneficioses per al sector industrial de la
Comunitat Autònoma, i dins aquestes accions ressaltaríem la
participació de Balears a l'Europartenariat, Arco Mediterráneo
1998 a València, que permetrà noves fórmules de col•laboració
internacional a les nostres empreses. La posada en
funcionament del centre tecnològic i de qualitat de la fusta a
Manacor, l'equipament del nou edifici d'Inca, el centre
d'empreses i innovació, és un edifici que està destinat a
convertir-se en el catalitzador del desenvolupament de la nostra
indústria; la consolidació d'una borsa de negocis que pugui
posar en contacte inversors i empresaris, això és un
complement a un conveni que vàrem firmar, com recordaran
vostès, enguany amb la Generalitat de Catalunya, que era el
conveni Arc i que, si bé el conveni Arc se circumscrivia a
empreses, a petites i mitjanes empreses ja instal•lades i ja
consolidades, ara, a través d'aquesta borsa de negocis que durà
(...) que es dirigeix és a empreses de nova creació o a buscar
inversors per crear aquestes empreses. Per altra banda també,
estudiar la possible instauració de la política de clusters amb la
finalitat de millorar la rendibilitat de les empreses i d'abaratir
costos.

A la Direcció General d'Indústria ens trobam que, a
diferència de les altres direccions generals que integren la
Conselleria, aquesta direcció no té uns projectes d'inversió com
les altres, i la seva tasca se centra més en accions
administratives i registrals, així com les tasques d'inspecció per
tal de garantir la seguretat de les instal•lacions industrials de les
Illes Balears. Així, la Direcció General d'Indústria comptarà
l'any que ve amb un pressupost de 19 milions de pessetes i amb
les seves actuacions es proposa dur a terme un programa nou
que es defineix com la regulació normativa industrial amb el
qual es pretén recollir totes les competències i funcions
transferides a la Comunitat Autònoma en matèria d'indústria,
energia i mines. Elaborar els estudis previs amb vista al Pla
d'electrificació, participar a les reunions de la Comissió del
sector elèctric nacional, fer un seguiment dels registres
especials d'indústria ...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Conseller, per favor. Pregaria silenci,
per poder seguir millor la compareixença. Per favor, prestin
silenci i atenció. Pot continuar.

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

Les empreses, bé, a la part de Comerç i Indústria no
tenim empreses, tenim ens autònoms, com és l'Institut
Balear de Desenvolupament Industrial, que ha nascut per
provocar la dissolució, ja ho ha aconseguit, de l'Institut
Balear de Disseny i de la societat anònima Foment
Industrial, i respecte del primer, des de dia 1 de novembre
va quedar dissolt i entra a l'Institut Balear de Disseny i ja
s'ha integrat com un departament o com un sector de
l'Institut de Desenvolupament Industrial. La raó de la seva
existència és igualment necessària o clara ja que ve a jugar
un paper en el desenvolupament del disseny i la qualitat
sobre els productes de Balears que pugui dur un benefici al
sector industrial de les nostres illes. Jo crec que les
actuacions de l'IBD són prou conegudes i ara resultaria
massa extens fer un detallat plantejament dels seus
objectius, tot i que m'oferesc gustosament, a més tenim el
gerent que ens ho ampliaria, si fes falta.

L'altra banda o divisió de l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial és aquella que posa la seva
atenció en l'ajuda al desenvolupament industrial a través del
foment de l'activitat industrial abaratint els costos
fonamentals per a l'assentament de noves empreses, aquesta
és la labor que venia desenvolupament l'empresa Foment
Industrial, i entenem que si bé ha de desaparèixer l'empresa,
que ja estam en procés o començam a preparar la seva
liquidació, s'ha de continuar fent, i és per això que, per una
banda, Foment finalitzarà la seva actuació a partir del 31 de
desembre d'enguany, i a partir de 1 de gener, aquestes
funcions que venia fent Foment Industrial, les assumirà
l'IBDI.

La raó per la qual allargam, per dir-ho així, la vida de
Foment Industrial fins a 31 de desembre, és la de poder
verificar més bé i realitzar els balanços auditats sobre
l'exercici econòmic complet, tractant-se com es tracta d'una
societat anònima que s'ha de posar en liquidació.

Els objectius d'aquesta divisió, que li podríem dir
Foment, però que ha desaparegut, és l'ajuda al sector
industrial per facilitar, com deia, la ubicació de les empreses
a polígons industrials, i això es farà a través de la gestió dels
polígons que tenim, no comprarem, i això ja els ho avanç,
més terrenys industrials, però sí que ens oferim a gestionar,
d'acord amb els ajuntaments, a promoure el
desenvolupament als polígons on els ajuntaments puguin
tenir interès i que en aquest moment, per les raons que sigui,
estiguin bloquejats.
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I jo crec que amb això, complesc el compromís que havíem
contret avui matí, de ser el més breu possible, i em sotmet a les
demandes, amb un rècord de deu minuts que crec que mai no
havia aconseguit, em sotmet a les preguntes que vulguin fer els
senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara permet el Reglament
suspendre la sessió, si ho demanen els portaveus, no?, idò
continuam amb la sessió i per un torn de preguntes o per
plantejar qüestions, té la paraula el portaveu del Grup Mixt,
Sra. Munar. Per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Serem bastant més breus. Demanar
al conseller, atès que el president Jaume Matas, va anunciar
mesures per tal de fomentar i donar suport a les empreses
familiars, si està previst durant el 1998 donar aquestes ajudes,
aquests suports i quina serà la partida pressupostària, perquè no
l'hem vista, i si depèn de la seva conselleria o és un apartat dins
els pressuposts de qualcuna altra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Bé, no necessàriament una llei ha de tenir un transfons
pressupostari, però li explic, les empreses, les ajudes que deia
vostè a les empreses familiars -em senten bé, perquè veig que
no ...-, dic que en el que afecta les empreses familiars, el que
treballa aquesta conselleria, jo esper que puguem tenir un
projecte acabat per dur-lo a Consell de Govern abans de final
d'any ...-ara va més bé, bé, no me'l menjaré.

Deia que aquest projecte de llei estarà probablement llest
aquest mes o principis de l'altre, per tant podria presentar-se
abans de final d'any al Parlament i el que pretén és crear un
marc normatiu que després pugui ser desenvolupat a través de
les mesures que siguin adients, amb les quals es reconegui i es
potenciï la necessitat de donar suport a l'empresa familiar, a la
petita i mitjana empresa familiar de Balears. Comptarà de tres
parts: una, ja li dic, el reconeixement explícit amb el qual els
donarà preferència a qualsevol sistema, programa o qualsevol
altra mesura que surti del Govern balear, amb les ajudes que es
puguin programar, és a dir, ara tenim vigent dins la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, el programa Procomerç, el
programa Proindústria, per exemple, Pla produir, bé, doncs dins
aquest programa, a l'hora de puntuar les subvencions o la
gradació de les subvencions, tendrà més puntuació quan es
tracti d'una empresa familiar. Per altra banda, també es tractarà
de facilitar l'accés a la creació i fins i tot a la direcció d'aquestes
empreses familiars per part de membres familiars que puguin
accedir a l'empresa que siguin joves, i el tercer apartat es
referirà als beneficis fiscals que es puguin rebre, entre ells ja
s'ha anunciat, però aquí ho voldria confirmar, l'exenció de
l'impost de successions quan es tracti de la transmissió
hereditària d'aquest tipus d'empresa. Ara bé, això implicarà
també assumir una sèrie de compromisos per part del titular o
titulars que heretin aquesta empresa, i entre ells continuar entre
vuit o deu anys, no ho tenc ara especificat, però rondarà aquesta
quantitat d'anys, possiblement siguin deu anys, en l'exercici i el
manteniment d'aquesta empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sra. Munar? Té la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Tan sols dir que donada la publicitat i l'anunci de la
manera que es va fer, pensàvem que estava realment més
avançat el tema i que comptarien amb alguna partida
pressupostària dins enguany. Em confirma que no hi ha cap
partida pressupostària i que seran més aviat mesures de
tipus fiscal, entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

No, no, jo no he dit això. Li deia que una de les parts és
preveure que tendran, avui en agricultura parlàvem de la
discriminació positiva o d'incentivar algun tipus d'ajuda a
través de donar més subvenció, més quantitat de subvenció,
si parlam de percentatge, més percentatge de subvenció a
algun tipus d'accions. Bé, amb l'empresa familiar passarà el
mateix, posarem un exemple, una empresa que no sigui
familiar, tal vegada serà mereixedora d'un 10% en promoció
comercial, que no és així, els percentatges són molt més
elevats, i si es tracta d'una empresa familiar, tendrà un 12,
un 15 o un 16%. Per tant, si em demana, "hi ha dotació
pressupostària?", doncs sí, perquè tot el pressupost del
Procomerç o del Proindústria, és a dir, del programa Produir
té una transcripció econòmica; si vostè em demana, "quina
partida anirà allà?", doncs serà en funció de les sol•licituds
que hi hagi per part d'aquestes empreses.

Gràcies, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, té la paraula la seva portaveu, Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, tornar a agrair-li la brevetat en la seva exposició,
potser molt sintètica i igualment intentarem concretar preguntes
o concretar qüestions que han quedat a l'aire i no fer-les massa
extenses.

Dins la Direcció General de Comerç es parla d'una sèrie
d'objectius una vegada aprovat el Pla director sectorial
d'equipaments comercials i ens han semblat interessants
objectius com intensificar les inspeccions, vigilar la
competència deslleial, vigilar el tema dels manteros, etc. Tots
aquests objectius suposam que el Sr. Conseller pensa dur-los a
terme, amb augment del capítol 1 de personal, amb oferta
d'ocupació pública, amb augment d'inspeccions o de nombre
d'inspectors, perquè si no és així, com que avui matí ha fet una
petita referència al capítol 1 exclusivament des del punt de vista
de l'augment pressupostari, però no ha parlat de l'oferta
d'ocupació pública, aquella part que li correspondrà a la seva
conselleria, si no fos a través d'oferta d'ocupació pública,
pensam que seria molt difícil dur endavant aquests objectius,
coneixent els pocs recursos humans que té aquesta conselleria
en matèria d'inspeccions.

Per altra banda, respecte de la promoció industrial, ens ha
explicat una mica de què es tracta la creació d'una borsa de
negocis, a mi m'agradaria que ho ampliàs una mica més, no he
acabat d'entendre molt bé en què consistiria, sinó senzillament
posar en contacte inversors i empresaris, però no m'ha acabat de
quedar molt clar.

I la Direcció General d'Indústria sembla la germana pobra
de les direccions generals, i ens ha semblat que hi ha una
actuació que podríem dur a terme, que serien estudis i
programes lligats a la Direcció General de Promoció Industrial,
en aquest sentit la promoció industrial seria a partir d'empreses
ja creades, seria a base del disseny, de millorar la comunicació
diríem, a partir d'allò que ja és la seva promoció, però ens ha
semblat que la Direcció General d'Indústria podria fer un treball
molt més d'estudis o almanco dedicar un aspecte d'estudis, que
aquí només es parla d'estudi de programes d'ajuts i pla
d'electrificació, com a única partida en aquest sentit, i pensam
que podria anar en treball conjunt amb la Conselleria de
Treball, respecte d'estudis i de recerques de manteniment de les
empreses d'indústries que estan en aquest moment en regressió
o que tenen vertaderes dificultats de manteniment. Si vostè em
contesta que això es dedica exclusivament a promoció
industrial, faria llavors la mateixa petició dins promoció
industrial, quina partida hi hauria de recerca i estudis sobre la
realitat industrial en aquests moments, aquells sectors que estan
en regressió, com una millora, com una possibilitat de mesures
positives en aquest sentit.

