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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria i president del Govern, alts càrrecs que l'acompanyen.
Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001. En
primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar OLiver substitueix Manuel Jaén.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Ma Antònia Vadell substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident i
Conseller d'Economia, Comerç i Indústria per tal d'explicar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 (RGE núm.
4494/00).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident
i Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, per tal d'explicar els pressuposts de la seva
conselleria. El Sr. Vicepresident i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria ve acompanyat pels alts càrrecs següents: secretari
general tècnic, Sebastià Reixac; directora general d'Indústria,
Francisca Vives; directora general de Comerç, Antònia Allés;
directora general de Promoció Industrial, Bartomeu Oliver;
assessor de la Direcció General d'Indústria, Guillem Fullana;
director de l'Institut d'Innovació Empresarial, Pere Trias;
director general de Fires i Congressos, Mateu Crespí.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'HBle. Sr.
Vicepresident i Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Sr.
Pere Sampol i Mas. Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Intentaré, d'una manera breu, fer un repàs als pressuposts de la
secció 21 per a l'exercici 2001, per donar temps que vostès es
puguin estendre en les seves preguntes.

Bé, el pressupost per a l'exercici següent puja a
4.262.599.973 pessetes, suposa un creixement d'un 30,75%
respecte de l'exercici anterior. La major part d'aquest increment

va destinat al capítol 7 que puja un 44%, el capítol 7, com
saben, va destinat majoritàriament a les polítiques de suport a
les empreses de la indústria, el comerç i l'artesania, subvencions
a ajuntaments per promoure infraestructures i equipaments
relacionats amb el desenvolupament econòmic, especialment
dels  municipis i comarques declarades objectiu 2 per la Unió
Europea.

Observaran també que hi ha un creixement important del
capítol 1, i no és perquè hi hagi hagut un augment espectacular
de places, sinó perquè l'exercici anterior, pràcticament tota la
Secretaria General Tècnica, no estava pressupostada, sinó que
la major part del pressupost del capítol 1 que ara figuren a la
Secretaria General Tècnica estava, o bé a Presidència o encara
estava dins la Conselleria d'Agricultura i Pesca. El meu sou, per
exemple, estava comptabilitzat dins Presidència a l'exercici
anterior.

Dels pressuposts de la conselleria també depenen l'Institut
d'Innovació Empresarial, l'IDI, l'empresa pública Fires i
Congressos de Balears, SA, i els consorcis Centre Europeu
d'Empreses Innovadores, CEEI, i el consorci per al
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, CDIB, que era
l'anterior CDER.

Els pressuposts estan desglossats en 7 programes que
analitzarem a continuació.

Estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica, juntament
amb planificació i ordenació de la política econòmica depenen
de la Direcció General d'Economia. Aquest primer programa té
un pressupost de 212 milions de pessetes per a la realització de
quatre objectius: tractament i difusió estadística, informàtica i
estadística, actualització de bases de dades i estadística
municipal i punts d'estadística unificada.

Dins aquest programa, a part de les publicacions
tradicionals, clàssiques, que ja acostuma a fer l'Institut Balear
d'Estadística, com a novetats per a l'any que ve, destacaria la
intenció d'unificar tota la informació estadística de Balears, fer
una única base estadística. Per això, haurem de renovar els
equipaments i els  programes informàtics. I un segon objectiu
que perseguim és la municipalització de les dades estadístiques,
aquest objectiu és inèdit, en aquest moments no ja no sols no
disposam d'estadístiques insulars, ningú mai no s'havia
plantejat fer estadístiques municipals. Aquest projecte preveu,
mitjançant convenis amb ajuntaments, la possibilitat d'analitzar
la realitat socioeconòmica de cada municipi. Tendrem, així, una
radiografia constantment actualitzada de l'evolució econòmica
i social dels municipis i comarques, coneixerem el nivell de
renda per capita de cada municipi, l'evolució de l'ocupació i de
l'atur, les dades de població, l'evolució dels sectors econòmics,
com es poden imaginar serà un instrument importantíssim tenir
aquesta informació tan detallada per cada municipi, permetrà a
les distintes administracions públiques, i especialment a nostra
conselleria, permetrà l'adopció de mesures per prevenir
problemes al primer moment que es detectin. És a dir coneixerem
si un sector que és preeminent a una determinada comarca o
municipi, comença a tenir atur o comença a disminuir
l'ocupació, i ens permetrà, si és el cas, impulsar polítiques per
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prevenir aquestes possibles disfuncions. Està prevista una
inversió de 15 milions de pessetes en renovació d'equips
informàtics i 100 milions per a la confecció i la divulgació de
totes les dades estadístiques.

