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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Maria Salom.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Lluïsa Dubon substitueix Miquel Gascon.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar al debat de la compareixença 916/01 i
d’acord en l’article 68.2 del Reglament del Parlament, aquesta
presidència vol proposar a la Comissió d’Economia un canvi de
l’ordre del dia d’avui i es tracta de decidir sobre les
compareixences solAlicitades per la ponència creada en el si
d’aquesta comissió, encarregada d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua blava,
les quals tendran lloc davant aquesta comissió i són la de
l’Hble. Conseller d’Agricultura i Pesca per a dia 18 d’octubre,
la del Cap del servei de Sanitat Animal de la Conselleria
d’Agricultura i la del Director General de Ramaderia del
Ministeri d’Agricultura i que segons les possibilitats del
calendari es farien dia 25 d’octubre.

Puc entendre que ho podem aprovar per assentiment? Sr.
Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

No hi ha cap inconvenient per la nostra part.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Així doncs pel que fa al contingut d’aquest
acord, entenem que queda aprovat per assentiment i per tant,
en posteriors comissions se celebrarien les compareixences
esmentades.

Compareixença RGE núm 916/01, sol A l icitada per quatre
diputats membres de la Comissió d'Economia, pertanyents al
Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble. Conseller d'Economia,
Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el contingut del
nou programa operatiu 2000/2006, corresponent a l'Objectiu
2, i el seu grau d'execució a la data de la compareixença.

Passam idò al següent punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença 916/01, presentada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol Aliciten la
compareixença del Conseller d’Economia, Comerç i Indústria per
tal d’informar sobre el contingut del nou programa operatiu
2000-2006, corresponent a l’Objectiu 2 i el seu grau d’execució
a la data de la compareixença. Té la paraula l’Hble. Conseller Sr.
Pere Sampol.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Bé com saben la situació del programa operatiu Objectiu 2 a dia
d’avui és que el programa està aprovat definitivament i ara
estam en una fase de redacció del complement de programa, els
hem repartit una còpia editada pel ministeri del Docup,
document únic de programació per a les Illes Balears, allà on
t robaran tota la informació, l’execució del període anterior 94-99
i els distints objectius, previsions, descripcions, és a dir,
pràcticament tot el document està dins aquest cd-rom, que
esper que els sigui de molta utilitat per ajudar-nos a seguir
l’execució d’aquest programa.

Bé no els he d’amagar les dificultats que ha suposat el
retràs en l’aprovació del programa i que de fet el complement
encara està en fase de tramitació, precisament vull disculpar el
Director general d’Economia, El Sr. Antoni Monserrat, que és
la direcció general encarregada del seguiment de l’Objectiu 2,
que precisament avui juntament amb el Cap de servei és a
Astúries, a una reunió del Fòrum d’Economia i Política
Regional, allà on entre altres temes s’ha de discutir el tancament
definitiu del període anterior i una revisió de la programació
actual. Aleshores encara rebrem noves instruccions de cara a
l’execució d’aquest programa.

Bé els hem repartit, però crec que només hi ha una còpia per
a cada grup, però tenen el grau d’execució, més que d’execució
de compromís, perquè en aquest moment encara hem de parlar
de compromisos de l’any 2000 i els avançaré també el grau de
compromís a dia d’avui, que encara no hem acabat l’exercici de
l’any 2001 i per tant, sempre seran dades totalment
provisionals.

Bé dins l’any 2000 distingirem la zona permanent i la zona
transitòria, la zona transitòria, com saben, correspon als
municipis de Calvià, Marratxí, Pollença i Eivissa, però pel que fa
a la zona permanent el nivell global, és a dir, el total del
compliment del compromís és del 103,37%, és a dir, que en
aquest moment tenim una despesa compromesa del 103,37%,
això no vol dir que al final s’executi tota, perquè especialment
saben que les ajudes a empreses han de justificar, moltes
vegades hi ha mortalitat, empreses que desisteixen o no
compleixen, però crec que és un nivell acceptable, donades les
circumstàncies. És a dir, que si la senda de Berlín preveu que
per a l’any 2000 hem de gastar 16.387.000 euros, tenim
16.939.000 euros compromesos, que distribuïts per eixos serien:
Eix 1, que és la millora de la competitivitat i el desenvolupament
del teixit productiu, bàsicament el que són ajudes directes a
empreses per modernització, internacionalització de l’economia,
disseny, etcètera, duim un grau de compliment a nivell de
compromís, sempre, del 85,97%.

L’Eix 2, que fa referència al medi ambient, entorn natural i
recursos hídrics, aquí tenim un grau de compliment del 386%.
Bé vostès recordaran que a una de les anteriors compareixences
amb motiu d’explicar l’Objectiu 2, ja els vaig avançar que
concentrarien el màxim l’execució d’aquest eix dins l’any 2000
per cofinançar mesures urgents contra la sequera. Per tant, aquí
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bàsicament hem justificat en projectes per combatre la sequera,
gestionats en general per la Conselleria de Medi Ambient, per
tant, pràcticament un percentatge important de tota la senda, de
tot el període ja està compromès, és a dir, si la senda preveia
2.294 euros per a l’any 2000, en tenim compromesos 8.860
euros, per tant, hi ha una execució molt important i això
significarà que en propers exercicis la despesa dins l’Eix 2 serà
molt inferior.

L’Eix 3 la societat del coneixement, com saben, és
d’execució per part de l’Administració central, jo a hores d’ara
no tenc la més mínima informació, els vull avançar que hem fet
propostes al minist eri de convenis de colAlaboració, que estam
disposats a finançar una part del tram corresponent a l’Estat
espanyol, a canvi de poder decidir els projectes que ens
interessin més, fins ara no hi ha hagut cap resultat.

Quant a l’Eix 4, desenvolupament de xarxes de comunicació
i xarxes d’energia, aquí tenim un compliment del 34%, aquí s’ha
d’entendre que la major part de les actuacions previstes es
coordinaran en la reobertura de la línia Inca-Manacor-Artà de
tren, és a dir, que a la vegada que es facin actuacions de
reobertura d’aquesta línia, també gestionat per la Conselleria de
Transports i Obres Públiques, també es faran totes les accions
previstes a dins el Docup i que bàsicament són millores de
l’entorn ferroviari, restauració d’estacions, etcètera.

I allà on fins ara hem tengut més dificultats és a l’Eix 5,
desenvolupament local i urbà, com saben la major part d’aquest
eix s’ha de gestionar en colAlaboració amb les administracions
locals, ajuntaments i consells insulars, tenim un compliment del
14%, que bàsicament correspon a les accions de la Direcció
General del Comerç. Bé la veritat és que estam pendents de
treure una convocatòria pública, a la qual hi puguin concórrer
tots els ajuntaments i no ho hem fet perquè ens faltava
informació suficient per poder treure aquesta convocatòria, no
ens hem volgut arriscar que després algunes de les accions
anunciades a la convocatòria fossin denegades per part de la
Unió Europea o per part de l’Estat espanyol, que en definitiva
també han d’aprovar el compromís de programa. La intenció és
prest fer aquesta convocatòria, ara suposo que amb la
informació que durà avui el Director general d’Economia ja
podrem treure aquesta convocatòria pública, mitjançant una
ordre i s’obriria el termini d’execució de la major part d’aquest
eix.

I finalment quant a l’Eix 6, assistència tècnica és
relativament insignificant respecte a la resta, duim un 42%
d’execució. Quant a la zona transitòria el grau de compliment
fins ara és del 91,90%, és a dir, dels 3.337 euros en tenim 3.067
compromesos. Dins aquesta zona transitòria, en allò que trobam
dificultats és a l’execució de l’Eix 1, millora de la competitivitat
i desenvolupament del teixit productiu, veuran que només duim
poc més del 25% compromès, això significa que a la
convocatòria pública d’ajudes a les empreses, s’han solAlicitat
poques ajudes. Ara haurem de veure com evoluciona aquest
tema enguany, no els puc avançar massa cosa perquè les
ajudes de promoció industrial estan obertes fins dia 30 de
setembre i per tant, les empreses encara poden presentar
solAlicituds i no sabem com evolucionarà. En tot cas si

manteníem aquesta tònica hauríem de proposar una
reformulació del programa, pel que fa aquest eix i desviar la part
dels recursos no compromesos dins la zona transitòria per l’Eix
cap a altres actuacions. Dins l’Eix 2 tornam veure un compromís
important el 380%, també actuacions en matèria d’aigua
bàsicament per combatre la sequera. I l’Eix 5, que a nivell de
compliment en aquest moment és zero, perquè no hem tret
l’ordre d’ajuda a les corporacions locals.