I tampoc no m'ha quedat molt clar quan ha explicat el
tema de les empreses públiques. La liquidació de Foment
Industrial, és evident que ja és un compromís, ja ha donat
data, etc., però si el nou institut, la seva funció serà
exclusivament igual, foment de l'activitat industrial o
ampliarà en qualque aspecte ..., diríem si és només un canvi
de nom o si també li donam unes noves funcions, una nova
línia de treball a través de l'IBDI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, pel que fa a l'augment de
capítol 1, bé, vostè ja veu el que hi ha, li he dit que amb tota
la conselleria pujava un 2%, ja deu pensar que les tasques
de la Direcció General de Comerç, si no està consignat en
pressupost un augment de contractació, no hi serà, ja sap
que quan parl de personal, crec que hi ha una conselleria
competent en aquesta qüestió, que és la de Funció Pública,
i jo venir aquí a explicar el que ha de fer Funció Pública, no
és que no sigui la meva funció, és que és una descortesia
cap a vostès i cap a la consellera titular. De tota manera es
pot reforçar la labor inspectora, molt senzillament. Parlàvem
avui matí d'agricultura, que hi havia coses que es tractava de
prioritzar, i si donam prioritat a la inspecció de comerç per
tractar d'evitar competència deslleial, per tractar
d'aconseguir que es respecti més bé la normativa que tenim
comercial, no només la llei del comerç minorista es pot fer
passant, reordenant tot el sistema de personal de dins la
conselleria. I, a més, jo li he de dir que des de fa algun
temps tenim col•laboració, la Direcció General de Consum
i la Direcció General de Comerç col•laboren en les labors
inspectores, es tracta, jo crec, de treure, no d'augmentar
quantitativament els nombre d'inspectors, sinó de millorar
qualitativament la labor d'inspecció. I per aquí jo crec que
enguany ens ha anat la mar de bé, i hem de continuar en
aquest sentit.

Borsa de negocis, jo crec que és un tema molt
interessant, malgrat l'explicació pugui ser molt curta, però
és un tema molt interessant. Miri, el que es pretén és que
molts de projectes que poden ser viables, que poden ser
molt interessants i que poden millorar ja no només el teixit
empresarial, sinó que fins i tot ens poden donar més llocs de
feina, avui en dia es perden perquè la persona o les persones
que els promouen, o que tenen aquesta idea, aquest projecte,
es troben sense recursos econòmic i, bé perquè sigui gent
molt jove, bé perquè sigui gent que no té un patrimoni que
els doni suport davant el banc, es troben que desapareix per
falta de recursos.
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La idea de la borsa de negocis va sorgir, precisament, en el
moment que varen signar el conveni Arc, com he dit, amb la
Generalitat de Catalunya. I és que aquest servei Arc tracta de
posar, d'una manera absolutament discreta i confidencial, en
contacte inversors, gent que té capital i que està disposada a
invertir, amb empreses que han de dur endavant un projecte i
que els falten recursos. Partint d'aquesta base, varen pensar que
a Balears podíem completar aquest servei Arc fent una borsa de
negocis en el mateix sentit, és a dir, tractant de cercar inversors,
persones que estiguin disposades a invertir, i que tenguin
capital, i posar-los en contacte amb aquests promotors o amb
aquesta gent que té aquests projectes. Si es posen d'acord i van
endavant, aquest negoci prosperarà, sinó cercarem una altra
solució.

Això té un origen crec, a Estats Units -no record ara el nom
que els donaven-, però molta gent jubilada tenia una quantitat
de sous que no emprava, en el banc, i es posaven d'acord amb
els joves empresaris per posar en marxa aquest tipus de
negocis. A nosaltres ens és igual que siguin jubilats o no, que
siguin joves o vells, però el que no podem fer és que si hi ha
una idea bona per dur endavant, es perdi per falta de recursos.
I aquesta és la idea de la borsa de negocis.

Evidentment això parteix d'una base de pura confidència, el
que no es pot fer és presentar una llista i, si m'apura vostè, el
diari, i dir que tota aquesta gent està disposada a invertir i que
tenim una sèrie de projectes. Això és una cosa que, com vostè
comprendrà, és molt seriosa i molt delicada, però si al llarg de
l'any aconseguim 8, 10, 2, 3, 15, els que siguin, com més
millor, projectes que es puguin dur endavant, és una bona cosa.
Crec que és imprescindible tirar endavant.

El tema que la direcció general d'indústria serà (...) pobre...
No, pressupostàriament possiblement sí. Per què? Perquè
indústria fa una labor administrativa específicament. Indústria
duu tot el tema de butlletí, de connexió, tan elèctrica com
d'altre tipus... És una direcció general que genera bastant
normativa, però que fa poca inversió, i que la subvenció que
ajuda la indústria va a través de la direcció general de promoció
industrial. Això explica que hi hagi un pressupost tan reduït.

La qüestió dels estudis sobre la indústria i, sobretot, de la
indústria que està en recés, no va a través de la direcció general
d'indústria. Va a través del capítol 2 que tenim consignat a la
secretaria general tècnica. De tota manera, pensi que quan s'està
publicant, o s'està preparant un programa com és el programa
produït per indústria, s'inclouen en el tipus d'indústria que pot
ser beneficiària d'aquestes ajudes, primordialment les indústries
que necessiten més ajuda. La indústria que està bé, que
funciona i que és rentable, no és necessari que l'ajudem. Però,
per exemple, aquí tenim la indústria tradicional de Balears -
podem parlar de pell, de sabates...-, que és la que s'ha trobat en
situacions realment delicades, i és aquesta la que hem d'ajudar.
Si hi ha una indústria que és prospera, que funciona i que va bé,
no la incloem en els programes d'ajudes.

No crec que em quedi cap altre pregunta pendent.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

L'empresa pública...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sra. Diputada. És perquè el servei de
transcripció de les actes tendran problemes perquè no saben
qui intervé. Continua.

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

Sí, l'empresa pública. Nosaltres -saben- vàrem decidir
liquidar Foment Industrial i, a més, una de les coses per les
quals Foment Industrial era més criticada no era
precisament la de potenciar el sòl industrial, sinó l'altra,
intervenir, a través d'empreses participades, en la promoció
industrial, és a dir, en la promoció comercial de la indústria
i, més a més, dins el sector de pell i de sabata. Jo ja he dit -
ho he dit diverses vegades- que no continuarem. Aquest
règim d'intervenció, o d'ajuda, o de suport a la indústria es
fa, i s'ha de fer a través del programa pro-indústria, i
únicament quedarà com a ajuda, o com a activitat industrial
del nou institut desenvolupar el sòl industrial que tenim en
propietat, intervenint en les zones industrials de les quals
formam part com a co-propietaris i, en algun cas, com hi ha
algun ajuntament a Menorca, intervenir com a promotor, o
com a gestor per tractar de desenvolupar un pla parcial
d'una zona industrial que, tal vegada, no es pot dur endavant
per falta de recursos, que no hi hagi un promotor que tengui
prou recursos per dur endavant el projecte d'urbanització, o
el projecte de pla parcial, i poca cosa més, és a dir, no
volem intervenir més que en això.

Sí farem alguns convenis en la mesura de les
possibilitats de l'institut amb els ajuntaments que ho
sol•licitin, que necessitin desenvolupar aquest tipus de
polígons industrials. Fins i tot hem fet -i ho consideram
també importants- les naus Nido en el municipi d'Inca -ho
estendrem a alguns municipis més. Crec que és una idea
molt interessant, i que en aquests moments té una rebuda
molt bona per part del petit empresari. Com vostè sap,
consisteix en la construcció d'una nau gran, amb tota la
infraestructura necessària, i llavors es subdivideix en petites
-bé, en petites, 400 metres quadrats és una nau industrial
relativament petita-, en naus d'aquests tipus, i es posen a la
venda pel preu de cost a l'interessant. Ja li dic, a Inca
estaven venudes abans d'acabar l'edifici, i hi ha una
demanda molt important. Jo he parlat amb alguns batles, o
al revés, hi ha hagut alguns ajuntaments que s'han dirigit a
mi sobre aquest tema, i crec que es treballarà en aquest
sentit. Això és tot.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. No vol replicar, Sra. Thomàs?
Doncs, té la paraula, en nom del grup parlamentari
Nacionalista-PSM, el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, nosaltres tenim sempre
la sensació que els programes d'indústria i comerç, o la política
industrial i comercial del Govern és poca cosa més que el pla
pro-comerç, el pla pro-indústria -de vegades li donen aquest
nom, de vegades n'ha tengut un altre-, i crec que vostè, avui,
amb la seva introducció, amb la seva primera explicació -que
hem d'agrair per la seva brevetat- ho ha reconegut d'alguna
manera. Ens agradaria que ens ho confirmàs, perquè per a
nosaltres és un tema important referit a les possibilitats que es
descentralitzi la seva Conselleria -veurà després una pregunta
concreta que li farem en aquest sentit.

Tal vegada, començar fent un comentari respecte d'aquesta
anunciada política d'increment d'inspeccions de comerç, que
connecta perfectament amb l'increment d'inspeccions de pesca
enterra, i de lluita contra el frau agro-alimentari, increment
d'inspeccions sense incrementar els inspectors. A nosaltres
sempre ens ha fet un poc, ens ha sonat una mica al miracle dels
pans i dels peixos. És un poc aquella cosa que anunciava el
President Matas en el seu darrer discurs de l'estat de
l'autornomia: en un any haurem fet més que en 13. Per tant, o
els altres 13 no sabien que feien, o és que nosaltres som molt
bons. No sé, és un poc un comentari al marge, no és cap
pregunta. Per tant, ho deixarem així i no en parlarem més.

Jo li volia fer la mateixa pregunta que li he fet avui matí:
quines novetats, creu, Sr. Conseller, que incorpora el pressupost
per a l'any que ve respecte del d'enguany, o són els mateixos i
no hi ha, en principi, prioritats noves, plantejaments diferents
a la llum de l'execució del pressupost que s'està acabant
d'executar enguany.

Respecte de la política industrial, tenim la sensació, i de fet
el Govern ho ha reconegut, i va ser un dels elements de debat
quan es va elaborar el pla de reindustrialització de les Illes
Balears, i el pla de comerç, que es tractava d'actuacions de
caràcter horitzontal, sempre horitzontals. Un calaix de sastre,
en el qual s'hi afegeixen, hi accedeixen els que poden, i qui més
ràpid és més possibilitats té, perquè quan arriba segons qui, si
ha arribat tard, ja no hi ha doblers.

S'ha plantejat d'alguna manera, el Govern, la possibilitat
de dur a terme actuacions de caràcter vertical en matèria de
política industrial? Vostè ha reconegut, de vegades, en
compareixences, en debats que hem tengut, que no té la
mateixa problemàtica, per exemple, el sector bijuter que el
sector agro-alimentari, de transformació agro-alimentària,
o de la fusta, o el de la sabata. Tenen estrangulacions -per
dir una paraula que hem utilitzat avui matí, en el PICAB de
la llet-, diferents, perquè tenen problemàtiques diferents i,
per tant, també exigeixen sortides diverses, com a mínim
que no són les mateixes. S'ha plantejat alguna possibilitat de
dur a terme actuacions verticals dirigides a sectors concrets,
o a subsectors concrets, per intentar ajudar-los a sortir, o a
superar aquestes estrangulacions?