El següent programa d'aquesta direcció general, la
planificació i ordenació de la política econòmica, es planteja
dos objectius, l'anàlisi de l'evolució i les tendències de
l'economia de Balears i la coordinació dels distints
departaments del Govern per a tots aquells assumptes
relacionats amb la Unió Europea. És a dir, la Direcció General
d'Economia, com saben, sense perjudici de la fiscalització de la
Intervenció General de la comunitat autònoma, ha de coordinar
l'execució dels programes europeus i altres iniciatives
comunitàries vinculades als fons estructurals de la Unió
Europea.

A continuació, analitzarem el programa de la direcció i
serveis  generals que està adscrit a la Secretaria General
Tècnica. Dins aquest programa hi trobaran totes les
transferències a empreses públiques i consorcis que estan
desglossats  de la manera següent. A Fires i Congressos, 165
milions per al funcionament ordinari, més una subvenció de 12
milions de pessetes per a determinades fires que trobaran
relacionades al capítol d'empreses públiques. Així mateix, vull
destacar que del pressupost de Fires i Congressos, si l'analitzen
veuran com al pressupost del 2001 hi ha una reducció de capítol
1, de 203 a 196 milions de pessetes, i una reducció de capítol 2
de 295 a 272 milions. Això ha estat possible perquè dins
enguany s'han tret a concurs determinats serveis que havien
acabat el contracte i hi ha hagut una baixa significativa en
aquest concurs, especialment en el que és organització de fires
que hi ha hagut una baixa de prop de 20 milions de pessetes.

Quant a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears, l'IDI, que el Consell de Govern li va canviar el nom fa
unes setmanes, era l'antic Institut de Desenvolupament
Industrial, rebrà 307 milions de pessetes per al funcionament
ordinari, si bé els he de fer observar que d'aquests 307 milions
de pessetes, 150 milions es destinen a pagar interessos dels
2.000 milions de deute heretats de l'antiga empresa Foment
Industrial. I, a la vegada, està prevista una subvenció del
capítol 7 de 444 milions de pessetes per a amortització de part
d'aquest préstec a què feia referència. Parlaré un poquet més de
la política de l'IDI quan parlem de promoció industrial.

A continuació, tenim el Consorci per al Desenvolupament
de les Illes Balears, el CDIB, que substitueix l'antic CDER, que
gestionava l'objectiu 2, que té una dotació de 55 milions, i
finalment el Centre Europeu d'Empreses Innovadores, CEEI,
amb 45 milions, el mateix pressupost que l'exercici anterior.

Observaran, dins aquest programa, una partida de 15
milions a consells insulars, és una partida en previsió de
convenis  de col·laboració en matèria de tramitacions
d'expedients per tal de millorar el servei a Menorca, Eivissa i
Formentera.

I, finalment, hem previst una inversió de 120 milions de
pessetes per adquirir i equipar un edifici destinat a la Direcció
General d'Indústria. Si no hi ha res de nou, els propers dies es
resoldrà el concurs que permetrà que la direcció general unifiqui
les seves dependències en un edifici cèntric de Palma. Hem de
pensar que aquesta direcció general tramita prop de 60.000
expedients cada any, és la direcció general del GOvern que té
més contacte amb administrats, i en aquest moment està a unes
dependències totalment obsoletes a la Torre Asima, i a part
d'això  també utilitza la caixa, la té a l'edifici de Sa Granja, a
Eusebi Estada, i això provoca unes molèsties terribles als
usuaris  d'aquesta direcció general. Esperam millorar molt el
servei.

Aquest comentari em permet entrar ja en el programa de
regulació i normativa industrial, que està a càrrec de la Direcció
General d'Indústria. 