Passaríem a l’any 2001 i aquí són estimacions perquè fins
ara tenim un grau de compliment del 84%, crec que és elevat a
les alçades que estam, pensin que encara no ha acabat el tercer
trimestre. Dins l’Eix 1 ja duim un 84% de despesa compromesa,
insistesc sense que s’hagi tancat encara el període de
presentació de solAlicituds d’ajudes. Quant a medi ambient,
entorn natural i recursos hídrics un altra vegada un compromís
elevat el 271% i en desenvolupament de xarxes de comunicació
aquí duim un 55%, sense tenir en compte 800.000 euros que ja
els Serveis Ferroviaris de Mallorca estan en condicions de
comprometre. Per tant, si pel període la senda ens marca 2.034
euros, en tenim 1.119 compromesos, sumam els 800.000 i per
tant, ja anam a un percentatge d’execució molt important. I
novament l’Eix 5 encara no s’ha començat a executar.
Dins la zona transitòria per a l’any 2001 el grau de compliment
encara és zero, perquè bàsicament afecta a l’Eix 5. De totes
maneres les previsions és que per dins la zona transitòria l’any
2001, entre l’Eix 1 i la mesura 6 de l’Eix 5, que és conservació i
rehabilitació del patrimoni històric, artístic i cultural tenim
coberts el 100% de la programació d’aquest any, és a dir, que
les previsions són executar el 100% dins la zona transitòria per
aquest any.

Quant a allò que serien més dades de comptabilitat, a data
d’avui s’han presentat dues certificacions de despesa per a
l’anualitat del 2000 i en aquest moment es realitza la tercera
certificació. Precisament avui matí en parlava amb el Director
general d’Economia, que era a Astúries i diu que hi ha moltes
comunitats autònomes que encara no han presentat cap
certificació de despesa, vol dir que hi ha molt de desconcert,
sobretot pel retràs en l’aprovació definitiva del programa.

Bé jo a part d’aquesta qüestió tècnica, m’agradaria fer un
poc de valoració política dels resultats, això ho tenen per escrit,
si fan una solAlicitud de documentació els ho ampliarem, però
què ens passa? Què està evolucionant bé? Quines dificultats
ens hem trobat, a part del retràs en el calendari? Per una part jo
crec que els resultats són positius, especialment pel que fa a
l’Eix 1, foment de l’economia productiva, aquí hem de pensar
que dins l’any 2000, de l’any 2001 encara no els puc donar les
dades, evidentment, però dins l’any 2000 vàrem tramitar 1.580
expedients d’ajudes a empreses, dins tot el territori de les Illes
Balears, això va provocar una inversió induïda de 2.511 milions
de pessetes, és a dir, que les empreses per poder obtenir les
ajudes de les convocatòries varen haver d’invertir 12.511
milions de pessetes. Pel que fa a indústria, com saben a les
ordres hem establert uns incentius a la creació de lloc de treball
i a la conversió de llocs de treball temporal en fix. Bé això ens
permet tenir unes dades objectives del lloc de feina que s’han
creat amb aquestes ajudes, perquè les empreses han de
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justificar amb les altes a la Seguretat Social que efectivament
creen llocs de feina.

Bé les dades que tenim són que al conjunt de les Illes
Balears, només amb les ajudes a promoció industrial, sense
tenir en compte comerç i artesania, només activitat industrial
s’han creat 749 llocs de treball fixes i 140 temporals, la meitat
dels quals aproximadament i això crec que és una dada molt
positiva, dins Objectiu 2, és a dir, d’aquests 900 llocs de treball
pràcticament, entorn als 450 s’han creat dins Objectiu 2 i el que
és més important, són llocs de treball que no s’han creat dins
serveis, ni dins turisme, sinó que s’han creat dins sectors
industrials, això ho tenim tabulat per comarques, fins i tot per
municipis i també per sectors econòmics, de tal manera que
també els puc dir quins sectors econòmics són els que han
invertit més en modernització, promoció dels seus productes,
disseny, etcètera.

El primer sector inversor ha estat paper i arts gràfiques, ha
invertit 2.266 milions de pessetes, bé ho ha invertit per demanar
subvencions aquí hi pot haver empreses que han invertit i que
ho desconeixem perquè no ens han demanat ajudes, però això
demostra que aquest sector ha d’estar constantment renovant,
perquè el tema de maquinària, processos informàtics
evolucionen d’una manera frenètica i és un sector que
necessita molta inversió, però immediatament vénen quatre
sectors, dels quals jo estic molt satisfet, perquè són quatre dels
sectors que consideram estratègics. El sector del calçat ha
invertit 1.585 milions de pessetes, el sector d’alimentació i
begudes 989 milions de pessetes, per tant, aquí tenim que el
sector agroalimentari és un sector que inverteix d’una manera
molt satisfactòria en aquest moment. El sector de la fusta i el
moble ha invertit 743 milions de pessetes i el sector de joieria i
bijuteria ha invertit 403 milions de pessetes. És a dir, s’observa
un dinamisme dins els sectors industrials i sobretot dins
sectors industrials tradicionals o que aquest Govern considera
estratègics, especialment el sector d’alimentació i begudes, allà
on és molt important fomentar la creació d’indústries de
transformació de productes.

Quines dificultats existeixen en aquest moment per al
creixement de l’activitat industrial? Bé una fagocitació per altres
sectors com el turístic i el de la construcció que absorbeixen la
mà d’obra, avui les empreses podrien créixer i crear molts més
llocs de feina dins el sector industrial, però hi ha una escassesa
de mà d’obra, especialment de mà d’obra qualificada que
impedeix el creixement. Si vostès observen, també hauran
tengut les dades de l’augment de les exportacions,
especialment dins el sector del calçat, de la fusta i el moble i
això ens indica que hi ha un bon moment per als sectors
industrials de les Illes Balears, això ens pot permetre complir un
objectiu que crec que tots compartim i és diversificar més
l’economia de les Illes Balears, però el creixement exagerat del
sector turístic i del sector de la construcció ha suposat un
obstacle per al creixement econòmic del sector especialment
industrial.

Bé haurem de veure la situació internacional com influeix
especialment damunt les exportacions, he de dir que el mercat
d’Estats Units era uns dels mercats que creixia més en els

darrers temps, el sector del calçat dins l’any 2000 va augmentar,
crec recordar un 46% les exportacions cap Estats Units, el
sector de la bijuteria també començava a entrar als Estats Units
i hem de veure com evolucionarà tot aquest tema.

Bé aquesta és un poc la informació que els dono, esper que
no em plantegin un qüestionari excessivament tècnic avui que
no he pogut venir assistit ni pel director general, ni pel cap del
servei que gestiona aquest tema. Crec que no els interessen
aspectes massa tècnics que els ho podem remetre via solAlicitud
de documentació i esper les seves aportacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Procedeix ara la
suspensió de la comissió per un temps de 10 minuts.

Reprenem la sessió. Per tal de formular les preguntes i les
observacions que consideri oportunes té la paraula el Sr.
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, que és l’autor de la
iniciativa.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Abans de res crec que val la pena fer
constar que l’escrit de solAlicitud de compareixença presentat
per aquest grup, va ser dia 23 de febrer d’enguany, ha passat
algun temps, temps prudencial perquè tots puguem meditar i fer
la feina que els tocava fer, perquè si estam a finals del mes de
setembre, han passat prou mesos per dues coses. Primer hem
de començar fent una autocrítica que el Parlament hagués
pogut fer més via, però també crec que el Govern i el seu
Vicepresident que avui ens honra amb la seva visita, hagués
demanat també i hagués vengut abans, perquè jo crec que
parlar sobre el contingut del nou programa operatiu
corresponent a l’Objectiu 2 i el grau d’execució fins el moment
de la compareixença era prou important, sobretot el primer, que
és d’allò que menys ha parlat, és el contingut del Programa
operatiu 2000-2006 corresponent a l’Objectiu 2.

