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(El Sr. Vicepresident dirigeix el debat).

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. començam aquesta sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressupostos per tal d'iniciar la tramitació
dels pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a 1999.

Abans de començar, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Pere Sampol.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Francesc Antich.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria  i dels responsables de Semilla, SA,
d'Ibabsa, de Seamasa i de l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999 (RGE núm.
4580/98).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, Sr. Josep Juan i Cardona, per
tal d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. Ve
acompanyat dels alts càrrecs: Secretari general tècnic Il•lm. Sr.
Carlos Gutiérrez González; director general d'Agricultura,
Il•lm. Sr. Vicent Planells Guasch; director general de Pesca i
Cultius Marins, Il•lm. Sr. Jaume Darder Ribot; director general
de Comerç, Il•lm. Sr. Juan Manuel Lafuente Mir; director
general d'Indústria, Il•lm. Sr. Jaume Grimalt Estelrich; gerent
del Ceei, Sr. Julián Villar; gerents..., llegiré la'breviatura perquè
no..., del Ceder, Sra. Antònia Ordines, Sra. Magdalena
Martorell; director de l'Área de disseny i qualitat de l'Ibi, Sr.
Salvador Fortuny; gerent de Semilla, Sr. Lorenzo Rigo Rigo;
director tècnic de l'Ibapsa, Jaume Olascoaga i Sr. Arnaldo Far,
i gerent de l'Agència per al desenvolupament rural, Sra. Bàrbara
Mestre.

Per tant, idò, per explicar els pressupostos de la seva
conselleria té la paraula el Sr. Conseller. Quan vulgui.

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

Gràcies, Sr. President. Comparesc una vegada més ja en
la tradicional ronda d'explicació dels pressupostos davant la
Comissió, una miqueta minvada, només hi són els
portaveus, d'Economia i Hisenda per explicar o dar una idea
de quins eren els pressupostos i quines són les nostres
pretencions a través d'aquestos pressupostos de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria per a l'any
1999.

En primer lloc, he de dir que entre fons propis i fons
europeus i el pressupost total de la conselleria disposarem
durant l'any que ve d'11.322 milions de pessetes, que
significa un augment respect de ls pressupostos de l'any
passat, millor dit, respecte dels pressupostos que executam
enguany, dels pressupostos del 98, d'un 11'3%, si no m'hi
equivoc.

Com a referència específica, si volen, els dic el capítol
1, de personal, que té un petit increment més elevat que
l'any passat, s'incrementa pràcticament en un 6% i, per tant,
hi ha una previsió de despesa de 1.577 milions de pessetes,
i això és a causa de l'augment de personal funcionari
bàsicament destinat al control de frau agroalimentari. Se'n
recordaran que moltes vegades havíem parlat tant en
aquesta comissió com en el Parlament de la necessitat de
reforçar o de reformar la política de lluita contra el frau i
que a pesar de la magnífica labor que fan els funcionaris
d'aquest departament, necessitàvem un reforç de personal
per poder treballar, per poder dur endavant aquesta tasca.
Per això enguany es contractaran amb vista a l'any que ve
quatre funcionaris més, que es destinaran..., la idea és tenir
centralitzada la unitat d'expedients sancionadors aquí, en la
conselleria, però que hi haurà inspecció a Menorca i hi
haurà inspecció a Eivissa i Formentera, i els altres quedaran
també aquí, a Mallorca.

Bé, dit això, entrarem ja dins el que és la Direcció
General d'Agricultura.

Com l'any passat ja els vaig dir, i abans d'entrar, si volen
el detall del que seran els pressupostos d'aqusta direcció
general, he d'indicar que en aquesta direcció és on s'ubica
l'execució del programa operatiu 5B o el que s'anomena Pla
de desenvolupament de les zones rural 5B, encara que els
pressupostos dirigits a aquest programa estiguin adscrits o
figurin adscrits a la Secretaria General Tècnica. Per tant,
entre fons propis i fons europeus. La Direcció General
d'Agricultura serà l'encarregada o estarà encarregada
d'executar durant l'any 99 un pressupost total de 5.305
milions de pessetes, tenint en compte, com deia, que aquesta
quantitat total engloba tot el que és el pressupost de la
direcció general a més de la part de partida pressupostària,
per dir-ho d'alguna manera, que està adscrita a la direcció
general i que són els fons del 5B.
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Però jo crec que el que més importa d'aquesta dotació
pressupostària és, o destacar, que d'aquesta quantitat total que
dèiem de 5.300 i pocs més milions de pessetes, 4.438 o 4.400
es destinen al que seria inversió directa o indirecta, que
representa el 84%, és a dir, que tota la partida pressupostària de
la direcció general, el 84% dels ingressos, es destinaran a
despesa, sigui per a capítol 6 sigui per a capítol 7, inversió
directa o indirecta.

I és aquest l'objectiu bàsic per a nosaltres, la millora de
l'activitat agrària de les Illes, on també van dirigits els
principals eixos d'actuació en la Direcció General d'Agricultura,
que són bàsicament la millora en infraestructura rural, el Pla
integral, o el que anomenam Pla integral del sector agrari, les
ajudes a la diversificació agrària i la millora de les
explotacions.

Dins l'apartat d'infraestructura agrària tenim previst destinar
una quantitat de 625 milions de pessetes, que representa per a
nosaltres una eina fonamental per a la millora de les condicions
de vida i de treball de la població agrària.

I aquesta quantitat engloba tant municipis inclosos dins
l'àmbit del 5B com no. Aquesta quantitat s'invertirà bàsicament
en el compliment de compromisos adquirits en matèria de
camins rurals, d'electrificació i també de reguiu.

Supòs que jo crec que val recordar que en aquest sentit el
Govern va aprovar l'any passat un projecte o un programa de
millora de camins rurals que afectarà,quan estiguin tots
executats, més de 130 camins i que suposa, en total, una
inversió que passa dels 1.200 milions de pessetes, i del que
tractam enguany, com que és una inversió plurianual, del que
es tracta és de cobrir aquesta previsió.

Quant a l'electrificació, la conselleria treballa, entre la
Direcció General d'Agricultura i la Direcció General
d'Indústria, en un programa per tractar, al llarg de l'any que ve
i els propers anys, perquè això no es podrà fer tan sols en una
sola vegada, de tancar ja d'una vegada el que és l'electrificació
rural, crec que és essencial poder dir que els objectius d'una
qüestió que és infraestructura rural, però que també és una
necessitat per millorar les condicions de vida, i avui en dia és
una necessitat vital per als nostres pagesos, que puguem tenir
una cobertura raonablement bona, una cobertura suficient quant
al que es tracta d'electrtificació rural.

El Pla integral del sector agrari és una altra de les artèries
sobre les que s'estructura l'actuació bàsica de la Direcció
General d'Agricultura, i durant l'any que ve es disposarà d'una
partida pressupostària d'uns 631 milions de pessetes. Bona part
d'aquesta partida es dedica a les àrees que estan excloses, a les
àrees rurals que estan excloses del programa operatiu 5B. Dins
aquest pla s'emmarquen també les actuacions pròpies de la
conselleria per millorar la competitivitat del sector així com
part de les ajudes reservades a la millora de la renda de les
explotacions.

Amb aquest fi, el programa o pla integral del sector agrari
inclou les actuacions que podrien detallar d'una manera
única i genèrica, com en ramaderia, posar a disposició del
ramader noves tecnologies que propiciïn la millora de la
qualitat dels productes, afavorir l'associacionisme
potenciant els nuclis de control lleter, les associacions de
defensa sanitària, etc., i també sense oblidar actuacions
importantíssimes dins l'àmbit de la millora genètica i el
sanejament o sanitat ramadera.

Dins el Servei d'agricultura, aquest pla o aquest
programa contempla actuacions relacionades amb
experimentació agrària, amb la difusió de nous mètodes de
cultiu, la divulgació d'assegurances agràries, campanyes de
sanitat vegetal, etc.

I dins els serveis d'indústries i comercialització agrària,
la idea es complementar l'esforç que en els darrers anys
protagonitzen les indústries agroalimentàries de les Illes en
establir un conjunt d'actuacions dirigides bàsicament a
propiciar un augment del consum dels nostres productes i a
evitar les pràctiques de competència deslleial.

Dins també d'aquest apartat hi ha una partida, bé,
paral•lela a aquest apartat,que destinam a modernització
d'explotacions agràries, que ve emparada pel Decret 224 del
96, de la comunitat autònoma, que desenvolupa el Decret
204, més conegut com a Decret 204, i la partida es
pràcticament la mateixa que l'any passat, arran que el
conveni que tenim amb el Mapa, amb el Ministeri
d'Agricultura, la parteix entres anualitat, que són 285
milions de pessetes.

També dins aquest programa, dins el 5B, que s'ha revelat
com una peça fonamental amb vista a aconseguir una
revitalització social i econòmica dels municipis de l'àrea 5B,
i es tracta, per tant, de continuar amb l'aplicació d'aqust
programa europeu que contempla bàsicament ajudes a la
diversificació de l'activitat agrària, com poden ser millores
de comercialització, de difusió de productes, d'introducció
de nous cultius, agroturisme, etc.

El pressupost total amb què compta el programa 5B per
enguany és de 786 milions de pessetes, als quals hem
d'afegir les ajudes de la PAC, ajudes en general del Feoga,
que tenen un import de quasi 3.000 milions de pessetes.

Dins la Direcció General de Pesca, l'any que ve tendrà
una dotació important, el pressupost de la direcció general
és de 672 milions de pessetes, la major part d'aquest partida,
en concret el 72%, anirà destinada a les ajudes per a
modernització de la flota i diversificació de recursos marins
a través de l'aqüícultura.
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Els pressupostos de la Direcció General de Pesca s'integren
en dues línies d'actuació bàsiques. D'una banda, ens trobam
amb les accions dirigides a la millora i defens dels recursos
marins, i de l'altra, a les destinades a propiciar la modernització
de la flota pesquera. Per una banda, el que dèiem primerament,
la protecció i millors recursos marins, hi figuren actuacions
com poden ser tasques de repoblació marina, que s'han fet
enguany i que l'any que ve s'han d'incrementar, feines
d'investigació aplicades a cultius d'espècies locals que puguin
tenir un alt valor comercial, estudis per aprofundir en el
coneixement dels nostres caladors, hi ha previst fer proves de
rendiment i activitat amb diferents tipus d'ormejos utilitzats
bàsicament per la flota artesanal, i també un programa que
venim fent des de fa temps, que és la lluita, molt important,
contra la caulerpa taxifolia.

Pel que fa a la modernització de la flota i a l'execució del
programa Ifop, s'hi destinaran 479 milions de pessetes. Aquesta
línia té dos fons principals de finançament, el Decret 37/95, que
té una dotació de 10 milions de pessetes, i els fons europeus de
l'Ifop, de 465 milions de pessetes. Dins aquest objectiu de
modernització, s'hi haurien d'incloure també les accions
adreçades a millorar el funcionament de les confraries de
pescadors així com les dirigides a propiciar una millor
comercialització dels productes pesquers.

He de dir, a més a més de tot això, que durant l'any 99 el
pressupost reservat per a la modernització de al flota ha
augmentat el 166%, que és tal vegada l'increment més fort que
tenim dins el pressupost de la conselleria.

Pel que fa a la Direcció General de Comerç, és evident que
el sector comercial és, des del punt de vista social i econòmic,
una activitat essencial per a les Illes. En conseqüència,
l'establiment de les mesures i ajudes adequades per propiciar la
modernització d'aquet sector i el correcte desenvolupament
econòmic és l'objectiu principal d'aquesta direcció general.

Així, amb l'objectiu de consolidar l'esforç, de competitivitat
dels comerciants de les Illes, la conselleria té previst per a l'any
que ve obrir una nova edició de l'anomenat Pla Procomerç, una
vegada que s'hagi consultat amb els agents socials i econòmics
de la comunitat la possible modificació en relació amb les
actuals ordres que tenim vigents.

Sigui com sigui, el Pla de comerç comptarà l'any que ve
amb una partida superior a 1.000 milions de pessetes, 1.048 o
1.084, no me'n record, dels números, però sobre aquesta
quantitat.

I és important recordar també que el Pla procomerç
contempla tant les ajudes directes que el Govern balear ofereix
al sector comercial per tal de modernitzar l'estructura de la
distribució comercial de les Illes com actuacions pròpies de la
conselleria que també poden redundar en benefici dels
comerciants.

La continuïtat d'aquest programa d'actuació s'explica també
perquè el Pla procomerç s'ha revelat com un element
dinamitzador i impulsor de la inversió en la modernització
del comerç balear, així com també, i enguany és una
novetat, per a la millora d'equipaments comercials de
caràcter col•lectiu.

Per tant, dins aquest Pla Procomerç es continuaran fent
actuacions importants, en podríem dir prioritàries, com
oferir especial atenció i suport a la renovació física dels
establiments i la incorporació de noves tecnologies i de
sistemes de qualitat a la seva gestió, atendre les necessitats
de millora de les infraestructures col•lectives per a l'activitat
comercial, i aquí s'emmarca la voluntat de la conselleria de
millorar les infraestructures comercials de caràcter
municipal així com els nuclis de població amb un alt grau
de concentració comercial,també incentivar l'interès
comercial i promoure el comerç de productes locals dins el
petit i mitjà comerç. Estam treballant en un projecte
d'establiment col•laborador que faci que els productes de la
nostra terra, que tant productes agroalimentaris com d'alters
productes que es facin aquí, tenguin un distintiu i que sigui
a través del petit i mitjà comerç que es faci aquesta
promoció dins la nostra comunitat.

També, un dels projectes importants és l'aplicació del
Pla C, de millora de la competitivitat del sector minorista.

Jo crec que és important indicar que totes les línies
d'ajuda i suport al sector comercial tenen per objectiu final,
no només el manteniment dels actuals llocs de feina, sinó
també, en la mesura del possible, la creació de nova
ocupació. Per això, el Pla Procomerç ha d'incidir
necessàriament en els aspectes més estratègics de l'activitat
comercial i preveure dins les ordres de desenvolupament o
que regulen aquest pla de comerç una major puntuació per
a aquells projectes de modernització que impliquin el
manteniment de llocs de treball o la incorporació de joves
a l'activitat comercial.

Promoció industrial. La Direcció General de Promoció
Industrial es destinarà a l'aplicació, o el pressupost es
dedicarà, igual com hem fet amb la Direcció General de
Comerç, a les ajudes o a desenvolupar el Pla Proindústria,
tant les ajudes directes com les accions pròpies també de la
conselleria que indirectament puguin significar un suport al
sector.
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El Pla Proindústria enguany comptarà amb un pressupost,
millor dit, la Direcció General de Promoció Industrial tendrà un
pressupost que sobrepassa els 1.300 milions de pessetes i que
pretén obrir una sèrie d'objectius, com són promoure la
investigació i el desenvolupament tecnològic de les empreses,
implantar millores en els sistemes de qualitat i de disseny,
donar suport als projectes d'internacionalització de les
indústries, impulsar la creació de noves empreses industrials. I
per aconseguir aquestos objectius la direcció general compta,
a més de la seva estructura interna, amb l'experiènci i amb la
feina d'organismes com són el Centre europeu d'empreses
innovadores, el CEI, l'Institut balear de desenvolupament
industrial i del Consorci per a la dinamització del Raiguer, el
Ceder, així mateix, a més de les ajudes que hem vist que de la
millora de competitivitat reben les indústries de les Illes, el Pla
Proindústria està integrat per una sèrie d'actuacions pròpies,
entre les quals podem destacar els següents projectes, que
poden tenir una importància capital per al desenvolupament de
la indústria a les nostres illes: en primer lloc, la realització de
tres clusters industrials a Balears, un a cada illa, una Menorca...,
clusters he dit, si volen, després els explic en què consisteix.
Quan acabi això, els explic en què consisteix. Fem els tres
clusters industrials, dic, un referit a la indústria agroalimentària,
que seria a Menorca i que giraria específicament no sobre la
indústria agroalimentària en general, sinó sobre el formatge, i
a Mallorca ho faríem amb el moble, i a Eivissa es referiria a la
moda.