Bé, juntament amb el canvi de domicili, preveim la millora
d'atenció als ciutadans amb la implantació de la liberalització de
les tramitacions administratives. Aquest projecte preveu la
dotació d'equips informàtics i d'aplicacions informàtiques que
han de permetre l'autorització immediata d'un projecte
d'instal·lació amb la simple presentació d'aquest projecte, ja
sigui a les dependències de la direcció general o per correu
electrònic. És  un projecte molt ambiciós, va acompanyat d'un
projecte d'implantació dels sistemes de qualitat dins la direcció
general, amb un pla pilot que feim assessorat per l'IDI, i, en
definitiva, del que es tracta és de delegar la responsabilitat d'un
projecte d'instal·lacions, elèctriques, de gas, amb l'autor del
projecte, que és un tècnic titulat, un universitari que, a més,
segella el seu projecte pel seu col·legi oficial corresponent i, per
tant, els funcionaris, els tècnics de la Direcció General
d'Indústria passaran de fer una feina burocràtica de supervisió
dels projectes per si compleixen la legalitat, a fer una feina de
camp, d'inspecció de les instal·lacions per certificar que
compleixen la normativa. Esperam, dins l'any 2001 ja tenir
bastant dels procediments en marxa i, vaja, és un dels projectes
més ambiciosos que tenim dins la Conselleria.

A continuació, ve el programa de Promoció Industrial i
Tecnològica que gestiona la Direcció General de Promoció
Industrial. Aquí es du una política, juntament amb l'IDI, que ve
a ser un instrument executor d'aquestes polítiques, de cara a tot
el que seria la tasca de promoció industrial. Bé, observaran que
el capítol 7 d'enguany puja de 728 a 1.005 milions de pessetes
i que proporcionalment puja més la partida destinada a entitats
i a associacions que no la partida destinada a empreses
privades. Això és perquè intentam fomentar l'associacionisme
empresarial, estimulant les accions col·lectives de promoció que
han demostrar ser més eficaces que les accions individuals.

Una novetat també del proper exercici és que els principals
sector que consideram preferents disposaran d'ordres pròpies
que regularan les subvencions a empreses. És a dir, fins ara es
publicava una ordre d'ajudes a les empreses industrials i una
altra ordre dirigida a les empreses del comerç. Bé, idò ara, en
lloc d'una ordre genèrica, treballam en la redacció d'una ordre
específica per a cada sector. Això ens permet donar prioritat a
les necessitats més urgents de cadascun dels sectors que no
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sempre coincideixen, això ha suposat un procés de negociació
important a cadascun d'aquests sectors, escoltar quines són les
seves  prioritats i ara els tècnics tenen la feina de plasmar-les
damunt les ordres.

A part dels sectors, que ja  estaven declarats com a sectors
preferents tradicionalment, calçat, bijuteria, fusta, pell, etc.,
volem potenciar especialment el sector de la indústria
agroalimentària, el sector del reciclatge de residus, a partir que
som una potència mundial en una matèria primera que són els
residus sòlids urbans, per tant, aprofitem aquesta gran matèria
que tenim i fomentem indústries de transformació d'aquesta
matèria primera. Sector preferent també és el de les energies
mediambientals, i, finalment, un nou sector que hauran vist que
hem cuidat molt darrerament, amb un èxit extraordinari, amb un
èxit per a les empreses, indirectament per al Govern, com és el
sector del disseny i de la moda.

Bé, la Direcció General de Promoció Industrial, juntament
amb l'IDI, es planteja cinc objectius bàsics: un és el foment de
la qualitat a les empreses, precisament aquesta setmana se
celebra amb un gran èxit la Setmana Europea de la Qualitat, amb
una gran implicació de tot el món empresarial; segon objectiu,
la dotació de sòl industrial assequible per a les indústries, ens
plantejam un preu de referència de 9.000 pessetes per metre
quadrat, ara a Palma es paguen a 50 i 60.000 el metre quadrat per
als  solars industrials, a la vegada que fomentam el trasllat de les
indústries a polígons industrials per descongestionar
d'activitats molestes l'interior de les poblacions; un tercer
objectiu és la promoció del disseny, disseny gràfic, disseny
industrial, disseny de moda, la internacionalització de les
empreses de Balears, juntament amb una política molt
consensuada amb la Cambra de Comerç, i finalment la promoció
dels productes de les Illes Balears.