Nosaltres havíem demanat aquesta compareixença confiant
que tendríem documentació i informació detallada de com ha
quedat aprovat aquest Docup i tenir coneixement directe de
com estaven les coses, ha parlat més d’execució i no té massa
importància, entre altres raons perquè esperam rebre aquesta
documentació i esperam que en properes compareixences el Sr.
Vicepresident ens informi sobre aquest contingut. Hem de dir
que de la informació que ens ha donat, primer de tot estam
contents veient que s’ha tancat l’anterior programa, el 1994-
2000, que ha tengut una bona execució un 104% d’execució ja
consolidat, per tant, vol dir que no només va haver-hi un
interès gran per part dels sectors socials i empresarials
d’aquesta comunitat, no només va haver-hi un esforç inversor
important del sector privat, també d’alguna manera hi va haver
una gestió decidida per part del Govern corresponent d’aquella
època i esperam que quan puguem tancar l’any 2006 aquest
programa puguem dir el mateix i el seu nivell de compliment,
encara sigui més gran. 
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De totes maneres i entrant en qüestions que ens ha explicat
el Sr. Vicepresident, hi ha una qüestió que m’agradaria aclarir.
Parla de nivell de compromís, m’agradaria saber exactament en
què consisteix aquesta expressió? Qui més qui manco ha estat
a l’Administració i tècnicament si es vol, una simple reserva de
crèdit, per tant, una previsió ja serveix per dir que és un
compromís, si això és així ens trobam que les quantitats que ens
ha aportat, poden ser certes o poder ser inexactes, a causa que
l’àmbit d’aquest compromís pot ser real o pot ser simplement
figurat, però això ens agradaria que ens aclarís exactament en
què consisteix?

Una altra qüestió genèrica, és que veim un compliment molt
irregular i ara entraré a comentar-ho més detalladament, però
que els percentatges que s’atribueixen, clar si s’afecten als
altres anys va bé, però si feim els números una mica reals, el
compromís exacte que estableix la senda, els compromisos que
s’han adoptat, o la diferència entre els compromisos teòrics que
és la senda de Berlín i els que atribuïm seran només del 100%,
per exemple el primer cas podrien ser els recursos hídrics que
ens excedim 280 punts, si acceptam només el 100% d’aquest
any i feim la mitja del 100% de cada eix d’aquest any ens trobam
que l’execució de la zona permanent a nivell global no seria un
100%, seria un 63%, descomptant els accessos d’aquestes
línies que ja li he dit que són relativament irregulars, perquè per
exemple en tenim una a l’Eix 2, el compromís podríem dir que és
irregular perquè és tan excessiu, motivat per temes que ara
comentarem, però que no ens quadra els percentatges reals
d’execució, per tant, ens trobam que a l’any 2000 a nivell
general només hi ha un compromís d’un 63%. A la zona
transitòria, el mateix any, a nivell global ens trobam amb un
compromís, fent els comptes com els explicava, d’un 35,42% i
l’any 2001, a la zona permanent a nivell global estaríem en un 60
enlloc d’un 84 i a la zona transitòria no discutim, zero. Clar això
com observació general.

El que estic veient és que parlam que la millora de la
competitivitat i l’ocupació és una execució que no és dolenta,
sempre i quan tenguem clars en què consisteixen aquests
nivells de compromisos, hi ha una cosa que crec que
desquadrarà els percentatges a l’hora de la veritat i és que
vostè deia que algunes línies d’ajudes encara estan obertes,
això significa que no s’executaran enguany i per tant, no es
podran comptabilitzar les execucions dins enguany i, per tant,
els percentatges mai no seran reals, és a dir, enguany vostè
tendrà molts de compromisos que no haurà executat i els haurà
d’imputar a l’execució de l’any que ve.

Per tant, no ens podrà dar unes quantitats exactes, a part
que hi ha una qüestió, i és en tot, és a dir, a nosaltres ens
agradaria saber no només el compromís que tenim, o els
compromisos que té el Govern, sinó allí on s’han tancat, com és
l’any 2000, saber les execucions reals, que és aquí quan podrem
parlar realment de quina ha estat l’efectivitat d’aquestes ajudes
o d’aquestes línies, o d’aquests eixos de l’objectiu, no? Per
exemple, en ser el juny podríem saber ja perfectament quina ha
estat l’execució del pressupost o del previst per a l’any 2000. És
evident que aquestes ajudes tenen un termini d’execució, tenen
un termini de justificació, i la conselleria llavors també té un
termini, que sempre tothom troba molt llarg, per pagar.

Hi ha també una qüestió, i és que aquí parlam de
compromisos però no hem parlat de sectors, i seria important
saber aquest nivell de compromís i també, com li deia,
d’execució real, per sectors: com està el sector primari, com està
el comerç, com està la indústria, etc., que no ho tenim i, per tant,
tampoc ens deixa veure bé el que s’ha estat executant.

Una qüestió sobre l’Eix 2. He sentit que deia estava
gestionat per la Conselleria de Medi Ambient, i que era tema
degut a la sequera. Si això és així, no afecta per a res?, o,
d’aquests sous compromesos, no hi ha res de despesa agrària?
Pregunt; no? Segona: m’agradaria saber tants de compromisos
en aquests dos anys per al tema de la sequera en què s’han
convertit perquè, clar, aquí sí que deuen ser compromisos,
perquè inversions reals ni l’any passat ni enguany coneixem
que puguin destacar-se.

En l’Eix 4 jo crec que comunicació no és només transport, és
a dir, jo crec que està bé que dediquem una part important
d’aquest eix al tren d’Inca a Manacor, però crec que també són
essencials per a la nostra comunitat les telecomunicacions, crec
que dins aquest àmbit el tema de noves tecnologies aplicades
tant a les telecomunicacions és essencial, i em pareix, i ho dic
amb molt de respecte i amb totes les reserves que siguin
possibles, però em pareix molt pobre aquest nivell d’execució.
Si se n’adona en un costat estam a uns cent i busques de
compromís, no d’execució, i a l’altre passam a un 33%.

I allí on em pareix quasi quasi lamentable és el tema de
desenvolupament local i urbà. Home, l’any 2000, un 14,35%
d’execució, l’any passat. La veritat és que dóna molt a pensar
sobre la relació, sobre la comunicació que el Govern té amb els
ens locals, diguem-los ajuntaments, diguem-los consell insular.
Jo record que, no sé si va ser l’any 99, finals del 99, o l’any
2000, principis del 2000, que es va demanar a les entitats locals
que fessin una previsió d’inversions precisament per dur
endavant aquest eix, i ja li ho dic, ni tan sols a nivell de
compromís tenim una execució acceptable. Ja no li parl de
l’execució real de les obres que..., o sigui, de les inversions o de
la despesa compromesa realment per a un projecte determinat
encara que estigui pendent, si tant vol, de justificació o que
estigui pendent de l’ordre de pagament, ja no parl dels que
estiguin fins i tot pagats.

Però, clar, si dins la zona global ens n’anam a l’any 2001
encara és pitjor, vull dir que amb aquest eix de
desenvolupament local i urbà, zero, res, i estam a finals de
setembre. Jo puc entendre que els dos primers mesos que els
dos primers mesos hi hagi dificultats per ajustar pressupostos,
pel que es vulgui, per treure la normativa per obrir les línies
d’ajudes, però que el mes de setembre encara no tenguem el
decret o l’ordre de la conselleria per treure aquestes ajudes, això
significa que enguany, quan s’hagi tret l’ordre, s’hagi publicat,
hagin tengut els terminis corresponents els ajuntaments,
estarem en les dates de Nadal, i en les dates de Nadal no crec
que els ajuntaments tenguin temps de presentar tots els
projectes que els fan falta.

És a dir, jo crec que correm un risc importantíssim de perdre
un any, pràcticament un any, amb aquesta línia, i tenint en
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compte que la de l’any passat només s’ha executat el
compromís, insistesc, i no l’execució real, un 14%, idò veurem
si al cap de sis anys continuam com estam, a part del perjudici,
perquè evidentment tot aquest tipus d’inversió requereix un
esforç importantíssim per als municipis i també per als consells,
i per tant era molt important precisament pitjar aquests dos
primers anys perquè els ajuntaments puguin executar aquestes
obres, puguin executar aquests projectes que es vulguin dur
endavant.