El funcionament a través de clusters, per entendre'ns, afecta
a un grup d'empreses que són dins el mateix sector industrial,
que això era una de les coses de què havíem parlat, fins i tot a
l'anterior debat de pressuposts, la necessitat d'actuar
verticalment per intentar fer un pla de millora a un sector
concret productiu, i a més es determina a un lloc territorial
concret. És curiós que quan parlam d'indústria, les zones que
d'alguna manera es desenvolupen bé, es limiten sempre
territorialment; si avui parlam de bijuteria, la trobam quasi tota
a Menorca, i no és casualitat, vull dir que és perquè hi ha una
sinergia entre les empreses que fa que es puguin instal•lar a un
lloc determinat, o si parlam de la sabata a Mallorca, la trobam
quasi tota en el Raiguer, i llevat d'una empresa o dos que
podríem trobar per Llucmajor o algun municipi proper, s'hi
localitza, i si parlam de la fusta, del negoci o indústria de la
fusta, del moble, el tenim a Manacor, a la comarca, no només
al  municipi, per als voltants de la comarca de Manacor.
Llavors, el que estam intentant és, a través d'actuacions
concretes en zones determinades però que afecten un sector
industrial, tractar de reforçar la competitivitat d'aquest sector.
Com deia, hem intentat que això es faci, això és començar i, si
en deixen dir-ho, és quasi un programa pilot. Jo crec que això,
a la llarga, si funciona, si va bé i treu rendiments, hauríem
d'intentar-ho fer amb els sectors més significatius de la nostra
economia, però jo crec que les coses s'han de fer passa a passa,
i el que hem intentat és fer-ne un a cada àrea insular, per dir-ho
d'alguna manera, i que afecti un tipus d'indústria que pugui tenir
més necessitats que les altres dins aquesta àrea, i repetesc que
a Menorca faríem el tema de la indústria agroalimentària-
formatge; a Mallorca, tema de moble o fusta, i a Eivissa, la
moda.

A més d'aquest projecte, també tenim l'obertura d'un
laboratori, com a projecte, per al control de la qualitat del sector
del calçat, que ho faríem amb un conveni amb Sinescop, i tenim
previst que la instal•lació sigui a l'edifici Bit Raiguer, a Inca.

I també la construcció, acabat, perquè ja s'ha començat,
i posada en funcionament del centre tecnològic de la fusta
a Manacor.

Assistir, que ho farem la setmana que ve, a
l'Europartenariat 98, que la promoció d'aquest
Europartenariat correspon enguany a la comunitat autònoma
de València, a la de Múrcia i a la nostra,a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i se celebra a València.

Apart d'això, crec que tendrà una importància forta
l'actuació de l'oficina de promoció comercial, que, com
vostès saben, la vàrem crear enguany. Tractam, no només
amb l'oficna, sinó amb la Junta consultiva de promoció
comercial, de coordinar tota l'activitat de promoció
comercial exterior i interior de les administracions, vull dir
hi estan representats no només els organismes, perquè crec
que és bo que hi hagi coordinació entre els mateixos
organismes de l'Administració autonòmica, però és que per
a mi no basta, hi ha d'haver aquesta mateixa coordinació
dins l'Adminstració i llavors coordinació entre diferents
administracions, així hi ha representats de l'Icex, de l'Institut
espanyol de comerç exterior, representants de les cambres
de comerç de Mallorca, d'Eivissa i Formentera i de Menorca
i també dos representants empresarials, i després els
departaments de l'Administració autonòmica que hi tenen
qualque cosa a veure, que hi fan alguna labor que pugui
entendre's com a labor comercial. He de dir que, segons ens
va comunicar el representant de l'Administració de l'Estat,
aquesta és la primer iniciativa que es fa a Espanya per
intentar que hi hagi un fòrum, un lloc comú, on es pugui
preveure la coordinació de totes la administracions amb
vista a juntar-nos tots per al mateix esforç, que és el de la
promoció, i un dels acords que vàrem tenir a la primera
reunió era tirar endavant un pla purament tècnic, però pla de
promoció comercial que servís per coordinar l'activitat de
totes les administracions pel que fa a la promoció de
Balears, i dins aquestes administracions. dels mateixos
organismes.

I per acabar, la Direcció General d'Indústria és una
direcció general la major part dels seus 217 milions de
pessetes de la qual es destinen a personal necessari per dur
a terme les tasques principals d'aquesta direcció, que són
registre documental industrial i la inspecció.

I amb això crec, Sr. President, que hem fet una visió
global del que seran els pressupostos i, sobretot, del que
serà l'activitat de la conselleria el proper any.

(El Sr. President pren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Acabada l'exposició del conseller, entrarem en el torn de
preguntes i observacions. Jo deman als portaveus si podem
continuar. Sí? Gràcies.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs.



1866 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / 6 de novembre del 1998

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. He d'agrair la síntesi del Sr.
Conseller en els seus pressupostos, en la presentació dels seus
pressupostos. La veritat és que ho deim cada any, és una
conselleria molt ampla, però així com el primer any va ser
exhaustiva l'explicació, cada any es va sintetitzant un poc més,
i arribam un a mica a les grans línies generals, llavors, no es
tracta que ens queixem de massa síntesi, però també d'excessiva
generalitat.

Seguint una mica l'ordre que ha seguit el Sr. Conseller,
respecte de la Direcció General d'Agricultura, allò que hem vist
a la memòria general de la conselleria és que voldria poder
executar el Pla de millora de l'olivar, que aquest mes d'octubre
ha aparegut en premsa i sobre el qual s'ha donat informació.
Voldríem saber si aquest desig, que, segons sembla, posat així,
com un condicional a la memòria, fins on en aquest moment es
pot dir que ja està dins el pressupost i quina perspectiva veu de
desenvolupament d'aquest sector o d'aquest pla de millora de
l'olivar.

Per una altra banda, recordam de l'any passat que es va
parlar d'un projecte d'ecomagatzem, no l'hem vist altra vegada,
nosaltres pensàvem que no era només de l'any 98, no n'ha
parlat, i voldríem saber quines perspectives de treball pensa dur
a terme respecte del foment de l'agricultura ecològic ai quins
resultats..., o com està aquest tema de l'ecomagatzem.

Respecte de comerç, hem vist també que es planteja la lluita
contra els manteros, la vigilància dels manteros, el plantejament
d'aquest problema que fins ara s'havia tractat més des del punt
de vista de transport o de punt de vista d'altres conselleries, en
canvi, en tema de comerç, fins on aquesta vigilància, perquè,
per allò que ha parlat del capítol 1, sembla que és frau
agroalimentari, i si té en aquest moment dotació de personal
suficient com per enllestir un objectiu a complir, la vigilància
i l'erradicació dels "manters" a la Direcció General de Comerç.

Ens ha agradat que el Sr. Conseller parlàs, dins el tema de
comerç, de què a part del manteniment dels ajuts dedicats a
incentivar la millora dels equipaments comercials, etc., i de la
competitivitat, etc., es parla de la creació d'ocupació. Nosaltres
una de les queixes que tenim és que dins el pla Procomerç, com
el pla Proindustria, però en concret el Procomerç, el resultat, el
barem final de creació d'ocupació pensam que és pràcticament
zero o si no és zero almanco és un balanç pràcticament pobre.
Molts de doblers a les petites i mitjanes empreses, molts de
doblers a bonificació i ajuts a les empreses, però al final, quin
balanç poden presentar de creació de llocs de feina o
d'estabilitat en el lloc de feina, si no és creació de nous llocs de
feina, almanco reconversió de contractes eventuals en
contractes fixos, etc. I quan es publiquen les ordres per acollir-
se a aquests tipus d'ajuts, mai aquest tema de la creació
d'ocupació no té un barem alt com perquè incentivi en aquest
sentit als empresaris.

Respecte al Proindústria, una mica igual, el tema dels
"clusters" és nou, però allò que ens agradaria també és que
ens pogués explicar això què significarà en millora d'aquests
sectors. Coneixem que, per exemple a Mallorca, el sector
del moble té una gran competència amb la Comunitat
Valenciana; això què significa respecte d'aquesta novetat
dels "clusters"? O el tema d'Eivissa, la moda fins on això
realment pot millorar la competitivitat del sector?

Respecte a la promoció industrial, allò que ens agradaria
és que també ens explicàs fins on la crisi asiàtica afecta o ha
afectat tot el tema de les exportacions de la gran promoció
cap a aquell sector, que record que l'any es va plantejar com
un dels objectius importants, totes aquelles fires en el Japó;
aquella promoció industrial cap allà en aquests moments
quin balanç es té, amb quina situació està?

Igual que hem conegut, també a través de mitjans de
comunicació, que a la comarca del Raiguer hi ha alguna
indústria que ha creat escoles tallers, crec que és la marca
George, record, més o manco, això; i aquí, fins on la
conselleria està disposada a ajudar, a promocionar o a veure
com, a través de la formació d'aquests joves treballadors, es
pot crear una altra vegada qualificació en el treball?

I una pregunta que és obligada perquè recordam també
la intervenció del conseller de l'any passat, l'any passat
anunciava que durant l'any 98 hi hauria el projecte de llei de
transferències als consells insulars; estam el mes de
novembre, no coneixem aquest projecte de llei i
senzillament és obligat demanar com està.

Igualment, altres tipus, parla d'altres projectes de
normativa, etc., que volem saber com està aquesta dedicació
de la Secretaria General Tècnica en l'elaboració de
normativa, quins terminis tenen les normatives que
teòricament han de treure, quins terminis tenen i com pensa
dur-lo; quan es parla de projecte de llei de sancions i
infraccions en temes de pesca, projecte en aigües interiors
en relació al pla de pesca, llei de productors industrials
agroalimentaris, etc.; quins terminis tenen, perquè els
objectius generals ens semblem molt bé, però després cada
any ens trobam que no s'han desenvolupat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Nacionalista-PSM, té
la paraula el diputat Sr. Joan Bosco Gomila.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyores i senyors
diputats, a nosaltres ens agradaria demanar-li un parell de coses
de les que ha comentat quan, en el començament de la
intervenció, parlava de què més que el capítol 1 hauria pujat
perquè hi hauria més funcionaris que controlarien el frau
agroalimentari, i que açò es veuria amb una extensió, que hi
hauria un servei central a Mallorca i que hi hauria una extensió
a Menorca i a Eivissa; ha parlat de quatre funcionaris, no sé si
vol dos, un i un, o si seran quatre que es desplaçaran a les
diferents illes.

Per altra part, ha parlat que per a camins rurals hi havia 130
camins que s'havien fet amb una inversió total de 1.200 milions
de pessetes, jo voldria que em concretàs per a l'any 99, perquè
supòs que açò deu ser la inversió total dels 130 camins, quines
previsions s'havien fet en inversió per a l'any 99 en camins
rurals?

Per altra part hem vist que al programa de diversificació i
orientació de producció agrària, hi havia 183 milions en
inversions immaterials i per tant m'agradaria saber a què
correspondrien; així com 180 milions per a la millora de
l'hàbitat i protecció de l'activitat productiva en el medi rural,
també en el capítol 6.

Per altra part, hem vist també que a la Direcció de Serveis
Generals i Ajudes Estructurals s'han previst inversions
immaterials de 175 milions de pessetes, també voldríem saber
açò a què es refereix.

I després hem vist que d'un programa de 1.300 milions, com
pugui ser el d'agricultura, només per a agricultura ecològica s'hi
havien destinat 189 milions de pessetes.

Quant a l'agricultura, ens preocupen també, perquè en el
darrer més s'ha conegut la venda a Menorca de més d'1 milió de
quilos de quota lletera que ha sortit de les Illes Balears, a veure
en aquests pressuposts quines intencions, o quines actuacions
més que intencions, es preveuen per part de la conselleria per
evitar, en la mesura que la normativa legal ho permeti, aquestes
fugues de compra lletera de les Illes Balears.

Quant a pesca no hem sentit parlar del que s'ha anunciat
també, que és la creació d'una reserva marina a l'illa de
Menorca, jo supòs que açò s'ha de traduir en un muntant
pressupostari que aquí no ha sortit. I després s'havia parlat
també d'un pla de pesca a nivell d'Illes Balears i a veure si
també té reflex pressupostari per a l'any 1999.

Quant a comerç, una qüestió que ens preocupa és que les
actuacions que es fan en equipaments comercials de caràcter
col•lectiu, moltes vegades suposen la millora de carrers
comercials, cosa que en aquests moments el Govern ja té un pla
de 35.000 milions d'inversió, com és el Pla Mirall, que també
tendeix al mateix; i tenc la sensació que el Govern balear
subvenciona dues vegades les mateixes qüestions. No vol dir
que la mateixa despesa es pagui dues vegades, sinó que una
mateixa obra reb dues subvencions. I si no seria molt millor
dedicar aquestes partides a altres objectius i deixar que el Pla
Mirall, que és una inversió, una actuació prou ambiciosa, doncs
ja contempla la millora de carrers comercials i de centres
comercials.

Hem de repetir una vegada més que l'artesania és la
germana pobre de la Conselleria de Comerç, que tan sols té
16 milions de pessetes; a nosaltres ens sembla que aquesta
quantitat és del tot insuficient.

Per altra banda, quant a la Direcció General d'Indústria,
ens ha sorprès que hi hagués l'elaboració d'un pla
d'electrificació rural. Nosaltres ens pensàvem que açò
entraria dins la Direcció General d'Agricultura i que seria
una inversió més d'agricultura que no d'indústria. Ha parlat
també del Proindústria, a nosaltres ens agradaria saber
quines quantitats es preveuen, tant pel Procomerç com per
al Proindústria. I després, el que costaran, a part d'explicar
el que són, el que costaran els tres "clusters" industrials que
ens ha anunciat el conseller.

I després voldríem saber si açò són actuacions que es
faran a través de l'Institut Balear de Desenvolupament
Industrial o seran actuacions que es faran des de la pròpia
conselleria.

Per altra part, a l'Institut de Biologia Animal hem pogut
veure que es feien actuacions per tal d'atracar el nitrògen,
quant als ramaders de les Illes, i voldríem saber si està
previst, com també es va anunciar, la ubicació i la
construcció d'uns dipòsits de nitrògen a Ciutadella; a veure
si aquesta partida es contempla o no.

Després, quant a l'empresa Semilla, hem vist com hi
havia actuacions en empreses estratègiques i que aquestes
actuacions només es feien a tres, i més avall posava que hi
havia altres empreses per definir. A veure quines serien
aquestes altres empreses, si es preveuen, si només s'actuarà
en empreses d'un moviment molt important de facturació o
si es farà també en empreses més petites, igual que es fa
amb les intervencions estratègiques, que només es fa amb
Agama, amb Cap i amb Coinga. I fins i tot s'anuncia a la
memòria, que es vol actuar com una empresa de risc; per
tant, les empreses de risc -ho diuen vostès, jo ho he llegit de
la memòria que ens han presentat vostès-, si es farà també
amb aquestes tres, que tenen un muntant molt important, o
si s'actuarà amb empreses molt més petites i no tan
importants o no de tanta producció, com puguin ser Agama,
Cap i Coinga.