D'altra banda, pensam continuar potenciant col·laboracions
amb altres conselleries, que ja hem iniciat dins enguany, per
exemple, amb la Conselleria de Treball tenim un programa
conjunt per impulsar la prevenció de riscos laborals, amb la
Conselleria de Medi Ambient tenim una línia per ajudar les
empreses a adoptar mesures de sostenibilitat amb l'activitat
industrial, emprant noves fonts energètiques, reducció de
consum d'energia, etc.; i una altra línia, també important és l'ajut
a l'empresa jove, és a dir, el foment de l'autoocupació, dirigida
especialment a joves emprenedors que vulguin crear la seva
primera empresa.

I, finalment, també destacar el suport als centres
tecnològics, en construcció o ja en fase d'equipament el de la
fusta a Manacor i el del calçat a Inca, com a instruments
d'innovació tecnològica i control de la qualitat dels productes
manufacturats.

Entraríem ara als programes de comerç, ens queden dos
programes. Un, troben enguany un programa específic que és
el de promoció i regulació de l'artesania, veuran que només hi
ha una dotació de 20 milions de pessetes, però ja els anuncii
que es veurà ampliada aquesta partida al llarg de l'exercici.
Pensin que enguany ja hem invertit més de 70 milions de
pessetes  en foment de l'artesania. A part dels incentius directes

a les empreses, ens proposam promoure accions col·lectives de
promoció de l'artesania, l'associacionisme dels artesans, a la
vegada que tenim línies de col·laboració amb els ajuntaments
per tal de fomentar mercats artesanals o potenciar zones
d'artesania dins els mercats tradicionals. També està prevista la
modificació de la normativa per potenciar la carta de mestre
artesà, artesà i empresa artesana. 

I, finalment, el darrer programa, Ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials, juntament al el
programa anterior, conforma el pressupost total de la Direcció
General de COmerç per valor de 1.069 milions de pessetes, un
28% més que l'any anterior. D'aquí, observaran que hi ha 373
milions de subvencions a ajuntaments, l'objectiu és, juntament
amb els ajuntaments, millorar els equipaments comercials
municipals, ja siguin mercats, centres comercials, etc.

Una altra prioritat de la direcció general és el foment
d'accions col·lectives de comerciants, fomentant el seu
associacionisme perquè de cada dia ofereixin un millor servei
als  ciutadans. L'objectiu és, entre les inversions en
equipaments, en col·laboració amb els ajuntaments, i les
accions conjuntes de promoció, de les associacions de
comerciants, ajudar que el petit comerç sigui de cada vegada
més competitiu. Hem de pensar que la defensa del petit comerç,
a part de la contribució a la creació de llocs de feina, és el
primer sector en ocupació i, a part del seu pes dins el conjunt
de l'economia de Balears, la defensa del petit comerç, deia, està
motivada per un reconeixement de la funció social que realitza
el comerç. Volem el manteniment i la creació de noves xarxes
comercials urbanes que ajudin, que siguin un instrument per
fomentar la rehabilitació de zones urbanes degradades. La idea,
en la promoció d'aquestes accions col·lectives, és que el petit
comerç urbà actuï com una gran superfície comercial, formada
per centenars de petits comerços, aquesta és la nova idea que
el petit comerciant ha d'impulsar, ha d'actuar col·lectivament,
per oferir els mateixos serveis, amb millor qualitat dels que
ofereixen les grans superfícies comercials actualment.