Crec que en aquest cas no podem dir que sigui en absolut
gens positiu. Els comentaris que feia respecte a l’any 2000 de
l’Eix número 2, els hi faig també respecte al 2001, i aquest
creixement tan important, que en parla, que és només per a la
sequera, si només es dedica o si només és desenvolupament
hidrològic és una cosa; si del que parlam és d’agrari n’és una
altra i s’hauria d’aclarir, a part que també és el mateix sistema
que el 2001. Ens trobam que no hi ha una divisió per sectors,
desconeixem per complet com ha anat a cada sector, i no sabem
la despesa real. A part del fet que, per exemp le, les notícies que
nosaltres tenim és que en aquest moment s’han perdut unes
bones oportunitats, com és que durant el primer anys es
poguessin presentar ajudes, i jo record que a causa precisament
al retard de l’aprovació dels (...) de Balears i d’algunes
comunitats autonòmiques més, nosaltres hem anat dels darrers,
nosaltres desgraciadament hem anat dels darrers, i l’abril va
sortir una normativa europea que permetia ja assenyalar les
ajudes, els costos elegibles amb les ajudes, però era necessari
que aquesta normativa europea es transposàs, es tragués la
corresponent norma, sigui decret, sigui ordre de la conselleria,
per poder habilitar i que els beneficiaris poguessin solAlicitar
aquestes ajudes i poguessin designar els costos elegibles. El
fet és que fins després de molt passat l’estiu, quan ja es va (...)
definitivament, no es va treure aquesta norma. Per tant
perderen, per desgràcia, els nostres beneficiaris, és a dir, els
ciutadans de les Illes Balears perderen una oportunitat d’or per
poder posar en marxa aquest pla.

Jo, Sr. Conseller, crec que no hem de tirar les campanes al
vol, crec que hem perdut una miqueta de temps, que aquestes
dificultats s’haurien d’haver superat amb una millora de la
gestió i crec que no s’ha fet. No vol dir que d’ara endavant no
es pugui fer, no vol dir que no puguem millorar, però crec que
aquests desequilibris en la despesa, aquestes acumulacions en
els primers anys dificultaran d’una manera important l’execució
a final d’any. Si nosaltres augmentam molt els percentatges de
compromisos enguany significarà que el que ens passem
enguany ho haurem de llevar de l’any que ve, de l’altre o de
l’altre, d’algun sortirà, i ens podem trobar que ara tot són flors
i violes i que dins un parell d’anys no sigui tant.

Per tant, jo, quant a la postura o a l’opinió positiva que li
mereixia aquesta execució jo tenc els meus dubtes.

Per altra banda li voldria comentar que quan parlava dels
aspectes positius i parlava de les indústries que eren...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí, acab de seguida, Sr. President. ...que eren les
indústries més dinàmiques o les que més invertien, li puc dir
que no ha canviat res en els darrers cinc o sis anys. Arts
gràfiques jo record que fa tres o quatre anys una sola empresa
va invertir mil i busques de milions de pessetes, vol dir que
estam en la mateixa situació. L’indústria agroalimentària ha estat
sempre una de les indústries que més inversió ha tengut, a
pesar d’estar com estam i que jo coincidesc amb vostè
completament en què és absolutament necessari que aquest
sector encara estigui més potenciat perquè es redreci d’alguna
manera no només la indústria, sinó també el sector primari.

I dir-li finalment, Sr. Conseller, que els problemes que té la
indústria, els té l’agricultura i els té el comerç respecte al
turisme. Això els hem tengut sempre, i és una qüestió
absolutament tradicional i és un problema que vostè es troba de
fa dos anys però que els empresaris, sindicats i treballadors es
t roben de fa molts més anys. El turisme, per bé o per mal, est à
absorbint bona part de la mà d’obra, no només per la
qualificació, sinó també pels avantatges laborals, és a dir, un
senyor treballa una sèrie de mesos, té dret a l’atur, té una sèrie
de compensacions que un senyor que ha de treballar tot l’any
potser no té, i no li parl ja dels pagesos que no tenen cap
d’aquests avantatges. Per tant, el problema no és un problema
sobrevengut, no és un problema que ens passi ara, no és una
qüestió que hagi sortit per generació espontània, sinó que ve
de l’estructura econòmica d’aquest país, i que valdria la pena
que entre tots ho poguéssim treure millor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per part del Grup Socialista té
la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair la presència aquí i les
explicacions, sobretot, del Govern, del Sr. Sampol, sobre un
tema del qual ja vàrem tenir -ho vull recordar- l’oportunitat de
parlar ara fa una mica més d’un any, encara estàvem en fase de
negociacions, però sí que ja vàrem tenir un avanç. Vostè
parlava i tot d’aquest fase de diagnosi en què ens trobàvem
quan vàrem tenir aquesta compareixença el mes de març de
l’any passat. Parlava sobretot d’un tema que està en el fons de
tot el que és un poc el model econòmic i, per tant, les
actuacions d’aquest govern. Vostè es referia sobretot en
aquesta compareixença al creixement econòmic de les nostres
illes, però també a tots aquests desequilibris socials,
econòmics, mediambientals, que s’havien de tenir en compte;
per tant, a les actuacions i les propostes que duien en aquest
objectiu 2.

És per això que entenem que les actuacions que han d’anar
en aquest programa operatiu han d’anar en aquest sentit d’anar
corregint aquests desequilibris que ens trobam a les nostres
illes, i entenc que, per tant, aquests eixos prioritaris s’han
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d’anar complint, aquests compromisos de millora de la nostra
situació social, econòmica i mediambiental.

Centrant-nos sobretot en aquesta zona denominada
permanent, aquest mapa que es va acordar ja per la Comissió
Europea el mes de març també de l’any passat, en relació a l’Eix
1, la millora de la competitivitat i l’ocupació, que absorbeix una
part important de l’ajuda, vostè ha parlat sobretot de
compromisos significatius amb aquest eix, un 85%, un 86%, i
per tant són xifres també significatives. Vostè ha parlat de la
modernització de les empreses i, per tant, aquest suport
empresarial i finançament de la promoció exterior amb aquesta
gestió empresarial. Seria important, i sense voler entrar en els
detalls que vostè ha comentat que en tot cas ens aportaria més
documentació, seria interessant conèixer quins poden ser els
projectes més significatius amb què ens hem mogut per a l’any
passat i potser quins són aquests compromisos de cara al 2001,
de cara a enguany. En relació a aquestes xifres ens movem en
xifres significatives. L’any passat, si ho traslladam en pessetes,
que encara anam en la idea de pessetes, serien 2.600 milions de
pessetes, aproximadament, no?

L’Eix 2 vostè s’ha centrat en el fet que avançam el període,
sobretot en temes d’aigua. També és important aquest
compromís, estam parlant d’uns 1.400 milions de pessetes per
a l’any 2000 i 1.100 milions de pessetes per a l’any 2001. Per
tant, xifres significatives, sobretot importants per cobrir no sols
-entenem- aquesta sequera meteorològica, sinó també aquesta
sequera invasora -entenem- del Govern espanyol; recordem que
el conveni famós del 99 encara no hem vist signat, i recordem
també que en matèria de fons de cohesió les peticions del
Ministeri d’Hisenda varen ser totalment negatives en aquest
sentit cap a Europa. Per tant, un poc també dins aquest 2 potser
que ho comentàssim i, si no, aportar documentació, ens pot
enviar quines són les inversions més significatives que estan
compromeses o en tot cas executades.

Amb l’Eix 3 ja vàrem insistir en aquesta compareixença a què
fet menció i a la qual vostè també s’ha referit, és el foment de la
investigació i la tecnologia i la innovació. Vostè no ens ha
pogut aportar cap informació i és un tema que preocupa
especialment al Grup Parlamentari Socialista; vostè ha parlat
sobretot també del fet que ha fet propostes al ministeri sense
haver obtengut resposta. Fa pocs dies sentíem parlar al
conseller d’Innovació i Energia, Sr. Villalonga, del retard
històric de la nostra comunitat, històric, en aquest tema de
recerca i desenvolupament, però també és compartit, teníem la
ministra de Ciència i Tecnologia, la ministra Sra. Birulés, que
també deia i talment va reconèixer el baix nivell de Balears en
tema d’inversió en recerca i desenvolupament. A posta jo un
poc volia fer especial menció a un tema que entenem que a la
nostra comunitat du un retard important i, sobretot, per un tema
que representa futur, representa situar-nos molt millor respecte
al futur, i record que vostè va parlar de xifres importants, en
aquesta compareixença, al voltant dels 5.000 milions, si no ho
record malament. Per tant són xifres que significarien un avanç
important en aquest tema de recerca i desenvolupament per a
les Illes Balears i, sobretot, pel que fa també a difuminar per
sectors, perquè no sols invertim..., és una comunitat que ha
invertit poc en aquests temes, sinó que a més estan molt

concentrats, entenem, i així s’ha reconegut, a la universitat. Per
tant, allò que fa falta i és important és també incentivar les
empreses perquè siguin capdavanteres en aquest tema, i
m’agradaria, per tant, saber no sols quines propostes ha fet al
ministeri, sinó també veure fins a quin punt hi ha un camí per
poder arribar a acords o prioritats conjuntes amb aquest eix de
foment de la investigació, aquest eix número 3.