La participació del Govern dins aquestes empreses, se'ns
diu que és la mateixa la del 98 que la del 99, nosaltres
enteníem que hi havia una tendència per part del Govern, tal
vegada estic equivocat, a sortir d'aquestes empreses on hi té
participació accionarial, i per tant no entenem açò de què
l'aportació que es fa al 98 sigui la mateixa que per al 99,
quan se'ns havia anunciat que la tendència era anar sortint
d'aquestes empreses.

Voldríem saber també, de l'operació amb Agama, què hi
falta per pagar, quants anys han de pagar, veim que enguany
es fa una aportació de 42 milions.
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Per altra part, hem vist que amb la unificació de Foment
Industrial i de l'Institut de Disseny amb l'Institut de
Desenvolupament Industrial, aquest darrer adquiria el personal
i també adquiria el dèficit que tenia Foment Industrial, que era
de més de 2.000 milions de pessetes, a veure de quina manera
es preveu liquidar aquest dèficit.

I per altra part, les actuacions que hi havia previstes en els
polígons des Mercadal, Petra, Es Castell, Ferreries, ses Naus
d'Inca, a veure en quina situació es troben aquestes actuacions;
perquè hem vist que al capítol 6 d'aquest apartat només hi havia
15 milions de pessetes, i nosaltres creim que 15 milions de
pessetes per intervenir a tants de polígons ens preocupa. Una
altra qüestió que també veim preocupant és que la conselleria
actua a polígons on hi ha poca demanda, que és als pobles
petits, i on hi ha més demanda, que podrien ser pobles més
grossos o ciutats més grosses, com puguin ser Inca, Manacor,
Ciutadella, Eivissa, Maó, la conselleria, o almanco damunt el
pressupost, no veim cap tipus d'intervenció.

I una darrera qüestió que sí que ens ha cridat l'atenció i que
ens agradaria que ens l'explicàs és pel que fa a l'empresa
pública Serveis d'Aquicultura Marina quan a la seva memòria
se'ns diu que Con el fin de no mantener el personal ocioso, éste
colabora con la Dirección General de Pesca de la Conselleria de
Agricultura. Nosaltres voldríem saber quines funcions fa aquest
personal i per quin motiu, i atès que en aquesta empresa no hi
ha prou feina, ha d'actuar dins la Conselleria d'Agricultura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Amer.

EL SR. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Ens permetrà, com hem fet
normalment cada any, separar les intervencions en sector
primari i sector secundari.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo només els recordaria que partir el temps, vol dir
dividir-lo per dos. Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Molt bé. Agrair l'assistència dels tretze alts càrrecs que ha
duit el Sr. Conseller i ja començaria amb la petició
d'informació, com li recordava just començar.

Sr. Conseller, és un pressupost repetitiu, que és: no hi ha
a la memòria cap aspecte innovador, encara que vostè n'ha
fet menció a algun i no expressat a la memòria d'aquest
pressupost. Però, em donarà la mateixa resposta que l'any
passat en aquest pressupost repetitiu, és que anam bé en
temes del sector primari?

Quan sabrem, Sr. Conseller, quina agricultura volem?
Les jornades que va prometre l'any passat, ens queda un
mes, segur que ens té preparada ja la data perquè li facem
exactament aquesta pregunta.

Una altra promesa, la promesa del projecte de llei de
cambres agràries, quan podrà complir l'entrada del projecte
de llei en aquest Parlament, enguany, serà dins aquesta
legislatura?

Delegacions comarcals. Les delegacions comarcals,
entenem des del Grup Parlamentari Socialista que podrien
complir una funció important a prop del pagès. Pensa que
s'ha de començar a intensificar la coordinació i
l'organització entre elles?

Què queda pendent de la xarxa informàtica que ens
parlava ja l'any passat?

A la memòria també es parla de biblioteca, posar al dia
la biblioteca. És una qüestió en la qual hem incidit també
des del Grup Parlamentari Socialista amb esmenes que
normalment han estat repetitives, la manca d'un lloc
d'informació i documentació d'un sector que genera molta
d'informació i que és necessari tenir-la actualitzada.

Ens agradaria que ens detallàs més aquest nou
experiment amb el sector lleter, en relació també a la
preocupació tant de les vendes de quota, dels quilos de
venda de quota, tant a Mallorca com també a Menorca. I
això va relacionat també amb què ens explicàs una miqueta
el finançament del pla de xoc.

Com a objectiu principal que ens marcava al pressupost
d'aquest any 98 es fixava el pla de pesca. Arribarà finalment
aquesta legislatura, deman?

M'agradaria també tenir més referència, i vostè no n'ha
parlat i ha sortit recentment, el pla de millora de l'olivar.
Hem llegit aquests dies que les ajudes a explotació podrien
arribar fins a 3 milions de pessetes, fins a 30.000
pessetes/hectàrea; quin és el pressupost realment de despesa
d'aquest pla de millora, si serà fins o hi ha ja una partida
concreta?

En productes agroalimentaris entenem que és important
la seva promoció, Sr. Conseller, n'hem parlat a diferents
ocasions, però coneixem realment quina és la capacitat de
la nostra producció aquí a les Illes? Coneixem també els
estudis o tenim referència de quins són els mercats
potencials on ens hem de dirigir?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 65 / 6 de novembre del 1998 1869

Vull fer també una menció, i ja n'ha fet esment la diputada
portaveu d'Esquerra Unida, la Sra. Thomàs, les transferències
de competència als consells insulars. Ja em fa por comentar-ho,
jo no sé si ja dir-li: no toquin res, no toquin res.

Per entrar més en detall, i m'agradaria que totes aquestes
preguntes no es tracta, entenc, allargar l'extensió, però sí que
demanaria concreció. En temes d'aigua entenem que és
important parlar de racionalització del consum i sobretot quan
ens referim al sector agrari.

Demanam si ja s'incorporarà o ja tenen prevista la
incorporació a l'any 99 del denominat pla estatal, no direm pla
nacional, direm pla estatal. I clar, m'interessa saber quin serà el
cost dels pagesos, és a dir, quins incentius podran tenir i
sobretot per a allò que serà el consum d'aigües depurades,
entenem, no?

Em preocupa sobretot aquesta forta baixada de dins el
programa d'infraestructura, zona no 5B, el programa em
referesc al 5311, baixa quasi la meitat, amb un tema
d'infraestructures com podem fer referència a camins rurals,
electrificació rural o també el mateix tema de l'aigua.
Electrificació rural veig que l'han posat a altres capítols referits
al sector industrial i m'agradaria que ens especificàs clarament,
dins temes de camins rurals, no inversions, sinó què pensa
dedicar la conselleria a aquest programa en el tema de camins
rurals, finançament, zones no 5B, camins rurals?

Inversions de caràcter immaterial. Vostè ha fet molta
referència a inversions directes o indirectes. Queda infladíssim,
i a mi m'agradaria, però que ens detallàs, no em faci com l'any
passat, m'agradaria que ens detallàs de cada programa aquestes
fortes inversions de caràcter immaterial, pugen
substancialment. El programa d'infraestructures són 15 milions,
però si parlam del programa de desenvolupament de zones
rurals a zona 5B són 183 milions de pessetes. Com pensa gastar
183 milions de pessetes d'aquest programa 5312, de pla de
desenvolupament de zones rurals, en inversions de caràcter
immaterial? No acaba aquí, 175 milions de la direcció general,
programa 7111, pla integral, 200 milions; m'agradaria que ens
concretàs aquestes partides: 18 milions dins el programa de
pesca, el que fan un total d'inversions de caràcter immaterial de
prop de 600 milions. Però m'agradaria que ens detallàs per
programes a què pensa dedicar aquestes fortes i elevades
inversions de caràcter immaterial.

Augmenten també de forma important les transferències a
empreses privades. Aquest és generalitzat a totes les àrees, però
m'agradaria en concret, dins el programa de desenvolupament
de zones rurals, a zones 5B, que ens explicàs aquest augment
important, un 46%, on va dirigit, a quines activitats exactament
van dirigides aquests 132 milions de pessetes. I també un
subconcepte nou, dins millora d'hàbitat, que són 70 milions de
pessetes i que l'any passat no hi eren.

Vostè ha parlat de comercialització, ha parlat d'agroturisme,
m'agradaria que concretàs exactament aquests més de 200
milions de pessetes de transferència del capítol 7 a empreses
privades, si és això: agroturisme, marges, que m'ho
concretàs una mica més.

Ens preocupa especialment dins el Grup Parlamentari
Socialista, la política del Govern de fer-se propaganda, de
fer-se autopropaganda, i com no, havia de ser també aquesta
conselleria. Em pot explicar el Sr. Conseller, aquest objectiu
que parla al pressupost, campanyes per donar a conèixer les
actuacions de la conselleria.

Dedica 481 milions de pessetes a inversions en
infraestructura, programa de Direcció de Serveis Generals,
programa 7111; pot explicar a què aniran destinats, 481
milions, és un subconcepte nou, em referesc en relació amb
l'any passat. M'agradaria, si és la famosa xarxa informàtica,
que ja havia de començar l'any passat, si és que està dedicat
a alguna compra o adquisició d'immboles; m'agradaria que
ens explicàs exactament aquests 481 milions de pessetes
d'inversions a infraestructura a què van dedicats.

Aquí, també en aquesta Direcció de Serveis Generals
m'agradaria que ens explicàs, perquè és nou també i a la
memòria ben poques coses noves veim, aquests 467 milions
de la Direcció de Serveis Generals en transferències de
capital a empreses privades, a què van dirigits, a quina
activitat va dirigida?

S'ha referit al Decret 204/96, m'agradaria conèixer els
resultats d'aquest registre d'explotacions prioritàries; quins
són els resultats del 96?

Quin és el resultat també, sobretot, en concret, respecte
a la incorporació de joves. I quins són els objectius
prioritaris d'aquest subconcepte, que hi dedica a prop de 300
milions, d'aquest subconcepte concret referit al Decret 204.

El portaveu del Grup Nacionalista-PSM s'ha referit la
baixada important de l'agricultura ecològica. La baixada és
considerable, és d'un 40%, m'agradaria saber si tan sols
respon a què ara ja s'ha finançat una part del que vostè feia
esment l'any passat de l'ecomagatzem i, perquè pensam que
aquesta sí que ha de ser, entenem, un mercat potencial que
pensam que s'ha de prioritzar quant al foment de
l'agricultura ecològica. Repetesc, un subconcepte que s'hi
han dedicat 189 milions, amb una baixada considerable
respecte a l'any passat.

Dins el programa de pesca...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, jo li vull recordar que vostè ja du 10 minuts
parlant. Per a mi m'és igual, però per respecte als altres
grups.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Ja acab, Sr. President, i esper de la seva benevolència per
poder tenir oportunitat d'aquesta informació que necessitam del
Sr. Conseller, i ja acab, gràcies.

Dins el programa de pesca, el programa 7122, ens agradaria
saber aquests llocs més idonis per a parcs o reserves marines,
sembla que hi ha qualque projecte concret per la zona de
Llucmajor, Cap Regana, ens agradaria saber en concret quins
són els projectes que ja tenen prevists per a l'any 99. El mateix
també demanaríem dels esculls de protecció, bàsicament són
esculls de protecció, demanaríem, en coneixem qualcun a la
zona de Llevant, però ens agradaria conèixer quins són els
plans que tenen prevists per al 99.

I ja dins empreses privades, Seamasa. Dins empreses
públiques, perdó, l'empresa Seamasa, es va prendre ja la decisió
de dissolució, que es va aturar per poder vendre Seamasa i fer
el projecte d'Es Carnatge; realment és curiós, al que ha fet
esment el Grup Parlamentari Nacionalista que a mi també m'ha
despertat la curiositat, aquest 88% que representa el capítol 1
dins tot el pressupost d'aquesta empresa pública realment, i ho
han de justificar a la memòria el fet de que con el fin de no
mantener ocioso, i a més en castellà.

I ja, insistesc, ja acab, m'agradaria que ens explicàs aquestes
intervencions estratègiques a Semilla i en concret a la Cap, és
a dir, a la Cooperativa Agrícola Poblense, sobretot després
d'haver venut Ses Naus de Sa Vileta i demanaria quin és el nou
ús que s'ha pensat d'aquestes naus i si s'ha pensat qualque
modificació de la normativa urbanística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula, pel Grup també
Socialista, la diputada Sra. Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, intentaré ser molt ràpida, però estam
parlant d'11.000 milions de pessetes i de tres sectors que són
importants per a aquesta Comunitat Autònoma.

Pel que fa a comerç i indústria, Sr. Conseller, el seu
pressupost és igual que el del 97, igual que el del 98 i igual que
el del 99. I perquè ho vegi li contestaré al Sr. Bosco i Gomila
la pregunta que li fa sobre l'elaboració d'un pla d'electrificació
rural, que vostè ja va contestar l'any 97 perquè ja tenia
l'exposició dels objectius i de les activitats. I jo li deman,
encara han de fer la creació i seguiment de l'Agència Balear
d'Energia, igual que l'any 97, encara han de fer la redacció d'un
pla de gasificació amb xarxa als nuclis de població, igual que
l'any 97; 97, 98, 99? Clar que com acaba la legislatura, ja no cal
canviar els objectius i les activitats que s'han posat
tradicionalment en aquesta conselleria, no han de fer esforç
d'imaginació.

El que sí ha llevat i m'ha estranyat, dels objectius, és el
pla Produir, no fa menció al pla Proindústria. Per què
serveix, idò, el que s'escriu als pressuposts si després ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, per favor, un moment. Jo sí que deman a les
persones presents en aquesta sala que per a la bona marxa
de les intervencions, procurin guardar silenci. Moltes
gràcies, pot seguir.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Per què serveix fer un pressupost per programes, Sr.
Conseller, si després, en comptes d'escriure-ho on toca i
nosaltres poder-ho estudiar per venir aquí a fer-li les
preguntes adequades, vostè fa els anuncis de tots els
programes nous directament amb viva veu i repeteix, per
escrit com li hem dit, fins i tot les faltes d'ortografia, que ja
se li han fet menció als pressuposts anteriors. Iguals els del
97, 98, 99.

Pel que fa al pressupost de comerç i indústria, puja un
poquet, però en alguns casos com el de promoció, un poquet
he dit, però en alguns casos com el de promoció industrial
estam per davall del 97, és a dir, per davall del 97. Vostè va
aprovar per a l'any 97 de promoció industrial 1.457 milions,
i enguany en du 1.400, per tant, 57 milions menys que l'any
97; tot i que puja respecte del 98, que va ser més baix que
el del 97 en tots els seus casos.

Pel que fa al Pla Produir, vostè ens diu, el Pla Produir a
Indústria puja a 1300, i el Pla Procomerç puja a 1000
milions. Bé, el que puja 1000 milions de pessetes és el
programa de comerç, puja 1.000 milions de pessetes, 1.032
milions, 64 de capítol 1, 20 de capítol 4, 660 de capítol 6 i
887 de capítol 7. I pel que fa al Proindústria no són 1.300,
sinó que el programa de promoció industrial puja a 1400
milions de pessetes; però igualment repartits entre capítol 1,
6 i 7.

