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Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d'avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Joan Ramonell substitueix Maria Salom.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Miquel Gascon.

I.- Elecció del vicepresident de la Comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l'ordre del dia de la sessió
d'avui, consistent en l'elecció del vicepresident o de la
vicepresidenta d'aquesta comissió, que ha quedat vacant com
a conseqüència de la renúncia de la condició de diputada de la
Sra. Catalina Palau i Costa, fins ara la seva vicepresidenta
titular.

Per tant, passam a l'elecció del càrrec de vicepresident, que
es desenvoluparà atesos els articles següents: article 40.2, que
estableix que l'elecció de president i vicepresident es realitzarà
simultàniament: "Cada diputat escriurà un sol nom a la
papereta; en resultaran elegits president i vicepresident els dos
que obtenguin major nombre de vots". Però tota vegada que
només s'ha d'elegir un membre de la mesa, atès el que disposa
l'article 37, que és l'aplicació supletòria que la vacant sigui
coberta tot adaptant-ne les previsions a la realitat de les
vacants a cobrir. En conseqüència, deman al grup parlamentari
que proposi el candidat que postula al càrrec vacant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Proposam el Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. PRESIDENT:

Així doncs, el lletrat cridarà els diputats que aniran
dipositant la papereta a l'urna.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

Honorables senyors, senyores.

Sra. Catalina Amer i Riera.
Sra. Francina Armengol i Socias. Absent.
Sr. Guillem Camps i Coll.
Sr. Salvador Cànoves i Rotger. Absent.
Sr. Santiago Ferrer i Costa.
Sr. Joan Flaquer i Riutort.
Sr. Jaume Font i Barceló.
Sr. Crespí, Andreu Crespí.
Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.
Sr. Joan Marí i Bonet.
Sr. Gaspar Oliver i Mut.
Sr. Miquel Ramon i Juan.

Sra. Maria Salom i Coll, en aquest cas el Sr. Ramonell.
Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer. Absent.
Sr. Joan Bosco Gomila i Barber.
Sr. Joan Marí i Serra.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President. El diputat que li parla forma part d'aquesta
comissió i no s'ha anomenat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Cardona.

EL SR. LLETRAT OFICIAL:

Substitueix la Sra. Palau, no estava previst dins aquesta
relació; per tant, Josep Juan i Cardona.

EL SR. PRESIDENT:

Joan Marí i Bonet.
Blanc.
Joan Marí i Bonet.
Blanc.
Joan Marí i Bonet.
Joan Marí i Bonet.
Joan Marí i Bonet.
Blanc.
Blanc.
Joan Marí i Bonet.
Joan Marí i Bonet.
Blanc.
Joan Marí i Bonet.

EL SR. LLETRAT OFICIAL MAJOR:

8 vots a favor del Sr. Marí, 5 vots en blanc.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant hem de proclamar elegit vicepresident de la
Comissió d'Economia l'Hble. diputat Sr. Joan Marí i Bonet. Es
convida el diputat que ha resultat elegit a formar part de la mesa
de la Comissió d'Economia.

II.1) Compareixença RGE núm. 609/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou Objectiu 2
a les Illes Balears per al període 2000-2006.

Seguidament passam al segon i darrer punt de l'ordre del
dia, relatiu a la compareixença 609/00, presentada per quatre
diputats membres de la comissió adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAliciten la compareixença del
vicepresident del Govern de les Illes Balears per tal de celebrar
sessió informativa sobre el nou Objectiu 2 a les Illes Balears per
al període 2000-2006.
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Assisteixen el vicepresident del Govern, Sr. Pere Sampol i
Mas, acompanyat del director general d'Economia, Sr. Antoni
Montserrat, del secretari general tècnic, Sr. Sebastià Reixac, i
del director general de Formació, Sr. Francesc Obrador.

Té la paraula l'Hble. Sr. Pere Sampol per fer l'exposició.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, vull començar per agrair l'oportunitat que ens donen
per explicar davant la comissió l'estat de les negociacions de
cara al nou Objectiu 2 per al període 2000-2006. Bé, esper donar-
los en el decurs d'aquesta compareixença bastants més bones
notícies que males notícies. 

D'entrada em complau comunicar-los que el passat dia 14 de
març a la fi la Comissió Europea decidí aprovar el nou mapa -si
el volen imprimir, el nou mapa d'ajuts de l'Objectiu 2. Dins la
carpeta de documentació que els hem preparat tenen una còpia
d'aquest acord. Com saben, el nou mapa agrupa les comarques
que anteriorment formaven part de l'Objectiu 5B i de l'Objectiu
2. De l'Objectiu 2 cau el municipi de Marratxí. De l'objectiu 5B
cauen els municipis de Calvià, Pollença i Eivissa capital; entra
un nou municipi, que és Manacor, a canvi d'Eivissa; és un
municipi que té aproximadament la mateixa població però
bastant més superfície. Si ens haguéssim obstinat a mantenir el
municipi d'Eivissa capital corríem el risc de perdre tota l'illa
d'Eivissa, i ja l'anterior govern va optar per aquesta solució, que
ens sembla encertada.

Respecte a això que ja es coneixia, els alegrarà saber que
finalment hem aconseguit que entri dins l'Objectiu 2 a més del
Parc Bit el campus universitari. La Universitat de les Illes
Balears era una vella aspiració, hi havia acords parlamentaris i
s'ha aconseguit. A canvi d'entrar, però, la Universitat de les
Illes Balears teníem un petit desenquadrament de població, ens
sobraven uns centenars d'habitants, i hem hagut de treure la
zona hotelera de Cales de Mallorca, que era el municipi més nou
que hi entrava; allà no hi ha pràcticament activitat rural ni
activitat turística i aleshores ens ha semblat oportú treure
aquesta zona. Els motius d'aquests límits de població són
perquè la Comissió Europea ha limitat la població total de
l'Objectiu 2 en 8.809.000 persones dins l'Estat espanyol, i ens
corresponen 280.000 persones a les Illes Balears. Per tant
havíem de fer una limitació per municipis.

He de dit també que els quatre municipis que surten i que,
per tant, no rebran ajudes del Feder, tendran ajudes transitòries
dins el període 2000-2005, és a dir, un exercici menys, però
tendran ajudes transitòries. Encara no estan quantificades;
parlam d'unes xifres al voltant dels 800 milions de pessetes per
a aquest període.

Supòs que tendran curiositat per conèixer les quanties del
fons per a aquest període. Tal vegada pot ser el més important
d'aquesta compareixença. Fins ara només està tenir tancada la
quantitat del fons IFOP, l'instrument financer d'ordenació
pesquera. Observaran, bé, els posam a la columna de l'esquerra

la quantitat de l'anterior període, 94-99, i la de la dreta més en
negreta és l'actual període, és un any més, són set anys, però
veuran que hi ha hagut un augment considerable de 775 a 1.679
milions. No consta per escrit, però de fet per primera vegada
s'ha reconegut el dèficit de la insularitat i som la comunitat
autònoma que ha augmentat més proporcionalment els recursos
destinats a pesca. 

També pràcticament està tancat el tema del fons social
europeu. Veuen que hi ha un lleuger augment. El tema del
Feoga està bastant avançat, també hi hauria un augment
considerable, i allà on realment fins ara els resultats són
positius, encara que no ho deim a Madrid, és en el tema del
Feder, que gairebé triplicam la quantitat assignada a l'anterior
període. En aquest moment estam en 14.475 milions de
pessetes, que sense imputar la indexació anual podrem arribar
segurament a 14.700 o fins i tot a 15.000 milions de pessetes,
però jo els he de dir que no estam satisfets, encara. En part,
també, aquest augment important del fons Feder és perquè el
reglament de la Comissió de la Unió Europea ha canviat els
criteris i s'han substituït uns criteris d'ocupació que ens eren
totalment perjudicials per uns criteris de població de fet, i
veuen com ja augmentam bastant la participació. Ara, la nost ra
batalla és reivindicar la població de fet: aquí tenim més de 10
milions de turistes més unes desenes de mils de treballadors de
temporada que consumeixen uns serveis públics i que, per tant,
hi hauria d'haver unes mesures correctores. Igualment el tema
de la insularitat ens hauria de permetre un factor corrector. 

Per tant, nosaltres anam a Madrid no a fer amics, tampoc a
barallar-nos, però sí a reivindicar amb força el que creim que és
just per a les Illes Balears.

La mala notícia és que d'aquests 14.000, entre 14 i 15.000
milions del fons Feder una part important, pràcticament una
tercera part, Madrid se la vol quedar, uns 5.000 milions de
pessetes, per finançar el famós programada de
Recerca+Desenvolupament, I+D, que li diuen, que va ser
presentat pel Sr. Aznar en campanya electoral. Ja poden
imaginar que les comunitats autònomes Objectiu 2 ens negam
al fet que Madrid es reservi aquests 5.000 milions de pessetes
i, en tot cas, estaríem disposats a acceptar-ho sempre que es
consensuàs el destí d'aquests 5.000 milions de pessetes i que,
en tot cas, es destinassin a fomentar la recerca i el
desenvolupament de les empreses de les Illes Balears, no que
vagin a grans empreses multinacionals que no sabem si llavors,
al cap d'uns mesos, es privatitzaran. Aquesta és una batalla que
tenim i en què totes les comunitats Objectiu 2 feim front comú.

En tot cas, per tant, si comptam amb l'aportació de recursos
de la comunitat autònoma, els fons estructurals generaran una
inversió pública de més de 53.000 milions de pessetes per als
pròxims set anys, sense comptar l'aportació dels ajuntaments,
consells insulars, més l'aportació de les empreses privades que
responguin als estímuls que llançam.