Hi ha hagut més dificultats, vostè ha explicat, amb aquests
eixos 4, 5 i 6, i que potser vénen més retardades. Vostè ha fet
menció al fet que queda pendent un poc el tren de Manacor,
Inca-Manacor, però també hem de recordar que mentre no hi va
haver inversions la legislatura passada en millora de les
estacions de tren, ara sí ja s’ha començat; per tant, m’agradaria
saber si també encaixen per aquí les peticions de molts
d’ajuntaments per on passava l’antiga via del tren. A Manacor
ja s’ha començat, Artà..., a veure si ja les mateixes estacions
s’han recuperat, s’ha començat la rehabilitació i si van
encaminades per aquí. En tot cas més preocupants serien
aquestes dificultats que ha tengut, com deia, amb les
convocatòries amb els ajuntaments, l’administració local, i
també amb els consells, per augmentar, anar augmentant i
cobrint, per tant, compromisos i execució d’aquests altres tres
eixos, 4, 5 i 6, amb els ajuntaments.

En aquesta zona transitòria sí que hi ha compromisos per al
2000, en aquesta zona de Marratxí, Calvià, Eivissa capital i
Pollença, uns 500 milions de pessetes aproximadament. Potser
ens pot parlar de quins són els projectes més significatius; més
preocupant seria que encara no hi hagi compromisos per a
aquests 450 milions de pessetes i que vostè potser ens pot
justificar una miqueta més les converses o quins són els
compromisos o l’inici de negociacions per cobrir importants
amb aquests ajuntaments que ara no entrarien ja en l’Objectiu
2.

Ja per acabar, vostè insistia sobretot en la importància de la
inversió induïda, que du tot aquest volum important
d’inversions, però també en un tema important que és també
l’increment d’ocupació. Jo li afegiria un altre punt, i és sobretot
els incentius que poden tenir les nostres empreses i sobretot en
allò que vostè ha parlat, la diversificació, aquests sectors que
han participat de forma important, de paper i arts gràfiques,
calçat, alimentació, fusta i mobles, joieria..., són sectors
importants industrials, industrialment, i allò que pot jugar un
paper important és incentivar aquesta diversificació de la nostra
economia i, per tant, no sols hem de parlar d’inversió, no sols
hem de parlar d’augment d’ocupació, sinó també què és el que
representa Europa, realment, o per a nosaltres participar amb
Europa són aquests incentius quant a planificació i quant a
presentació de projectes.

Per tant ja vull acabar i no vull allargar més, agrair les
explicacions i, per tant, sobretot conèixer més de prop aquests
projectes que s’incorporen, que són significatius a les nostres
illes. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Amer. Per contestar té la paraula el
conseller d’Economia, Comerç i Indústria, Sr. Sampol.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Bé, quant al retard de la compareixença, el Govern
compareix quan ens convoquen, i de totes maneres crec que en
el tema d’Objectiu 2, o per iniciativa pròpia o dels grups
parlamentaris, és la tercera vegada que en parlam. I vull fer una
observació, i és que el complement de programa encara no està
aprovat. Hem estat no sé si la segona o la tercera de les darreres
comunitats en aprovació del document únic de programació,
però li puc assegurar que no per causes imputables al Govern,
sinó perquè ens posaren en aquest número a l’hora de
l’aprovació, i fins i tot li he de dir que hem rebut felicitacions
per part de funcionaris de la Comissió pel detall i per la redacció
del programa. Fins i tot avui, com li deia, el director general
d’Economia em deia que la gent hi va peix, en aquestes
reunions.

És a dir, que nosaltres ja tenim dues certificacions per valor
de més de 5.000 milions de pessetes i una tercera que es
presentarà aquests dies, i la majoria de comunitats autònomes
encara no han justificat res, no han justificat ni una pesseta; per
què?, perquè hi ha hagut una incertesa i sobretot per part del
ministeri, al qual va retardar molt tot el tema el fet d’haver-hi
eleccions generals, hi va haver un impas de pràcticament sis
mesos, amb uns canvis de quadres dins el ministeri, fins i tot es
canviaren direccions generals de ministeri, i això va provocar
que durant mesos li puc dir que no teníem interlocutors, llevat
dels funcionaris de la Comissió, però per part de l’Estat
espanyol... Jo comprenc les dificultats que provoca sortir
d’unes eleccions i crear equips nous, però no tot aquest retard,
ni molt manco, és imputable al Govern de les Illes Balears ni als
altres governs de les comunitats autònomes.

Aleshores, quan vostès varen presentar aquesta solAlicitud
encara no estava aprovat definitivament el Docup, tot era
provisional, i encara té una certa provisionalitat, sobretot pel
que fa a l’Eix 5. Mirin, dins l’Eix 1 sabem que no hi haurà
modificacions, perquè hi ha..., la descripció de les mesures està
acceptada; ara, dins l’Eix 5 és molt més complicat perquè ara
estam en una fase d’elaboració de fitxes que han de
desenvolupar cadascuna de les mesures dels distints eixos.
Clar, dins l’Eix 5 hi ha dos tipus d’obra pública, és a dir, la que
no requereix una convocatòria pública perquè és una obra o bé
de caràcter insular o de caràcter comarcal, com podria ser el
recinte firal de Maó, o un centre artesanal a Eivissa, és a dir,
que és absurd fer una convocatòria pública a Eivissa quan hi
ha un únic ajuntament dins zona transitòria, em referesc a la
zona transitòria. El que passa és que, aquesta fitxa, ens l’han
d’aprovar. Clar, jo aventurar-me que els ajuntaments contractin
aquestes obres sense tenir les fitxes aprovades, m’hauran de
reconèixer que seria un tant temerari, perquè en tot cas llavors
no podríem deixar a l’estacada els ajuntaments i això significaria
per al Govern haver de cofinançar el 50% que ve de la Unió
Europea, i això provocaria un trasbals pressupostari.

Aleshores bàsicament aquest és el motiu que ha dificultat
o que ens ha fet ser prudents a l’hora de fer una convocatòria
pública per a l’Eix 5 o, fins i tot, dir als ajuntaments o als
consells insulars que contractin aquelles obres que no
necessitaran una convocatòria pública perquè senzillament la
fitxa no està aprovada, i sense que la fitxa estigui aprovada o,
com a mínim, que ens donin garanties que allò ja anirà a missa,
no m’aventuraré a fer una convocatòria pública. Supòs que ho
han d’entendre.

Bé, a què ens referim quan parlam de compromès? A dues
qüestions. En el cas d’inversions que fa l’empresa privada, ens
referim a despesa aprovada per la Junta Avaluadora i notificada
a l’empresa; és a dir, que una vegada que la Junta Avaluadora
ha aprovat la subvenció, en aquest moment es fa..., no sé què
li diuen comptablement, però es fa la reserva de crèdit i aquell
crèdit queda compromès, que després tenim dos exercicis per
justificar davant la Unió Europea. Naturalment que les empreses
hauran de complir els terminis que determina l’ordre, tot i que
en circumstàncies excepcionals motivades les empreses poden
demanar una pròrroga per justificar la inversió i normalment
se’ls concedeix aquesta pròrroga.

L’altre nivell de compromís es refereix a despesa
contractada si és una obra pública. Per exemple, el que tenim
compromès dins l’Eix 5 correspon tot a actuacions de la
Direcció General de Comerç, regulades per les ordres de
Comerç; aleshores també feim la reserva quan ha passat per
Junta Avaluadora i llavors hi ha una fase més, quan els
ajuntaments contracten l’obra, però també ho passam per
juntes avaluadores, feim la reserva de crèdit, quan l’ajuntament
contracta ens ho notifica i ja ve la següent fase, no només
compromès sinó també contractat, i després queda la
justificació final, que és amb les factures.