Una qüestió reclamada pel nostre grup de manera
constant pel nostre grup, respecte de la política industrial,
encara que també té relació amb la política de comerç, és
aquesta recerca de parteners, i nosaltres creim que és positiu
que se'n parli per primera vegada. Jo crec que, en els
objectius, o a les memòries dels pressuposts, no havia
aparegut mai aquest concepte, encara que s'havia participat
en alguna trobada de parteners però no hi havia figurat mai.
Per tant, això és positiu. Però, creu, Sr. Conseller, que n'hi
ha prou sols en plantejar-se això que es planteja aquí, això
que vostè ha explicat, la participació en aquesta trobada de
València?

Jo li vull recordar una cosa que també he dit altres
vegades, i que crec que continua essent certa: en les
recomanacions que la Unió Europea ha fet als països de la
perifèria de la Unió, hi estava entendre, o aconsellar que
cercassin socis. La gran dificultat de la petita i mitjana
empresa de les regions perifèriques d'Europa és poder
accedir a determinats canals de comercialització de
productes, entrar dins aquests canals. Per tant, la recerca
d'aquests socis que ens han de facilitar aquesta introducció
dins aquests canals, és un element vital. Per tant, d'una
banda, d'acord que es participi en aquesta trobada de
València, però nosaltres el voldríem instar que la
Conselleria afegís imaginació, i feina i contactes amb el
sector respecte d'aquesta qüestió, perquè aquest element pot
esdevenir una de les qüestions més importants de la política
industrial en el futur. Per tant, és un tema al qual val la pena
dedicar temps, i m'agradaria instar-lo que ens digués si té
idees al respecte o si té previstes actuacions concretes.

Li vull fer una pregunta no sé si compromesa: quina
quantitat pensen destinar, des de la seva Conselleria, a
publicitat? És de les que més gasten, darrerament, en
publicitat, tenc entès. Té una quantitat concreta, establerta,
o simplement dins aquestes inversions de caràcter
immaterial, s'agafaren partides i en parlarem quan acabi
l'any?
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Respecte de la política de reducció de costs, m'ha semblat
que hi feia referència, per dues vegades, en la seva exposició,
i és una qüestió amb la qual, evidentment, hem d'estar d'acord
-crec que tothom hi ha d'estar d'acord. Nosaltres hem plantejat,
en diferents oportunitats, a través de proposicions no de llei, de
resolucions, o en el moment de presentació d'esmenes als
pressuposts, la necessitat de donar un servei d'assessorament a
les empreses per aconseguir aquesta reducció de costs i,
concretament, a nivell de la utilització d'energia. Un servei
d'auditories energètiques que està donant un gran resultat, un
resultat importantíssim en altres comunitats autònomes, a les
quals jo l'instaria que tragués informació, perquè sembla que
s'han aconseguit reduccions del consum d'energia del voltant
d'un 20%. Un 20% de reducció del cost d'energia, realment, és
molt important. Jo el tenc a convidar que es posi en contacte,
crec que Catalunya i el País Basc són dues comunitats que estan
fent feina en aquest sentit, i sembla que de forma bastant
positiva. Té alguna previsió al respecte?

Respecte de la política de polígons industrials, crec que es
nota una certa correcció. S'ha donat un cop de timó. Aquí sí que
hi ha un element de canvi en matèria de la política del sector
del comerç i indústria, aquí es nota un petit canvi, crec que
lligat, segurament, a la desaparició de Foment Industrial i a la
creació d'aquest nou institut de desenvolupament industrial
perquè se romp, d'alguna manera, amb la malaltia de poligonitis
aguda, com nosaltres la vàrem qualificar altres anys, perquè
semblava que hi havia una (...) per part de la Conselleria, de
Foment Industrial, de promoure la construcció de polígons per
tot allà on fos possible, i de vegades impossible, sense tenir en
compte si existia o no demanda, sense tenir en compte si era o
no més rendible des del punt de vista empresarial, des del punt
de vista de les empreses, fins i tot des del punt de vista de
l'interès de determinats municipis, de desenvolupar determinats
polígons on el cost del metre quadrat continuava essent superior
al de la primera línia de la mar de qualsevol urbanització de les
Illes Balears, la qual cosa, evidentment, dificultava la
instal•lació o l'ampliació de determinades indústries. Per tant,
pensen promoure, essencialment, l'aixemplament de polígons
industrials ja existents? Per sort, he vist, de tota manera, que els
compromisos es mantindran, i es fa referència a alguns dels
polígons amb els quals la Conselleria tenia compromisos -no
diré històrics- que tenien una certa durada, i que mai s'havien
arribat a executar, i esper que enguany quedin acabats d'una
vegada per a totes, i que no se n'ençatin de nous, perquè hem de
ser sincers, el famós llibre blanc de la indústria a les Illes
Balears acabava amb una diagnosi, i una de les conclusions a
les quals arribava era que hi ha suficient sòl industrial a les Illes
Balears per triplicar la ubicació de naus o les indústries que, en
aquest moment, hi estan ubicades, amb molta diferència.

Per altra banda, vull dir, ja que som en el tema de Foment
Industrial, que amb la creació d'aquest nou institut han
desaparegut aquells objectius històrics que mai cap Conseller
arribava a concretar en què consistien a l'hora de dedicar-hi
esforços pressupostaris, com era aquesta idea de captació de
noves indústries, que tants fracassos va ocasionar a la
Conselleria, i al Govern de la Comunitat Autònoma, i un altre,
que sempre quedava molt ambigu, que era facilitar l'accés dels
joves al món industrial. Tampoc mai vàrem arribar a entendre
què succeïa i, com que creim que objectius difusos s'han
d'eliminar, li donam l'enhorabona perquè els hagi eliminat.

Borsa de negocis: supòs que és conscient, Sr. Conseller,
que es tracta d'una qüestió superdelicada. És un element
perillosíssim: jo, en nom del meu grup, el vull avisar, el vull
alertar, que és una situació que pot aixecar espurna. Sempre
ha provocat problemes allà on s'ha intentat, i s'hi ha mesclat
o hi ha intervingut l'administració, perquè s'ha de calibrar
molt finament cap on es dirigiran els doblers, els recursos
que aquests estalviadors han acumulat al llarg de molts
anys. Normalment solen ser el que vostè diu: gent jubilada,
o gent prop de la jubilació, sabent que no els orientam cap
a indústries que siguin d'alt risc, sinó tot al contrari. Sabent,
a més, que haurem de competir amb empreses que estan
especialitzades en aquesta tasca. I no és que la idea em
sembli malament. El vull alertar: és un tema superperillós.
Vagi viu: en parlo des del punt de vista del benefici, de la
imatge de la Comunitat Autònoma. És un tema
absolutament delicat.

Jo li deia, abans, que la política de comerç i indústria
està pràcticament referida a l'execució del pla de comerç i
del pla pro-indústria. Ha pensat, d'una vegada per a totes -i
li demanam cada any, i ho hem de reiterar, perquè la
resposta continua essent no- en la possibilitat que els
Consells Insulars, especialment els de Menorca i Eivissa,
per la qüestió de descentralització i de llunyania del centre
de decisió, puguin dur a terme la gestió, o puguin participar
en la gestió d'aquests plans? Jo tenc a pensar -i hem
presentat esmenes en aquest sentit a cada pressupost- que
podria ser, com a mínim, interessant, saber si ho han
estudiat o no.

Parlant d'estudis: quina quantitat pensen destinar, en
global, a estudis, perquè també és una qüestió que sol
quedar diluïda, de vegades hi ha una partida pressupostària
d'estudis, però, de vegades, d'aquestes inversions de caràcter
immaterial, se'n detreuen recursos per acabar en estudis.
Nosaltres, de vegades, els hem demanat si no ho tenien ja
tot estudiat, perquè la rendibilitat de determinats estudis està
per veure's, i, en aquest sentit, no hem trobat cap referència
a un estudi del qual se n'ha parlat, un estudi de
comercialització de naus industrials, que es va encarregar al
Sr. Pere Rotger, al batle d'Inca. És possible? 1.700.000.
M'agradaria si això es fa amb càrrec a aquests pressuposts,
als de l'any passat, als que enguany estan en vigor encara,
del 97, si és que és una cosa d'aquelles que han sortit i que
no respon a la realitat. Aclariments, Sr. Conseller.

D'alguna forma, vull corregir un poc el que s'ha dit aquí.
Jo crec, Sr. Conseller, que la germana pobre de la seva
Conselleria és l'artesania, el foment de l'artesania, perquè és
una àrea petita, no dóna un excés de sí, però creim que s'hi
podrien fer més coses. Trob que han desaparegut també
vells propòsits... .acab, Sr. President-, vells propòsits que,
en el seu moment, es varen plantejar. Vells propòsits com
era aquella escola permanent d'artesania, aquells centres
d'exposició permanent, aquella creació de nous mercats
d'artesania en els municipis... Continuen vius aquests
projectes? Estan concretats? O simplement, continuen
essent indefinits, com a idees sense que tenguin noms i
llinatges? Res més, Sr. Conseller.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bé, començava vostè, Sr. Orfila, preguntant-me les novetats,
i algunes d'aquestes vostè mateix ja les ha dites, i no les
reiteraré jo, però sí que hi ha algunes novetats. La idea bàsica
del pressupost és la mateixa, són els mateixos objectius, si tant
vol, però adaptant-los d'any en any, però com dèiem avui matí,
si ho feim bé, i va bé, no veig raó per haver de canviar. Però sí
podem incloure dins promoció industrial el centre
d'homologació de (...) de la fusta, inversions en mercats
municipals, és a dir, tractar de modernitzar la infraestructura
comercial d'ús col•lectiu. Estic pensant ara... No em sent bé?
Estic pensant en algunes inversions que han estat presentades,
o que s'han parlat amb l'ajuntament de Palma, tancar o acabar
la inversió en el de Maó, alguns a Eivissa i alguns altres
mercats que estan en projecte, que han presentat projectes per
millorar aquests col•lectius.

També em parlava vostè d'actuacions verticals. Miri, jo hi
havia fet referència, molt breu, si tant vol, però hi havia fet
referència: tractar d'impulsar el sistema de clusters a Balears.
Precisament és una actuació purament vertical: s'ha demostrat
-s'ignora per què, supòs que per la mateixa infraestructura que
es té als voltants- que normalment són parts d'indústria,
diferents sectors... Per exemple, vostè se n'adona que la
bijuteria està pràcticament tota a Menorca, o que la moda la
tenim quasi tota a Eivissa, i que la pell, si parlam de sabata, la
tenim quasi tota en el Raiguer i, a més, no tot al Raiguer, i que
només hi ha una fàbrica o dues fora d'aquesta zona. És curiós,
però és així. Doncs, aquesta relació interdepenent que hi ha
entre les diferents empreses, a través d'aquesta, neixen el
principi de clusters, o la feina a través dels clusters que seria
tractar de veure aquest tipus d'indústria concret, o aquest
subsector, que està a un punt geogràfic reduït, i concret, i
perfectament determinat, quines avantatges, o quins perjudicis,
o quines mancances o quines possibilitats té, i tractar de
dissenyar una política comú a totes aquestes empreses, salvant
la independència de cadascuna de les empreses però potenciant
la seva interrelació perquè puguin millorar la seva
competitivitat. Pensam que, de cara a l'any que ve, seria una de
les feines més interessants que podem treure com a novetat.