Veuran a la següent gràfica que hi ha un augment
percentual important respecte al període anterior; més poc en
el tema del fons social europeu i més important en els fons
IFOP i Feder, és a dir, podem parlar d'un augment d'un 80% tot



128 ECONOMIA / Núm. 9 /  30 de març del 2000

 

i tenir en compte que tenim un any més i disminueix un poc
aquesta situació. També hi ha una altra gràfica que els hem
preparat: la nova distribució percentual dels fons, és a dir, la
baixada que té l'FSE i el Feoga respon més, la baixada
percentual respon més a l'augment del Feder que no a una
baixada en xifres absolutes, que ja hem vist com també
augmenten.

Pel que fa als fons de cohesió, -això és tot, de moment, pel
que fa als fons estructurals- pel que fa als fons de cohesió, que
també són objecte d'una altra pregunta seva, malauradament no
els puc donar el mateix nivell de concreció. En aquests
moments Madrid encara no ha concretat criteris, ni prioritats, ni
quantificació per comunitats autònomes, i les primeres
impressions, les primeres reunions que hem tengut no són
bones. De totes maneres hem d'esperar que tant Madrid com
BrusselAles siguin sensibles a la situació de sequera que patim
i, per tant, aquí una part important dels fons de cohesió veuran
ara que quan parlarem dels projectes va destinada a reutilització
de l'aigua, haurien de ser sensibles que aquí som uns grans
productors de residus, fruit de la població turística, i per tant
haurien d'acceptar finançar mitjançant els fons de cohesió una
part important dels projectes de tractament i reutilització d'aigua
depurada, així com les inversions en matèria de residus.

Dins la documentació, dins la carpeta que els hem preparat,
trobaran el detall dels projectes presentats al fons de cohesió.
Hi ha quatre blocs: Un primer en matèria de depuració d'aigües
residuals a zones sensibles de les Illes Balears per un total
d'uns 18.000 milions de pessetes. Un segon bloc aniria a
aprofitament d'aigües regenerades a les estacions depuradores
de Palma amb finalitats agràries i de millora mediambiental del
sud de Mallorca; aquest era un vell projecte que intentam
rescatar i puja a 6.992 milions de pessetes. La gestió dels
residus urbans de l'illa de Mallorca, pràcticament les inversions
que ja estaven quantificades en el Pla de residus que pugen a
17.161 milions de pessetes. I finalment també presentam
l'ampliació de la planta d'Es Milà a Menorca. 

Jo particularment estic orgullós d'informar-los que s'ha
considerat que les Illes Balears eren una de les comunitats
autònomes amb més grau de maduresa dels projectes
presentats. Aquí a cada projecte veuran que la majoria de
projectes estan en fase d'avantprojecte, alguns ja estan
projectats, però en certa manera estam en aquests moments els
tercers de la negociació perquè som els que hem presentat la
documentació més correcta i amb més antelació. Per tant,
aquest govern fa feina, no està aturat.

Després, si volen més concreció naturalment podrem
abundar-hi.

Bé, un punt important de la compareixença és que ens
demanen que expliquem si el Govern ha redactat el Pla de
reconversió regional i el programa operatiu corresponent al nou
Objectiu 2. La veritat és que la setmana passada havia parlat
amb el president de la comissió per si era possible tenir més
temps per presentar-los el Pla de reconversió regional. De fet ja
tenim presentats dos esborranys, hem presentat dos
esborranys a Madrid i, per desgràcia, encara n'haurem de

presentar un tercer per dos motius. El primer, perquè tenim
notícies que fa uns dies Madrid ha variat els eixos de l'Objectiu
2, després veurem els eixos; sembla que, segons les notícies,
han variats uns eixos; això no és que tengui major importància,
simplement és que nosaltres haurem d'adaptar el Pla als nous
eixos, és una feina de redacció, no té més problema.

La segona qüestió és perquè una vegada presentats tots els
plans hi haurà una feina d'harmonització per part del ministeri
i unes recomanacions perquè adaptem a aquesta estructura
harmònica. Per tant hi haurà, com a mínim, un tercer esborrany,
i una vegada que ja siguin més definitives les xifres serà quan
haurem de redactar el programa operatiu de l'Objectiu 2, que a
nosaltres 15 dies ens basten perquè simplement és resumir el
diagnòstic i ja quantificar per eixos les inversions que
proposam; estam en condicions de fer-ho.

Per tant, la meva proposta, jo de fet ja he demanat una nova
compareixença parlamentària per explicar-los amb detall el Pla de
reconversió regional i, si ja el tenim, o en tot cas donar-los un
avanç del programa operatiu i, si fos possible, d'aquí a tres
setmanes -no sé com estarà el calendari- si fos possible celebrar
aquesta nova compareixença d'aquí a dues, tres, quatre
setmanes, tendrien tota l'operació, tota la informació detallada.

De totes manera, si m'ho permeten, els donaré algunes
pinzellades per si tenen a bé fer-nos, en el debat que tendrem a
continuació, algun suggeriment que puguem incloure per
millorar el Pla, que jo els ho agrairé de tot cor. Abans els he
d'informar, però, que hem obert durant els darrers mesos, les
darreres setmanes, hem obert consultes amb tots els
ajuntaments dels municipis inclosos dins l'Objectiu 2, consells
insulars, amb totes les direccions generals de les conselleries
més implicades, amb la Universitat de les Illes Balears, i s'han
realitzat reunions amb cambres de comerç, patronals i sindicats.
Com a resultat d'aquestes consultes fins ara han arribat a la
Direcció General d'Economia propostes d'actuació o peticions
per valor de més de 70.000 milions de pessetes, més de 70.000
milions de pessetes, i encara arriben solAlicituds. Naturalment
serà un dels objectius del programa operatiu seleccionar
aquelles iniciatives o les propostes que sintonitzin més tant
amb els eixos de l'Objectiu 2 com amb el programa operatiu.

El Pla de reconversió regional, que en tenc un esborrany
aquí, consta d'un extens diagnòstic de la nostra realitat
econòmica, socials i mediambiental, i d'infraestructures, també.
Els he de dir que no és un diagnòstic triomfalista, no ens
recream en indicadors positius, que segurament en tenim i de
molt bons, però precisament el que volem dest acar en aquest
pla són els defectes i els desequilibris del nostre model,
precisament per justificar la necessitat de la inversió de fons
estructurals que ens han d'ajudar a corregir aquests defectes.
L'altre dia en una reunió, al director general d'Economia, un dels
agents socials li deia que és un pla un tant catastrofista, o
derrotista, diu, "però com que és per demanar doblers..." És per
demanar doblers i és per mentalitzar les autoritats de Madrid i
de BrusselAles que aquí podem tenir el PIB més elevat de l'Estat,
la renda per càpita, però que hi ha desequilibris socials,
econòmics, mediambientals, dèficit d'infraestructures que ens
han d'ajudar a corregir.
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El diagnòstic -és la següent gràfica- mostra un model
econòmic de les Illes Balears fortament condicionat per tres
factors: la insularitat, un mercat intern reduït i un dèficit històric
d'infraestructures. El bum turístic va provocar un fort
creixement de la construcció i dels serveis, amb una fortíssima
demanda de mà d'obra poc qualificada, amb una alta
temporalitat, amb un baix nivell de contractes estables i baix
nivell de contractes a temps complet, uns salaris inferiors a la
mitjana espanyola... A més a més es produeixen..., a
conseqüència d'això hi ha un baix nivell de formació de la
població en edat de treballar, unes pensions inferiors a la
mitjana, un mercat intern dèbil i fràgil, de tal manera que aquest
creixement tan accelerat que hem tengut els darrers anys, si
volen per fases, però un creixement que encara accentua
aquesta acceleració, el fet que no s'hagi produït d'una manera
constant sinó que en períodes d'uns anys hem tengut unes
èpoques de creixement acceleradíssim. Bé, idò, aquest
creixement a la vegada ha provocat una forta immigració, un
augment espectacular de la demografia, molt superior a
l'increment de qualsevol altra comunitat autònoma que,
juntament amb el creixement de l'oferta turística i de segones
residències, ha exercit una forta pressió sobre els recursos
naturals, el que ha provocat una delicada situació
mediambiental. 

El cost de la insularitat, a més, contribueix a la debilitat
d'aquest mercat intern reduït, amb un baix nivell de
competitivitat de les nostres empreses i especialment del sector
primari. Es produeix, com a conseqüència d'això, un
abandonament progressiu de l'agricultura i de la indústria,
l'abandonament de la terra com a factor productiu, que passa  a
ser un factor especulatiu, i que produeix un desenvolupament
territorial desequilibrat.

I finalment feim èmfasi en el dèficit històric
d'infraestructures que accentuen aquests desequilibris a què he
fet esment. Per exemple, tenim un baix... No es veu bé, el quadre
de baix diu que tenim un baix nivell, el pitjor de tots, de recerca
i desenvolupament atribuïble també al fet que tenim una
universitat jove, al fet que hem estat molts d'anys sense
universitat, que la universitat és el motor de la investigació.

A continuació passaríem, per tant, a l'actuació del fons
davant els problemes diagnosticats. Jo m'imagin que
compartiran en gran part el diagnòstic perquè n'hem parlat
moltes vegades. Per tant, tots aquests defectes o desequilibris
que apuntàvem són els que justifiquen l'aplicació de mesures
mitjançant els quatre fons estructurals i els fons de cohesió.
Veim que tenim el fons Feoga gestionat per la Conselleria
d'Agricultura, que actua directament sobre el sector agrícola i
ramader amb l'objectiu de millorar la renda dels agricultors i
dinamitzar el món rural. L'instrument financer d'ordenació
pesquera no figura en el quadre, n'he parlat abans i està
gestionat per la Direcció General de Pesca, que contempla
mesures per al sector pesquer. El Fons social europeu és
gestionat per la Conselleria de Treball, amb vuit eixos prioritaris
que han d'actuar bàsicament en mesures per corregir la
temporalitat, el nivell salarial, la formació, el baix nivell de
recerca i desenvolupament, el creixement o les conseqüències
del creixement immigratori i un llarg etcètera. I finalment el fons

Feder, gestionat per la Direcció General d'Economia, amb
actuacions transversals a moltíssimes conselleries i direccions
generals, que té cinc eixos, a pesar que el títol pot ser que variï
d'aquí a unes setmanes, però que els cinc eixos en aquests
moment s son: millora de la competitivitat de l'ocupació i
desenvolupament del teixit productiu; medi ambient, entorn i
recursos hídrics; foment de la investigació, tecnologia i
innovació, desenvolupament de les comunicacions lligades a
l'activitat empresarial; desenvolupament local i urbà.