Dins el 2002, per tant, hi haurà un grau important d’execució
de l’Eix 4 i l’Eix 5. Dins l’Eix 4, per què s’ha concentrat més en
actuacions ferroviàries i no en altres mesures que preveu l’eix?
Bé, jo li deia que és perquè coincidirà, si tot va bé, amb
l’execució del tram Inca-Manacor i, a la vegada, ja s’emprendran
totes les obres que entren dins el document únic de
programació, que bàsicament es refereixen al manteniment de
l’entorn ferroviari. Aleshores dins el 2002 el que és aquesta
mesura pràcticament quedarà gastada, i després en futurs
exercicis s’aniran gastant les altres mesures. És un tema, si
volen, d’economia d’escala per aprofitar que es fa una gran
obra pública per anar fent totes les obres relacionades amb
aquesta obra.

Els podem enviar una relació de projectes compromesos,
tant en el que és l’Eix 4 com l’Eix 2. Jo en prendré nota; de totes
maneres saben que amb una solAlicitud de documentació els ho
hem d’enviar, però especialment del que ja està compromès, si
els pareix de l’Eix 2 i l’Eix 4, també del que hagi de l’Eix 5, els
podem enviar una relació d’obres amb la descripció de l’obra i
la inversió programada, tant en obres hidràuliques com en
obres que tenguin relació amb obres ferroviàries, com la resta
de l’Eix 5.
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Per què la concentració especialment en obres hidràuliques?
Bé, jo ja els ho vaig anunciar el primer dia, quan encara el
document encara estava en tramitació, que férem consultes amb
les autoritats espanyoles i comunitàries i se’ns va autoritzar a
fer aquesta concentració de desp esa. Què s’ha cofinançat
aquí?, sobretot consorcis amb corporacions locals per a
proveïment d’aigua en un moment de sequera i potser que
algunes obres de depuració terciària... Ara no he duit la relació,
però vaja, el compromís és d’enviar-los la relació d’obres
immediatament.

I amb el tema de l’Eix 5, ja els ho he dit al principi, jo confiï
que tot d’una que tenguem garanties que les distintes fitxes
estan aprovades, puguem fer una convocatòria pública. Quin
ha estat el procediment?

Efectivament, una primera consulta a tots els agents socials,
però pel que fa a l’Eix 5 als ajuntaments i consells per saber
quines obres eren prioritàries; bé, s’ha de dir que els
ajuntaments enviaren una carta als Reis i, com es pot imaginar,
algunes de les obres solAlicitades clarament ja es descarten
perquè no entren dins les mesures del document únic de
programació, de les altres s’haurà de veure una prioritat. Ara,
crec que la convocatòria pública, primer, és una exigència de la
Unió Europea, en aquells aspectes on hi ha d’haver una lliure
concurrència, i després, l’ordre ajustarà les determinacions del
document únic de programació. És a dir que donarà unes
pautes de prioritat i sobretot, i aquest ha estat un dels criteris
de la comissió, donant prioritat a aquells projectes que tenguin
un àmbit insular o fins i tot comarcal.

És a dir, el que no vol la comissió de cap manera és que l’Eix
5 sigui una repartidora, sinó que els projectes, encara que
siguin projectes municipals, tenguin relació amb un
desenvolupament comarcal o insular o de tot el territori
Objectiu 2. Per exemple, saben que vàrem haver de fer una
convocatòria molt urgent per acabar d’executar el que quedava
del període 94-99, quan va entrar el Govern, que vàrem prendre
possessió, es pot dir el mes d’agost, em sembla que quedava
un 40% per executar; i vàrem fer una convocatòria urgent als
ajuntaments per fer centres de formació, 600 milions de
pessetes es destinaren als centres de formació del Raiguer.

Idò, aquests tipus de projectes són els que agraden a la
comissió, és a dir, projectes que són municipals però que estan
integrats dins una actuació de caràcter comarcal integrada i
dins un programa que, en aquest cas, era facilitar la formació
dels treballadors dins una zona que era una zona eminentment
industrial i que ara necessita una reindustrialització.

Aleshores, per on aniran aquestes convocatòries i a què
s’haurien d’adaptar els projectes municipals? Bé, per una part
hi haurà una mesura que serà els centres de formació
professional que entra, per exemple, dins l’eix 5.9 i agències de
desenvolupament local; llavors hi ha rehabilitació i equipament
de zones urbanes, aquí hi encaixam les actuacions de
dinamització de zones comercials, perquè tots aquests projectes
de desenvolupament, encara que siguin de conservació i
rehabilitació de patrimoni, han d’estar orientats cap al
desenvolupament local del municipi o de la comarca i, en

definitiva, seran per fomentar centres d’artesania, punts de
venda de productes locals o reutilització d’edificis industrials,
és a dir que a la vegada que restauram i recuperam un patrimoni
històric i artístic i cultural el reconvertim per a museus, per a
promoció de productes, etcètera.

En definitiva, és cert que no estic, ni molt manco, satisfet del
grau d’execució i sé les dificultats que tenim, que hem tengut
per començar a caminar. De totes maneres, insistesc, el més
complicat és l’Eix 1; perquè l’Eix 5, vàrem demostrar, a finals de
l’any 99, que amb dos mesos vàrem ésser capaços de contractar
600 milions de pessetes. És a dir, quan als ajuntaments els dius,
mira, hi ha això, és relativament fàcil, amb un període de temps
curt, executar una part important del programa. Allà on és més
complicat és dins l’Eix 1 i que hi ha una part important, quasi el
40% del pressupost, i hi ha un grau d’execució crec que elevat.

De totes maneres, i també pas a contestar part de les
observacions de la Sra. Amer, hem de tenir en compte que a
l’any 2003 tendrem possibilitats de reprogramar; és a dir que,
per exemple, jo feia referència que em preocupava el baix nivell
d’execució de l’Eix 1 dins la zona transitòria, dins aquests
quatre municipis. I això és una cosa que el Govern pot fer, pot
intensificar campanyes publicitàries, arribar més directament a
les empreses, però al final, si les empreses no presenten
solAlicituds, no hi ha execució; i és aquí quan hauríem de
solAlicitar que els romanents de l’Eix 1 dins la zona transitòria es
poguessin destinar a altres tipus d’actuacions.

És a dir, insistesc, l’any 2002 es tancarà aquesta primera part
del període, tendrem temps de justificar la despesa del 2001 fins
al final del 2003 i la despesa del 2002 fins a finals del 2004. Però
tancarem el que serà el compromís a 31 de desembre del 2002 i
serà el moment de reprogramar tots els temes que ens hagin
quedat pendents.

Bé, la Sra. Amer, el mateix, rebran les obres cofinançades,
tant de l’Eix 2 com de l’Eix 4 i el 5 que tenguem.

Quant a l’Eix 3, efectivament, suposa quasi 5.000 milions
d’ajuda europea, són 10.000, 9.000 i busques, quasi 10.000
milions de pessetes entre el tram europeu i el tram estatal. Si
miren dins el cd-rom veuran com, clarament, la programació,
l’execució i la cofinançació corresponen a l’Estat central, a
l’administració central; i el Govern de les Illes Balears no hi hem
posat ni una coma, és a dir, és un tram que vàrem deixar en
blanc i el va omplir el ministeri. Per tant, aquests 10.000 milions
de pessetes amb els set anys, 5.000 corresponen a la Unió
Europea i 5.000 a l’Estat espanyol. Ara, el que és preocupant és
que aquests dos anys el Govern espanyol no havia
pressupostat res i que això és preocupant. I no només això,
sinó que, per exemple, quan la Universitat ha presentat
programes li han dit que hauria de treure finançament del
Govern de les Illes Balears, això no és el que està programat.

Insistim, des del Govern de les Illes Balears podem
participar, volem intentar cofinançar alguns dels projectes de
l’Eix 3, però sempre que se’ns deixi elegir prioritats; i dins
aquest eix, no només hi ha innovació i investigació, també hi ha
la reserva per finançar l’Institut de Comerç Exterior, l’Icex,
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també comptabilitzaran despesa dins l’Eix 3. Per exemple, al
vicepresident del consell d’administració de l’Icex li vaig
proposar cofinançar accions conjuntes de promoció exterior,
juntament amb les cambres de comerç; inicialment ell ho va
veure amb bons ulls, però al final no hem arribar a concretar res
encara, però jo crec que seria molt important que nosaltres,
pagant un 25%, poguéssim destinar un 75% a les accions que
consideram prioritàries, és a dir, no ens negam a entrar a
confinançar part; ara, no pagar per uns projectes i per uns
programes que ha definit una altra administració, això crec que
ho han d’entendre.