Em parlava també de l'europarteneriat i que li sembla bé
que actuem amb València. Miri, en aquest sentit, jo crec que
és bo, i coincideix amb el que vostè diu, és bo aprofitar les
avantatges o les iniciatives o les inèrcies que puguin tenir a
l'exterior, i a més tractant-se de comunitats com la nostra,
que és una comunitat petita i, per tant, no ens podem
permetre segons quines, anava a dir segons quins luxes que
es poden permetre les comunitats més grans. En aquests
moments ja li anunciï que signarem -possiblement a principi
d'any- un conveni amb la Generalitat de Catalunya, per
aprofitar el servei del COPCA que és la seva xarxa
internacional d'oficines a l'exterior. Ve a ser -si em deixen
fer la comparança- l'ICEX, però de la Generalitat de
Catalunya. Això permetrà actuar, i permetrà entrar, o sortir,
millor dit,a les nostres empreses d'una manera molt més
econòmica i molt millor del que estan fent fins ara. Si en
aquest moment volem fer un estudi de mercat d'un país
concret, o d'una zona concreta, hi hem d'enviar, si parlam
d'empresa, aquesta empresa haurà d'enviar la seva gent allà,
o encarregar un estudi allà i tendrà uns costos
importantíssims. A partir d'aquest conveni podran fruir dels
serveis del COPCA i s'evitaran tota aquesta feina i, amb
molts menys sous, que serà la factura que emeti el COPCA
podran gaudir-ne, i evidentment aquesta factura serà
subvencionada pel Govern.

Demanava quina quantitat destinarem en concret a
publicitat. No tenc jo ara prevista una quantitat exacta i
concreta de publicitat. Segons les necessitats que tenguin,
anirem fent. Evidentment, algun tipus de promoció ja no es
farà, perquè s'ha fet, i algun altre tipus de promoció sí que
hem de continuar fent, estic pensant ara en alimentació o en
comerç o en artesania, perquè és necessari maçolar
contínuament el mercat amb aquestes idees, però no hi ha
una quantitat determinada en els pressupostos.

Les auditories energètiques ja han passat, les del 96, o
fins l'exercici del 96, eren competència de la Direcció
General d'Indústria. A partir del 97, són competència de la
Conselleria de Medi Ambient. I me consta que s'estan fent,
no totes les que serien desitjables, però, comentant-ho amb
el director general de Medi Ambient, em deien que sí.
Comprendrà que jo no fiscalitz la seva actuació i que en
aquest moment estic parlant d'un tema que..., l'execució, jo
desconec.
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Anem a la borsa de negocis. La borsa de negocis,
efectivament, hi coincidesc amb vostè, és un tema molt delicat,
però tal vegada no m'he explicat bé. Nosaltres no intervenim
per a res en la qüestió del fons. Nosaltres el que sí sabem o el
que sí fem és intentar tenir informació sobre quants i quins
possibles inversors hi ha, i quants i quins possibles projectes
que consideren viables hi ha. Es tracta de posar en contacte
aquesta gent, no es tracta ni d'intervenir-hi, ni d'induir-los, ni de
fer absolutament res, són les parts qui, lliurement, si els
interessa, s'han de posar d'acord. el que hem de fer és intentar
que un projecte no pes perdi per falta de fons, per falta de
finançament, però el que no podem fer és agafar un senyor de
la mà i dir-li que inverteixi aquí, que estigui tranquil, que això
anirà bé; n'estam molt escaldats i estam molt preocupats que
mai no es pugui arribar a pensar; no es farà, ni aquesta és la
intenció; el que és pretén és, si vostè vol, posar en contacte
aquestes persones, aquestes empreses o aquestos projectes, però
res més; el Govern, o el CEI, que serà l'encarregat de dur
aquesta tasca endavant no farà res altre, i és prou important, és
a dir, saber on hi ha aquestos possibles inversors i analitzar i
veure quins projectes poden ser viables o no, i que aquestos
projectes viables puguin anar endavant, és una feina prou
important, però decidir o influir o induir una persona en concret
perquè inverteixi en un projecte en concret no ho farem; el que
sí podem dir a un inversor és que aquí hi ha un projecte que pot
ser interessant, aquí hi ha els documents d'aquest projecte, que
se'ls estudiï i, si l'interessa, que telefoni a aquest senyor, això sí,
però res més, pel que vostè diu i perquè és un tema
perillosíssim, i el que no podem fer és embolicar palangre i
enredar la gent.

El tema dels estudis. Vostè sap que n'hi ha dos tipus, aquells
que pugui encarregar directament la conselleria per a
coneixement propi, per qüestions pròpies, i llavors la subvenció
o finançament d'estudis per a associacions o per al (...) Vostè
sap que durant molt temps hi havia hagut unes quantitats
bastant importants, les quals l'any passat reduïrem, enguany en
mantenim la reducció, i no només això, sinó que es busquen
criteris més o manco objectius a l'hora d'encarregar aquestos
estudis, i m'explic, és a dir, en aquest moment, fins ara, quan
dic fins ara em referesc fins al 97, demanava una ajuda una
associació empresarial o no empresarial, qui fos, demanava un
estudi i ja tenia qui li feia aquest estudi, presentaven el projecte,
presentaven el pressupost (...). Ara no és així, ara presenten
aquesta necessitat d'estudi a la Direcció general de Comerç si
és de comerç, a la d'Indústria si és d'indústria, s'avalua la
necessitat real de fer aquest estudi i, si o és així, no contracta
qui vol, sinó que es fa a través d'un concurs, i se n'encarrega
l'empresa que més avantatges proposa que hi hagi, i això se
subvenciona, és a dir, tractam que sigui més objectiu, el més
objectiu possible.

Centres d'exposició permanent d'artesania. Mirin, és una
idea que s'ha mantingut sempre i que jo l'he canviada, o, si
volen, l'estic canviant una miqueta, per fer-la una mica més
àgil. El que sí que estam potenciant, i ara recuperarem el mercat
de Lluc, i estic intentant que en els aeroports, ja ho he dit
diverses vegades, encara no ho he aconseguit, hi hagi una sèrie
de llocs (...) allí on s'exposin tots els productes de qualitat
balears, i aquí s'inclou l'artesania també; que aquestos llocs
estiguin gestionats bé directament per l'Administració o bé per
concessió a particulars, i que també s'hi pugui fer negoci, és a
dir que s'hi pugui vendre, d'aquesta manera, sempre t'assegures
una gestió molt més eficaç, i una cosa o un projecte que és molt
interessant i que és molt important però que genera una
quantitat de despeses importants, s'autofinanciï. Aquesta és la
idea que tenim nosaltres del que haurien de ser aquestos centres
permanents d'artesania. Jo esper que abans de final d'enguany
puguem parlar, com he dit, del mercat de Lluc i que durant
l'any que ve en puguem fer algun més.

Crec que ho he explicat tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Orfila? No. Idò,
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, la
seva portaveu, la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva
brevetat i, sobretot, no sé si agrair a la cambra, als serveis
de la cambra, al president de la cambra o al president de la
comissió que aquest s'hagi dividit la secció 20, la
monstruosa secció 20, en dues parts, per tant, que ens deixin
un poc de temps per rallar tranquil•lament de comerç i
indústria, i no amb presses o massa ràpid. He de ser curta,
jo també. Sí, Sr. Conseller.

Aquest matí vostè ha començat la intervenció de la part
d'agricultura dient que el pressupost s'ha incrementat en un
no sé quants per cent. En quant s'ha incrementat el
pressupost de comerç i d'indústria? Jo l'hi diré, no s'ha
incrementat, ni comerç ni indústria. Els capítols 6 i 7 han
disminuït, s'han repartir de diferents maneres però no han
augmentat, vull que m'expliqui això.

Llavors, també li voldria dir que tot el programa de
Comerç i Indústria d'artesania no duen activitat, és a dir,
quan vostè fa la memòria, ja l'hi vaig dir l'any passat, quan
fa la memòria la seva conselleria, no inclouen dins la
memòria dels programes els objectius i les activitats que
duran a terme. Jo comprenc que, perquè l'oposició li passi
comptes, és més difícil, perquè si no sap quines activitats
vostè tenia previstes per escrit, llavors és més difícil passar-
li'n comptes, però li agrairíem que, per tal de facilitar-nos la
tasca, aquestes coses hi fossin incloses o, si no que ens les
expliqués ara, que és l'hora d'explicar quines activitats té
previstes per als pressupostos.

Voldríem saber una novetat que sí que hi ha i que vostè
no (...) que li han demanat, i és que s'han separat programes
en subprogrames relatius a l'Objectiu 2, és a dir, indústria i
comerç tenen dos subprogrames relatius o específics, en el
cas d'Objectiu 2, i voldríem saber a què respon aquesta nova
forma de fer els pressupostos, i jo li dic que, en principi, no
estaven malament perquè almenys l'objectiu 2 el tindrem
clar, no així el 5B i tots els altres programes europeus, però
de l'Objectiu 2 podrem fer el seguiment pressupostari.
M'agradaria saber si això és per instruccions de la Unió
Europea o és per instruccions del consorci que el gestiona,
o és que vostè ha arribat a la conclusió que facilitar la tasca
de l'oposició en aquest sentit de tant en tant també està bé.

L'any passat, a la compareixença de pressupostos, vostè
hi va anunciar que la seva conselleria tendria una finestra
única, és a dir que Menorca i Eivissa, via Mallorca..., la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria serviria i
tramitaria qualsevol tipus d'expedient i d'ajudes. Jo voldria
com té això, és a dir, com ha funcionat aquest any i com té
previst que funcioni l'any que ve.
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He de demanar-li també què passa amb les transferències
d'artesania als consells insulars. És estrany que no l'hi hagi
demanat el Sr. Orfila, però ja que no ho ha fet, ho faré jo.
Insistentment es diu que aquesta serà una cosa que es transferirà
però no..., no veig quin és el problema que hi ha, in o es fa, no?

Voldria saber també com es fa la coordinació de la seva
àrea, quant a comerç i indústria, amb formació, i li'n diré el
perquè, perquè tots els doblers de formació que va gestionar
vostè abans del pressupost de l'any passat i que es gestionaven
des de la seva conselleria estan ara a una conselleria única, i és
una cosa que també reclamava el Grup Socialista, per tant, no
la hi criticaré, el que passa és que en el Pla Mestral, entre
cometes sempre, per a mi, Pla Mestral entre cometes, és a dir,
allò que regula el decret que diu com s'han de demanar les
ajudes per a formació, diu que hi ha una comissió que coordina
totes les conselleries. Jo li ho he demanat per escrit al conseller
i m'ha dit que aquesta comissió no existeix però que la
coordinació, sí. Bé, jo no sé si existeix o no la coordinació, però
li assegur que els cursos que surten publicats a la premsa, quant
a comerç i quant a indústria, són, si més no, sorprenents; jo no
sé si responen a una línia, a una planificació, a un disseny, de
quina és la formació que es requereix en aquests sectors, i, per
tant, voldria saber quina coordinació té vostè amb el conseller
de Treball i Formació.