En resum, la conselleria pel que fa a comerç i industrial
es pot resumir en una sola partida, transferències a empreses
privades; i amb això no faria falta ni que fessin programes
ni explicàssim els objectius ni res més. Es podria estalviar
fins i tot supòs que gestions pressupostàries, que són
incòmodes, per canviar crèdits d'una banda a l'altra i amb
una sola partida li bastaria, posi 2.000 milions de pessetes
a una partida que digui transferències a empreses privades,
i ja ho tindríem tot.
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Li vull fer una menció, vostè no n'ha parlat, supòs que
mentre hem estat fora, amb el president de la comissió ens hem
despistat i hem arribat tard, però, no hem arribat tard nosaltres,
Sr. President, han estat els altres que han arribat tard, això
mateix, supòs que no n'ha rallat, i si n'ha rallat, disculpi'm, dels
500 milions de pessetes que vostè ha anunciat a la premsa per
informatitzar la seva conselleria, i va ser molt curiós quan va
dir que era per tramitar les subvencions com toca, és a dir, hora,
termini i contestar-les ràpidament, si la gent té o no té la
subvenció, i si se li pagarà o no ràpidament. Vostè va anunciar
500 milions de pessetes d'inversions internes de la conselleria
en processos informàtics, si no ho tenc mal entès, i m'agradaria
saber on són aquests 500 milions de pessetes al pressupost, jo
no els he sabut veure, podria ser que no els hagués trobat enmig
de tantes transferències a empreses.

Què ha passat amb el Pla Mirall? Perquè l'any 97 el Pla
Mirall era el centre de la seva conselleria, sí, el centre pel que
respecta al comerç, vostè va dir que el Pla Mirall eren unes
subvencions importants que significarien inversions als centres
comercials de les ciutats i que això seria una part important per
desenvolupar i per donar vigor als centres comercials de les
ciutats i dels pobles de la nostra comunitat. I el Pla Mirall va
desaparèixer l'any passat i ha desaparegut enguany com a tal.
Aleshores, quina coordinació té amb les altres conselleries que
gestionen el Pla Mirall, perquè això arribi a bon terme?
Nosaltres tenim moltes queixes del Pla Mirall, que suposo que
els meus companys han anat dient a les altres conselleries i no
repetiré jo aquí.

Pel que fa al Pla Produir que per tant es traduïa en
Proindústria, Procomerç, Proeivissa, Promenorca, Protransport,
Proagricultura i em sembla que em deixo algun "pro" -
pronobis-, però en aquests moments no me'n record. És una
mica cansat haver de repetir sempre el mateix, però la veritat és
que és una evidència. Un pla no existeix si no hi ha una
definició prèvia, uns objectius previs, uns doblers a aplicar
previs i una valoració prèvia d'allà on s'ha d'arribar. Vostè això
no ho va fer, vostè només va presentar que gastarien mil i no sé
quants milions de pessetes amb el pla tal, amb el pla l'altre, no?
Per tant, clar, és molt difícil fer-li el seguiment de si ho
compleix o no, perquè com que no es compromet a res, més que
a repartir mils de pessetes, després no li podem demanar si ha
complert els objectius. El que li deman és si vostè els ha
valorats almenys, si no ens els ha presentat a nosaltres, vostè té
una valoració del que ha significat el Pla Produir els anys
anteriors?

Pel que fa als llocs de feina, que la diputada que ha parlat
abans que jo, d'Esquerra Unida, ja li ha esmentat. Jo volia fer
un tancament del cercle que significa l'ocupació. Que vostès no
tenen en compte l'ocupació quan donen les subvencions, és una
evidència, no és que nosaltres ho diguem o ho denunciem, sinó
que vostès mateixos no ho posen en la valoració del que
signifiquen les prioritats per donar les subvencions. Jo li vaig
demanar al conseller de Treball i Formació si tenia en compte
que en la formació no acabava el cercle de la feina, que la gent
passava per la formació i no tenia feina després. I em va dir que
efectivament aquí no acabava. I jo li torn a demanar a vostè,
tenen algun projecte ja pel que respecta a jaciments d'ocupació,
jaciments d'ocupació -no n'ha sentit rallar?, igual que els
"clusters"-, jaciments d'ocupació que signifiquin noves
ocupacions que fins a aquests moments no existeixen en
aquesta comunitat i que aquesta comunitat té moltes
possibilitats des del medi ambient fins a treball social, i que jo
sàpiga la conselleria amb tots els anys que porta no n'ha posat
en marxa cap, té algun projecte en aquest sentit que signifiqui
ocupar gent que ha passat pels cursos de formació dels mils de
doblers que s'ha gastat aquest govern en formació també?

Pel que fa als "clusters" que vostè ha anunciat, ens ha dit
Menorca, Eivissa i Mallorca. Jo vull saber, són públics o
privats?, són privats. I quina participació hi tindrà la
conselleria?, serà també donar doblers i prou?, participarà
activament dins l'organització d'aquesta nova figura que
vostè ens ha anunciat?

I per acabar i ràpidament li volia fer unes quantes
preguntes tres o quatre només. Pel que fa a control
industrial, vostè té una partida de transferències a empreses
privades de 5 milions de pessetes, i aquest és un programa
que és de gestió interna segons vostè parla en els objectius,
per tant, no entenc quina subvenció es dóna des de control
industrial a empreses privades també, si no se'n dóna prou
als altres llocs.

Pel que fa al Centre europeu d'empreses innovadores i al
Centre de desenvolupament econòmic del Raiguer, quines
aportacions econòmiques fa la conselleria?

Pel que fa al Programa de promoció industrial i
tecnològica, m'ha sorprès que hi hagi entre els 600 milions
de pessetes de transferències a empreses privades, una que
és a famílies i institucions sense finalitat lucrativa de 100
milions de pessetes. A mi m'agradaria saber quines
institucions sense finalitat lucrativa i per quin programa
rebran una subvenció de 100 milions de pessetes.

Pel que fa a l'artesania com l'any 97-98 i també aquest
any, la descripció del programa posa "l'activitat de regulació
i foment de l'artesania és una prioritat important per al
Govern", jo supòs que com que és una prioritat tan
important per al Govern, no està disposat a transferir-la als
consells insulars, per això no l'amolla, perquè com que és
una prioritat per al Govern, a pesar que ho ha promès, que
aquesta legislatura, igual que l'agricultura, estaria
transferida als consells insulars, encara no ho ha fet.

I pel que fa a comerç, hi ha també partides de despesa
corrent, perquè normalment la seva conselleria transfereix
tots els doblers de capítol 7, és a dir subvencions per fer
inversions, però aquesta té una partida de subvencions
corrents, és a dir, per a despesa corrent, a famílies i a
institucions sense finalitat lucrativa també, de 20 milions de
pessetes. Ens agradaria saber quin projecte o per què han
posat aquesta partida.

Igual que insistir en el que ha dit la meva companya de
les despeses de caràcter immaterial en comerç per valor de
60 milions de pessetes. El programa de comerç té també 235
milions de pessetes als ajuntaments i 50 milions a famílies
i institucions sense ànim de lucre per a promoció comercial.
Ens agradaria que ens especifiqués a què corresponen.

He intentat ser molt ràpida, i parlar molt ràpid. Gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia. Ha tardat exactament dotze minuts.

Sr. Conseller, per contestar, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. He de confirmar la rapidesa de la Sra.
Garcia parlant fins al punt que crec que m'he perdut quatre o
cinc vegades. Començaré per odre de les intervencions i en ares
de ser una miqueta breu, les preguntes que hagin comunes, les
donaríem per contestades sense haver-hi de reincidir massa.
Vegem.

A la intervenció de la diputada d'Esquerra Unida em parlava
primer de tot d'executar el pla de millora a l'olivera. I volia
saber fins on arriba aquest desig. Bé, avui, a Consell de Govern
hem aprovat el decret que cobreix normativament aquest pla, i
bé, li puc resumir una miqueta, aquesta idea ve, com vostès
sabran, el plantejament que es feia nacional de la futura OCM
de l'oliva o de l'oli a Europa, plantejava ajuda a la postura
europea, la postura del comissari Fisher, plantejava que l'ajuda
havia de ser per arbre, això va enfrontar totes les comunitats
autònomes d'Espanya que tenen una producció important d'oli,
com pot ser Andalusia, Castella-La Manxa, Extremadura, i la
veritat és que a Balears ens anava molt bé, perquè si parlàvem
de producció, la producció mitjana de l'olivera a Balears, la
tenim en quasi tres quilos per arbre i això no arriba a tres quarts
de litre d'oli per arbre. La producció és baixíssima i significava,
simplement, continuar com estàvem que no rebíem ni un (...)
d'Europa o de Madrid per a l'ajuda a l'olivera. Això ens
enfrontava a la resta de comunitats, i al final arribàrem a un
acord. El plantejament nacional seria l'ajuda a la producció,
almenys, com ha acabat ara, almenys durant els tres anys, que
el programa que tenen ara durarà tres anys fins que no surti la
resolució definitiva, i Balears se'ns aprovaria, tendríem, per dir-
ho d'alguna manera, unes mesures específiques atesa la nostra
situació d'insularitat i sobretot la característica específica de
sector de l'olivar. Això s'ha traduït en un pla agroambiental, és
una de les mesures que quan parlaven dels pressuposts, a les
seves intervencions em preguntaven sobre algunes partides
pressupostàries, i aquestes en són algunes, és a dir, ajudes
complementàries a la (...) on tenim un finançament d'un 75% i
l'altre 25% l'ha de posar el Govern, 50% Europa, 25% Madrid
i 25% Balears, la comunitat autònoma. Aquest pla es dirigeix
primordialment a mantenir els cultius, a donar suport i a ajudar
als pagesos perquè continuïn conreant l'olivera, i a la vegada
que busca una millora de la producció i una millora de les
condicions de l'olivar, també busca potenciar el canvi o exigeix
el canvi dels usos, de l'activitat agrària perquè sigui respectuosa
amb el medi ambient. D'aquesta manera, es prima no utilitzar
fertilitzant químics o que quan parlam d'esquitxar amb
herbicides, aquests no tenguin poder residual i que la cega es
faci manual o a través de tenir bestiar extensiu de tenir-hi
ramaderia, no? També exigim uns mínims, que això s'ha e
concentrar a l'olivera de muntanya, perquè era la justificació
que teníem, les oliveres del pla poden tenir el treball
mecanitzat, no tenen els problemes que té l'olivera de
muntanya, i per tant s'exigeix que les parcel•les beneficiàries
estiguin en una pendent com a mínim igual o superior a un
10%. Hi ha hagut alguns dubtes respecte a la quantitat que se
subvencionava i per això, i amb això quasi quasi contest una de
les preguntes de la diputada Sra. Amer, per això també feim,
anam poble per poble per explicar detalladament al pagès
quines són les ajudes que poden tenir i quina subvenció tenen
per a aquestes ajudes.

Clar, partim de la base, i això segueix també una idea com
el pla de millora de fruits secs, que subvencionam a peu
d'arbre, amb combinació segons la densitat amb la
superfície de terreny, però per feina, no es tracta de dir vostè
té 10 oliveres i per això li corresponen 10 duros, ni molt
manco. Vostè té 10 oliveres, en té cura?, vostè té la finca
ben cuidada, fa la feina que ha de fer?, aquí té els 10 duros.
En funció de si compleix totes i cadascuna de les activitats
o de les accions emparades per la subvenció cobra més sous
o en contra menys, si no les fa totes. Partint de la base d'una
densitat mitjana de 60 oliveres per hectàrea, però clar, sí té
més oliveres per hectàrea també augmenta una mica la
subvenció, i si baixa aquesta densitat també té dret a
subvenció però  baixa la proporció. I a més es fa compatible
que dins aquesta mateixa explotació hi hagi un altre tipus
d'arbre, perquè ens trobam que moltes vegades, dins els
olivars, hi ha garrover o hi ha alguns ametllers que podria
llevar el dret a subvenció, i això ho feim compatible. El
nivell mitjà que pensam que es pot arribar a cobrar per
hectàrea, subvenció mitjana són unes 30.000 pessetes per
hectàrea, i hi ha un màxim de 56.000 pessetes per hectàrea
-estic parlant d'hectàrea/any- i també hi ha un límit que és
de 3 milions de pessetes per explotació i any. El programa
agroambiental tendrà una durada de 5 anys, vol dir que
passarem per davant de la previsió de tres anys de la Unió
Europea i evidentment pens que sigui prorrogable perquè és
una manera bastant bona d'ajudar avui en dia a un sector
que, d'alguna manera, vull dir l'olia a Mallorca va prenent
força, es fa un esforç de qualitat molt important, i jo crec
que val la pena mantenir aquest tipus d'activitat. He de dir
també que, com hauran sentit, que crec que és el que duia a
la confusió de 15.000 pessetes per hectàrea, Madrid, arrel
d'aquest programa agroambiental que presentàvem des de
Balears, ho hagi volgut també per a tot el que són les
produccions marginals d'olivera de tota Espanya, un
programa, puc dir-li que clavat al que hem aprovat avui, i
que deien també d'una ajuda mitjana de 17.000 pessetes per
hectàrea, que supòs que serà més, podem arribar a les 20 o
20 i alguna, possiblement, té els mateixos principis que li he
explicat, de subvencionar en funció de l'activitat que es fa
i també li he de dir que el Govern ha retardat,
voluntàriament, aquesta sortida del nostre pla per poder-lo
fer compatible amb el de Madrid. De manera que hi ha una
sèrie de mesures que estaran cobertes pel pla de Balears, per
entendre'ns, i que el pla nacional en cobrirà unes altres i així
els pagesos podran compatibilitzar els dos programes
agroambientals que en el futur hi haurà. A nosaltres,
evidentment, ens toca respondre també, amb el pla nacional,
un 25%, i el que és clar és que ara hem d'intentar posar en
marxa el nostre, gestionar el nostre a efectes que a partir de
1 de gener puguin començar a demanar les ajudes, i quan
vengui el programa aprovat pel Ministeri d'Agricultura del
programa, com deia la Sra. Amer, de l'Estat, no nacional, de
l'Estat, poder posar-lo en marxa també i aprofitar-nos
d'aquest segon pla.
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Bé crec que amb això queden contestades les diverses
preguntes que m'han fet sobre el tema de l'olivera. I si de cas
tenguessin algun dubte, a la rèplica tractaria d'explicar-ho el
més bé possible.

Després tenia el punt de l'ecomagatzem. L'ecomagatzem ja
està fet. La inversió està feta i està en marxa. I jo crec que, bé,
falten coses encara, que jo crec que la cooperativa d'Algaida ha
de dur endavant, però jo li dic que em sent molt satisfet perquè
la conseqüència d'aquest ecomagatzem és la que ara hi ha a la
cooperativa d'Algaida, al poble d'Algaida tenim, ja d'una
manera periòdica i setmanal, una fira de productes ecològics.
En això, el Govern també hi col•laborarà i no tenim
inconvenient a fer-ho perquè creim que és essencial. Unes
qüestions que comentàvem amb el Consell regulador de
productes ecològics, era que seria bo que no n'hi hagués un a
cada poble, sinó que per poder donar una promoció forta i
perquè pugui funcionar bé, aquesta promoció o aquests mercats
de productes ecològics, jo seria partidari que n'hi hagués do o
tres a Mallorca, no més, i un o dos a cada illa menor,
contràriament, a tots es fa el mateix i al final la gent no hi va.
En canvi, si hi ha dos o tres punts que la gent sap perfectament
que cada dia de la setmana a un lloc diferent poden trobar
productes d'aquest tipus, jo crec que tendrem, primer que
milloram el municipi que té aquesta iniciativa, i segon que
també milloram la promoció del producte ecològic. Però vull
dir-li que en això de l'ecomagatzem, les obres estan tancades,
la cooperativa hi treballa i funciona la mar de bé. La primera
fira que es va fer, la veritat és que hi havia certa por i certs
dubtes d'assistència, va ser un èxit i sobretot va ser un èxit
econòmic per als pagesos de productes ecològics que hi anaren.
Crec que hi ha algun diputat per aquí, com pot ser el Sr. Antich,
que em pot fer de testimoni del que dic.