Bé, aquests són, d'una manera molt telegràfica, senyores i
senyors  diputats, els pressuposts de la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria, uns pressuposts que, al llarg de l'exercici
s'incorporaran, s'incrementaran amb la incorporació de fons
europeus de l'objectiu 2 i que esperam que serveixin per
fomentar la diversificació econòmica de les Illes Balears, el
foment del teixit empresarial autòcton i la internacionalització de
les nostres empreses en un entorn de millora de la qualitat de
vida per als treballadors i de respecte al medi ambient.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol per les seves explicacions. I, finalitzada
l'exposició del Sr. Conseller, si algun portaveu no demana el
contrari, procedirem al torn de formulació de preguntes o
observacions per part dels diferents grups parlamentaris.
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Grups que desitgen intervenir? Gràcies. Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, felicitar el Sr.
Vicepresident per la seva compareixença i agrair-li la seva
compareixença a ell i als membres del seu equip, felicitar-lo pels
pressuposts  que ha presentat enguany, felicitar en general el
Govern, un pressupost que incrementa més d'un 30% la seva
quantia econòmica, és un pressupost digne de felicitació i, en
especial, si a determinades partides, com ens ha dit el
vicepresident, com és al capítol 7, que té un increment de fins
a un 44%, crec que pot estar content i molt satisfet pels
pressupost que vostè presenta avui en aquest parlament.

A Unió Mallorquina li agradaria que pogués ampliar un poc
més les explicacions que ha fet sobre uns temes puntuals. Ens
agradaria que ens ampliés l'explicació d'aquestes mesures de
liberalització de la tramitació administrativa que vostè ha
anunciat aquí, que pensam que són mesures valentes i que
seran molt ben acollides pels ciutadans, perquè tot el que
significa liberalitzar la tramitació administrativa, crec que són
mesures o creim a Unió Mallorquina que són mesures molt
positives.

Ens agradaria, si pogués, que ens ampliés les explicacions
de les actuacions per fomentar la reducció del preu del sòl
industrial o per fer que les indústries es traslladin de les ciutats
o dels nostres pobles al sòl industrial, quines mesures pensa
adoptar, i si una d'aquestes mesures, com pensam que fan a
altres bandes, serà la de creació de més sòl industrial, perquè en
aquestes  illes tenim, de vegades, interessos que són
contraposats, per una banda hem de protegir el nostre escàs
territori, i és una necessitat i, per una altra banda hem
d'aconseguir que el sòl, i en especial el sòl industrial, tengui un
preu que sigui assumible per als industrials que s'hi vulguin
instal·lar, i sembla que la mesura més fàcil per aconseguir
l'abaratiment o la reducció d'aquest sòl industrial sigui posant
a l'abast de tots els industrials i comerciants molta quantitat de
sòl industrial, amb això s'aconseguiria la reducció, però això
està enfrontat amb  la política que des dels partits que formen el
pacte de progrés i des d'Unió Mallorquina que dóna suport a
aquest govern pensam dur endavant de protecció del nostre
territori. Ens agradaria que ens explicàs quin tipus de mesures
es prendran en aquest sentit.

I també, si pogués, ampliar-nos l'explicació de quines
mesures pensa adoptar perquè el comerç, el petit comerç dels
cascs  antics de les ciutats pugui crear una xarxa que sembli o
que tengui l'estructura d'una gran superfície com vostè ens ha
anunciat, pensam que és una mesura encertada, és una mesura
positiva, però ens agradaria que ens explicàs com la pensa dur
endavant. Qüestions com els horaris comercials, és a dir, aquest
petit comerç que té un problema de poder competir amb
condicions d'igualtat amb les grans superfícies, quines mesures
pensa adoptar aquest govern perquè pugui competir en igualtat
de condicions, i si aquestes mesures significaran la restricció
per part dels consumidors o l'incentiu d'altre tipus perquè el

petit comerciant pugui competir amb condicions d'igualtat amb
aquestes grans superfícies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Ma Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la presència
del Sr. Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria i de tots els alts càrrecs que l'acompanyen. Ens ha fet
una exposició de la seva proposta de pressuposts per a l'any
que ve, que creim que és el reflex exacte de la idea que el
vicepresident tenia quan va començar la legislatura, quant al
que havia de ser la seva àrea. L'any passat, evidentment, amb
un pressupost a principi de legislatura, possiblement no va
poder dur a terme totes les idees que tenia, però enguany, al
pressupost, es veuen reflectits molts dels objectius que s'havia
proposat des del principi de legislatura.