Pel que fa a comerç, tothom que ha intervengut abans que
jo li han parlat dels inspectors. Miri, que vostè em digui..., jo
aprofit aquest tema per fer-li una rèplica, perquè com els altres
ja l'han introduït, jo faré la rèplica. Que vostè em digui que no
depèn de vostè, que és de la Conselleria de la Funció Pública,
per favor, fins aquí podríem arribar, açò és tant com dir que
vostè no pot dir al seu equip de govern quin personal necessita
per dur la seva conselleria, i vostè ha estat assegut a una mesa
on parlàvem amb tranquil•litat i consellers de tot arreu, inclòs
del seu grup, li han demanat més personal a Menorca, com a
mínim, i això ho sap, i per a més personal a Menorca només hi
ha una manera, posar-hi més plantilla, no hi ha més (...), perquè
si no, en moments que s'està parlant de reducció de jornada
laboral, el que vostè em diu, l'única manera és fer més hores
extres, i o bé és que els inspectors fins al dia d'avui no feien res,
perquè, si no, no s'entén, i vostè ho posa dins la seva memòria,
a més, hi posa: "Intensificar les inspeccions", i jo li demanaria:
És que els mateixos inspectors no feien res fins ara? Açò, ja li
ho han demanat. No em digui que és una qüestió de la
Conselleria de la Funció Pública, que té les seves competències,
però vostè és qui ha de dir al seu equipo de govern, que és el
seu, que vostè necessita més personal, més personal per a
inspeccions.

Diu en la memòria també, i després n'ha parlat a la seva
intervenció, pel que fa a comerç, de les societats de préstecs
participats, i no me n'explica res. A mi m'agradaria que
m'expliqués com funciona açò, i on té els doblers i quins
doblers significaran, i on té els doblers de qui, i què
significarà açò en moviment de doblers.

Respecte al 97, l'any 97, a pesar que la partida no ho
deia, vostè va dir en compareixença que hi havia una partida
de 100 milions de pessetes per al Pla Mirall, que era el
mateix que el Pla de millora dels equipaments comercials,
però bé, que era Pla Mirall, que no ho sabia gairebé. Que
l'ha executada, aquesta partida, l'any 97? partida Pla Mirall
per a equipaments comercials de l'any 97, de 100 milions de
pessetes, i açò consta en el Diari de Sessions de l'any 97; per
tant, li deman; L'ha executada, aquesta partida? primer;
segona, té prevista una partida per a aquest any, que també
es dirà Pla Mirall, un altre pla?

I després ens agradaria saber en concret els crèdits
destinats, els crèdits que s'especifiquen a comerç, a què van
destinats i per què es produeixen unes reduccions..., per què
es produeixen unes reduccions d'un pressupost a l'altre, com
és que es produeixen, i per què no estan territorialitzades
aquestes inversions, i en concret, el programa de
modernització d'estructures i promoció del comerç,
programa, subprograma..., subprograma de modernització
d'estructures, té un capítol 6 de 330 milions de pessetes, tot
en inversions de caràcter immaterial. Sr. Ramon Orfila, açò
és publicitat i estudis. 330 milions de pessetes, i a mi
m'agradaria saber si és publicitat i estudis o quines altres
despeses es poden considerar de caràcter immaterial,
directament realitzades per la conselleria, perquè són capítol
6, i que arriben fins 330 milions de pessetes, que, a més, a
la territorialització consten a l'illa zero, és a dir, que no
sabem a quina illa es gastaran. Per tant, m'agradaria saber
concretament en què es gastaran aquests 330 milions de
pessetes.

I pel que fa al capítol 7, que puja a 517 milions de
pessetes i que l'any passat pujava a 877, que també té una
reducció considerable, m'agradaria saber a què correspon
aquesta reducció, i les transferències que hi ha previstes,
també a què corresponen.

Aprofitant que estam en aquest programa, hi ha una
transferència a Fires i Congressos de Balears S.A., però
vostè no en ralla, de Fires i Congressos de Balears, supòs
que, orgànicament, depèn de la Conselleria de Presidència?,
o depèn de vostè?, si depèn de vostè, expliqui què pensa fer
amb Fires i Congressos de Balears, i, si no, digui'ns de qui
és competència i a qui li ho hem de demanar.
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Pel que fa a comerç, encara, una cosa només, els ingressos
de la conselleria... Ho sento, Sr. Conseller, no puc ser més
ràpida, l'estat de pressupost d'ingressos diu "Aportacions de
l'Estat per al desenvolupament del Pla marc de modernització,
zero pessetes". Vull saber què ha passat amb aquest pla, que es
va vendre a bombo i platerets en el seu moment i del qual vostè
ens va dir que funcionaria  i que ja estava tot en marxa.

Pel que fa a promoció industrial, s'ha subdividit en dos
subprogrames, i com ja li he dit al començament, a mi em
sembla bé, un de general i l'altre, relatiu a l'objectiu 2, però el
total del capítol 6 passa de 743 milions a 384, i el total del
capítol 7 puja un poc. La diferència entre aquests dos capítols,
és a dir, la suma d'aquests dos capítols, continua donant una
reducció del que es donava (...) si no ho sumo jo, jo ho he
sumat tres vegades, no ho he sumat amb calculadora, però ho
he sumat de cap, i el cap em dona per a això, de 1.396 ha passat
a 1.287 milions. Voldríem saber si és que aquests  doblers (...)
i es pensen gestionar des d'una altra banda o és que realment
destinaran menys milions a aquest tema.

D'aquests programes, també hi han 257 milions de pessetes
en inversions de caràcter immaterial. Altre cop, Sr. Ramon
Orfila..., ja no hi és, seran estudis i publicitat, i, si no, digui
concretament a què responen. I altre cop aquestes inversions,
que són de la pròpia conselleria, del capítol 6, no estan
territorialitzades, és a dir, no sabem a quina illa es realitzaran,
i són prou milions com per no saber-ho.

I pel que fa al capítol 7, igualment, ens agradaria que ens
expliquessin les transferències a empreses privades i les
transferències..., no, les finalistes, no, perquè n'hi ha unes que
són destinades al Foner 2, i les deixarem. Pel que significa
l'Objectiu 2, aquestes sí que estan territorialitzades, perquè,
efectivament, de l'Objectiu 2, que sapiguem, només n'hi ha a
Mallorca, i, per tant, els 127 milions de pessetes de programes
europeus, també ens agradaria saber a què van destinats, de
promoció industrial.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li faig saber que ha consumit el seu temps.
Dos minuts més.

LA SRA GARCIA I QUEROL:

Dos minuts més.

EL SR. PRESIDENT:

No, ha consumit dos minuts més del temps que tenia, per
tant, vagi acabant.

LA SRA GARCIA I QUEROL:

(...) No entraré en allò de la borsa de negocis, sí vull
entrar en els vivers d'empresa, perquè tinc dos minuts
només, no vull entrar en allò de (...) de negocis. Sí que vull
que m'expliqui què passa amb els vivers d'empresa, perquè
l'any passat en va fer molta publicitat, la directora de
Promoció industrial ens ho va explicar com una iniciativa,
i vull saber si hi han doblers, on són, i si s'ha dut a terme
alguna iniciativa.

Vull saber de qui és responsabilitat, de quin conseller és
responsabilitat el programa de Qualitat, un programa del
qual en aquest moment es fan conferències i molta
publicitat, sobretot, i algunes conferències. Vull saber de
quin conseller és responsabilitat, si és responsabilitat de la
seva conselleria, digui'm, aquest programa, quants doblers
tindrà destinats l'any 98 i per quins conceptes, que és el que
és important, per quins conceptes els gastaran.

per últim, i només en artesania, vostè em diu que no li
hem demanat quines novetats hi ha. Jo he trobat una partida
de 200 milions d'artesania que m'ha deixat al•lucinada, i jo
vull saber, d'aquesta partida de 200 milions de pessetes, qui
en sigui responsable que m'expliqui a què aniran destinats,
que és una partida de capítol 7, és a dir, de transferències
per a inversions. 200 milions de pessetes, també d'Objectiu
2, però voldria saber a què responen exactament.

I per últim, pel que fa a l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial, el pressupost del qual també
és com molt sorprenent, és un institut que no té ara..., és a
dir, passam de tenir compres de terrenys, compres
d'empreses, participacions, accions a no tenir absolutament
res, només hi tenim personal i despesa corrent. Jo voldria
saber què es que s'hi planteja fer, perquè si vostè, només que
em digui que vol ser promotor d'un polígon industrial,
necessita doblers per ser promotor d'un polígon industrial.
Per tant, a mi m'agradaria saber què pensa fer amb 15
milions d'inversió, jo crec que comprarà un parell
d'ordinadors i poca cosa més.

Però hi ha una partida destinada, dins l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial..., hi han partides de capítol 3
per valor de 160 milions, és a dir, per pagar interessos de
deute, de quin deute, i se suposa que si està en el capítol 3,
ha de ser deute de la Comunitat Autònoma. M'agradaria
saber quins deutes pagarà amb aquests 160 milions de
pessetes.

I pel que fa a incidir en polígons industrials dels
ajuntaments, només una cosa més, té qualque política per
racionalitzar i prioritzar quins són els polígons industrials
que s'han de dur a terme a cada illa, i dins a cada illa, a
quins municipis? Gràcies, Sr. President. Ja no puc anar més
apressa.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar, i com que hem set generosos fins quasi quasi cinc
minuts...

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

Ha estat més de cinc minuts, però deixem-ho estar.

Vejam jo li dic que, genèricament, la conselleria hauria
pogut ser, si tan vol, més (...) que havíem pujat un 45% el
nostre pressupost, però ja ho he dit avui al matí. he volgut ser
molt just i ho he volgut incloure quan parlava de diferencial, els
increments de pressupostos que havia tengut durant l'any passat
i una sèrie de partides que vénen per transferències, jo no volia
tirar les campanes al vol dient que tenim un gran pressupost,
diferent del de l'any passat, i la diferència real és d'un 8'9% en
total.

Ara de memòria, llavors el director general de Comerç i el
Secretari General Tècnic li ho concretaran més, li diré que crec
que augmentam en comerç, que la Direcció General de Comerç,
augmenta en uns 70 milions de pessetes, i sé que quan estàvem
preparant els pressupostos de les dos direccions generals,
Promoció industrial i Comerç, vàrem fer una redistribució amb
una raó. L'any passat, en els pressupostos de Promoció
industrial hi havia una partida d'uns 560 milions de pessetes,
crec recordar, que es destinava a la construcció de l'edifici del
CEI, del viver d'empreses de què parla vostè; enguany, aquest
edifici ja està construït, i, per tant, només consignam 100 o 120
milions de pessetes per al moblament i per a les instal•lacions
d'aquest edifici. Aquest partida de 500..., 480 milions de
pessetes de romanent, que era una partida finalista i que, per
tant, com tota partida finalista, havia de desaparèixer dels
pressupostos, s'hi conserva i la redistribuïm entre les dues
direccions generals, entre Promoció industrial i comerç. Per
tant, jo ja li he dit, i l'hi insistesc, que hi ha augment i que és
petit, és a dir, no és un augment espectacular, però mantenim
les línies d'ajudes i mantenim les inversions.