I efectivament, crec que, precisament, l’objectiu, la filosofia
que ha inspirat tot el document únic de programació és intentar
diversificar l’economia de les Illes Balears i especialment
promocionant els sectors industrials i el sector primari. I no és
un tema nou els problemes que ens trobam, el que passa és que
també ara vivim un cicle d’una expansió econòmica tan
important, especialment en el sector turístic i en el sector de la
construcció, que, especialment, hi ha hagut una absorció de mà
d’obra. No va passar així, als principis dels anys noranta, quan
una crisi econòmica provocava excedents de mà d’obra dins el
sector de la construcció i fins i tot el sector turístic va tenir
problemes. És a dir, el que vull dir és que, per una part intentam
consolidar uns sectors industrials i que sobretot tenguin una
perspectiva d’internacionalitzar les empreses de les Illes
Balears. Avui ja no només el nostre mercat és la Unió Europea
que, naturalment, les empreses han de tenir aquesta vocació de
ser empreses d’àmbit europeu, sinó que avui el mercat ja és
mundial. I una part important de les accions cofinançades amb
l’eix 1, precisament es destinen a cofinançar la
internacionalització de les empreses. I aquí actuam a tres
nivells, un són ajudes directes a empreses per sortir a l’exterior;
l’altre, convenis amb associacions d’empreses, com podrien ser
les associacions de calçat o les associacions de bijuteria, que,
a més a més, incentivam que les empreses hi vagin
colAlectivament, facin les accions d’una manera colAlectiva; i
tercer, la colAlaboració amb el Pla cameral, de cara a la promoció
exterior, que hi ha unes magnífiques relacions amb la Cambra de
Comerç, i crec que uns bons resultats amb l’exportació fins ara.
Sense oblidar el sector de l’artesania i el sector del comerç, que
també tenen un pes important, per exemple dins l’any 2000, del
2001 encara no tenim informació, però dins l’any 2000 es varen
tramitar 78 expedients d’ajudes a l’artesania que provocaren
una inversió de 156 milions de pessetes amb una subvenció de
60 milions.

Vull dir que això, naturalment pot millorar, però coneixent
l’estructura de les empreses artesanes de les Illes Balears que,
en el 90% dels casos és un artesà que fa la seva obra i la
comercialitza d’una manera molt directa, el fet que ja hi hagi una
inversió significa que aquest sector es mou. I dins el sector del
comerç, es tramitaran 536 expedients que suposaren 3.347
milions d’inversió amb una subvenció de 723 milions de
pessetes.

Bé, en definitiva, crec que compartiran aquests objectius
d’intentar diversificar l’economia i especialment dins l’Objectiu
2, que respon a comarques o a illes on el sector industrial
necessita una major potenciació, no han tengut les oportunitats

de desenvolupament econòmic. I amb aquesta perspectiva, és
a dir, coincidesc amb el Sr. Cardona que des de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria s’ha de donar una mà al sector
p rimari. I hauran vist com moltes d’aquestes actuacions,
especialment de foment de la indústria agroalimentària
l’absorbim des dels programes de promoció industrial; i
pràcticament, tot el que és promoció de productes
agroalimentaris també ho hem assumit des de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, descarregant un poc els
malmenats pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
-dic malmenats per aquestes plagues no sé si divines, però que
han assolat el sector primari- i per tant, intentam també donar
una mà a aquest sector.

Bé, no sé si he deixat res. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Cardona, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, procuraré, encara que sigui una promesa que llavors un
compleix mai, ajustar-me a aquests cinc minuts. Miri, Sr.
Sampol, bé, estic content que haguem aclarit algunes coses,
com per exemple el tema de la despesa compromesa. Clar, vostè
em parlava que amb l’Eix 1, per exemple, s’entenia com a
despesa compromesa la despesa aprovada per la junta
avaluadora; home, és el que li deia, és a dir, és el més ampli de
tots, la junta avaluadora no aprova una subvenció, la junta
avaluadora proposa la seva aprovació; després passa al
conseller o al director general, en funció de la quantia de l’ajuda
i de la delegació que hagi fet el conseller, i és quan hi ha la
resolució del conseller que la reserva ja és, si em deixa dir-ho
així, efectiva dins les categories que serveix de gestió
econòmica, cataloga les despeses públiques. Per tant, hi ha una
part important que està molt en l’aire, està molt en l’aire en el
sentit que li deia, jo record, per exemple, que les juntes
avaluadores a principis de l’any 99 o, si vol, l’abril del 99, va
deixar d’informar favorablement una sèrie d’ajudes la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria o les dues
conselleries ara separades, i que després les resolucions no
varen ser efectives, i per tant no es varen dur endavant. Aquell
crèdit que, en teoria, crec que era a la primera fase, que és fase
A, no es va dur endavant i no significa absolutament res; i en
canvi amb els seus comptes hagués sortit com a compromès.
Crec que les quantitats, doncs bé, són, tot i que li agraesc la
informació i que agraesc el que ens ha aportat, són una mica
etèries i no tenim una certesa que això sigui exactament, o amb
una aproximació més alta, com és quan hi ha la reserva, que és
fase R, jo no entenc tant d’economia com vostè, però vostè sap
de què li parl, que és quan el conseller ha firmat l’ajuda. I ja no
li dic quan parlam de les ordres de pagament.

Però, almenys jo considerava que si parlàvem de compromís
havia de ser a la fase de resolució, és a dir, quan el conseller o
l’autoritat corresponen ha compromès, ha autoritzat aquella
subvenció o aquella inversió, i per tant, ha compromès la
despesa. El mateix li dic de quan parlam de casos de l’Eix 5,
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també com si hi hagués una obra, quan aprova la junta
avaluadora o contracta l’ajuntament; quan ho té contractat
l’ajuntament podem dir que sí que hi ha un compromís, però
quan ho aprova la junta avaluadora estam a les mateixes de què
li parlava fa un moment.

I clar, amb l’execució de l’Eix 5, d’inversió local, home, ens
ha explicat molt bé una qüestió, quan es tracta, i a més li don la
raó en una qüestió, si no tenim clar que estigui aprovat el tipus
d’inversió, aquell que em diu que s’ha de treure a concurs o a
convocatòria pública, em pareix prudent i adequat no obrir cap
línia d’aquest tipus d’inversions, perquè ens podem endur un
ensurt; bé, hi ha el cas d’Eivissa o de Pollença que és un
ajuntament i que sap que serà adjudicat sempre al mateix. Bé, no
volem córrer riscs? No els hem de córrer, però hi ha l’altre tipus
d’inversió que no són inversions que s’hagin de treure a
concurs públic o a convocatòria pública, que amb aquests sí
que s’hagués pogut fer qualque cosa.

I jo trob que hi ha unes deficiències, perfectament
rectificables, per suposat, però que hi ha unes deficiències de
gestió en aquest sentit. De la mateixa manera que no estic
massa d’acord en què ha de ser problemàtic l’ajut; si no li
demanen ajudes, cregui’m, possiblement no sigui pel tema de
campanyes, perquè ja són prou conegudes d’anys enrera, que
van canviat de mica en mica, però que són prou conegudes i
que la gent sap que hi ha ajudes i si vostè va pel carrer, la gent
s’interessa, escolta, he de preguntar si hi ha subvencions o
ajudes per a tal o qual inversió; el problema podria ser, dic
p odria, perquè jo no tenc les dades que té vostès, podria ser
molt bé que les ajudes que es preveuen no siguin, precisament,
les que més ilAlusionin o interessin a les empreses del sector
concret que vulguem ajudar. Moltes vegades, la meva
experiència, és que el fet que els empresaris no demanin ajudes
és perquè, simplement i senzillament, o bé la burocràcia, que
això també ajuda, que fa falta per tramitar aquestes ajudes, o les
ajudes en si no interessen tant als empresaris perquè ells
cerquen un altre tipus d’inversió o ajuda o suport en un altre
tipus d’inversió. Crec que valdria la pena, ja que tenim aquest
perill de no execució en l’Eix 1 que, abans de desviar els
pressuposts a aquests sectors, a aquestes àrees territorials,
que, desgraciadament, en pocs anys deixaran de tenir qualque
tipus d’ajuda, fer un esforç de manera que aquests doblers
puguin quedar en aquestes àrees, estic pensant amb Vila, estic
pensant amb Pollença, Marratxí, tots aquests ajuntaments que
han quedat fora; que, si ara no aprofiten l’oportunitat que els
queda en aquests cinc anys, perquè ara estam en el 2001, doncs
ens podríem trobar que després, tal vegada, se’n penedirien
d’haver despreciat aquesta oportunitat.