A més a més, un instrument a part són els fons de cohesió
que, com vostès ja saben, permeten finançar projectes d'estat,
projectes de comunitats autònomes i de municipis amb dos
eixos: medi ambient i infraestructures transeuropees.
Precisament aquesta darrera mesura, infraestructures
transeuropees són les que varen permetre subvencionar en un
80% l'aeroport de Palma, que ara sembla que es vol privatitzar.

Per tant, observaran a la gràfica que es proposen actuacions
combinades entre els distints fons i entre distintes conselleries
i direccions generals amb una sèrie de mesures que són
totalment transversals, i precisament aquesta funció de
transversalitat és la funció del Pla de reconversió regional, que
ha de determinar les mesures a emprendre d'acord amb aquests
eixos estratègics que ens marca la Unió Europea per poder
solucionar els problemes diagnosticats, i que la meva proposta
és tractar-ho amb més detall d’aquí a unes setmanes, quan jo ja
tendré una informació més definitiva.

Bé, també em demanen -perdonin l’extensió, però també hi
ha molt de gènere- la situació en què es troba el programa
operatiu en relació al Fons Social Europeu, Objectiu 3. Dins la
carpeta també trobaran, els hem adjuntat una còpia del Pla de
l’Objectiu 3, en què està inclòs el Pla de Balears, a més amb una
cronologia d’actuacions redactada pel director general de
Formació, Sr. Obrador, que si després el president ens deixa
dos minuts la completarà, perquè hi ha novetats de la darrera
setmana, de quan havíem preparat aquesta documentació a ara
hi ha novetats.

Dèiem que està presentat el programa operatiu, i
mentrestant les regions de l’Objectiu 3 no incloses dins
l’Objectiu 1 estan elaborant el programa operatiu d’acord amb
la quantitat assignada provisionalment, que en el cas de Balears
són 5.262... aquí tenc un ball de 4 milions de pessetes, no sé
quina... bé, 5.260 milions de pessetes. S’ha redactat un primer
esborrany, que es remetrà a la unitat administrativa del Fons
Europeu, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, i dins el
mes d’abril, ara el Sr. Obrador ens ho confirmarà, està previst
que el Ministeri de Treball presenti ja a la Comissió de la Unió
Europea els programes operatius de les distintes regions.

Sr. President, permet dos minuts al Sr. Obrador per
completar la informació del FSE? 

EL SR. PRESIDENT:

Faltaria més. Sr. Obrador, té la paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ (Francesc
Obrador i Moratinos):

Moltes gràcies, Sr. President. Només per detallar el darrer
moment en què està el Pla operatiu del Fons Social Europeu. En
aquests moments ja s’han enviat 7 o 8 esborranys diferents
d’aprovació, i s’estan ajustant aquesta setmana, aquests dies
es firmarà ja el document pràcticament definitiu per remetre al
Fons Social Europeu, perquè abans de dia 15 s’han de tancar
tots els programes operatius presentats per les diferents
comunitats autònomes. Les variacions no són tant en els
contenguts del document com, per exemple, en l’explicació de
criteris, avui d’un criteri que la Comunitat Europea cada vegada
ens exigeix més, com és el fet de la complementarietat. És a dir,
aquest fet fa que nosaltres, a través dels diferents objectius del
Fons Social Europeu, que treballen tant a nivell estatal com a
nivells regionals, no podem repetir el mateix tipus d’actuació,
sinó que els hem de complementar. I això ens duu a un tema
que ahir mateix rebíem la notificació, que era per exemple amb el
Pla interregional de recerca, desenvolupament i innovació, que
signa una quantitat de 679 milions en funció d’un criteri
d’aplicació del Fons Social Europeu del 5% sobre les zones
d’Objectiu 2, i que per tant ens fa modificar també l’Objectiu 3,
perquè quant a l’eix 5 de l’Objectiu 3 s’ha de complementar
aquesta inversió, i per tant aquests temes són els que estan
damunt la taula, i calculam que aquesta setmana s’acabarà ja la
redacció definitiva del document, i es podrà presentar abans de
dia 15 a Madrid perquè es lliuri a BrusselAles, que ha de tancar
abans de dia 30 d’abril el programa operatiu.

El segon element per incidència i per informació dels
senyors diputats, senyors i senyores diputades, és el tema que
dins el propi objectiu, atès que nosaltres valoritzam els territoris
o les zones d’Objectiu 2, doncs s’ha fet seguint la senda de
Berlín, i seguint el desenvolupament a què ens obliga el Fons
Social Europeu, el 40% de tota l’ajuda es dedicarà
exclusivament a les zones d’Objectiu 2, és a dir, amb una
indexació favorable sobre l’Objectiu 2. A més, dins la
convocatòria anual que nosaltres feim del Fons Social Europeu,
i que està a punt de sortir, es primen totes aquelles accions que
es desenvolupin dins objectiu 2. Igualment en el contracte del
programa, la nova figura que introduïm de gestió del propi Fons
Social a dins el territori, és amb el contacte que hem mantengut
gairebé amb tots els ajuntaments i a batles implicats dins la
zona d’objectiu 2, se’ls ha manifestat que tendran prioritat
aquestes accions que es facin dins el marc del contracte
programa dins l’àmbit dels municipis d’Objectiu 2.

Això són els elements que volia aportar en aquesta
compareixença. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Ja per acabar, Sr. President, senyores i senyors diputats,
voldria acabar aquesta primera intervenció felicitant la
magnífica tasca realitzada per la Direcció General d’Economia,
especialment la del Sr. Antoni Montserrat, director general aquí
present, tant per la redacció -ho podran comprovar d’aquí a
unes setmanes- d’un magnífic pla en un moment difícil de
transició dins totes les administracions, aquí i allà, i que per
tant de vegades no hi havia interlocutors, com també pels
resultats fins ara de les negociacions que, no ho direm allà,
però aquí podem dir que és positiu, allà sortim pegant una
portada, dient que no ens tracten bé. Crec que és així com s’ha
de negociar.

Voldria també demanar-los a tots vostès la seva
colAlaboració, la de tots els grups parlamentaris, crec que sense
negar el dret legítim i necessari a la crítica política, ens trobam
amb un tema dels que s’anomenen temes d’estat. Ens hi jugam
molt tots, i ens hi jugam el finançament de dues legislatures, i
la possibilitat de resoldre molts problemes que tenen plantejats
els nostres ciutadans. No dubt que tendrem la seva
colAlaboració, i una vegada més gràcies per solAlicitar aquesta
compareixença. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Vicepresident. Procedeix ara la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes i observacions, per la qual cosa deman als portaveus
si volen aquesta suspensió.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, demanaríem deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, se suspèn la sessió per deu minuts.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris per un
temps màxim de deu minuts. Pel Grup Parlamentari Popular,
autor de la iniciativa, intervé el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Vicepresident, Sr. Secretari General, director
d’Economia i director d’Ocupació, benvinguts a aquesta sessió
informativa i de compareixença del departament responsable de
la planificació de l’economia del Govern de les Illes Balears.

L’interès d’aquesta compareixença, Sr. Sampol, al qual de
pas felicitam pel seu nomenament ja executiu per fi dins aquest
govern, era naturalment per l’interès i també per la curiositat per
saber quina és la situació de les propostes i els continguts, la
situació i els continguts de les propostes que el Govern formula
davant els òrgans de l’Estat membre i de la Unió Europea per al
futur programa del 2000-2006.
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Hem d’agrair per endavant les referències que ha fet, jo
entenc que elogioses, a l’anterior equip, amb allò que havia
estat tan decisiu a l’hora d’aconseguir els mapes, que no han
sofert, entenc, variació, tant el que és el mapa d’estat, en el qual
ens va costar moltíssim poder entrar, supòs que vostès ho
coneixen, ara que tenen responsabilitats de govern, sobretot el
programa d’ajudes d’estat, que permet incrementar fins al 20%
la participació, com també el nou mapa d’Objectiu 2, que va
quedar almanco en el que era la relació comunitat autònoma-
Estat espanyol resolt, encara que s’hagi aprovat al març per la
Unió Europea, però havia quedat resolt, entenc, el mes de juliol
passat. Per tant aquestes paraules d’agraïment les farem arribar
als responsables anteriors, i crec que estaran satisfets del seu
reconeixement. 

I dit açò, també deixar ben clar que les crítiques que
nosaltres puguem fer, i les observacions al que vostès ens han
assenyalat, seran des de la responsabilitat que reconeixem que
açò són qüestions d’estat, com vostè ha indicat, i que
efectivament han de merèixer el suport de tots els que tenim
responsabilitats polítiques o de representació dels habitants en
aquestes illes. Dit açò, ja pas directament, perquè és tard, a
assenyalar aquelles observacions que nosaltres hem, diríem
demanam que ampliï respecte del que ens ha exposat en la seva
primera intervenció.