Home, dividir també a l'hora d'especificar, quan parlam de
pressupostos generals i Objectiu 2, raons per tenir-la contenta,
a vostè, ja m'ho havia demanat prou vegades, i no ens costa,
com veu, res consignar-les perquè vostè pugui tenir el gust, i ja
no me'n parli més. Aquí té la partida de l'objecti 2. Ara, no
voldrà que li doni tot de cop, si no, llavors no podrà dir-me'n
res!, l'any que ve o l'altre ja li farem un tros de 5B. Bromes
apart, no hem atès a indicacions europees, sinó que ha set la (..)
del pressupost, no ha vengut per obligació imposada, per
entendre'ns.

Quant a la finestreta única, jo tenia projectat a Menorca
adquirir, abans del que hi hem fet, perquè encara no ho
tenim en propietat, la delegació.., perdó, els locals que
ocupava sa Roqueta, allà, a Ciutadella, i allí fer la delegació
de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, tot junt,
i hi hauria dues delegacions, una a Ciutadella i l'altra a Maó.
Avui puc presentar només Maó, desgraciadament,
Ciutadella encara ho tenc una mica coix, i així com tenguem
l'edifici, començarem les obres de rehabilitació o de reforma
per poder adaptar a aquesta funcionalitat o a aquesta
necessitat els locals de sa Roqueta, i podrà presentar
qualsevol document de la nostra conselleria en aquestes
dues oficines i sigui d'agricultura sigui de comerç o sigui
d'indústria en aquest moment ja es poden presentar els
documents al registre d'entrada informatitzat de la
conselleria a totes les delegacions de la Conselleria
d'Agricultura Comerç i Indústria. I és un dels objectius jo
crec més importants que hauríem de poder assumir que
d'aquí a finals de legislatura totes les delegacions de
Balears, i amb això m'estic referint a les de Mallorca i a
l'única que hi ha a Eivissa puguin complir aquesta funció. I
jo esper que l'any que ve quan tornem a parlar dels
pressuposts li pugui dir que s'ha complit encara molt més
del que es fa. Però això és una tasca que no es pot fer o que
no hem pogut fer a l'acte sinó que s'ha de fer amb temps i jo
esper que no tardarem gaire a acabar.

Transferències d'artesania miri tenc el projecte
pràcticament llest, però comentant-ho, vàrem pensar que
seria oportú presentar-lo conjuntament amb el projecte
d'agricultura i cambres agràries, és a dir, tres projectes a la
vegada que serien transferència d'agricultura, transferències
d'artesania i transferències en competència de cambres
agràries. Per tant, té el compromís del Govern que abans
d'acabar la legislatura es transferiran les tres, i possiblement
l'any 98 aquest projecte entri al Parlament.

Coordinació amb la Conselleria de Treball i Formació.
La coordinació és bona, l'any passat vàrem estar parlant
amb el conseller i decidírem, partint de la base ja, de la
necessitat de tenir tots els cursos de formació de manera
conjunta, decidírem deixar-ho una mica a la iniciativa de les
associacions de qualsevol tipus de comerç o d'indústria. A
la vista del que hi ha, jo li puc dir que tenim una reunió
pendent amb el conseller per programar una sèrie de cursos
de formació perquè ens trobam que molts tendeixen cap a
un costat i hi ha molt de reciclatge que no es fa i que seria
necessari, o vaja, és imprescindible que es faci. Li puc dir
que no hi ha problemes de coordinació ni molt manco,
tampoc no tenim problemes de fons, i possiblement durant
l'any 98 es faci conjuntament, possiblement gestionat per la
Conselleria de Formació, ja que és la que té els recursos
econòmics, però es prepararà un programa conjunt de
formació per oferir als sectors tant empresarial, sí, a
empresaris i sindicats, però em referia tant a comerç com a
indústria.
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Inspecció. Sra. Garcia, jo li puc garantir i, si vol, la posaré
al costat, la convid que acompanyi el nostre inspector i vostè
decidirà si fa feina o no, si és capaç de seguir-lo. Jo el que sí li
dic és que el que intent és optimitzar els recursos que tenim la
solució fàcil a tot és dir "més personal, més duros", però no
sempre és així, jo crec que s'han d'optimitzar els recursos al
màxim, i si podem tenir la col•laboració de la Direcció General
de Consum amb els seus inspectors, si podem utilitzar altres
funcionaris i, si m'apura, si comptam, com estam comptant,
amb la col•laboració de les associacions, quan tot això no basti
per complir els objectius que ens fixem, després podrem
contractar, però recórrer al recurs senzill, còmode i la veritat
que no dóna massa feina que és el de contractar gent, això ho
faré quan no tengui més remei i quan no tengui més remei és
quan no es cobreixen els objectius, però com que per ara
consideram que es cobreixen, mantendrem el personal que
tenim, ja li dic, i vostè sap, quan estàvem parlant
tranquil•lament amb vostè i amb altres consellers, la resposta és
la mateixa, la contractació i la despesa es fa quan és necessari,
però això no ens ha de servir d'excusa per no aprofitar els altres
departaments que tal vegada puguin treure més rendiment.

Pla Mirall. Sí, en aquest moment, inclòs dins el que podríem
dir com diu vostè, Pla Mirall de Comerç del 97, tenc
compromesa, no executada, compromesa, despesa amb tres
ajuntaments segons record tal vegada el director general li
podrà concretar millor, l'Ajuntament d'Eivissa, un projecte
plurianual de 100 milions de pessetes per a una millora de
l'entorn del mercat nou d'Eivissa; amb l'Ajuntament de
Manacor per a la millora i la rehabilitació dels carrers del centre
comercial de Manacor, i estic esperant, ahir, ahir vaig parlar
amb la batlessa de Ciutadella, que acabin de presentar una sèrie
de projectes de Ciutadella, que també tendran una partida, és a
dir cada part d'aquest projecte, cada part anual tendrà uns 30 i
busques de milions de pessetes. Per tant cobrirem aquests 100
milions de pessetes que deia vostè i algun més.

La partida que es destina a Fires i Congressos, vostè sap que
aquesta empresa no depèn d'aquesta conselleria depèn de
Presidència, nosaltres destinam crec que són 12 o 14 milions de
pessetes, perquè vostè sap que nosaltres anam, assistim a
moltes d'aquestes fires, segons record, com a Alimenta, també
a la de restauració, en fi, assistim a diverses, i això són uns
costos que s'han de pagar i s'han d'ingressar.

Amb el viver d'empreses, diré que efectivament és un dels
projectes més interessants en què estam treballant això es du a
través del Centre Europeu d'Empreses d'Innovació, i es
radicarà, perquè en aquell moment teníem problemes d'espai,
a l'edifici que s'està acabant, havia d'estar acabat durant aquests
mesos i possiblement s'allargui fins a principis d'any, el
projecte tenia la denominació de Jardín secreto es fa a Inca, i
serà precisament la seu d'aquest viver d'empreses. S'han
presentat un nombre important de projectes, molts d'ells no han
anat bé, no han anat endavant, no han estat viables, com és
d'esperar, però, si mal no record, el percentatge ronda entre el
20 i el 22% dels projectes que es presenten, i això, comparant-
ho amb altres centres europeus que hi ha a la resta d'Espanya,
el nivell és el mateix per tot, més o manco, vull dir que hi ha
molts de projectes, la frase bíblica aquella, no?, muchos serán
los llamados pero pocos los elegidos, idò aquí tenim molts de
projectes presentats, però llavors ens trobam que realment
factibles o que puguin valer la pena, trobam que són pocs, i a
aquests pocs se'ls cerca un camí perquè puguin anar. I un dels
camins perquè els puguin ajudar és el que jo li deia de la borsa
de negocis, que voldria insistir, fins al punt que tothom tengués
consciència que aquí no es tracta de fer una història rara o
tractar d'aprofitar uns recursos d'una manera estranya, sinó que
s'ha de fer però en base a un principi molt gros de seriositat i de
confidencialitat.

Quant a polígons industrials. Jo tenc interès primer a
liquidar, i quan dic liquidar em referesc a acabar tots els
projectes que estaven començats, ja li he dit que això de
comprar terrenys no ho farem, i al que sí ens podem oferir
és a gestionar. No comprar terrenys per revendre, com ha
passat a Ciutadella o a Consell o a d'altres ajuntaments, no?,
sí podem adquirir un terreny amb la idea parl ara de les naus
(...) el que sí solem fer és que l'ajuntament ens lliuri el solar
o que l'ajuntament aporti el solar, nosaltres avançam els
sous per fer l'obra i després es venen els terrenys als
industrials que és el projecte de naus (...). Això és al que
més arribarem, però ja li dic que no es compraran. Ara
també reconeixerà que si hi ha una illa que no ha tengut mai
cap inversió en polígons industrials, que em digui que vol
que li prioritzi per illes, li hauria de començar per la que no
en té cap, però com que és l'illa d'on venc jo, no la hi posaré
davant, perquè Eivissa no ha tengut cap inversió mai en
polígons industrials i no significa que no es necessiti. El que
sí volem fer és que tant a Menorca ho estam fent amb
l'Ajuntament d'Es Castell, si mal no record, on estam
gestionant un pla parcial en el qual nosaltres no tenim
terrenys, i estam tirant endavant el polígon de Ferreries i el
d'Es Mercadal, volem tancar, el procés administratiu d'un
pla parcial, vostès saben que dura més temps del que tothom
vol, però el que sí volem és que no s'estigui per nosaltres el
que sí volem és que no estigui aturat, aleshores ja estam fent
al llarg d'aquests darrers mesos, hem fet una fitxa de l'estat
de tots i cadascun d'aquests polígons i allí on ha d'intervenir
la conselleria, o Foment Industrial, per mor que ens toca
jugar a nosaltres, es fa. No bastant més de pressa de com es
feia abans.

I sí que oferim o volem oferir als ajuntaments inclòs el
que li dic, inclòs a les illes d'Eivissa, de Menorca, de
Mallorca i de Formentera, que si hi ha algun pla parcial que
es refereixi a fer un polígon industrial de gestió per
cooperació, que correspongui a la iniciativa de l'ajuntament,
si en aquella zona no en tenen cap i, per tant, hi pot haver,
en aquell poble o en aquella comarca, una necessitat per als
petits industrials d'aquell poble o d'aquella comarca, sí que
li donarem suport, el que no farem, com molt bé deia el Sr.
Orfila, és anar a tots els polígons industrials que estiguin en
projecte o que estiguin reflectits dins el planejament urbà de
les Illes Balears. Això és absurd i ja li garantesc que no es
farà. Ara, ens podem trobar que un poble determinat no
tengui cap polígon industrial, que hi hagi certes distàncies
i que sigui un polígon industrial petit que pugui ser absorbit
pels industrials del pobles i que, a més, seria una bona
mesura treure les indústries del casc urbà per dur-les a
aquest polígon industrial, jo crec que aquí, ja dic que no
invertirem en terrenys, però que sí intentarem ajudar la
gestió d'aquests polígons.

I quant a les dades purament econòmiques, de número de
partida o quantitat de partida, la remet al secretari general
tècnic al director general de Comerç, al gerent de l'Institut
Balear de Disseny o a les gerents del consorci de l'Objectiu
2 que li explicaran millor.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller li pregaria a efectes de la gravació que doni la
paraula o que nomeni simplement qui té la paraula. Si ho fa
vostè mateix.