Per tant, crec que hauríem d’insistir en aquestes àrees per
veure si les ajudes que hem previst no són les adequades, o no
són, no em deixi dir les adequades, sinó les que interessen als
sectors empresarials i socials, i estic pensant també amb
sindicats, etcètera.

Per altra banda, quan parlàvem, li comentava la concentració
en obres hidràuliques, jo no ho feia en to de crítica, és a dir no
li deia que estàs en desacord que haguessin fet un esforç, o de
quan parlàvem dels eixos a triar un dels més importants o el més

important fos el d’obres hidràuliques, jo no ho he criticat en
absolut, hi estic completament d’acord en què una de les
deficiències estructurals d’aquesta comunitat és el tema
hidràulic i que tots hem d’intentar obtenir el màxim de fons per
a això; jo el que li preguntava era d’aquests doblers què anava
a agricultura i què anava a medi ambient. No, no, si en aquest
moment no ho pot explicar no hi ha absolutament cap problema,
perquè bé a través de preguntes o si vostè ens ho envia, doncs
ja estarà. Però la idea era aquesta.

I l’altra, home, una cridada a la prudència, jo estic d’acord
que hem tengut dos o tres problemes i parl de l’Eix 2, hem
tengut problemes seriosos de sequera, i hem tengut problemes,
Déu faci que no es tornin a reproduir, però qui ens diu que
d’aquí a tres anys no els tornam tenir. Aleshores, si ara han fet
un excés concentrant la despesa, aquests dos primers anys ens
podrem trobar que això ens falti d’aquí a uns anys, aquesta era
l’observació que li feia sobre aquesta qüestió.

I sobre l’Eix 3 no n’hi havia parlat, perquè considerava que
si era una inversió estatal, doncs cada cosa al seu lloc i les
reclamacions que havíem de fer doncs eren davant el Govern de
l’Estat i no aquí. Però ja que n’hem parlat, em ve bé, vull dir que
jo tenc un petit dubte respecte de la portaveu del PSOE, quan
parlava del conseller Villalonga i parlava del dèficit històric em
mirava a jo, i jo no sé si es referia que el dèficit o era jo com a
diputat històric o com a dèficit, no ho sé; però, home, aquest és
un tema, el que es refereix a l’Eix 3 que val la pena que hi
treballem tots i que per exemple, doncs que el conseller
Villalonga també vengui algun dia a aquest Parlament, que
d’ençà que és conseller encara no ha vengut a comparèixer per
dir quina ha de ser la política de la seva conselleria.

I li agrairia, si és possible, que, a més de les dades que ens
ha ofert de l’Eix 4 i 5, també hi incloguessin, si tenen dades, els
projectes o les solAlicituds que des del Govern s’hagin
presentat o s’hagin dirigit al Govern de l’Estat referides a l’Eix
3. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Per tancar la qüestió, té la
paraula el Vicepresident del Govern, Sr. Sampol.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, amb el tema de les obres previstes
dins l’Eix 5 hi ha obres que en aquest moment ja comprometem
que esperam que siguin cofinançades, per exemple, hem
compromès una actuació per a la segona fase del recinte firal de
Menorca, que figura al document únic de programació i encara
la fitxa no està aprovada pel complement de programa, però hem
d’entendre que si figura al Docup s’aprovarà i, en tot cas, com
que és un tema urgent, si el Govern ha d’assumir el tram de la
Unió Europea l’assumeix i cap problema. Clar, ens referim a una
actuació que és prou clara, jo crec que aquí ja estan en
negociacions o fins i tot ja estan conveniades actuacions que
figuren al Docup amb diversos ajuntaments; el que passa és
que, com que encara no hi ha la despesa compromesa, no els he
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pogut informar per informar-los amb rigor. Però segurament
d’aquí a final d’any hi haurà bastants milions de pessetes
compromesos.

I pensin que en aquest moment, ja amb dues certificacions
hem justificat més de 6 milions d’euros, i en aquests moments
elaboram una tercera certificació. Què vull dir? Que
efectivament quan parlàvem de compromès per les juntes
avaluadores, efectivament, hi ha una mortaldat que pot anar del
20 al 30%, el que passa és que aquí ja tenim bastant justificació
de despesa pagada.

I què hem pensat per intentar recuperar aquesta mortaldat
i no perdre recursos europeus, sobretot sense obligar el
conjunt del Govern a haver de fer una despesa o, millor dit, una
despesa no, una previsió de despesa econòmica dins la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Perquè clar, vostè
sap que no podrem comprometre més despesa de la que tenim
pressupostada, els tècnics de la junta avaluadora quan hem
acabat els recursos pressupostats no podrem tramit ar més
solAlicituds, clar, i això significa que a un moment donat tenim
solAlicituds i com que hem acabat la capacitat de despesa, no la
podem tramitar i llavors algunes d’aquelles solAlicituds no
arriben a port perquè l’empresa desisteix o perquè no compleix
els requisits i ens trobam amb uns romanents de tresoreria. Bé,
idò per intentar agilitar al màxim aquesta tramitació i sobretot
perquè, ara, en aquest període, és molt més difícil l’execució
dels fons europeus, perquè ens limiten en el temps, el que feim
és donar un termini d’execució de dos mesos; és a dir, abans,
en promoció industrial, tancàvem dia 30 d’abril, idò ara
mantenim fins dia 30 de setembre, però donam dos mesos per
justificar la inversió; de tal manera que si als dos mesos no s’ha
justificat la inversió i no se’ns ha demanat una pròrroga
justificada, tenim temps de recuperar aquella despesa
compromesa i assignar-la a peticions que hagin entrat amb
posterioritat i que teníem congelades. Bé, així pensam que
arribarem a un nivell d’execució important dins l’Eix 1.

Aleshores, tornem al tema de la zona transitòria. Més que
pensar que les ajudes no responen a les necessitats de les
empreses, és a dir, no ho pens perquè l’any passat férem un
exercici molt important, on el Director General de Promoció
Industrial, juntament amb els tècnics, es varen passar tot l’estiu
consensuant amb els distints sectors, però no només amb les
patronals, sinó amb les associacions sectorials de les patronals,
consensuant les ordres; i de tal manera que responen molt al
que ens han dit que necessiten les empreses, fins i tot s’ha
parlat directament amb empreses. El que passa és que dins
aquests quatre municipis, amb l’excepció de Marratxí, que té un
polígon industrial important, però, Calvià també té polígon
industrial, però és més polígon de serveis, però veim Calvià,
Pollença i Eivissa són municipis que la seva economia és de
serveis i turística, i per ventura hi ha poc teixit industrial, que és
el subjecte on van dirigides les ordres. Perquè, naturalment, les
nostres ordres limiten molt el que són les ajudes a la
construcció en què, pràcticament, només hi poden entrar
microempreses del sector de la construcció, i el sector turístic
i el sector de restauració i el sector serveis no tenen accés a les
nostres ordres.

És a dir que, per una part, seria important també potenciar
els sectors industrials dins aquests municipis, però la pròpia
debilitat d’aquests sectors fa que no els arribin molt les ajudes.
En tot cas, confiï en poder recuperar la part de l’Eix 1 que
gastem, i coincidesc en què s’hauria d’intentar gastar, crec que
en colAlaboració amb els ajuntaments és més fàcil definir una
obra i contractar-la amb una pressa de temps si els terminis
d’execució se’ns tiraven damunt.

Bé, moltes gràcies, prepararem aquesta informació, ens
deixin un temps per recollir-la i tot d’una que puguem els ho
farem arribar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Una vegada esgotat l’Ordre del
Dia, només queda agrair la presència del Vicepresident del
Govern i Conseller d’Economia, Comerç i Indústria. I no havent-
hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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