Ens importa, Sr. Sampol, conèixer també, perquè és
important, l’estructura, l’organització, la infraestructura, dins el
propi Govern a l’hora de formular aquestes propostes, aquestes
peticions a les dues altres institucions, a l’Estat i als
representants de la Comissió Europea. És a dir, abans, vostè ho
sap, hi havia una Direcció General d’Economia, que aglutinava
no només el que era aquesta part que vostè ara té baix la seva
responsabilitat, sinó també la programació. Per tant, ens
interessa conèixer, perquè en definitiva aquests recursos
econòmics van molt lligats a aquells que s’assignen dins el
pressupost de la comunitat autònoma, aquesta estructura,
aquest funcionament, aquesta coordinació, com està establerta,
com funciona, és a dir quines responsabilitats hi ha per una i
altra banda.

També és interessant conèixer de la seva compareixença la
coordinació respecte de les altres conselleries, és a dir, vostè
sap que gran part dels recursos que hauran d’arribar als
agricultors, que són recursos incentivats per fons del Feoga i
pels programes operatius relacionats amb la millora rural,
necessiten una important participació, i per tant
responsabilitats de gestió, i per tant a l’hora de formulació
també una participació activa d’altres conselleries. He posat
d’exemple el Feoga i Agricultura, naturalment, però vull, li
deman que es refereixi també a Indústria, a Obres Públiques, a
Medi Ambient, etcètera, és a dit tot allò que vostè ja coneix
perfectament que està relacionat amb la gestió d’aquest fons i
amb la incentivació de la incorporació de recursos privats i
productius a aquests eixos, a aquestes mesures que després
s’aprovin.

Naturalment que també ens importa conèixer -estic parlant,
tal vegada ho hauria d’haver dit abans, de fons estructurals en
aquest moment, naturalment que m’estic referint a aquests-

conèixer, per tant, en relació a aquests la participació i quins
òrgans de coordinació i instruments de participació hi ha per
als consells insulars i per als ajuntaments. Ho hem manifestat
respecte, crec recordar, del programa operatiu per l’Objectiu 2,
però açò en tot cas faria referència a les propostes que han de
presentar només per a aquests territoris. És obvi que, per
exemple en el sector pesquer, (...), o el que sigui, hi entra
Eivissa sencera, fins i tot Eivissa capital, i per tant hi ha d’haver
una necessària participació, entenem, i coordinació amb tots els
ajuntaments i amb tots els consells, i per a aquells fons que els
siguin d’aplicació.

Una cosa, Sr. Sampol, que m’ha deixat una mica preocupat
són els grans objectius de la política econòmica del Govern. No
només té transcendència, i consideram que és important, que
millorem la participació a partir de les discussions que hi havia
hagut, i que ara s’han mantingut, en relació a l’increment del
fons. És molt important mantenir i millorar la concepció de
l’estructura de funcionament productiu d’aquestes illes. Ningú
no nega que, amb independència dels defectes i les crítiques,
i l’esforç per millorar el nostre sistema productiu i econòmic, és
obvi que hi ha un reconeixement arreu d’Espanya i arreu
d’Europa d’aquesta comunitat autònoma com una de les de més
capacitat productiva i de les de més capacitat de donar
ocupació. Per tant ens interessa conèixer, Sr. Sampol, açò ha de
quedar, a més, reflectit als documents que presentem a davant
de l’Estat membre de la Unió Europea, és a dir, el Pla operatiu i
el Pla de reconversió regional són dos documents que de
qualque manera marquen el que el Govern opina dels grans
objectius econòmics, i fan també una manifestació de la situació
econòmica. 

Hem rebut aquest document, que vostè ens ha mostrat,
sobre el que vostè diu un diagnòstic general. Jo no li faré una
crítica del que vostè sap, més bé que jo fins i tot segurament,
per les seves responsabilitats, del que és un diagnòstic de
situació econòmica. Li puc dir també, encara que segurament ho
haurà observat vostè, que ningú que llegeixi aquest document
pot pensar que està referit a les Illes Balears, és a dir, està referit
a unes illes, però si nosaltres tapam l’escut, difícilment a qualcú
que li parlem d’aquestes situacions que ens duen a un
abocament bastant caòtic, poden referir-se a les Illes Balears. És
a dir, entenc l’esforç en assenyalar les dificultats per a aquestes
illes a fi de retreure recursos, però permeti’m insinuar aquí que
segurament manifestar la veritat no ens ha de perjudicar, i la
veritat jo crec que aquí està una mica deformada. És a dir, que
hi ha estrangulaments, i que açò és una relació dels
estrangulaments típics de l’economia illenca i de la situació del
benestar de la nostra economia, però clar, perquè hi hagi
immigració, perquè hi hagi una universitat feble, pel fet que hi
hagi unes diferències socials, açò és conseqüència de qualque
cosa. Per tant, entenc que seria positiu, Sr. Vicepresident,
assenyalar per què aquests estrangulaments, i sobretot
assenyalar després que si aquestes ajudes que vostè justifica
amb l’eliminació d’aquests estrangulaments, serà el que
permetrà incentivar encara més la productivitat, l’ocupació i la
millora dels residents aquí i d’aquells que ens visitin, açò és el
que justificarà que ens ajudin a eliminar-ho, la impossibilitat de
fer-ho per nosaltres mateixos, però per millorar cap a aquella
situació que tenim, que no és dolenta.
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Per tant, objectius, grans objectius, un diagnòstic més
realista, i també, en no ser que vostè em posi de manifest que
és necessari fer-ho així perquè tinguem recursos. Jo sospit que
fins ara, sense amagar la veritat, s’havia avançat moltíssim, i si
estam en els dos mapes, fins i tot al mapa d’ajudes d’estat, que
no hi havíem estat mai, no ha estat per amagar la veritat
d’aquestes illes.

Mesures concretes, hem tingut poc temps, tampoc l’hora
que era era per demanar 45 minuts, però efectivament no ens
movem mai del que són els eixos referits a les activitats, o
mesures dirigides a activitats productives, a investigació de
desenvolupament, d’innovació, avui en dia I+D, medi ambient
i infraestructures. Però per cadascuna de les qüestions que hem
analitzat aquí, ens agradaria saber les propostes, és a dir ens
hem quedat, Sr. Sampol, sense saber què pensa el Govern, no
només dels grans eixos de la política, no només com es passa
d’una situació actual, l’eliminació amb aquestes ajudes
d’aquests estrangulaments, i per tant la potenciació d’una
millora d’aquesta situació de què partim, quina és la situació i
quina serà la futura, i quins indicadors ens assenyalaran que
anam pel bon camí, sinó també, Sr. Sampol, com ho farem, com
diuen vostès que ens convé que facin. Jo crec que ho he
alabat, i ho vull lloar, el fet d’aquests contactes que ens han
assenyalat en relació a l’objectiu 2 amb els sindicats, amb els
empresaris, amb els ajuntaments, etcètera. Però hem de tenir
ben clar que qui marca la política, qui marca els objectiu s ,  i
efectivament vostè diu que seleccionaran aquells que
s’adeqüin més, ho ha insinuat, però en el moment de convocar,
ja hem de tenir clar cap a on volem anar. El que jo li deman, Sr.
Vicepresident, és que ens digui cap a on volem anar. Dins
d’aquestes mesures, típiques (...), activitats productives, medi
ambient, I-D, infraestructures, què pensa vostè que han de fer,
cap a on hem d’anar? Açò és el que ens agradaria que quedés
una mica més clar respecte del seu projecte, i el mateix va també
pel Fons Social Europeu, perquè ens hem assabentat
relativament bé que vostès han presentat uns esborranys, i que
els han d’ajustar a les noves tal, però què hi deia, què hi
proposaven en aquests esborranys? Açò és el que jo entenc
que no ha quedat aclarit.

Estructura de gestió i seguiment: és ben clar que hi ha
d’haver una connexió entre el que ha estat fins ara el 5b i el que
serà el nou Objectiu 2. De quina estructura de gestió i de
seguiment disposarem en aquesta comunitat autònoma? Açò
està una mica relacionat amb aquesta liquidació que la
Conselleria d’Agricultura ha fet del consorci. No fa falta una
agència de desenvolupament rural? És a dir, què faran? He
posat un exemple, no em referia específicament a açò. La
pregunta, com vostè entén, és molt més genèrica, sobre
l’estructura de gestió i seguiment, però sí hi faig una referència
explícita, perquè si té una resposta o una explicació, ens la doni
també sobre aquesta qüestió.

Ara ja pas al Fons de Cohesió... 

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, moltes gràcies per la seva comprensió i
tolerància. Una altra vegada faré dues compareixences, i tal
vegada tindré més temps.

Els Fons de Cohesió, ens ha donat un document, li hem fet
una ullada molt ràpida. He començat per darrere, perquè el
darrer projecte era de Menorca, he vist que està redactat per
Contratas y Proyectos Medioambientales de Menorca, S.L. que,
jo li de dir la veritat, no sé qui són, però és que tampoc no he
vist que hi hagi tan sols un escrit de remissió. Després hi ha
una relació econòmica de les possibles despeses, sense una
firma, sense una data, pel Pla de residus de Mallorca. Hi ha un
informe amb les sigles que jo conec, perquè havien estat
funcionaris a les meves ordres fins al mes de maig de l’any
passat, per al Pla de Mallorca, i hi ha també en relació a aquest
projecte, que jo crec que és de l’any 82, que pujava a devers
100.000 milions de pessetes per l’aprofitament de les aigües
depurades, regenerades, s’insisteix en un terme que compartesc
massa, per al sud de Mallorca, i el primer que és les necessitats
a les zones sensibles de millorar la depuració per 18.000 milions
de pessetes. Amb els projectes, no és que no hi estiguem en
desacord, estam d’acord amb depurar les aigües residuals en
aquestes zones més sensibles, estam d’acord que es reutilitzin
les aigües depurades per a finalitats agràries, sobretot al sud de
Mallorca, estam d’acord que s’obtengui finançació per a
residus urbans de Mallorca, i també per a Menorca. El que
passa, que si nosaltres som un poquet jo diria coherents amb
la situació, l’illa que pitjor té el tractament de residus en aquest
moment, i que jo quan me’n vaig anar hi havia un projecte
important redactat, no sé si aprovat pel Consell, però redactat
i per tant en situació de ser aprovat, era Eivissa. I Eivissa no hi
és, als Fons de Cohesió.