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

Parlarà ara el secretari general tècnic de la Conselleria.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Carles Gutiérrez):

Presidente, conseller. Dos palabras nada más quizás
entrando en los números económicos. Sobre todo con respecto
a los fondos europeos que es algo que este año ha quedado más
delimitado en el objetivo 2, pero igualmente está delimitado
también lo que es el conjunto de fondos europeos provenientes
del 5b, que se desdoblan básicamente en esta conselleria en
fondos Feoga que están presupuestados en la Secretaría General
Técnica por razones de coordinación con el Ministerio de
Agricultura y con Bruselas y fondos Feder que se distribuyen
entre agricultura comercio e industria cuando me refiero a
industria, me refiero a promoción industrial. Promoción
industrial y comercio con partidas de 125 millones de pesetas
y en agricultura y en Secretaría General Técnica el resto.
Efectivamente, lo que es objetivo 2 está distribuido sólo y
exclusivamente en lo que es promoción comercial y la
Dirección General de Comercio. Esto respecto de los fondos
europeos.

Con respecto a las partidas relativas a promoción industrial
destinadas a inversiones materiales y después también hay
alguna partida con respecto a la Dirección General de Comercio
yo le contesto en promoción industrial porque la directora
general no está aquí en estos momentos, efectivamente hay una
partida de inversión en material de 257 millones pero que va
destinada básicamente a lo que es la cooperación exterior,
convenios con la Cámara de Comercio promoción en ferias de
determinados sectores, como calzado, bisutería etc., ayudas en
diseño y calidad, subvenciones con respecto a catálogos de
empresa etc. En principio está destinado básicamente para esta
partida, conjuntamente con otra partida de fondos europeos
también de la Dirección General de Promoción Industrial que
está en combinación con el consorcio del Feder de Inca que son
las promociones llamadas del ex-Raiguer destinadas
básicamente a USA y a Japón que son partidas similares a las
que se tenían contempladas el año pasado.

Y por último y luego cedería la palabra al director
general de Comercio, con respecto a Fires i Congressos
también lo respondía el conseller los 12 millones responden
a un convenio explícito por cuanto existen muchas
colaboraciones en nuestra conselleria con la entidad Fires
que aunque depende de la Conselleria de Presidencia, en
principio se participa en ferias como Alimentaria, Baleart,
etc. e incluso en (...) del comercio. Pertenecemos a un
consejo de organización de las propias ferias. Es una partida
finalista destinada a fires y es exactamente igual a la partida
que había en los presupuestos del 97 que asciende a 12
millones de pesetas.

Hay otra serie de cuestiones, como artesanía etc., que
creo que es mejor que las conteste el director general de
Comercio.

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

El director general de Comerç li acabarà de donar
l'explicació a les preguntes que vostè havia formulat. I en
acabar ell Sr. President nosaltres haurem complit.

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

Gracias. Sr. Presidente, conseller. Vamos a ver intentaré
contestar a las distintas preguntas. En cuanto al presupuesto
de la Dirección General de Comercio, comentaba que hay
una disminución de hecho hay un incremento el
presupuesto, si no tengo ningún error, de la Dirección
General de Comercio el año pasado era de 956 millones de
pesetas y el presupuesto de este año es de 1.083 millones de
pesetas, por tanto existe un incremento substancial en el
dinero que la conselleria destina al comercio.

En cuanto a otra cuestión que se ha planteado que era la
sección de los créditos participativos en principio la fórmula
para gestionar estos créditos participativos sería una
propuesta que realiza el Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de una empresa que se llama Enisa,
dependiente de este ministerio, y no tenemos ninguna
partida en concreto destinada a ésta porque está en fase de
estudio y se iría a través de los créditos subvencionados
porque es una modalidad de crédito subvencionado que
actualmente tiene la conselleria. Los créditos participativos
son créditos en los que se pacta un tipo de interés bastante
bajo fijo y un tipo de interés en función de la rentabilidad de
las empresas a través de la iniciativa Pime comunitaria, casi
todas las iniciativas comunitarias en este sentido inciden en
la necesidad de ir mejorando los distintos medios de
financiación de las pequeñas y medianas empresas, y los
créditos participativos es una nueva fórmulas de
financiación de pequeñas y medias empresas que se está
tratando de impulsar desde el ministerio y que después de
analizarlo participaríamos.
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Respecto a la disminución de capítulo 7 tampoco es exacta
la afirmación de que pueda existir una disminución de capítulo
7 en la Dirección General de Comercio por el hecho de que, a
cargo del capítulo 7 en anteriores ejercicios se hacía frente a la
partida de promoción comercial de empresas industriales, desde
el momento que la Dirección General de Promoción Industrial
asume al cien por cien esta función que supone una cantidad
importante de dinero, de forma efectiva existe más dinero en
capítulo 7 destinado a la Dirección General de Comercio. Es
decir que se incrementa.

En cuanto a los 200 millones de artesanía, es un error de
escritura en los presupuestos porque si se fijan pone "objetivo
2", estos 200 millones son objetivo 2, no están destinados única
y exclusivamente a artesanía, hay un error; pero tampoco
efectivamente son 16 los únicos que se destinan a artesanía en
el tema de regulación de artesanía hay 16 millones, pero en
promoción de artesanía las empresas de artesanía para su
promoción presentan las ayudas del capítulo 7 de la Dirección
General de Comercio, es decir una empresa artesana puede ser
que necesite inversiones para su comercio como artesano y, por
tanto, si hay un provecto de inversión en artesanía se destina en
los otros capítulos del capítulo 7 de la Dirección General de
Comercio, al igual que si se hacen acciones de promoción de
mercados locales, ayudas a ayuntamientos que promueven
mercados artesanos o actividades de este tipo va a la partida de
ayuntamientos y de hecho son ayudas a la artesanía; si se da
una ayuda a Baleart y está en el capítulo que antes se ha citado,
de 12 millones a Baleart directamente Baleart es la artesanía, es
decir que el dinero destinado a artesanía no son única y
exclusivamente los 16 millones que aparecen en regulación de
la artesanía.

Creo que no me he dejado ninguna pregunta, si hay alguna
que me haya dejado porque iba muy rápido, pues ... Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per les seves intervencions. Vol replicar? Sra.
Garcia té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Un moment que (...) canviar de
direcció. Sí que s'han deixat algunes partides, han deixat
d'explicar la d'estructures i promoció del comerç, continua
tenint un capítol 6 de 330 milions sense territorialitzar, amb
caràcter d'inversions immaterials. I també m'agradaria saber el
capítol 7 de 517 milions, supòs que està previst al Pla Produir.
Per cert, li he demanat sobre el Pla Produir, no m'ha dit res. Ah,
no li he demanat, idò ho tenia apuntat i no li he dit, no m'ha dit
res del Pla Produir, de com ha executat el 97 i si continuarà en
la mateixa línia pel 98, per exemple. I si totes aquestes partides
de caràcter immaterial i de subvencions són Pla Produir, encara
que als pressuposts no se'n ratlli de res del Pla Produir.

I després, també li he demanat sobre el programa de
qualitat; vostè m'ha fet, sí, sí, és meu, és meu; idò si és seu,
me l'expliqui.

També els he demanat per què no ve res de Madrid. Per
què hi ha pressupost de zero pessetes per allò del pla de, no
em sortirà el nom, m'han entès, el Pla de Comerç de Madrid,
vaja.

I una sola puntualització pel que respecte a les
territorialitzacions. Jo no li he dit mai que em digui el que
es destina a Menorca, jo en aquests moments faig de
diputada del Partit Socialista de les Balears; jo, l'únic que li
dic és que hi ha voluminosos doblers en els seus pressuposts
i que no estan territorialitzats en els pressuposts i que jo
volia saber per què no estaven territorialitzats, jo no li he dit
si anaven a Eivissa o anaven a Menorca, no li he rallat
d'illes, només li he dit a quines illes; que n'hi havia uns que
estaven clars, que són els de l'objectiu 2, perquè no té més
remei, perquè objectiu 2 només n'hi ha a Mallorca, però la
resta no els té territorialitzats i volia saber per què no hi
estaven. Clar que jo comprenc que una cosa immaterial és
difícil de territorialitzar després, però tal vegada seria més
fàcil no posar-ho de forma immaterial.

El Secretari General Tècnic que m'ha dit que al capítol
6 hi havia subvencions, jo sent posar-me en pla, però
subvencions del capítol 6 no n'hi poden haver, en tot cas
deuen ser del capítol 7; idò, al capítol 6, els 200 milions de
pessetes deuen ser per a participació a fires només.
Tornarem a contestar.

I una sola cosa, Sr. Conseller, com que m'ha tret la seva
illa, jo li treuré la meva. Probablement a Eivissa no s'ha
invertit en terrenys, jo no li podré dir que no, però a
Menorca s'ha invertit molt poc en patrimoni per part de la
Comunitat Autònoma. Per tant, jo no hi entraré en aquestes
coses, jo el que li he dit és que l'obligació a l'hora d'elaborar
els pressuposts és de dir les inversions a quines illes les
faran i nosaltres ja determinarem si estan ben invertits o no
hi estan i ja ho valorarem en plenari; però és molt difícil, en
tot cas, de territorialitzar les immaterialitats. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contrareplicar, té la paraula
el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Anem a centrar el tema de la
territorialització. Quan jo li he explicat les inversions en
polígons per illes és perquè vostè m'ha demanat que volia saber
en què invertiríem amb l'institut i amb polígons industrials, on,
com i per a quines illes; i jo li he explicat. Jo no he entrat en
territorialització i, com veu, som el primer que no territorialitz,
si vostè llegeix els pressuposts. Però, home, que em vulgui
comparar Eivissa amb Menorca amb territori, doncs tenen més
patrimoni a Menorca que a Eivissa i d'això no n'hem fet mai
bandera. No es tracta aquí de parlar d'illes, de si Mallorca,
Eivissa o Menorca en té més, de si n'hi ha més o n'hi menys,
tenen 600.000 metres més, com a mínim a Ciutadella, que a
Eivissa. Per tant, no es tracta d'això, però sí que, si ho demanen,
jo els ho exposaré el més bé que pugui.

Tornem al Pla Produir, si no sap on és jo li explicaré. És,
com ja li dic, efectivament, no m'ho havia preguntat i per això
no li havia dit; l'execució d'enguany, l'execució del 97 l'hem de
tancar, aquest dia ho contestava al Ple i el que deia ho repetesc,
vull dir, quan tenguem, encara tenim una sèrie d'expedients per
resoldre, crec que ens manquen una comissió o dues
avaluadora, i una vegada tenguem tancades aquestes comissions
i tenguem ja tots els expedients resolts, doncs ho comunicarem
a la Mesa del Consell Social, ja li vaig dir a la Sra. Thomàs, a
la diputada Sra. Thomàs, que li faria arribar i, com vostès
comprendran, no tenc absolutament cap inconvenient en fer-ho
extensiu a tots els grups. El Pla Produir es continuarà enguany
i l'any que ve perquè aquest és el compromís del Govern i les
modificacions que es faran a final d'any les farem públiques, i
únicament consistiran en què les ordres de desenvolupament
dels decrets que sustenten el Pla Produir es modificaran en els
punts que s'hagi vist que es puguin millorar, i que no haguem
pogut actuar de millor manera enguany.