Evidentment, veim que des de la Direcció General
d'Economia es fa feina quant a l'ordenació de l'estadística, l'any
passat ja va anunciar que hi havia aquestes intencions de crear
una xarxa i unes bases de dades que estiguessin totalment
connectades amb els ajuntaments per conèixer la realitat
econòmica de les Illes Balears, i enguany veim que,
efectivament, hi ha el suport econòmic necessari per poder ser
una realitat. Per tant, tot un any de feina, aquest any següent
supòs que ja es veuran els resultats.

Quant a la Direcció General d'Indústria, hem vist al
pressupost que hi ha la intenció d'ubicar dins un sol edifici la
Direcció General de Comerç, la d'Indústria i la de Promoció
Industrial perquè, evidentment això suposa una distorsió i un
inconvenient dels usuaris  d'aquestes conselleries, i veim amb
alegria que es posa remei a aquesta dispersió d'oficines, la qual
cosa facilitarà la tramitació d'expedients i el contacte amb els
ciutadans.

No perquè sigui més importants que altres àrees de la seva
conselleria, en el pressupost hem vist que el programa 723A de
promoció industrial i tecnologia és el que ocupa, com a mínim,
més pàgines perquè supòs que és, no vull dir que sigui
l'estrella, però sí que és el que té més xarxa, més braços per
arribar a tot el teixit comercial i industrial de les Balears. Veim
que hi ha una sèrie de mesures d’aquest programa que
incideixen molt directament sobre tot el que és el futur del teixit
industrial i comercial de la nostra comunitat. Veim i ens ha
cridat l’atenció el punt 10, per exemple, diversificació i estalvi
energètic, quant que s’impulsaran les actuacions encaminades
a l’explotació dels recursos energètics i es promourà i divulgarà
la tecnologia i les mesures correctores per tal d’emprar noves
fonts energètiques. Ens pareix una mesura molt encertada
perquè els problemes energètics que tenim a la nostra
comunitat s’han vist reflectits per problemes importants de
manca d’energia, la qual cosa ha fet que els perjudicis per a
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industrials, comercials i persones particulars siguin
considerables quan hi ha una manca d’energia com la que hi ha
hagut. Per tant, tot el que sigui impulsar nous recursos
energètics ens pareix molt positiu.

També hem vist al punt 11 que hi ha un interès per part de
la conselleria d’impulsar uns plans d’ubicació industrial dins
zones geogràfiques de l’Objectiu 2, i sobretot també intentar
que totes les empreses estiguin dins sòl industrial. Tenim un
teixit empresarial importantíssim dins sòl rústic actualment dins
les Balears i dins pobles i nuclis  urbans, i veim importantíssim
que es fomenti el seu trasllat no només per millorar la qualitat
de vida dels qui l’envolten sinó per dotar-los d’aquelles
condicions més idònies per a la seva activitat i per facilitar
també l’accessibilitat dels usuaris a aquestes indústries.

Quant a l’ordenació i reforma i modernització de les
estructures comercials també veim que segueixen amb les
iniciatives de potenciar els nuclis de comerços petits així com
de donar-los un tractament de gran superfície, tot i que es
conserva la qualitat i el tracte personal que això implica als
petits comerciants. La millora dels entorns urbans, tant
degradats  actualment dins les poblacions amb incentius per
part de la conselleria, indubtablement contribuirà a millorar tot
aquest teixit i tota la qualitat de vida de les poblacions.

En definitiva, Sr. Conseller, nosaltres el que veim dels seus
pressuposts  és que aposten clarament per extrapolar, per donar
a tota la seva conselleria i tota la incidència que té damunt el
teixit social la seva conselleria per donar una marca de qualitat;
veim que aquesta és la intenció, que hi hagi un distintiu de
producte balear no només en el sentit estricte, sinó de saber fer
les coses amb uns criteris de rigor i qualitat i de garantia.

El suport a la iniciativa privada, que es veu reflectit al seu
pressupost, també va encaminat a la protecció del teixit
comercial i industrial, tan necessari per donar alternatives al
monocultiu turístic, que pareix que és l’únic que tenim, i per
impulsar altres alternatives a aquesta pareix que única
alternativa econòmica que tenim; i en definitiva, tot això, tot
plegat contribueix a millorar la qualitat de vida de la nostra
comunitat.