Passam a comerç. Parlava vostè de la vigilància de
"manteros", que la Conselleria de Comerç no havia fet activitat,
no, miri, el que passa és que no havíem agafat cap mena de
protagonisme, perquè crec que el protagonisme el té el Govern
en general, però quan parlam de la vigilància, de la repressió o
del càstig dels "manteros",hi estam actuant diverses
conselleries, Sanitat i Consum, Transports i nosaltres en la
mesura de les nostres possibilitats, això ja ve d'abans i els
inspectors que tenim, en tenim dos, els dedicam en part a això.
Clar, la'vantatge que es faci entre diverses conselleries i que
actuïn d'una manera coordinada, permet que a un moment
determinat puguem jugar amb les diferents feines, perquè
també Consum i Comerç col•laboren en altres accions que
afecten el consum o que afecten la defensa de la competències,
per exemple, en temes de comerç. Per tant, anam per aquest
camí.

Preguntava vostè si tenim prou persones. Home!, sempre
en falta de personal, si vols fer tot el que penses que s'ha de
fer i tot el que fa falta i tot el que desitjaries fer, sempre te'n
fa falta, el que passa és que un, mon pare era mestre d'obres
i m'ha ensenyat a treballar amb l'andami que tenc, i això és
el que procur fer.

Em diu també que li ha agradat -i li ho agraesc- que a
part del manteniment de les subvencions, també parlem de
creació d'ocupació. I em diu que és un balanç pobre. Clar.
Miri, nosaltres normalment amb la normativa que publicam
quan feim les línies d'ajuda, tant en comerç com en
indústria, establim uns barems, unes taules per donar la
puntuació de quina és l'ajuda que s'ha de merèixer. I una
part important, i creim que vàrem ser de les primeres
conselleries, parl de feina, llocs de feina, parlam també de
llocs de feina per a la dona i també de gent que es trobi dins
una dificultat d'entrar dins el mercat de treball. I això va ser
la primera vegada que es va fer. Ara ens plantejam, amb
totes aquestes ajudes, a l'hora de valorar es fa, teníem, l'any
passat ja publicàrem una estadística, ens va fallar comerç
per mor que el sistema informàtic que teníem no ens donava
totes les dades que necessitàvem per saber-ho, però
calculàvem, si mal no record, dins la Direcció de Promoció
Industrial se n'anaven a unes 600 persones, en comerç crec
que era una miqueta manco, però jo ara no li puc precisar el
nombre de persones que varen tenir feina. és clar que hem
de continuar per aquest camí, és clar que no només s'han de
mantenir aquestes explotacions, sinó que s'han
d'incrementar, de manera que a l'hora de valorar la
subvenció que se sol•licita, se li doni més importància a
aquestes valoracions, i m'agrada que digui una cosa, no
només crear sinó també mantenir. Estabilitat dins els llocs
de feina, té raó, el que passa és que d'això no se'n parlava
gaire, i ens obsessionàvem només -i és important- a crear
nous llocs de feina i de vegades no es pensava a convertir
aquests contractes precaris en contractes definitius, i aquest
és un tema que crec molt important.

Hi ha una altra pregunta que, de veritat, he pres la nota
tan de pressa que no l'acab d'entendre. Passam i si de cas
llavors ja me la repetirà.
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En el tema Proindústria em preguntava què significa de
millora en aquests sectors crear el sistema de "clusters". Miri
nosaltres el que buscam és reforçar la competitivitat de les
empreses, i per aquest sistema d'aquesta denominació tan
estranya, el que intentam és seure, evidentment d'una manera
totalment voluntària, aquí no s'actua per decret, sinó que s'actua
amb la voluntat i l'interès de les persones, dels empresaris, i
posar de manifest que es puguin fer col•laboracions en
projectes conjunts, siguin d'investigació, de comercialització,
..., fer una anàlisi dins els mateixos sectors, entre els
empresaris, de quines són les seves mancances i quines són les
seves virtuts, quins són els punts flacs i quins són els punts forts
d'aquell sector enfront la situació econòmica a l'interior i de
cara a l'exterior. I a partir d'aquí, tractar de prendre les mesures
que ells voluntàriament, i els tècnics contractats a l'efecte,
puguin dur endavant per millorar la competitivitat d'aquest
sector. Per tant, quina millora aconseguiríem, per exemple, dins
el sector de la fusta?, analitzar detalladament i no per tècnics de
fora, sinó pel que diuen i pateixen els propis empresaris,
acompanyats i assessorats per tècnics especialitzats, per veure
llavors som poden competir d'una manera millor dins el mercat.
Això, ja li dic, en aquest moment crec que és una experiència
que s'ha de començar, no tenim més que la idea de començar-la,
no s'ha començat, es començarà a partir del gener, si tant vol,
però vull dir a les reunions amb els diferents sectors i començar
a treballar, vol dir que és una feina que pot durar molts de
mesos, fins i tot algun any i veure els resultats també és una
qüestió a llarg termini, però la finalitat és que les nostres
empreses siguin més competitives, no es tracta de juntar-les
totes en un paquet, sinó que es tracta d'aprofitar aquestes
sinèrgies que hi ha entre elles, i salvant la competència que hi
ha d'haver entre les empreses per millorar, que es puguin
aprofitar entre tots d'una millora competitivitat i d'un mercat de
fora.

Si la crisi (...) ens ha afectat, doncs no ens ha fet cap favor,
no ens ha anat gaire bé, el que passa és que la inversió que
s'havia fet i l'esforç que havia fet el sector primordialment
sabater, de pell i també de bijuteria, crec que és un error
important abandonar. Nosaltres fa dos anys que hi treballam,
els empresaris en fa més, i crec que s'ha de continuar treballant.
Amb la sabata no hem tengut tants problemes, amb el sector de
pell, de roba de pell, la veritat és que ha estat més complicat, i
amb bijuteria també. Però crec que, vaja, parlant amb els
empresaris, estan tots animats per continuar insistint perquè és
l'única manera d'obrir mercat i de mantenir-se, si ens podem
mantenir en aquesta situació, possiblement estarem en una
situació bona per llavors poder emprendre.

Em parlava de les escoles tallers. Efectivament l'empresa
Georgia ha creat, amb subvencions del Govern i hi
col•laboram, no la nostra conselleria, sinó la Conselleria de
Govern i Formació, una escola taller per a al•lots, per
sabata, bé l'empresa Georgia és de sabata, evidentment és de
preparació de joves per poder entrar dins indústria. Miri,
amb l'edifici que hem construït -el Bit Raiguer que tenim a
Inca-, una part té una sèrie de departaments d'ensenyança o
de formació, i la idea és que s'estableixi d'una manera
permanent, en col•laboració amb la Conselleria de Treball,
aquests tipus de feina. I és clar que, com deia fa un moment
la Sra. Garcia Querol, quan s'ha de crear feina ha de ser ...,
quan es va formació el que no està bé és tenir el títol penjat
a la part i està a casa assegut, es necessita el títol, sí, però
sobretot es necessita un lloc de feina. I algunes coses s'han
fet, la Conselleria de Treball, i parl en nom de qui no em
correspon, veritat?, ha fet, a Menorca concretament, a través
de Pime, uns tallers també per a la indústria sabatera, que de
23 al•lots, crec, que es varen inscriure, un es va donar de
baixa i els altres 22, quinze dies abans d'acabar el curs, tots
tenien feina assegurada, i jo crec que és important, que quan
estam parlant de formació, i no solament de formació
ocupacional, sinó també de formació professional, etc.,
orientem tots els mòduls de formació a les necessitats que
té el mercat de feina, que els nostres joves quan surtin
poden tenir una magnífica preparació en qualsevol qüestió
i després resultar que aquesta feina, aquest títol o aquest
ensenyament que té, avui en dia no es necessita per a res. Si
vol, li puc posar un exemple sagnant que tenim en
agricultura, tenim formació professional en agricultura i
també en comerç, i no hi va ningú, per què?, tal vegada
perquè els mòduls que s'han tengut fins ara no d'adeqüen a
les necessitats d'avui en dia, i això s'ha de canviar. Les
conselleries corresponents són les que tenen la competència
per a això i ho estan fent, em consta, perquè nosaltres
col•laboram tant amb la Conselleria de Treball com amb la
d'Educació que per una banda es fa un programa nou de
formació professional que tracta precisament de recollir
aquestes necessitats que són canviants dia a dia, vull dir, tal
vegada fa quatre anys es tenia una necessitat que ja no es té
i a l'inrevés, i de vegades, sempre hem de tenir la previsió
de pensar què es necessitarà d'aquí quatre o cinc anys o
d'aquí a deu anys, de cara a tenir els joves formats per poder
entrar dins aquest mercat de feina.

Projecte de transferències d'agricultura, agricultura,
cambres agràries i artesania. Bé, jo com que vostè se'n
recordarà molt millor que jo del que he dit, jo tenia idea que
a la meva primera compareixença vaig dir que es
transferirien o que la llei estaria aprovada dins aquesta
legislatura, i l'any passat a la compareixença de pressuposts
si mal no record, vaig dir el que estic dient ara i que
estàvem treballant en un esborrany i que possiblement en un
mes o dos, no sé si m'equivoc, però en un mes o dos vaig dir
que estaria llest. Aquí sí que he fallat. En un mes o dos el
projecte no ha estat llest, però jo crec que abans de final
d'any entrarà el projecte al Parlament, esper, perquè si no és
la segona vegada que don terminis, però quan un dóna
terminis sempre passa això, que llavors s'equivoca.
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També em demanava pels temes de normativa quins
terminis tenim. Bé, la llei de l'estatut del productor agrari el
tenim ja aprovat pel Consell de Govern, presentat al Parlament
i s'hi està treballant i també tenim el projecte de cambres
agràries, hi treballam, tenim un esborrany que encara no hem
presentat a les organitzacions ni tan sols a la cambra agrària
interinsular, per mor que l'estam acabant i quan es tengui
evidentment abans d'aprovar-se, s'haurà de presentar a aquestes
organitzacions per poder donar una resposta més adequada.

I ja pas a contestar les preguntes del Sr. Gomila, del
representant del Grup del PSM. Fraus agroalimentaris em
demanava vostè com es repartirà o com es repartirà el personal
de fraus agroalimentaris. Li deia que la idea és tenir centralitzat
a Mallorca, a la conselleria, tot el que és instrucció d'expedients
i el procediment sancionador, i els funcionaris dedicats a la
inspecció, tenir-los mòbils. Jo pretenc que n'hi hagi un a cada
illa, un a Menorca, una Eivissa i un a Formentera, i els altres a
Mallorca. No oblidi que una tasca important que tendrà aquesta
gent serà la vigilància de ports, però per a això també tendrem,
tenim la col•laboració d'organismes de l'Estat, com és la
Guàrdia Civil. La idea, ja li dic, serà reforçar a cada illa aquest
tema, perquè crec que de cara a lluitar contra la competència
deslleial i si parlam, per exemple a Menorca, del tema de preus
de baix cost en el tema de la llet és importantíssim, igual que a
Mallorca i crec que aquí podrem col•laborar d'una manera
important.

Vegem ara quines previsions hi ha de camins rurals l'any 99.
El primer que hem fet, perquè la previsió era que tots els
ajuntaments tenguessin acabats tots els camins que s'havien
inclòs dins el projecte o dins el programa de camins rurals de
l'any passat i d'enguany i que una vegada acabat això començar
una altra vegada. Resulta que hi ha bastants ajuntaments que no
van o no actuen amb la celeritat que toca, i això ens obliga a fer
una aturada, a veure com acaben aquestes execucions, i una
vegada que tenguem les execucions tancades, llavors començar
una altra vegada amb les necessitats que hi pugui haver. Però
jo crec que a l'any 99 podrem treure alguna altra línia d'ajudes,
però ja li dic, sempre condicionada a la completa execució dels
projectes del 97 i del 98.

Em demanava, no he pogut agafar les dades de la partida, si
l'import, que era de 183 milions de pessetes; això es refereix,
precisament, a promoció de productes de Balears, a promoció
de productes agroalimentaris de Balears.

Em parlava també que de 1.300 milions de pessetes només
tenim 189 milions de pessetes d'agricultura ecològica. Miri, a
mi sempre els pressuposts em pareixen petits, tots, i m'agradaria
tenir de vegades més del que tenc; però, com li deia, dons un ha
de treballar amb el que té, i respecte a agricultura ecològica, de
memòria, li dic que l'any passat per a mi eren 36 milions el que
teníem previst, i si era així, que teníem 36 milions, hem
augmentat.

Venda de quota. Amb això crec que podem incloure la
pregunta, tant de Mallorca com la que ha fet vostè, perquè
la quota afecta tot Balears. Efectivament, hi ha una
pretensió de vendre un milió de quilos de quota de Menorca.
Amb la normativa que tenim avui difícilment s'aprovi
aquesta transferència; el problema està en la data, i li explic.
Vostè sap que la quota lletera no està signada ni per
comunitats autònomes ni molt menys per illes, ni per
províncies, sinó que és assignació nacional; i que és un dret
que tothom en disposar, és a dir, la pot gravar, la pot vendre,
la pot cedir, la pot fer el que vulgui, i sempre, estam en un
país de lliure comerç i això no tenim possibilitat, fins ara,
llavors li explicaré en tècnica, per impedir-ho; però sap que
s'han pres mesures importants per part del Govern. Primera,
totes les ajudes del pla de xoc van condicionades a l'exercici
de l'activitat agrària durant cinc anys, i sobretot a no
transmetre quota fora. Això vol dir, si algun senyor ho ha
fet, doncs intentarem que (...), això ho farà, reclamar-se els
doblers que hagi cobrat però amb aquestes subvencions, i
això pot ser una manera d'aturar les coses. I l'altra i sobretot,
que ha costat un any i busques de negociacions amb el
Govern de l'Estat i amb la resta de comunitats autònomes,
és que amb el nou decret que ha sortit a l'agost, si mal no
record, sobre modernització d'explotacions lleteres, quan
s'estableixen les transferències de quota lletera a l'exterior
d'unes comunitats autònomes cap a les altres, l'única
comunitat d'Espanya que té limitació és la nostra. Hem
aconseguit que amb la normativa, crec que és l'article 35
d'aquest decret que li parl, que quan superi la transferència,
superi l'1%, no amb una transferència, sinó la suma de
transferències quan arribin a l'1'5% de la quota total que
tenen els ramaders de Balears assignada aquí, quan se superi
la conselleria o el Govern s'ha de dirigir al ministeri i no
s'autoritzarà cap transferència més. Vol dir que la barrera és
qüestió de temps, i jo crec que aquesta barrera per treure
quota lletera serà molt important.