I ja li dic, la documentació que hem vist aquí és una
juxtaposició -permeti’m que ho expliqui així- de documents a
correcuita, sembla. Per arribar als Fons de Cohesió vostè sap -
ara ja ho sap ben bé, i nosaltres ho sabem- que fa falta qualque
cosa més. És a dir, la meva pregunta anava per què demana, i
com ho demana, i a veure si tenim possibilitats d’obtenir
finançament.

Tenia qualque més, però si de cas ja ho deixaré per a la
pròxima intervenció. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair en primer lloc la presència aquí
del vicepresident, Sr. Sampol, del director general d’Economia,
del director general de Formació, i del secretari general. Agrair
també una cosa que en poques ocasions ens havia succeït a la
legislatura passada, l’àmplia documentació, que tendrem temps,
segurament no n’hem tengut ara però tendrem temps de mirar.
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Per tant, s’agraeix no tan sols la compareixença, sinó l’aportació
de documentació. 

I començarem per allò amb què acabava el Sr. Huguet, i
parlant del Fons de Cohesió. Jo entenc que són projectes
importants, són projectes que a més mancaven a la nostra
comunitat, ben reivindicats, i sobretot a un moment com ara és
l’aigua, amb aquesta sequera, amb aquests problemes
importants, i per tant poder no tan sols ampliar la depuració,
sinó també aquest aprofitament d’aigua, jo entenc que serà
cada vegada més una major demanda d’aquest tipus de
depuració d’aigües, i sobretot poder aquesta depuració terciària
per a l’aprofitament agrícola, sobretot a aquesta part més
castigada del sud de Mallorca, i per tant també serà més
important cada vegada l’ús, preveure aquests projectes entenc
que és important.

El Pla de residus, entenc que aquí no es pot aportar
evidentment tota la documentació, però aquí ja des de fa temps
hem tengut àmplia informació, hem tengut una compareixença
de la consellera, que ens ha explicat amb detall tot el Pla de
residus sòlids urbans de Mallorca, i tant de bo com aquest
projecte ens arribi aquest finançament important que suposarà
un pla integral, i donar una solució ja estructural definitiva als
residus sòlids urbans de Mallorca, com també sabem que és
important a la planta d’es Milà de Menorca insistir sobretot en
tancaments i en túnels per a aquest compostatge que ja s’està
fent.

M’agradaria que ens explicàs aquesta preocupació que
vostè ha manifestat, perquè consideram que són projectes
importants, i fins a quin grau és aquesta preocupació, a veure
aquest finançament com està en aquests moments.

En relació als Fons Estructurals, allò que en primer lloc, jo
no sé si ho he demanar més que a vostè al Grup Parlamentari
Popular, jo tenc com a sospites, com es pot justificar, jo sé que
hi ha un màxim de població, però és curiós que aquests
municipis tradicionalment progressistes, Marratxí, Calvià,
Pollença, o ara també a més Eivissa, la capital d’Eivissa, hagin
quedat exclosos d’aquest mapa, no hi veim justificació, ja dic
que més que vostè, jo entenc que va ser això elaborat ja per
l’anterior executiu.

Ens agradaria també conèixer aquest plantejament que fan
d’aquests desequilibris. És clar que no ho tenim tot, no ho
tenim tot a les Illes, aquest nou govern ha vist clar que hi ha
uns desequilibris, en temes econòmics, socials i
mediambientals, per tant voluntat de donar solucions, i ens
agradaria saber com planteja aquest nou govern amb aquests
projectes que sabem, o en han explicat aquesta àmplia
participació, aquestes solAlicituds que des de diferents àmbits
de la població han demanat, i ha parlat d’un valor aproximat
d’uns 70.000 milions, és significatiu d’unes necessitats, però
ens agradaria que ens explicàs quines són aquestes grans línies
que planteja aquest govern per aquestes solucions.

Per una altra part també ens agradaria que ens pogués
concretar una mica més aquesta participació de totes aquestes
entitats, com hi han participat també per l’elaboració d’aquest

pla de reconversió o d’aquest pla operatiu. I després també, i ja
per acabar, voldria que ens explicàs un poc allò que és
important d’aquest programes és sobretot que arribi a la gent,
i per tant que hi hagi aquesta divulgació, aquest donar a
conèixer tot aquest finançament, tota aquesta voluntat, tota
aquesta política del Govern quant a millorar la nostra situació,
i sobretot per aquests desequilibris que marquen aquesta
política donar solucions a la nostra situació econòmica, social
i ambiental. Ens agradaria, per tant, saber quina és la política
per arribar a la gent.

Hi ha un tema també important, que vostè n’ha parlat, i és
el que afect a a recerca, desenvolupament i innovació. Jo entenc
que aquesta comunitat jo crec que deu estar a la coa quant a
investigació, quant a recerca, desenvolupament i innovació, i
això evidentment ho veig amb preocupació, perquè si no
s’afronta de ple, evidentment no ens repercuteix ara, sinó que
el nivell d’activitat ens ha de repercutir en un futur. Per tant,
entenc que és important incidir en aquest fet, no sé fins a quin
punt vostè ens pot explicar aquests possibles 5.000 milions
podria significar com poden revertir aquí i com es poden
redistribuir, i evidentment dins aquesta complementarietat de
què parlava el Sr. Obrador, director general de formació, per tant
incidir en aquest fet, com es complementa també en relació a
aquesta formació. Dic que ho veig amb preocupació perquè són
molt baixos els nivells en què ens trobam, i a més molt
localitzats. Jo entenc que és important el fet de la Universitat,
ser un centre important de recerca, però que també s’ha
d’ampliar, aposta m’agradaria que ens explicàs aquesta
priorització, o com ho veuen des del Govern, incidir en aquest
fet, i evidentment com es justifica a davant Madrid el que es
pugui assignar aquí, a les Illes.

I res més, agrair a tot l’equip i felicitar sense dubtes per
l’elaboració d’aquests plans. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per contestar té la paraula l’Hble.
Vicepresident. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, en primer lloc gràcies per les seves paraules i les seves
felicitacions, i efectivament l’actual Govern ha estat d’acord
amb els criteris de decisió dels municipis que havien d’entrar a
dins el mapa, fent una especial batalla que es pogués entrar
també el campus universitari, era una vella reivindicació. Ara,
jo de totes maneres he de lamentar que membres del seu grup
em culpassin de treure l’illa d’Eivissa del mapa, quan
precisament sabien que aquesta ja era una proposta presentada
el mes de juliol, abans que jo prengués possessió del meu
càrrec, i això em va doldre, i li dic, i ja està oblidat, però crec que
aquestes actuacions són les que no hem de tenir i sobretot
volent enfrontar els ciutadans d’un territori contra els d’un
altre, crec que va ser una actuació desafortunada, com a mínim.
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Bé, l’estructura dins el mateix Govern per gestionar el tema
dels fons europeus està marcada per l’ordre del president o pel
decret del president que estructura el seu govern i que
encarrega a la Direcció General d’Economia el control del fons,
si bé la gestió correspondrà a distintes conselleries,
naturalment el Feoga i l’Ifop dependran d’Agricultura, i l’Ifop
concretament de la Direcció General de Pesca, el Feder
descansarà més en la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria, però, naturalment, tots els temes que hi pugui haver
en matèria de transport o de medi ambient, s’encarregarà la
gestió dels possibles recursos que arribin, ja sigui a la
Conselleria de Foment o a la Conselleria de Medi Ambient, això
sí, amb una coordinació, sempre, per part de la Direcció General
d’Economia i controlant el fons, és a dir, aquí la unitat davant
Madrid serà la Direcció General d’Economia.

No ho he dit abans, els n’informaré ara, que demanàrem que
les Illes Balears i tres comunitats autònomes més, em sembla
que era Catalunya, el País Basc i Aragó, solAlicitàrem ser els
gestors del fons, és a dir, poder gestionar directament davant
BrusselAles, tenc una carta del Sr. Rato que em diu que no és
possible, i ara continuam intentant no haver de passar per
Madrid per gestionar els fons europeus, entre d’altres coses
per no haver de renunciar a aquests 5.000 milions de pessetes
de què ara en tornarem a parlar.

Quant als elements de participació, bé, per part del Feder,
per ara saben que l’Objectiu 2 funcionava, estava gestionat
mitjançant un consorci al qual hi participaven agents socials i,
sobretot, els municipis del Raiguer a través de la mancomunitat.
Clar, ara parlam que dins l’Objectiu 2 hi entren, em sembla que
són, 52 municipis en total, 52 municipis, bé tenim preparat i
anirà prest a Consell de Govern, segurament abans de quinze
dies, perquè esperàvem l’aprovació definitiva del mapa,
naturalment l’extinció del Ceder, encara que el Ceder continua
executant els projectes que estan en tramitació, però tenim
decidida la creació d’un nou consorci, que li diríem el Cedeib,
Centre de Desenvolupament de les Illes Balears, en el qual hi
participarien tots els ajuntaments, hem pensat, i la participació
a través de les mancomunitats és complexa, perquè hi ha
municipis que no estan mancomunats, altres que sí, i aleshores
ens decidim per una junta rectora, si volen, assembleària, però
on seran presents tots els municipis de l’objectiu 2, a més dels
consells insulars, també hi haurà una representació dels
consells insulars, amb una forma de participació dels agents
socials, i després, amb una comissió executiva que sigui una
mica més funcional.

Quant a agricultura, bé, Agricultura té els seus propis
mecanismes de participació, el Consell Agrari es reuneix amb
molta més freqüència que abans, amb molta periodicitat, i
sembla que és un gran canal de participació dels distints
estaments que intervenen amb el tema d’agricultura. De
moment, funciona correctament.