Quant al Pla de Qualitat, li explicarà el Sr. Salvador
Fortuny, que és el responsable d'aquest pla dins la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, i la resta de preguntes les
contestarà el Director General de Comerç. I per a l'aclariment
que havia demanat, també el secretari general li dirà. Ara, en
primer lloc, li explicarà el Pla de Qualitat el Sr. Fortuny.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fortuny, té vostè la paraula.

EL DIRECTOR DE L'ÀREA DE DISSENY I QUALITAT
DE L'INSTITUT BALEAR DE DESENVOLUPAMENT
INDUSTRIAL (Salvador Fortuny):

Bones tardes. El Pla de Qualitat, com el tema d'accions de
l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial i abans l'Institut
Balear de Disseny, provenen de convenis fets a la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, la qual es va plantejar ja a
l'any 97 fer un pla o un programa, millor dit, de qualitat, que
ajudàs a promocionar la petita i mitjana indústria, la
implantació de sistemes de qualitat que avui en dia sembla que
és un tema de moltíssima importància.

Aquest programa consta de quatre fases: una fase de
sensibilització, la qual són unes jornades genèriques on es
convida els cinc sectors més importants, li puc dir de quins
sectors està fet aquest pla o aquest programa, que són:
moble i fusta, calçat i pell, construcció, alimentació i
bijuteria. A la primera fase de sensibilització s'han fet unes
jornades genèriques en les quals els ponents han explicat
què és la qualitat, per què serveix la qualitat, quina és la
finalitat de la qualitat per a l'organització de l'empresa. I,
fins i tot, s'ha explicat tot el que és la metodologia Iso o bé
el que és el món de la subqualitat total.

Per un altre costat hi ha la segona fase, que és la fase
d'informació. És fonamental que tot el petit empresari o
mitjà empresari tengui una informació clara. Nosaltres en
aquests moments, el nostre departament, sobretot l'àrea de
qualitat, fa una tasca seriosa; hem cercat tot tipus de
consultors, quines especificacions tenen quant a poder donar
serveis de consultoria, em referesc a consultors externs que
puguin donar assessoria a les nostres empreses; nosaltres els
orientam, fins i tot feim un diagnòstic previ quan ens vénen
a veure i nosaltres feim visites a les empreses. En aquesta
fase d'informació enguany ja hem començat.

I llavors ve una fase de formació de directius, és a dir, no
solament s'ha d'informar i s'ha de sensibilitzar, sinó que s'ha
de formar la gent perquè si no és des de la cúspide és molt
difícil que s'implanti un sistema de qualitat en una empresa.
Moltes vegades es queda en paper banyat. Aquesta formació
de directius, hi ha uns cursos que es faran aposta en matèria
d'Iso, fins i tot en temes de qualitat total.

Després hi ha un sistema d'implantació de tota aquesta
formació, que és implantació de sistemes de qualitat i les
ajudes que hi pot haver a través de la conselleria, de la qual
aquesta direcció de qualitat participa en comissió mixta per
seleccionar quines són les empreses que poden tenir ajuda,
precisament pel tema de la implantació d'un sistema de
qualitat.

I després, l'any que ve fins i tot, també tot en aquest
programa, hi ha un estudi de centres tecnològics que
desenvolupen tasques precisament per a la qualitat. És a dir,
tenim una xarxa de laboratoris privats, de centres
tecnològics i d'altres institucions que fan feina amb qualitat,
però tal vegada d'una forma poc coordinada, fins i tot amb
esforços desiguals. Es tracta de fer una valoració seriosa de
tot el que hi ha en aquests moments per establir una política
fins i tot patrimonial, de dir en què podríem cercar
avantatges i desavantatges a l'hora d'afavorir sectors perquè
no haguessin de sortir fora per homologar temes de producte
o bé temes d'organització empresarial a nivell de qualitat.

Aquest programa aproximadament són devers 18 milions
de pessetes i ja li puc dir que ha començat ara, i fins a final
d'any es faran part de totes aquestes fases.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fortuny. Té la paraula, a continuació, el
Secretari General Tècnic, Sr. Gutiérrez.

EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Carles Gutiérrez):

Sr. Presidente, nada más dos palabras por la alusión que
hacía la diputada. Y efectivamente tiene razón, si yo he dicho
el término subvención ha sido un error, y evidentemente está
destinado a la promoción desde la Dirección (...) industrial.
Muy similar a lo que efectivamente yo anuncié, que el Director
General de Comercio lo iba a contestar, sobre la partida de
inversiones inmateriales, (...) contestó, y el plan o similar a lo
que él ahora le dirá, se traslada a la Dirección General de (...)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula, a continuació, el Director General de
Comerç, Sr. Lafuente.

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

Gracias, Presidente. Bien, me quedaban entonces dos
preguntas que habían quedado pendientes. Una era el Plan
marco de modernización del comercio, que es un plan a nivel
nacional; este plan marco fue reformado el presente año, en el
presente ejercicio se ha reformado, entonces la distribución del
plan marco de las ayudas que se destinan por parte de la
Administración central a las comunidades autónomas se hacen
en dos fondos: un fondo que se calcula, se pacta y se aprueba en
una mesa sectorial de directores generales, en función de una
serie de parámetros, y que, por ejemplo, en el ejercicio 97 nos
corresponden a Baleares, en función de habitantes, en número
de comercios, no recuerdo si el producto de interior bruto, una
serie de parámetros, nos correspondían 16 millones de pesetas;
que precisamente estos días he remitido el listado de proyectos
imputables a este plan marco y que superamos en mucho, es
decir que los proyectos que se han realizado en modernización
de comercio en Baleares podrían dar lugar a unos fondos, a
unos retornos del plan marco, de 46 millones de pesetas y, en
cambio, como tenemos el límite que nos conceden por esta
asignación de recursos de 16, y que así ha sido pactado con las
otras comunidades autónomas, pues no podemos superar, a
pesar de que las inversiones han sido bastante más superiores.
Por otro lado, hay otro fondo, que es un fondo de actuaciones
singulares que se reserva la posibilidad de aprobarse también en
mesas sectoriales y que se da para acciones singulares en
materia de comercio; y que, por ejemplo, en el 97 también nos
ha correspondido una cantidad bastante, la tercera comunidad
autónoma que ha presentado más proyectos en acciones
singulares en materia de comercio. Y, por tanto, para el
presupuesto del año que viene no se puede fijar ninguna
cantidad concreta porque será objeto de negociación y acuerdo
en la conferencia sectorial correspondiente para el reparto del
plan marco del año 98, y por tanto es imposible saber que
cantidad concretar. Esperemos que sea el máximo.

En cuanto a la partida del capítulo 6 de comercio,
efectivamente es una cantidad bastante elevada, pero
también, desde la Dirección General de Comercio,
pensamos que hay una cuestión fundamental que quizás
para nosotros es tan importante o más importante incluso
que toda la partida destinada en capítulo 7 a las ayudas de
modernización tanto de empresas como de equipamiento
comercial, que es la puesta en funcionamiento del Plan
director sectorial de comercio. El Plan director general de
comercio para la dirección general y para el Govern es una
norma fundamental, sobre todo porque supone el introducir
el concepto de urbanismo comercial en planeamiento
urbanístico; y para que esto funcione tenemos que poner en
funcionamiento el registro comercial. El registro comercial
supone que en la dirección general se tendrán que registrar
unos 18.000 establecimientos comerciales, establecer un
sistema informático para tener actualizado este registro
comercial, y va a suponer una inversión importante,
precisamente, que pensamos que irá a cargo de esta partida.
Si no tenemos esta disponibilidad presupuestaria el Plan
director sectorial no podrá funcionar y, por tanto, un
elemento fundamental para la ordenación del comercio
minorista en Baleares no funcionará. Por eso pensamos que
es importante destinar esta partida.

También hay otro aspecto importante, que es de
información y promoción de toda la normativa de comercio.
Precisamente se ha detectado a través de las inspecciones
que quien incumple normalmente la normativa de
ordenación del comercio minorista es, precisamente, el
comercio pequeño; y normalmente lo incumple por
desconocimiento o falta de información. Entonces, otra de
las cuestiones que pensamos incidir o tratar es hacer un
breve resumen de la normativa de la ordenación del
comercio minorista y remitirlo a los comerciantes para que
sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos, que
muchas veces utilizan denominaciones, hablan de rebajas
cuando no están haciendo rebajas, o hablan de descuentos,
utilizan una denominación que no corresponde o no conocen
exactamente determinadas normas de la Ley de ordenación
del comercio minorista. Y lo cumplen los grandes porque
saben que se está encima de ellos y porque están
perfectamente informados con sus asesores y no existen
grandes problemas en esto.

También en este capítulo pensábamos destinar si se
realizan acciones o convenios con alguna entidad, como
puedan ser cámaras de comercio, para promover el consumo
de productos o la venta de productos de Baleares en el
exterior o para hacer campañas de este tipo. Y básicamente
a eso se debe esta partida del capítulo 6. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per les seves intervencions. I pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molt breument, només
agrair la brevetat i la claredat de com ens ha explicat els
pressuposts de la seva conselleria. I dir-li que per part del Grup
Popular no li farem ni preguntes, ni crítiques a aquests
pressuposts, sinó més aviat tot el contrari, li volem fer lloances;
lloances, primerament, perquè crec que, tal com ha quedat
demostrat, són uns pressuposts mesurats, fets amb seny i que
vostè ha donat molt clarament unes línies mestres, com a
contenció de les despeses; segon, potenciació del que és
inversió i optimització de recursos. Sí, sí, ho dic seriosament.

Per altra banda, a part de lloar-li els pressuposts, també el
vull lloar una miqueta a vostè, Sr. Conseller, per la feina i la
dedicació que ha tengut a la conselleria durant aquest darrer
any, però demanar-li també que la continuï tenint en el futur. I
res més, dir-li que vostè ha adquirit un compromís davant
nosaltres, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, el
compromís de desenvolupar aquests pressuposts i de continuar
treballant, i dir-li que el Grup Popular també adquireix un
compromís: de recordar-li aquests pressuposts, tant en la
tramitació com en el seu desenvolupament durant l'any 1998.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. I per contestar aquesta lloança i a la
intervenció, té la paraula el Sr. Conseller. Abans que prengui la
paraula el Sr. Conseller prec un moment de silenci.

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

És una llàstima, Sr. President, que en el butlletí, que no és
tradició com ho és a les Corts Generals, que en el butlletí de
sessions, quan s'aplaudeix, consta aplaudiments, perquè ara
quedaria molt bé; idò estic molt content perquè no són només
del Grup Parlamentari Popular, sinó que posaria aplaudiments
en general. Això indica el bé que ho sabem fer i els bons
pressuposts que avui es presenten, que deuen ser la primera
secció, la darrera en número però la primera que es presenta al
Parlament. Jo crec que això és un bon començament i que estic
convençut que la tònica serà així; que prenguin exemple tots els
que avui (...)

De tota manera, Sr. Palau, gràcies, agraesc el suport que el
Govern popular compromet, efectivament es tracta de contenir
despesa, gràcies a aquesta contenció, a aquesta prudència en la
despesa podem baixar imposts i podem fer la gestió que es fa.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment per favor, senyores i senyors diputats,
acabada, per tant, aquesta compareixença, agrair al Sr.
Conseller la seva presència, als alts càrrecs que l'han
acompanyat i a tots vostès la seva col•laboració, i s'aixeca
la sessió. Gràcies.
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