Però deixi que li comenti una petita anècdota, aquest dia
en el Consell Agrari, quan parlàvem d'això, llavors em
demanàvem a veure què passava amb la quota d'alguns
lleters, de molts lleters que no havien arribat, perquè fan
formatge no havien arribat al 100% i que tenien més de
25%; home!, l'hem de poder treure. Sr. Gomila, vostè
coincideix amb jo, com quedam, en tenim falta o ens ne
sobra? És a dir, és un tema que jo crec aquí hi ha molt a fer,
hi ha molta feina per fer; nosaltres hem complert amb una
aspiració que teníem no només el Govern o el Partit
Popular, sinó que és una aspiració compartida per tots els
grups polítics i per les organitzacions agràries, que era que
no sortís o fer el possible perquè no sortís quota lletera de
Balears; però ara ens tocarà una altra feina a tots i entre tots,
i és, per una banda, redistribuir o ajudar a redistribuir
aquesta quota, però també, sobretot, mentalitzar-nos que qui
vol la carn se n'ha d'endur els ossos. Si vols que no surti
quota perquè no et convé, també has d'acceptar que llavors
l'has de consumir, l'has de gastar i l'has de treballar tota.
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Anem a la pesca, reserva de Menorca. Bé, el compromís és
que hi hagi una reserva per illa. La ubicació es farà amb els
criteris que diguin els tècnics, i normalment el que intentam és
acabar les converses amb el sector pesquer per, entre d'altres
raons, marcar les zones que puguin ser més adients per a això.

I el pla de pesca? Doncs, el pla de pesca es va començar
l'any passat, a finals de l'any passat, es va negociar primer o va
ser recollint les propostes de totes les confraries de pescadors
de Balears; s'ha entregat al ministeri per una qüestió, i és que
aquest pla de pesca més que res és un conjunt de normes que
cerca que la nostra pesca, defensar sobretot l'esforç pesquer,
defensar els fons marins, i afecta -i jo crec que és el que
interessa- no només les aigües interiors, que són mínimes, sinó
que afecta tot el que són aigües exteriors, que és on hi ha el
principal esforç i on tenim, si tant volen, més castigat el nostre
fons marí; és aquí on ho necessitam i per això necessitam que
hi hagi acord entre el ministeri o el Govern de l'Estat i el
Govern de la nostra comunitat. Jo esper que abans de final
d'any, no abans de la legislatura, abans de final d'any puguem
tenir-ho aprovat i si no abans de la legislatura; vull dir que amb
uns mesos puguem treure endavant el pla de pesca.

Parlam de comerç, equipaments comercials col•lectius, que
se subvencionen dues vegades, he entès que volia dir que la
mateixa obra reb ajuda per dues línies diferents. Efectivament,
i nosaltres, bé, hi ha ajudes, supòs que ho sap, que hi ha
inversions que són susceptibles de rebre ajudes de diferent
procedència. Nosaltres el que hem intentat ha estat contribuir
a que aquestes zones millorin per fer-les més atractives per al
comerç. Recordar que quan es presentava el Pla Mirall hi havia
una petita aportació, que eren 200 milions de pessetes, si mal
no record, i n'hem gastat bastants més, per intentar en aquestes
zones, tenim la idea primer de tres zones o tres àrees comercials
importants, Ciutadella, Manacor i Eivissa, donar-les un suport
fort perquè poguessin treure, poguessin millorar aquella zona.
Bé, miri, hem anat bastant més amunt, vull dir, a més d'aquests
tres ajuntaments, amb una aportació de 100 milions a cada un
d'ells, tenim l'Ajuntament de Sineu que hem ajudat a reformar
la plaça del Mercat; a l'Ajuntament de Vila que ja hem
comentat, però que també vàrem ajudar-lo, a part del mercat
nou i una reforma d'un carrer comercial; a l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja, també per a una plaça de mercat; a
l'Ajuntament de Manacor, que ja l'he anomenat; l'Ajuntament
des Mercadal; la cooperativa del mercat de Santa Catalina;
Ajuntament de Ciutadella, Ajuntament de Sa Pobla,
Ajuntament d'Inca, Ajuntament des Migjorn Gran; en fi,
l'Ajuntament de Palma en té diverses en els mercats, etc. Hi ha
una sèrie d'inversions que en això crec que hem incidit i que va
per la línia que jo li deia d'inversions col•lectives,
d'establiments col•lectius que fan que aquesta zona es pugui
dinamitzar i pugui ser molt més rendible.

Artesania. Miri, Sr. Gomila, l'any passat teníem 10 milions,
l'any passat teníem 10 milions i a més m'ho criticaren molt fort
i enguany en tenim 16. Crec que efectivament l'artesania s'ha de
suportar, crec que és una part important; el que passa és que
també tenim coses importants, vull dir que és una qüestió de
prioritats.

En indústria no entenia com era possible que es posàs fer
el pla rural, el pla d'electrificació rural a indústria. És molt
fàcil. Deia fa un moment o quan jo presentava la idea dels
pressuposts que en indústria, la Direcció General d'Indústria
i la Direcció General d'Agricultura estaven col•laborant per
dur endavant el tema d'electrificació rural. I és així, és a dir,
la promoció, si vol, i la gestió de les ajudes d'electrificació
rural va a través, sobretot amb la línia 5B, de la Direcció
General d'Agricultura; però, quan li parlava de les
previsions que necessitam saber fins on hem d'arribar amb
l'electrificació rural, què és el que ens fa falta avui per
electrificar, què és el que ens queda pendent? Les dades
tècniques, les ajudes tècniques, l'assistència tècnica la fa la
Direcció General d'Indústria. No és que hi hagi un pla
d'electrificació rural gestionat per indústria, sinó que sí que
ho fa, des del punt de vista tècnic, indústria és la que, si em
deixa dir-ho així, dirigeix tot el que és el projecte
d'electrificació rural i la gestió correspon a la Direcció
General d'Agricultura.

D'Ibabsa em demanava si, bé, no és que sigui només
d'Ibabsa, de la conselleria, si els dipòsits de nitrògen els
duríem a Ciutadella. Farem una altra cosa, n'hi haurà dos, hi
haurà el de Maó -vostè sap que això ha de ser així-, hi haurà
el de Maó i construirem el de Ciutadella a l'edifici de Sa
Roqueta. Jo esper, perquè el projecte de reforma de l'edifici
de Sa Roqueta està tancat, estam treballant amb el projecte
de dipòsits de nitrògen i jo esper que les dues coses estiguin
durant l'any 99.

Quan parlava de les intervencions estratègiques de
Semilla i comparàvem amb les empreses de risc; home!, sí,
risc sí, però petit, no ens equivoquem aquí. No, jo crec que
hi ha inversions, s'han fet inversions en algunes, o
intervencions, perdoni, en algunes entitats o en algunes
societats i ens retiram, per exemple, amb Coinga doncs
possiblement a l'any 2000 ja s'acabi la nostra intervenció.
Està clar, amb la Cap ens queda pendent l'execució del
polígon de Sa Vileta, perquè sap que s'ha venut, però
necessitava, segons ens varen dir, nosaltres no érem
partidaris, però l'ajuntament ens va exigir que s'havia de
desenvolupar el pla parcial d'aquella zona, i llavors han
presentat, han venut el polígon a les indústries, amb els
avantatges que donàvem, intentàvem traslladar les indústries
de Sa Pobla o de la comarca d'aquella zona d'allà al polígon;
però, a la vegada, tramitam, tenim el projecte fet, crec que
està aprovat inicialment per l'Ajuntament de Sa Pobla, però
ignor si en aquest moment està presentat ja per a la seva
aprovació, no ho sé; si no està presentat no tardarà en
presentar-se, hi ha el projecte redactat, aprovat inicialment
per l'Ajuntament de Sa Pobla, amb la idea d'acomplir les
exigències urbanístiques que corresponguin de cara a tenir
un polígon que tengui usos, no només agraris, perquè estava
limitat només a explotació agrària, i ara el que volem és
agraris i també que serveixen indústria. De totes maneres,
puc avançar-li que quasi totes les indústries que es compren,
excepte crec que una, tota la resta són indústries agràries,
primordialment de patata.
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Agama, va bien, Agama està bé, Agama en aquests moments
feim les inversions per davant de les previsions que s'havien fet
a l'hora d'adjudicació, amb les sol•licituds o amb les exigències
que hi havia en el plec de bases, i això també ens obliga a
nosaltres a anar una mica més aviat a invertir. Jo crec que amb
dos anys, en lloc d'estar quatre o cinc anys, amb dos anys
haurem liquidat el tema d'inversió a Agama i per tant també la
nostra contribució.

Finançació de foment. Efectivament, no tenia altra manera
a més que assumir el dèficit, ja que absorbia el dèficit de
foment, i el que feim, fa ja quasi un any, vàrem firmar una
renegociació de deute i es va pagant poquet a poquet, perquè
també nosaltres tenim les mateixes limitacions que qualsevol
particular a l'hora de pagar deutes.

En polígons em parlava que fèiem coses a zones de poca
demanda. Miri, nosaltres a Ciutadella hi hem treballat, el que
passa és que se'ns ha acabat el terreny que compràvem. I
recordaran els senyors diputats que jo he manifestat diverses
vegades que la Conselleria d'Indústria, o la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria ja havia de deixar de comprar
terrenys per a polígons industrials; jo crec que hem de
reconduir una mica aquesta política de polígons, a més, en
aquest moment estam en un moment econòmic bo, que, per
tant, qui vulgui tirar endavant un polígon industrial que ho faci,
respectant els criteris urbanístics i la normativa urbanística,
però, la veritat és que crec que ja va per a més. Què hem de fer
o quina és la pretensió que tenim ara? Doncs, no sé si la paraula
adequada és liquidar, però sí acabar amb el patrimoni que
tenim, de manera que allà on tenim les inversions o tenim els
terrenys fets acabarem de tramitar els polígons industrials que
no estiguin tramitats, vendre els locals o vendre solars, però no
fer aquest tipus d'inversió de comprar terreny per a polígons
industrials. Sí col•laborarem amb els ajuntaments que ho
necessitin per desenvolupar polígons industrials, sí
col•laborarem perquè crec que és interessant en la construcció
dels que es diuen les naus niu, que en aquest moment s'han
venut totes les que hi havia a Inca, es fa un programa nou i a
Mercadal tenim un altre programa, que encara hem de tancar el
conveni, no està acabat, en el qual, en aquest polígon que
acabam doncs podríem fer naus niu. I a poc a poc, als pobles on
es necessiti, doncs fer-ne algunes. Pensi, que això sí crec que és
interessant, que estam intentant ajudar precisament quasi a les
microempreses, diguem al petit empresari, al que de vegades no
pot sortir del poble per anar a comprar un solar i fer-se un
edifici com Déu mana.

Seamasa. Seamasa, he de rectificar el que vaig dir l'any
passat; Seamasa, la nostra idea era treure-la a concurs, sabem
que estam retenint la liquidació de Seamasa, n'hem parlat
algunes vegades, fins i tot hi ha una compareixença meva
davant vostès per explicar-los quina era la nostra postura
respecte a Seamasa i que crèiem que valia, i quasi hi
coincidirem tots, que valia la pena mantenir el projecte des
Carnatge per veure si podíem privatitzar-ho, la idea és aquesta.
Però jo crec que, així com dèiem abans que treuríem a concurs
Seamasa abans de l'aprovació del pla general de Palma, tots els
tècnics, jo vaig dir això i ho mantenc i la meva idea era aquesta,
però els tècnics ens assessoraren que era més prudent i que era
millor esperar l'aprovació del pla general de Palma i després
d'estar aprovat treure-lo a concurs. Evidentment, si de cas això
es fa així, hi haurà un altre concurs i si no concorre ningú no es
liquidarà i perdrem, que per a mi és una llàstima i és trist, però
perdrem el projecte des Carnatge; si s'adjudica evidentment
aniria endavant.

I pas ja a contestar la portaveu del PSOE pel que fa a
temes d'agricultura. Té raó quan deia que les jornades que
havíem compromès no s'han fet; té raó i crec que és una de
les poques coses que no he complert i la que més greu em
sap. En aquest moment hem de participar a unes que
organitzarà la Caixa Rural i crec que a partir d'aquí doncs
iniciarem aquest tema. Però jo crec i record el nostre debat,
Sra. Bover, record el debat del Ple del Parlament; crec que
és una de les coses que de veritat tenen interès per saber on
han d'anar.

Llei de cambres agràries, ja ho havia comentat.

Les delegacions comarcals. Estam amb aquest programa
que estam parlant de millora informàtica de la conselleria,
que ens costa una fortuna i que l'haurem de pagar crec que
amb cinc o sis anys, intentam tancar que aquestes
delegacions funcionin com toca. Jo crec, és difícil i em
diuen els funcionaris més vells, que fa més de vint anys que
estan com estan; és difícil que aquestes delegacions siguin
àgils, però ho hem d'intentar. Crec que per una banda hem
de motivar el personal que està allà; per l'altra, hi ha d'haver
una bona connexió informàtica amb la conselleria, i que hi
hagi una bona coordinació i s'han d'utilitzar de plataforma
de la política agrària. Vull dir que hem de poder assistir tots
els pagesos i, com deia la primera vegada que parlàrem
d'això, hem de servir no només la pagesia sinó que hem de
servir tots els sectors de la conselleria; hem de servir la
indústria, servir el comerciant i servir l'agricultura. Jo esper
que el que ens queda de legislatura avancem, està clar que
no s'acabarà, però que avancem d'una manera important de
cara que aquestes delegacions siguin almanco una mica
àgils i que serveixen de veritat els interessos dels nostres
ciutadans.

El tema de la xarxa informàtica, doncs ja li comentava;
vull dir que significa que hem de refer tota la xarxa, tota,
una part important de la xarxa informàtica per adaptar-nos
a les necessitats actuals. Per una banda tenim l'organisme i
totes les ajudes del Feoga que tenen una sèrie
d'especificitats i que són dificilíssimes de dur endavant i que
necessitam un bon repàs a la nostra xarxa perquè té defectes
i no ens cobreix les necessitats; i per l'altran banda, poder
resoldre els temes d'una manera ràpida, poder resoldre els
temes en diversos mesos com feim ara, doncs significa un
esforç que amb una millora informàtica és evident que els
ciutadans notaran aquesta gestió.



1878 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / 6 de novembre del 1998

Biblioteca. La biblioteca hem començat a fer les
publicacions, recordarà que parlàvem de publicar un butlletí o
un fulletó sobre sanitat agrària, l'hem tornat a treure i jo crec
que és molt important tenir un fons documental, és important
tenir un lloc on puguem, no només i li diré tal vegada
gustosament, no només facilitar als altres sinó a nosaltres
mateixos, tenir, saber les necessitats que puguem tenir tant en
agricultura com en la resta de departaments.

El tema de venda de quota jo crec que el puc donar per
explicat, el pla de pesca també, el pla de millora olivar també,
tot això a reserva de qualsevol aclariment que em demanin.