Llavors, a una part de la seva intervenció s’ha referit als
grans objectius de la nostra política econòmica. Bé, ens hem de
referir, dins el Pla de reconversió regional, als objectius
econòmics en relació als fons estructurals, és a dir, no podem
sortir-nos dels eixos, però, jo l’entenc, a vostè, vostè em diu, i

hi estic d’acord, que els fons estructurals han d’estar al servei
d’una política econòmica global del Govern. Bé, jo insistesc, li
suggeriria que esperàssim a la presentació que tendrem d’aquí
a unes setmanes del PRR definitivament, i efectivament, ahir ho
comentava al director general quan preparàvem aquesta
compareixença, curiosament, la primera gràfica que vostès es
trobaran, no sé si la trobaré, tampoc no es tracta d’això, però la
primera gràfica és extraordinàriament positiva a favor de les Illes
Balears, i és aquesta. Aquests som nosaltres, els que hem
crescut més en població, naturalment, es creix en població si hi
ha creixement econòmic, això és “impepinable”, com diuen. Bé,
aquesta altra també és una altra que en relació amb el
creixement estatal, vegin el creixement de població de les Illes
Balears.

Clar, nosaltres no negam això, no negam que tenim un
producte interior brut elevadíssim, no negam que tenim una
renda per càpita molt elevada, aquí està comparat per les set
comunitats d’Objectiu 2, exacte, és la que els mostrava en el
primer, hem crescut un 12,32%, i el que ha crescut més és
Madrid amb un 2,91%, és a dir, no amagam una realitat. Però
precisament utilitzam aquestes dades per llavors destacar els
desequilibris que ha provocat aquest creixement, tal vegada
massa ràpid en el temps, i sobretot discontinu, aquí, com a tota
Europa i com tot l’Estat, hem tengut cicles econòmics, moments
expansius, com ara, moments recessius, i el que passa és que,
a més a més, la nostra economia, segurament pel fet insular, és
molt més sensible als cicles, tant siguin de bonança econòmica
com les crisis, les crisis aquí són molt més profundes que a la
resta de l’Estat. Però això ha provocat que en períodes molt
curts de temps, en anys, es provoquen creixements
espectaculars, i ocasionen aquests desequilibris en els quals -
no hem de mostrar massa coses més, perquè no importarà
tornar-, són els que ocasionen aquests desequilibris que
precisament ens serveixen per dir a les autoritats espanyoles i
comunitàries que aquest país ric necessita dels fons
estructurals per corregir aquests desequilibris. Jo no amag que
tenguem un PIB elevat, no amag que tenguem aquestes taxes
de creixement i d’immigració tan espectaculars, ara, vostè no em
demani que jo amagui que tenim una de les mitjanes de
pensions més baixes de l’Estat, un dèficit d’infraestructures
històric importantíssim, que som els que produïm més residus,
de molt, que tenim una mancança de recursos naturals, etc.,
etc., etc.

Jo crec que queda equilibrat, després ho podrem comprovar,
en tot cas, em sembla encertada la seva, de les meves paraules
i de la gràfica que hi ha aquí, que és un resum, naturalment, per
explicar-los el pla, es deduïa el mateix que aquell representant
d’un agent social va dir, “això és un diagnòstic molt
catastrofista”, sí, però no tant, jo crec que és útil, com a mínim,
és útil, o com a mínim, de moment, al director general li serveix
per captar recursos econòmics.

Temes de participació. Crec que ja n’he parla un poc, com
ja han participat els ajuntaments, mitjançant reunions amb
mancomunitats o solAlicitud, nosaltres el que hem demanat als
ajuntaments han estat cartes als reis, i els ajuntaments ens han
escrit cartes als reis, les direccions generals ens han escrit la
seva carta als reis, la Universitat, els consells insulars, i ara la
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feina del Govern, perquè per a això governa, és, com diu el Sr.
Monserrat, “aquestes juguetes sí, juguetes bèlAliques, no”. No
ens han fet cap proposta de jugueta bèlAlica, però tal vegada
projectes que no són prioritaris, i aquesta serà la nostra feina a
l’hora de confeccionar el programa operatiu de l’Objectiu 2.

Cap on volem anar? Bé, aquí tornam anar al debat que jo
propòs tenir d’aquí unes setmanes. Jo crec que en aquests
moments es tracta, precisament, d’utilitzar la bonança
econòmica per preparar el sector primari i secundari, agricultura
i determinats sectors industrials, per absorbir uns excedents de
mà d’obra que -i toc fusta- d’una manera inevitable quan
vengui un cicle més recessiu es produiran especialment en el
sector de la construcció. Tothom n’és conscient, aquest
creixement d’un 9, un 10, un 11% anual del sector de la
construcció és insostenible, que hauríem d’anar cap a uns
creixements d’un 2, un 3% anual, i que en aquest moment les
empreses estan sobredimensionades, quant a mà d’obra, ara es
produeix una fortíssima immigració, i aleshores nosaltres
voldríem aprofitar aquest cicle perquè el sector primari i
especialment el que és indústria tradicional més els sectors
industrials que ja hem declarat preferents dins les ordres d’ajuts
que la convocatòria està feta i que el termini acaba dina 30
d’abril, aquests sectors es preparin perquè aquest govern no és
partidari d’un creixement zero, aquest govern és partidari de la
reducció de puntes d’oferta turística, seria bo que es reduís una
mica l’oferta turística els mesos d’estiu, que s’expengués una
mica més durant l’hivern i que hi hagi creixement en el sector
agrícola, el sector agrícola, tant de bo cresqués el que creix
l’agricultura, tant de bo parlàssim que l’agricultura, el sector
primari creix un 11% anual durant uns quants anys; o que el
sector d’indústria tradicional es recuperàs o que, fins i tot,
sectors que hem declarat estratègics, com és tot el camp de la
indústria mediambiental, indústria de reciclatge de residus,
indústries d’energies alternatives, cresquessin i amb un
percentatge important.

Aleshores ja hem començat a fer feina en aquest sentit,
mitjançant les ordres que ja s’han publicat i que, contestant
també una pregunta que feia la Sra. Amer, l’equip de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, aquestes setmanes,
ha estat visitant tots els municipis i tots els agents socials que
ho solAliciten per divulgar quines són aquestes prioritats i posar
les possibles ajudes a empreses a l’abast de qualsevol
empresari o de jove emprenedor que vulgui invertir.

Per tant, aquests, a grosso modo, serien els objectius que
concretarem un poquet més d’aquí a tres setmanes, perquè avui
m’està estirant massa la llengua, i jo no en volia parlar tant,
perquè crec que aquesta compareixença és bastant densa.

Quant al fons de cohesió, jo li he enviat una relació de
projectes, si li hagués enviat els projectes hauria hagut de venir
amb una furgoneta, ara, mirin, afortunadament, a Madrid, no se
n’han dut la mateixa impressió que vostè, i ens han dit que som
els que tenim els projectes més avançats, més madurats. Quin
problema hi ha amb els fons de cohesió?, i responc la Sra.
Amer. Bé, que inicialment pareix que només contemplarien
projectes en matèria de residus, i que descartarien tota la
inversió en matèria hidràulica. Bé, jo esper que la polèmica que

tenim aquests dies i que ha arribat a Madrid i que Madrid, a part
de la dessaladora hauria de concretar Sa Costera, una vegada,
però que també ens ajudi a reutilitzar aigua i que els fons de
cohesió estan dissenyats entre d’altres aspectes també perquè
unes illes que tenen el recurs natural aigua escàs, reutilitzin
l’aigua, no només hem de fabricar aigua per mitjans artificials,
que si no queda més remei es farà, però intentem no tirar aigua
usada a la mar. I aquesta és la feina que tenim en aquests
moments.

Per tant, ja he contestat la primera pregunta de la Sra. Amer.
Quant a l’exclusió dels municipis, és per densitat de població,
bàsicament, però Marratxí, Calvià i Pollença són un dels
municipis -i no parlem d’Eivissa- que han tengut un creixement
més espectacular en aquests darrers temps, en el cas d’Eivissa,
a més a més, té un territori molt petit, no sé si són 11
quilòmetres quadrats, i té la mateixa població que Manacor que
deu tenir una superfície, no ho sé, però deu o vint vegades
superior. Per tant, entrar a Eivissa suposava qüestionar tota
l’illa d’Eivissa, perquè tenia una densitat molt elevada i, en tot
cas, ens semblava millor abastar més territori en Manacor que
no en Eivissa.

I quant a aquest fons, en aquests moments parlam que
possiblement es podran beneficiar, no ho sé, el director general
em renyarà, però segurament 800 milions de pessetes, com a
mínim, amb aquests cinc anys es podran invertir, només
d’aportació d’Unió Europea, sense comptar l’aportació de la
comunitat autònoma, és a dir, un any, el 2006 estan exclosos,
però del 2000 al 2005 tenen l’ajuda transitòria, que no està dins
el Ceder, però està dins el que són mesures transitòries.

Bé, participació social ho he dit, ja, consultes prèvies fins
ara i ara a disposició de tothom que ens vulgui escoltar perquè
els expliquem les línies d’ajudes, i sobretot a partir que tenguem
el programa operatiu, fins i tot ja podrem afinar molt més els
impulsos que enviam a l’economia intentant que reaccioni.

Igualment amb els ajuntaments, farem una altra roda tot
d’una que tenguem el programa operatiu aprovat i serà quan
també intentarem negociar les prioritats, és a dir, la meva
intenció no és imposar una projecte, sinó també consultar
quines prioritats té cada ajuntament.