La promoció de productes agroalimentaris, si hem estudiat
els mercats potencials. Sí ho estam fent. Miri, nosaltres, jo crec
que un dels avantatges bons que de vegades sempre criticaven,
però crec que una de les coses bones que ens permet anar
endavant avui en dia en agricultura és la unió de la conselleria
amb la de comerç i indústria. Per què? Perquè molts dels
conceptes que s'utilitzen avui, tot el tema de promoció
comercial, l'oficina de promoció comercial per exemple, això
està en aquest moment dins tot un departament, que és la
conselleria, i això fa que moltes feines que parlam de promoció,
moltes feines d'entrar dins mercats, moltes feines de promoció
o de presentació les feim des de departaments que no són
precisament la Direcció General d'Agricultura. I això ens
permet una flexibilitat i sobretot una actuació bastant més àgil
i bastant millor de cara a la promoció de productes
agroalimentaris i evidentment jo crec que els nostres mercats
han d'entrar primer a Europa, si tant vol, perquè és el lloc on
més ens coneixen, i a poc a poc anar-nos fent forts. Ara, hi ha
una cosa, quina capacitat tenim de produir? Vull dir, és a dir,
nosaltres, no sé, hi ha productes que són boníssims i que podem
competir amb qui vulgui i són una cosa completament pròpia
i llavors resulta que no tenim una capacitat de producció,
llavors, aquest producte, home, no és que l'haguem d'oblidar,
però no podem fer segons quins tipus de promoció. I ara, per
posar-li un exemple d'un, el brodat mallorquí és meravellós;
però tenim capacitat de fer 10.000 estovalles de cop per dur-los
al Japó? No. Aleshores això, aquest tipus de producte tal
vegada no podrem donar-li la força que ha de tenir, quan, per
exemple, el formatge o el vi, etc., altres productes sí que poden
sortir, també amb limitació. I el que no podem fer és anar a
vendre una cosa que llavors no podem servir, perquè fer això
també dins el mercat ens pot fer molt de mal.

Transferències, crec ho puc donar per contestat també. El
tema d'aigua. Efectivament, la racionalització de l'ús de l'aigua
és importantíssima. Hi haurà dins no gaire dies algunes
iniciatives que les publicarem de cara a procurar que hi hagi un
estalvi d'aigua, de prendre alguna mesura per a estalvi d'aigua.
I està clar que sí parlam del pla estatal de l'aigua i no el pla
nacional. Balears està dins l'Estat i també ens hi inclouen, i jo
crec que encara és prest per tancar o per dir com resultarà; però
que ja li dic que dins el pla nacional, perdó, dins el Pla Estatal
de Regadiu les previsions que es tenen per a Balears són
precisament per a regadius amb aigües depurades.

Finançació de zones no 5B a camins rurals. La
finançació sempre serà la mateixa, que és ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li he de demanar que vagi abreujant,
que sigui el més concís possible.

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

Ho intentaré, Sr. President, però, sap les preguntes que
m'han fet? De totes maneres, aniré el més aviat que pugui,
això li puc assegurar.

Finançació de les zones no 5B, dèiem el mateix, les
zones no 5B, la finançació és ara del 30%, el que passa és
que estam amb la mateixa que amb el 5B, la programació de
noves inversions vendrà determinada per l'execució total
dels projectes que s'hagin presentat, o que, almanco, si
l'ajuntament hi renuncia, doncs ja sabem que allò no es fa.

Política de fer-nos autopropaganda. Home, no. Miri, mal
si sies mal si bogues; jo crec que aquí tothom ha d'oferir a
Déu, veritat? Podem sortir i no sé si comptàssim els cartells
d'un costat i de l'altre, bon Déu, no sé com acabaríem; però
sí que hi ha una, si deu ser tal vegada com diu el senyor, bé
és igual deixem-ho estar, he de ser breu.

En el tema de promoció, miri els fulletons que es fan del
pla de l'olivar costen duros, els fulletons, la informació que
donam al pagès o al comerciant o a l'industrial costa
doblers, i el problema que tenim és que quan no ho feim ens
critiquen perquè no ho feim, i quan ho feim resulta que feim
"autobombo". Sap el que pens? Que més val fer el que ens
pareixi que hem de fer, almanco, si rebem rebem a gust.

Hi havia, em parlava de dos, les partides que hem
demana les hauré de cercar; hi ha una partida de 467 milions
de pessetes que em demanava que correspon a fons del 5B.
Les prioritats del Decret 224 del 96 vénen marcades pel
mateix decret, vull dir que l'ajuda al jove agricultor doncs
evidentment és importantíssima, i a més, dins els criteris
que es donen de repartiment o fins i tot per a subvencions,
sempre es prima aquesta circumstància.

Pesca. Els llocs més idonis crec que ja els he assenyalat
o ja els he apuntat, vendran determinats pels tècnics.
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Seamasa, crec que està explicat. Les intervencions
estratègiques també, de Semilla, més o manco les he explicat.
I entram dins comerç, efectivament, el pla proindústria del 1997
era més alt que el d'enguany i que el de l'any passat, i té una
explicació: i és que s'hi havien consignat quasi 500 milions de
pessetes, que era una inversió finalista per a l'edifici Bit a
Raiguer, que hem inaugurat recentment. I clar, llavors, en teoria
havia de desaparèixer i el que hem fet ha estat redistribuir-ho
entre comerç i indústria.

Hem diu que amb transferències a empreses privades, o
sigui subvencionar és l'únic que feim. Miri, no, no perquè la
història dels "clusters" que tanta gràcia ha fet, o la història de
millora de disseny o fer els quaderns de moda, és a dir, hi ha
multitud, l'assistència a l'euro (...), hi ha multitud de coses que
es fan; sortir fent promoció dels nostres productes, que no són
subvencions, que és feina que fa la conselleria, són inversions
que fa la conselleria.

Del Pla Mirall crec que n'he parlat una miqueta i podem
donar-ho per explicat.

El tema de l'ocupació, per contestar a la Sra. Thomàs, també
el podem donar per contestat. I "clusters" també.

Em demana pel pressupost, si mal no record, del Cei i del
Ceder; si de cas, després, les gerents li donaran la quantitat
exacta.

I el tema de les transferències a artesania crec que les
podem donar per contestades. I em sap greu donar tantes coses
per contestades a la Sra. García i Querol, perquè llavors pareix
que no la vull contestar, però la brevetat i l'amenaça de tall de
veu crec que ens obliguen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Miri, no és cap amenaça, és que aquí
tenim un reglament en aquesta Cambra, que fixa uns temps i
vostè, doncs, n'ha emprat el doble del que tenia ara, i per
respecte als altres consellers, doncs, jo també he d'intervenir, a
pesar de tot l'apreci que, com és de suposar, li tenc.

Torn de rèplica? Sra. Thomàs, d'Esquerra Unida, té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President, gràcies. Havia comentat que no pensava
fer ús del torn de rèplica, pot ser perquè duim tota la setmana
de pressuposts i ja duim el cansament acumulat; però, no és
amb ànim de polèmica ni perquè em respongui, només perquè
crec que no m'ha entès quan he parlat dels temes de l'ocupació.
Jo vull recordar al Sr. Conseller que hi va haver uns comunicats
de premsa i una denúncia per part de les centrals sindicals
majoritàries que parlaven de què al programa proindústria, amb
1.000 milions de pessetes de subvencions directes i 11.000
milions d'inversió generada en els anys 96 i 97, s'havien creat
4'8 llocs de treball a la indústria de les Illes. Jo, quan he parlat
de la creació d'ocupació o de la subvenció a les empreses, tant
de Procomerç com de Proindústria, allò que volia dir és que
malgrat que al barem dels decrets apareix aquesta puntuació, no
es té present, no es té un control i no es distingeix què és allò de
manteniment de llocs de feina, de creació de llocs de feina; i
generalment se sol donar la puntuació, senzillament perquè
l'empresari, l'empresa que presenta la sol•licitud omple un
formulari i allà diu: crearé 10 llocs de feina o mantindré 8 llocs
de feina, i només per aquesta anotació es passa el barem. No hi
ha un control, no hi ha realment una generació d'ocupació a
través d'això. I jo ho deia en el sentit de què si és un dels
objectius que es planteja aquesta conselleria, com a mínim
controlin això i no tants de doblers. Però ja dic que no és un

tema de polèmica sinó senzillament una puntualització
perquè quedi al Diari de Sessions.

I respecte als altres temes, pens que ja tendrem ocasió de
debatre-ho quan facem les esmenes totals o parcials.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Joan Bosco
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument també, amb les
tres qüestions que voldria que m'acabàs d'aclarir o que
voldria acabar de puntualitzar. I és que en el tema de
polígons industrials, la política de polígons industrials que
havia fet Foment Industrial, quan parlàvem de ciutats més
grans, que és on hi ha una demanda, malgrat vostè ja ha dit
que el moment econòmic és bo i que per tant no creu que
s'hagi de fer promoció de sòl industrial per a empreses,
nosaltres creim que hi ha determinades empreses que
difícilment sortiran dels nuclis urbans, perquè són molt
petites, perquè tenen una producció i una activitat molt
limitada i tenen pocs treballadors i per tant el nivell de
negoci per fer aquest tipus d'inversions serà molt complicat,
i creim que sí que seria necessari però que també es fes on
hi ha demanda, que és a ciutats més grosses. Vostè m'ha
parlat de Ciutadella, Ciutadella és un, jo no sé si a nuclis de
població de més de 20.000 habitants de les Illes Balears fan
aquest tipus de promoció, a part del parell o tres de
parcel•les que tenien a Ciutadella.

Una altra qüestió eren les naus d'agricultura ecològica,
que nosaltres pensam que és important també; que allà on hi
ha demanda d'aquests productes és a les ciutats més grosses,
a Balears, més concretament, a Palma, i si es preveuen
aquest tipus de naus fora de la part forana de Mallorca i de
les Illes i als nuclis de població més grans, que és on hi ha
aquesta demanda més important? I ja està.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Amer té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Una sèrie de puntualitzacions. En
primer lloc, el tema de quota lletera, Sr. Conseller, vostè m'ha
parlat, i és interessant el tema, de no sobrepassar aquest 1% de
sortir de quota; però jo allò que li demanava era quina
estimació ja fa vostè ara o fa el Govern quant ja a la sortida de
quota lletera, li demanava la sortida de quota lletera, la venda
de quota lletera ja que s'havia fet durant aquests anys tant a
Menorca com a Mallorca; que jo crec que les estimacions ens
duen a què hem superat ja aquest percentatge. Aposta li
demanava quina estimació ja feien.

Quant al pla de millora de l'olivar, allò que li feia esment és
que de vegades el que preocupa als pagesos és que es parla de
fins a quina quantitat podrem parlar, però després és que resulta
que el pressupost ha minvat i no hi arribam. I d'aquí un poc que
vèiem ara aquest dia que aquesta representant dels pagesos
qualificava d'insuficients les ajudes del Govern quant a l'olivar
i aposta jo li demanava: exactament quin és el pressupost de
despesa, què hi destinaran? Així sabrem després amb què
podran comptar.

La forta baixada de les infraestructures, jo li feia esment i
sobretot a les zones no 5B, la dificultat que tenen de
finançament els ajuntaments, això ja ho feia també, ja li
demanava a l'anterior compareixença, però no em concreta mai.
Vostè em parla d'inversions en general en camins rurals, però
no me concreta quina quantitat, quina despesa dedicaran a
camins rurals, zona 5B i zona no 5B? Està bé que sigui un 70
o el 30 respectivament, però no em concreta mai quina és la
despesa.

Les inversions de caràcter immaterial, comprenc
perfectament que no estigui ja en condicions de poder donar
més detalls, ja li farem esment amb una pregunta. El mateix
també que li demanàvem aquestes fortes transferències a
empreses privades, que és una característica, en general,
d'aquesta conselleria.

Tampoc no em contestava una altra que no sabia per on
podia venir, pot ser a la xarxa informàtica, però per a aquests
481 milions que no sabia exactament, com que tenen un
programa, una memòria de programa exactament igual a la de
l'any passat, i aquesta partida així mateix era important, era
molt més àmplia i per tant veim quina nova activitat podrien fer
que no estigui reflectida a la memòria; perquè com deia molt bé
la meva companya, una memòria exactament igual, les
mateixes faltes, tot ben igualet.

El foment de l'agricultura ecològica, exactament teníem
l'any passat 316 milions, s'havien destinat 316 milions de
pessetes, una quantitat que en aquest exercici 98 havia
tengut, evidentment, un fort augment respecte de l'any
passat, però enguany baixa de forma important.

M'ha parlat d'una reserva per illa en temes de pesca, però
no m'ha concretat, li demanaria exactament on. I el mateix
dels esculls.

I quant a les cambres agràries, vostè ha parlat de llei
aprovada aquesta legislatura he entès. Em sorprèn, quan a
una esmena d'aquesta diputada el Grup Parlamentari
Popular que dóna suport al Govern ben clar va deixar dit
que no podia aprovar aquesta esmena on es demanava que
entràs el projecte de llei de cambres agràries aquesta
legislatura i les raons que em varen argumentar era que, ui!,
això de posar terminis és molt important i vostè ja ho havia
proposat per a l'any passat, bé, per a aquest any, als
pressuposts que va presentar vostè l'any passat.

I bé, ja per acabar. És un pressupost continuista, jo ja
entenc perfectament, no crec que vostè em pugui contestar
que això va bé, coincidirà que l'agricultura no va bé i era
ben clara la diagnosi de l'avanç de directrius d'ordenació del
territori, estan en vies de desaparició, però bé, ja li diria,
això ja s'acaba i entenc que aquest pressupost continuïsta és
realment que això ja s'acaba i hi ha d'haver aquest canvi de
mig canvi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. També pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carme García té la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

A l'agricultura l'únic que no va bé són els entranyables
xotets i com que quota lletera amb litres no en perdem,
doncs tot l'altre va bé.
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Sr. Conseller, llocs de feina, vostè a mi m'ha sorprès dient
que ja havia contestat a la Sra. d'Izquierda Unida, però jo li
havia demanat coses concretes a més a més de les que li havien
demanat. I per tant, vull fer esment que això és un tema crucial
i és tan important que el Govern va firmar un pacte per a
l'ocupació que ha estat denunciat pels sindicats i on les partides
més grosses se les apuntava vostè; les partides més grosses
provenien de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria,
que és la que havia de repartir més milions per crear ocupació.
Per tant, si nosaltres li vàrem demanar al Conseller de Treball
i Formació pel pacte per a l'ocupació, quasi bé que a vostè li
hauríem de fer una interpel•lació sobre el tema, perquè els
doblers més importants els gestionava vostè. Per tant, sí és
important això de l'ocupació. Vostè em diu és que hi ha 600
llocs de feina que hem comptabilitzat del proindústria, de
promoció industrial. Dos autònoms tenen un negoci, demanen
una subvenció per comprar un ordinador i allà on ho demanen
hi ha una casella que diu: quants llocs de feina tenen? Diu: dos;
i aquests dos formen part d'aquests 600. Nosaltres hem
demanat, sí, formen part d'aquests 600; m'està dient vostè que
a l'any 97 va crear 600 llocs de feina nous a indústria, és això
que em diu? Això seria una notícia bomba si fos així; no ho és.
Aquests dos autònoms que demanen la subvenció per comprar
un ordinador, són els dos que compta en aquests 600.

Efectivament, manté llocs de feina. Però digui'm quantes
empreses subvenciona que saben perfectament que tenen
contractacions magres, contractacions amb empreses de treballs
temporals però contractats de divendres a diumenge,
contractacions d'un dia, contractacions de dos dies,
contractacions de tres dies, estam parlant de contractacions
d'aquest tipus i són empreses que vostès subvencionen i no
subvencionen amb 200.000 pessetes, les subvencionen amb
molts més doblers. Per tant, quan nosaltres parlam que els llocs
de feina és una qüestió primordial i que vostès no la posen al
davant de tot, tenim raó en denunciar-ho; però sobretot pel que
li dic, perquè quan es firma el pacte per a l'ocupació el primer
que surt és vostè a dir: la meva conselleria pel pacte per a
l'ocupació tants mils de milions, que jo no tenc aquí el pacte per
a l'ocupació, però que ja tendrem ocasió de debatre-ho al
plenari, si pertoca.