I quant a recerca més desenvolupament, bé, amb 5.000
milions de pessetes faríem meravelles nosaltres, amb 5.000
milions de pessetes que quedin a Madrid i que els gestioni
directament el Govern central, sabent com s’han gestionat
altres vegades recursos europeus, que per ventura només
veuen grans projectes, com el projecte aeroportuari, jo del que
tenc por és que vagin grans inversions amb empreses
multinacionals, que són rendibles en lloc d’anar a estimular la
investigació a través de la Universitat, a través de la
colAlaboració Universitat empresa, mitjançant les pròpies
empreses, que aquí hi comença a haver molta gent innovadora.
Ahir mateix vàrem lliurar, juntament amb l’Ajuntament de Palma,
sis projectes innovadors a gent jove, relacionats amb el món
rural, relacionats amb la rehabilitació d’edificis, és a dir molt
prest la societat ha connectat amb els objectius econòmics que
s’ha marcat aquest govern, i els joves emprenedors presenten
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projectes que a nosaltres ens van com anell al dit. I,
naturalment, això s’ha de complementar amb una gran política
de formació, que també quedarà coixa si no tenim recursos per
a recerca i desenvolupament. En aquest moment, aquí hi ha uns
dèficits de formació importantíssims, especialment en el que és
formació professional, que això ha de redefinir tota la política de
formació professional, ha fracassat fins ara la política de
formació professional, perquè la primera reivindicació que ens
fan els sectors econòmics, quan ens reunim amb ells, és que no
tenen mà d’obra qualificada, entre d’altres coses, perquè
construcció i turisme absorbeix els joves en edat d’estudiar,
aleshores, sí, aquesta crec que és una batalla molt important,
intentar poder gestionar o, com a mínim, participar amb els
mecanismes de presa de decisió de com es gasten aquests 5.000
milions de pessetes per poder realitzar polítiques de R+D+I que
són ben necessàries.

No sé si m’he deixat cap qüestió, en tot cas, com que tenen
un altre torn, les podrem aclarir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. En torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per l’hora que és, procuraré
fer-ho el més breu possible. Ha fet un parell de referències de
passada a l’aeroport i a la privatització i al finançament amb
fons europeus, jo supòs, Sr. Sampol, que vostè sap distingir
perfectament el que és la gestió i el que és un percentatge de
participació d’activitat provada, no conculca per a res ni la
finalitat ni l’objectiu del finançament del qual hauríem d’estar
ben agraït que s’hagi pogut fer amb fons europeus que han
ajudat o han contribuït a participar, vull dir, no entenc molt bé
la seva crítica encara que hi hagués un percentatge que passés
a borsa, per dir-ho amb paraules clares.

Una altra observació prèvia, mentre vostè aquí ens parlava
del seu lament, de passada, sobre la qüestió d’Eivissa, per
manifestacions de polítics del meu grup o del meu partit, jo no
sé molt bé, perquè no ho he sentit, però segurament és així, o
feia referència a la negativa del ministre d’Economia o
vicepresident segon del Govern de Madrid en relació amb la
gestió directa, aquí manifestava vostè açò, per televisió els
ciutadans d’aquestes illes el sentien dir que a Madrid, bé, no
entenem que aquí no tothom és ric i que ara començaran a fer
un forat perquè entenguin no sé què, és a dir, les
manifestacions que vostè demana per als polítics i que això és
una qüestió d’estat, o aquesta crítica a aquests polítics, jo crec
que com ara mai no ens havien atès, a les Illes Balears, hauríem
de ser coherents també amb les manifestacions que facin
públiques. És una qüestió de passada i circumstancial, però per
coincidència amb el temps, en el moment d’aquesta
compareixença, li he volgut fer observar.

Miri, respecte de l’estructura, jo ja ho sé que qui fa
l’estructura orgànica del Govern és el president amb un ordre,
però no era açò que jo li demanava, Sr. Sampol, i, per tant, amb

açò qued sense resposta que em satisfaci, en el sentit de dir
com es coordinen la seva vicepresidència, la seva conselleria
amb, sobretot, la d’hisenda i sobretot amb les altres que han de
gestionar. És a dir, vostè és el Sr. Rato i vostè és qui dirà als
altres açò et toca o no et toca, o què farà, quins fons
gestionaran directament, del Feder, perquè del Feoga, més o
manco ..., però del Feder, ho gestionarà tot vostè? Com ho farà?

Quant als òrgans de participació, ens agradarà, quan ho
tenguin decidit, com serà aquest nou consorci o aquesta nova
estructura de gestió, que és necessària, aquesta agència nova
quan ho pugui dir, que ens ho digui. A mi no se m’amaga, Sr.
Vicepresident, que totes aquestes coses, si no hi hagués hagut
els problemes que ha tingut la comissió en relació a aprovar
aquests fons o aquest forat per al 2000-2006, haurien d’haver
estat aclarits a finals de l’any passat, jo ja sé que vostès feina
poc que eren al Govern, que açò ha estat un plus de temps per
poder-ho preparar millor, però hi ha coses que sembla que ja els
podrien manifestar així, i amb aquest paquet, també de dir que
ens ho podrien posar de manifest, és que si vostè per una
banda em diu que ja té directors generals o directores generals
que abans li expliquen els eixos i esl projectes, bé, aquí ens
hagués agradat saber també què és el que expliquen, és a dir,
saber de quines són les mesures i els eixos. Que vostè s’estima
més que açò ja estigui acabat i que, per tant, sigui l’aprovat
definitivament? Bé, de la mateixa manera que ho fan als
ajuntaments o als ciutadans o als empresaris, sembla que als
diputats la mateixa informació al mateix nivell, també la podria
fer, perquè tampoc no variarà tant, suposam, el que serà
aprovat a mitjans del mes que ve del que en aquest moment
vostès ens diuen que ja fan per als pobles d’aquestes illes.

Bé, esperarem, en qualsevol cas, per al PRR que vostè
comparegui i ens el lliuri. No sé si ho he dit abans, jo també li
agraesc, si no ho havia dit ho dic sincerament, que ens hagin
aportat documentació, és a dir, he assenyalat que la nostra
crítica no és amb ànim de dir, “que malament que ho fa”, sinó
estimular-los i ajudar-los, si podem, que ho facin més bé, per
tant ens ajuda poder fer una crítica a la documentació i, per tant,
els agraïm la seva aportació. No ho vegin com dir, “què som
dolents”, vegin-ho com que és millorable. I també ho dic sobre
el fons de cohesió, a nosaltres ens hagués agradat conèixer
quines dificultats tenen, és a dir, normalment hi ha d’haver
planificació, el fet que el pla de residus urbans de Menorca
sigui independent del de Mallorca, el fet que el que vàrem
adjudicar, parl de memòria, però crec recordar que dins el 98, a
finals del 98, que havia estat conclòs el setembre del 99, el pla
de residus de les Illes Balears, que hagués estat un marc per
incloure projectes de qualsevol de les illes relacionats amb
residus i que ens hagués anat molt bé, ens hagués agradat
saber quins problemes hi ha hagut, per què no està aprovada
aquesta assistència tècnica que es va fer i que segur que
conclòs el termini per realitzar-la i que segurament pot ser un
entrebanc, és que no ho sé si és un entrebanc o no, és a dir,
aquests temes de coordinació i d’informació, Sr. Sampol,
cregui’m que els consideram importants per saber si podem
accedir o no a ajudes, i si és perquè ho hem de fer més bé de
com ho feim o és perquè hem tingut errors de descoordinació
que són imputables i, per tant, hem de censurar. Quedam també,
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en aquests aspectes, en la ignorància que teníem quan hem
arribat al plantejament d’aquestes qüestions.

Hi ha, de passada, si m’ho vol contestar, i vostè hi ha fet
referència, que efectivament el consorci encara ha d’atendre,
crec que eren devers 500 milions de pessetes, que hi quedaven
de l’antic 5b, de projectes a aprovar fins a finals de l’any 99 i
que es poden executar dins els 2000, 2001 i 2002, crec que és
així. Com que vostè ha fet referència que seguiria naturalment
gestionat els projectes aquells, si no anava a la compareixença
d’avui, però si té coneixement a què es van destinar aquells 500
milions de pessetes i què s’està executant, però, insistesc ...,
com que no ho vaig demanar a la qüestió escrita, si de passada
ho sap o se’n recorda i ens ho vol dir, digui-nos-ho, i, si no, ja
ho demanarem d’una altra manera si vostès no compareixen i ho
expliquen.

I res més, senyors, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, de forma molt breu, gràcies, Sr. President. Quan hem
parlat de la importància del fons de cohesió i el Sr. Huguet a
més hi ha insistit, no per rèplica, sinó perquè entenc, també des
del Grup Parlamentari Socialista, que tant de bo que dins
aquests projectes hi hagués el pla de residus d’Eivissa, tant de
bo, això és el que voldríem. Entenem que la situació més greu o
una de les més greus, encara que no s’havia exterioritzat tant
com a Mallorca, sí que és la d’Eivissa, l’actual abocador
evidentment sabem que està clarament en discussió amb la
nova directiva d’abocadors, la situació en què es troba, i tant
de bo, i sabem que en aquest sentit es fa feina des del Govern,
com també des del consell, per donar una solució a Eivissa, i
tant de bo pugui entrar ja també el nou pla de residus per a l’illa
d’Eivissa i Formentera.

Celebram, evidentment, i agraïm la voluntarietat que ens ha
demostrat el Sr. Sampol, de poder tornar ja amb els projectes
definitius, i això és d’agrair, i sobretot allò que entenem que és
bo, és que aquests projectes que ens ha explicat de recerca,
desenvolupament i investigació encaixin precisament en
aquestes peticions.

Ja per acabar, i a més, com a manacorina, hem de celebrar
que, i d’això me n’havia oblidat, Manacor sí que hi entra, és ben
ver que no hi entra la part de Cales de Mallorca, un exemple
d’una balearització clara que el Sr. Sampol també coneix en
aquesta zona, i que també, segurament, hi fan una bona falta les
inversions, però, evidentment, igual que celebram Manacor,
igualment celebram també que hi sigui la Universitat i el Parc
Bit.

Res més, moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr.
Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COM ERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Telegràficament. Bé les referències de
la despesa de l’aeroport en matèria dels fons de cohesió, al
marge que el projecte de l’aeroport agradi a uns o no, que ha
tengut crítiques i gent que l’ha defensat, però el tema és que, jo
particularment hauria preferit que aquest 80% del total del
pressupost, que són molts de mil de milions de pessetes,
s’haguessin destinat a infraestructures mediambientals de les
Illes Balears, per exemple als plans directors de residus o
sanejament d’aigües, o depuració d’aigües, perquè, entre
d’altres coses, l’aeroport de Palma genera no sé quants, però
segurament uns quants de mils de milions de beneficis cada
any, i molt més si ara aquests recursos es deixen de gestionar
públicament i es privatitzen, vull dir que era una inversió que
s’hagués pogut autofinançar amb els recursos que genera
l’economia de les Illes Balears, i al contrari, ens hagués anat
molt bé que aquests 18.000 milions de pessetes ara tenguéssim
o tots els 18.000 milions de pessetes en depuració que hem
presentat als fons de cohesió, 18.000 milions de pessetes
exactes. No sé si era aquesta la partida exacta de l’aeroport, crec
que era un poquet menys, devien ser uns 14.000.

Bé, la meva alAlusió a Madrid. Sr. Huguet, no li quedi cap
dubte que tenim una gran feina a fer a Madrid i a BrusselAles.
Per ventura les coses comencen a canviar un poquet, però molt
poquet, eh?, encara pensen que aquí és un país que, com que
creix molt, com que genera molts de llocs de feina, que aquí no
hi ha necessitats, i aquí jo crec que especialment els dos grups
majoritaris tenen una gran feina a fer de mentalitzar els seus
companys del fet que aquí tenim moltes necessitat. Per exemple,
aquest país, les Illes Balears, que té la renda per càpita més alta
de l’Estat i per damunt la mitjana europea, té la renda agrària
més baixa de l’Estat, i això s’ha de dir cada vegada que hi anem,
si volen amb més bones paraules que les meves, però diguem-
ho, no ho neguem.

Quant a la gestió del Feder, jo crec que una vegada
definides les quantitats, i això serà una decisió colAlectiva del
Govern, cada conselleria gestionarà els seus projectes sota el
control de la Direcció General d’Economia i, naturalment, de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

Quant a les..., no ho he entès molt bé, però pel que fa als
p rojectes de l’Objectiu 2, que encara no estan totalment
executats -naturalment tot està contractat- hi ha uns 600 milions
de pessetes que al final es varen destinar, que eren uns
romanents que hi havia, és a dir, el que era la morositat de
distints projectes, ens hi trobàrem ja pràcticament a principis de
novembre, era impossible fer una convocatòria pública dirigida
a les empreses, i vàrem parlar amb la Mancomunitat del Raiguer
i, a través de la Mancomunitat, es presentaren projectes
municipals per fer centres de formació per un total d’uns 600
milions de pessetes. És a dir, ens queda en aquest moment
penjat únicament crec que és l’Ajuntament de Consell, que el
va entrar fora de termini i que mirarem, dins el nou objectiu, de
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compensar-lo, però hi ha projectes de formació a pràcticament
tots els municipis de la Mancomunitat del Raiguer que s’estan
executant.

Quant a Manacor, és important la inclusió d’aquest municipi
perquè concentra la part més important del sector de la fusta i
el moble, un sector que en aquests moments repunta una mica,
molt poc, lligat al creixement del sector de la construcció, però
que si no hi ha una profunda reconversió tot d’una que vengui
una petita crisi al sector de la construcció ens pot tornar a
caure, i crec que és una de les grans bones notícies, que
poguem finançar aquests impulsos que abans deia, en aquest
cas en el sector de la fusta i el moble, mitjançant recursos
europeus.

Bé, gràcies, i si la mesa de la comissió ho troba convenient,
hi ha la petició, que no sé si ja deu haver passat per registre;
crec que seria bo que..., jo crec que en unes setmanes tendrem
més informació. 

El director general d’Economia em demana per fer una petita
intervenció. Jo crec que s’ho ha guanyat, amb la feinada que ha
fet aquests darrers mesos, que ha passat quasi més temps a
Madrid que no a Palma, i si el president ho autoritza, li deixaria...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, té la paraula el director general d’Economia, Sr.
Montserrat.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA (Antoni
Montserrat i Moll):

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Hi ha
un aspecte molt petit que no s’ha contestat i el volia contestar.

Bé, primer de tot he d’indicar una cosa: el mes de juliol,
quan vàrem prendre possessió, en el cas de Feder el 75% del
que hi havia per a l’anualitat no estava gastat, o sigui, no
estava imputat; vull deixar això clar. Fins i tot hi va haver
pressions molt fortes per part de la comissió (...) de forma ampla
i ens vàrem amb una sèrie de problemes, dels quan ens en
sortírem. Per sort tothom ha colAlaborat i tot ha anat molt bé.

Però el que volia dir és una cosa que no s’ha contestat, que
és el mapa d’ajudes d’estat. Com que no hi havia la pregunta
parlamentària, no estava feta i no s’havia dit ni s’ha informat,
però sí que vull dir una cosa: el mapa d’ajudes d’estat no està
aprovat, per ara, i no està aprovat per ara i possiblement no
s’aprovi fins a meitat o a finals d’abril, segons les darreres
informacions que tenim. En aquest moment hi ha, a nivell de
govern, de ministeri, una certa inestabilitat, per dir-ho de
qualque manera, en els fons de cohesió hi ha problemes perquè
no hi ha decisió, aquest és el problema fonamental que tenim,
i hi ha una sèrie d’elements. No per això s’ha aturat, és a dir,
que quedi clar, el ministeri continua funcionant, però hi ha
decisions polítiques que costa molt de prendre, i això és lògic,
és normal i és humà.

Ara, el que volia dir és que el mapa d’ajudes d’estat, també
vull avançar una cosa aquí, que és que el mapa d’ajudes tenim
que ens varen dir que Eivissa capital no hi podia entrar i
nosaltres vàrem exigir que hi entràs Manacor, idò, en cas
d’emergència. Ens varen contestar que ni Manacor ni Eivissa,
i aquestes són les darreres informacions. Davant això vaig
escriure, bé, va firmar el vicepresident un escrit molt dur cap a
Madrid on dèiem que exigíem això i se’ns va contestar molt
durament dient-nos que si no és dins el mapa d’estat res de res,
i tenim la resposta; si volen els la podem passar tranquilAlament,
per part d’això, on se’ns deia que, per exemple, la base
fonamental on es basava allò d’ajudes d’estat era el PIB
municipalitzat; no s’ho creien, senzillament; creien que segons
(...) estat estava tècnicament molt mal fet, és a dir, que no era
possible desagregar aquesta variable, i ho dic perquè la situació
és difícil, el mapa d’ajudes d’estat. 

Hem estat a punt amb el vicepresident d’anar a BrusselAles
dues vegades però hi volem anar quan sigui necessari i, si no
s’arregla, llavors hi anirem corrent, en el darrer minut, però
estam sobre aquest tema. No l’hem volgut treure perquè no
s’havia fet la pregunta i perquè crèiem que hi havia massa
intensitat de coses, i crèiem que no era prudent. Pensin que
nosaltres havíem demanat una intervenció parlamentària molt
més llarga per donar més informació del PRR; pensin també que
el PRR diumenge es va canviar íntegrament; no diré
íntegrament, perquè no és vera, però sí que hi va haver
modificacions substancials, i per tant feim feina conjuntament,
collint totes les iniciatives que ens arriben i estam elaborant.

Quant als eixos i mesures se’ns han modificat concretament
dia 23 d’aquest mes, és a dir, divendres passat se’ns varen
donar modificacions i tot això s’està treballant.

Quant a imputacions bàsiques a les línies que s’han de fer,
tenim les línes mestres que no difereixen molt del que fan la
resta de comunitats, segons hem vist, però volem encara anar
més endavant i veure què opinen els diferents agents socials,
els diferents ajuntaments, tothom, recollir informació de tothom
i esperam i que sigui el més participatiu.

També els he d’informar -jo em pensava que ho havien
rebut i pel que veig no- que per part de la Direcció General
d’Economia, que en aquell moment no pertanyia a
Vicepresidència i ara sí, es varen rebre instruccions del
vicepresident i s’ha enviat un llibre sobre tota la recopilació de
legislació sobre aquests temes perquè pretenem que hi hagi el
màxim de transparència, perquè creim que és el sistema més
pràctic. Possiblement no hem fet tot el que tocava, això és
evident, ja voldríem poder haver tengut més participació, però
anam a correcuita, jo vaig anar personalment a la reunió de tots
els directors generals l’altre dia a Burgos, vaig demanar que
l’interlocutor, l’estat membre, demanàs una pròrroga perquè,
com saben tots, d’acord amb la legislació, una vegada aprovat
el mapa dia 13, que va sortir dia 14, d’aquest mes, hi ha quatre
mesos per fer el pla, perquè si el mapa no està aprovat, fins que
no s’aprova definitivament hi ha quatre mesos, i per per del
Govern central, de l’Administració central, se’ns va dir que no
ho creien prudent perquè la comissió es posaria en contra
nostra i s’havia d’aprovar dins el mes d’abril. Tots anam a
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ungla de cavall, a posta repetesc que canviam contínuament i
aquesta és la situació.

Ara, repetesc, el mapa d’ajudes d’estat en aquest moment
està com està, és a dir, està encara verd, segons les darreres
informacions. Teòricament havia d’estar aprovat dia 23 de març
com a data darrera. Se’ns ha tornat a donar una altra data i hi ha
això, retards.

I res més, això era l’únic que volia dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Montserrat.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la
presència de l’Hble. Vicepresident i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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