El mateix que li dic amb el pla de la dona, Pla d'Igualtat de
la Dona, Comerç, Indústria i Agricultura té no sé quants milions
per a la igualtat de la dona, és el segon pla d'oportunitats per a
la dona, el segon; que també és un pla que no està valorat al
món, li record.

Artesania, no Sr. Conseller, l'any 98 vostè no tenia 10
milions de pessetes, en tenia 16 de milions de pessetes; 16
milions de pessetes i amb l'avanç que vostès, això és un
document del pressupost, en tenia 16 i se n'ha gastat 6, a més,
i això és un document del Govern balear; per tant, l'any 98 tenia
16 milions, els mateixos que preveu per a l'any 99. I una llarga
llista d'objectius i activitats per a artesania que vostè farà amb
16 milions de transferències, que vostè diu que farà.

Em diu: no Sra. García, hi ha moltes coses que no són
subvencions. Idò, promoció industrial, 1.400 milions, 1.000
estan a subvencions. Comerç, 1.000 milions, 887 estan a
subvencions; no em digui que no és la seva conselleria una
conselleria de repartir subvencions, no m'ho digui, perquè si no
a veure quin percentatge d'activitats pròpies té?

I per últim, Sr. President, ho sent molt però el Sr. Conseller
no m'ha contestat les preguntes. Vull saber els 100 de
milions de pessetes que hi ha a promoció industrial, a
famílies i institucions sense ànim de lucre, per a què van
destinades; perquè són 100 milions de pessetes per a
institucions sense ànim de lucre i em té com a sorpresa; i
vull saber per a què serviran aquests 100 milions de
pessetes.

El mateix que els 20 que hi ha a comerç i el mateix que
els 235 que hi ha de transferències a ajuntaments, a
promoció del comerç; 235 milions de pessetes a
ajuntaments que tenc por que serviran per fer pàrquings,
com va anunciar el Sr. Matas, al debat de la comunitat, en
tenc por, però vull que vostè m'ho digui, 235 milions. I en
aquest mateix programa de comerç hi ha 50 milions a
institucions sense ànim de lucre, que també m'agradaria
saber a qui van destinats aquests milions.

I per acabar, no m'ha contestat això dels "clusters", jo
vull saber què és i vull saber també quina participació
tendrà la conselleria en un projecte tan nou com ens ha
presentat enguany. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. I dir-li que, per molt que em reny,
som incapaç de contestar-li.

(Rialles i remor de veus).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, en torn de contrarèplica té vostè la paraula
per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, començarem també per la
diputada o la portaveu d'Esquerra Unida. Miri, Sra. Thomàs,
nosaltres quan ens demanen una subvenció i quan demanen
una ajuda, evidentment hem de qualificar i quan estam
marcant demanam, per una banda, els llocs de feina que tens
i els llocs de feina que crearàs, i està clar, i això és puntuar.
I està clar que quan se justifica la inversió entre les coses
que s'han de justificar és això; és a dir, què has fet i en
funció de la justificació cobres. Per tant, no és així que un
senyor basta que digui som dos treballadors i puntuen per
dos treballadors, no, si sou dos treballadors és una qüestió;
però quants en posau o quants n'entren és una altra, i això
està en el barem de decrets; en el barem de les ordres
d'ajuda a l'hora de puntuar les ajudes que s'han de donar. I
jo així mateix coincidesc amb vostè que hem d'incrementar
la puntuació, que hem de fer el més possible.
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Jo, quan li deia a vostè el número d'empleats o el número de
treballadors que havíem aconseguit, ho deia de memòria, no
tenc les dades aquí. Però efectivament, si pensam que la
indústria és sabata o bijuteria, evidentment que no se n'han
contractat 600, però la indústria és qualque cosa més que tot
això, i les dades que nosaltres tenim són aquestes. I home, quan
estam parlant de (...) de la feina, és cert que la nostra primera
preocupació, jo crec que com administració i com a partits tots,
hem de tenir la preocupació dels llocs de feina, però parlar aquí
que menyspream els llocs de feina, que no hem col•laborat i
que no feim, home, quan estam amb una taxa, la més baixa
d'Espanya de desocupació, jo crec que és una cosa
contradictòria. Una vegada que tenim aquest nivell, que crec
que és bo i que n'hem d'estar satisfets, el que hem de fer és
preocupar-nos de dues qüestions: els pocs que ens queden sense
treballar que tenguin feina i els que en tenen que tenguin una
feina més segura. I amb això jo crec que podem coincidir. I
efectivament, des de la conselleria amb els nostres pressuposts
el que hem intentat és que hi hagi més inversió, que es pugui
treballar més bé, suportar el sector econòmic perquè entre els
empresaris i els treballadors puguin dur endavant les empreses
i això generi inversió que faci que les empreses creixin, i si les
empreses creixen hi haurà més ocupació.

Això és el que justifica d'alguna manera l'actuació de la
conselleria de cara al pacte de l'ocupació o de cara a totes les
ajudes que donam als empresaris o als sectors econòmics. I és
evident que correspon a la nostra conselleria i no per exemple
a la de sanitat, perquè aquesta és que s'encarrega i té la gestió
dels sectors econòmics i no de medicines, rar seria que els
comerciants anassin a demanar ajudes a sanitat o a qualsevol
altra conselleria.

Passam al PSM, al representant del PSM. Els polígons
industrials, miri, jo el que he dic, no és que doni esquena, per
dir-ho d'alguna manera, o no vulguem fer inversions perquè el
petit empresari pugui traslladar-se als polígons. Jo el que sí dic
és que és necessari redefinir una miqueta la nostra política de
polígons industrials, no crec que avui sigui el moment de
comprar més terrenys per fer més polígons industrials, crec que
els planejaments estan prou bé; nosaltres podem ajudar a
l'ajuntament a desenvolupar aquest planejament, però escolti'm,
ja hi ha sòl abastament o previsió de sòl abastament, estic
parlant de sòl industrial.

Hi ha una qüestió, i és aquí on podem ajudar al petit
empresari i és que als terrenys que puguin aportar els
ajuntaments que sigui per cessió obligatòria d'aquests polígons
industrials, aquí sí que podem fer naus industrials o el que ara
coneixem com a naus niu, aquí sí que es poden fer. I això pot
contribuir i pot ajudar que aquest petit empresari que
comentava vostè es pugui traslladar, sigui d'una ciutat, sigui
d'un petit poble. Jo li deia que en aquest moment a Menorca pel
que a vostè li afecta, que a Menorca treballam amb Mercadal,
però si hi ha un ajuntament que pugui oferir terrenys industrials
per fer naus niu, doncs en la mesura de les nostres possibilitats
evidentment, jo no li diré que tots els ajuntaments a la vegada
ho sapiguem fer, no donaríem abast, però en la mesura de les
possibilitats, sí que es poden fer i crec que és un tema bastant
interessant. És a dir, jo crec que hem de canviar una mica la
política que s'havia duit fins ara respecte a polígons, en lloc de
comprar terreny per revendre el solar, doncs ja adquirir el solar
i fer l'edificació i entregar l'edifici als petits comerciants o als
petits industrials.

Respecte a les naus d'agricultura ecològica. Això va néixer
a través de la cooperativa d'Algaida i és, no és que sigui una
nau, s'ha reformat, s'ha millorat i s'ha condicionat el que
eren edificacions de la cooperativa d'Algaida i davant s'ha
habilitat una plaça per poder fer aquesta fira ecològica o
aquest mercat, perdoni, aquest mercat ecològic setmanal. I
jo crec que és interessant, i miri, Algaida no està tan lluny
de Palma com perquè no hi puguem anar. No hem tengut
sol•licituds per part de ningú de fer aquest tipus d'actuacions
a ciutats grosses, com em diu vostè a Palma. A mi em
consta que a Palma hi ha botigues naturistes, que hi ha
botigues de productes ecològics i que bé, d'alguna manera,
cobreixen aquesta mancança. Fer un mercat ecològic com
jo li deia, jo crec que un dels problemes moltes vegades que
tenim de les fires i dels mercats de les nostres Illes és que
perquè puguin anar bé, o perquè tenguin una força
important, han de tenir cadascun la seva pròpia personalitat.
Si a cada lloc feim exactament el mateix, al final el que
feim és avorrir els possibles consumidors o els possibles
compradors perquè tot és el mateix. Si cada lloc té la seva
pròpia personalitat i té la seva dedicació, jo crec que podrem
contribuir d'una manera molt més important. Evidentment,
la ubicació és un tema a discutir. Nosaltres el que feim és
suportar, no imposar un lloc determinat per a aquest tipus
d'actuacions.

I pas a contestar les preguntes de la portaveu en
agricultura del PSOE. Respecte a la quota lletera. Miri, del
darrer any encara no tenc jo les dades definitives i per tant
no les hi puc avançar, els dos darrers anys eren per a mi 4
milions l'altre any i 3 milions l'any passat, perdoni, el 97, el
98 encara no el tenc tancat. La qüestió per limitar o per
posar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta barrera de sortida
de quota és que va entrar la llei, el decret aquest que li
comentava de modernització i explotacions agràries, ha
entrat en vigor si mal no record el juny, juliol i agost, per
tant tot el que s'ha fet abans no és aplicable. A partir d'ara i
jo crec que a partir d'aquestes dates sí; de totes maneres li
insistesc, l'activitat de la conselleria moltes vegades doncs
ha passat d'allò oficial i si hem sabut que hi havia una
partida de quota que estava a punt de vendre, nosaltres
mateixos hem fet gestions amb possibles compradors, amb
gent que sabia que tenia interès i li hem procurat enviar a
aquesta persona que volia vendre, doncs quatre o cinc, els
que podíem, els que coneixíem, perquè poguessin tenir
interès en comprar, perquè això quedàs, perquè la quota
quedàs aquí. I evidentment, entre el que comentàvem
d'aquesta normativa, crec que definitivament podrem posar
aquesta barrera a la sortida de quota lletera de Balears.
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Amb el pla de l'olivera. Miri, la dotació nosaltres la
calculam, però és ampliable i no és limitativa, en 900 milions
de pessetes. El problema, com vostè em mostrava el diari, jo
evidentment, no sé si surt a la foto, però era a Fornalutx quan
em contaven això. Li puc dir que de tots els assistents n'hi va
haver un que no era pagès, que va dir que no estava d'acord,
que vaja que li pareixia que era poc; però aquest senyor volia
que li arreglassin un camí per poder anar a la seva finca. I
home, dins el pla de l'olivera això ja és una miqueta més fort.
Vull dir que als pobles que he anat, doncs la gent està contenta;
és evident, Sra. Amer, i crec que coincidim tots, que si en lloc
de 30.000 pessetes en podem donar 100, tothom està més
content, i jo mateix, perquè crec que així contribuïm encara
més, però que les coses s'han de fer en la mesura de les
possibilitats de cadascú. I que la idea que tenim, quan parlam
d'aquestes ajudes és de suportar les persones que treballen i que
s'esforcen, no de donar subsidis perquè sí o per regalar duros,
sinó que això és fa a canvi de qualque cosa i es fa a canvi d'un
esforç. Vull dir que això crec que ens hauria de quedar clar i
que per tant, doncs, quan un dóna aquest tipus d'ajudes, que ja
li dic que la mitjana poden ser unes 30.000 pessetes i que el
màxim són 56, perquè ho tenguem clar.

Inversions en camins rurals tant a zones 5B com fora 5B.
Les inversions, no hi ha una quantitat de pessetes determinada
perquè aquesta quantitat de pessetes determinada ha de venir en
funció del valor del pressupost que tenguem per a la totalitat de
camins. En aquest moment, de cara a l'any 99 no s'ha obert la
convocatòria de camins per fer, estam tancant, estam acabant
tots els camins que teníem prevists que vàrem firmar els
convenis en el 97 i que executam durant el 98. A partir de
llavors, a partir d'aquestes previsions, doncs home, llavors hi ha
el tema de prioritats: si supera segons quines quantitats, haurem
de llevar d'un altre lloc, funciona així això.

Reserves per Illes. Jo el lloc exacte no li he dit, evidentment,
tampoc no li he dit al Sr. Gomila, ni ho he dit a ningú perquè no
hi ha una fixació. Si jo tengués en aquest moment ja el lloc,
tendríem el pla fet i ja l'hauria duit a aprovació al Consell de
Govern. Tenim partida econòmica, si mal no record uns 12
milions i busques de pessetes per a cada reserva i durant
enguany, perdó, durant l'any que ve, durant el 96, 99 i el que
ens queda d'enguany intentarem tancar precisament aquests
llocs i treure endavant la declaració d'aquestes reserves.

Cambres agràries. Miri, el meu compromís és intentar tancar
amb les OPAs i amb la cambra agrària actual, el que ens queda
de la cambra agrària actual, un projecte de llei de cambres
agràries. Nosaltres acabam aquest esborrany, així com el
tenguem llest el durem a consulta; si aquesta consulta fa que es
pugui fer ràpid i que ens diguin que sí o que no, és a dir que
tenguem un text definitiu, el durem al Consell de Govern per
presentar-lo al Parlament. La tramitació, com vostè sap, estam
en mans dels terminis i de les possibilitats que puguem tenir.
Però a mi el que m'interessaria seria que d'aquí a acabar la
legislatura la feina quedàs feta, doncs per al futur, sigui pel que
sigui, que la pugui aprofitar.

Deia que els pressuposts eren continuïstes i que bé, que
si això va bé. L'agricultura. Miri, l'agricultura té dificultats,
té moltes dificultats, només faltaria que ara diguéssim que
estam a un moment esplèndid de l'agricultura; no,
l'agricultura té moltes dificultats i té unes dificultats que són
estructurals i que no ens les llevarem de damunt mai, el
tema insular, el tema de les dimensions de les explotacions
agràries, és a dir, hi ha una sèrie de coses que seran molt
difícils d'arreglar, altres a poc a poc es poden anar arreglant.
Ara, que va millor que fa algun temps, doncs miri,
desgraciadament o afortunadament en aquest moment, si
mira les dades del PIB, que jo això dels números de PIB no
m'acaba d'agradar molt perquè no reflecteix la realitat que
hi ha darrera aquesta numeració, sí que almanco aquest any
passat va deixar de baixar, ja és qualque cosa.

Jo crec que l'agricultura, a pesar fins i tot dels polítics,
l'agricultura perdurarà i perdurarà bastant i té molt de futur.
I li dic ben clar i ben conscient del que dic.

I acabarem, doncs amb la portaveu, millor dit, amb les
preguntes de la portaveu de comerç del PSOE. Pel que fa al
pacte d'ocupació i llocs de treball ja ho don per contestat; i
em demanava aquests 236 milions de pessetes que anaven
a ajuntaments, són efectivament per a inversions, com
parlàvem, de millores d'equipaments col•lectius.

I em demanava també per uns 20 milions de capítol 4, va
a gabinets tècnics comercials, que són molt valorades per al
sector. I crec que no em queda res més, crec que li he
contestat tot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Agrair també la presència i
col•laboració de tots els alts càrrecs que l'acompanyen i als
diputats d'aquesta comissió, per descomptat, dir-los que,
primer donar-los les gràcies per la seva col•laboració; que
hem fet una feina jo crec que intensa, amb tres dies hem fet
les compareixences de tots els consellers del Govern, i si jo
en certs moments m'he fet pesat, doncs, demanar-los
excuses.

Bona nit i moltes gràcies. S'aixeca la sessió.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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