A l’espera de les seves explicacions i sumant-nos també a
preguntes  anteriors que s’han fet, esperarem les seves
respostes. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, agrair la compareixença del Vicepresident, Sr. Sampol,
en aquesta comissió per explicar el pressupost, també a tot
l’equip, alts càrrecs que vénen i que l’acompanyen. Són moltes,
entenem que han de ser i vostè ens ha explicat les iniciatives

que han de contribuir a aquesta diversificació de la nostra
economia i que per tant ha de ser important la funció que pugui
fer en aquest sentit el pressupost de la secció 21.

La conselleria, aquesta secció 21, augmenta de forma
important, és ben ver que és significatiu, i això ens anima en
aquesta diversificació que pensam que és bona per a aquesta
economia nostra, terciaritzada pel turisme, en allò que veim que
efectivament augmenta de forma més significativa són 6 punts
percentuals  en relació amb la distribució de l’any passat, és
aquest capítol 7, de transferència. I el capítol 1 augmenta
perquè augmenta la conselleria, però no tant el pes, aquest 17%
de capítol 1 es manté també com l’any passat.

Quant a la Direcció General d’Economia, entenem que és
importantíssim atendre aquestes necessitats d’informació
estadística i sobretot allò que és potenciar, allò que vostè Sr.
Sampol feia esment, la informació municipal; això ajudarà molt
a la planificació mateixa, la política a nivell municipal. Jo li volia
plantejar en tot cas dues qüestions, en moltes ocasions, i ho
hem vist contínuament, s’ha recorregut a una variable, a una
única variable, per explicar quina és la nostra situació, quin és
el nostre creixement econòmic, és el producte interior brut, el
PIB, jo li voldria demanar a veure si pensen que podríem
utilitzar o podríem estudiar o podríem fer qualque tipus de
proposta, si la seva conselleria s’ha plantejat, qualque tipus de
model multivariable de creixement sostenible. És a dir, no anar
sempre utilitzant aquest PIB, el creixement econòmic, sinó si
pensen, dins aquesta Direcció General d’Economia algun
indicador que sigui de moltes variables i que ens expliqui millor
el creixement sostenible.

I després vostè ha parlat, ha insistit en un tema també
important, que és el tema de la divulgació, que nosaltres
compartim i sobretot en unificar la publicació. A veure si ja
tenen en marxa o ja pensen tenir qualque tipus de publicació
divulgativa, àgil i que arribi fàcilment a la gent per tenir
informació actualitzada, ja dic, tant en la idea d’informació del
conjunt de les Illes, de cada una i també a nivell municipal.
Perquè parlam sobretot que aquestes inversions augmenten de
forma significativa a capítol 6 i per tant aquesta difusió
segurament la tendran en compte.

Quant a l’altre programa de la Direcció General d’Economia,
entenem que també que té un pes molt important, allò que són
aquells  estudis de la Unió Europea, però sobretot també
aquestes  d’economia aplicada de les Illes Balears; a veure si
pensen o quins són ara els estudis que tenen preparats o
programats d’economia aplicada, d’estructura econòmica de les
Illes preparats de cara a aquests propers pressuposts, de cara
a l’any que ve, de cara a l’any 2001 tant en el que afecta a temes
relacionats amb la Unió Europea, que sap vostè que tenim a
més una comissió aquí no permanent dedicada a aquests temes,
com també aquells que afecten l’anàlisi econòmica de les Illes.

Quant a la Secretaria General Tècnica, és ben ver que també
experimenta un creixement important, entorn a un 48%; és
important tot allò que es refereix a aquestes transferències que
augmenten en tots els casos, aquestes transferències a Fires i
Congressos, a l’Institut de Desenvolupament Industrial, al
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Centre Europeu d’Empreses i d’Innovació i també al Consorci
de Desenvolupament, però també és important el que ha fet
esment, que és poder comptar amb un edifici que faciliti
precisament a aquests usuaris, a aquestes ciutadanes i
ciutadans poder accedir a la Direcció General d’Indústria.

Quant també a la Direcció General d’Indústria, aquest
programa referit a la regulació normativa industrial, hi ha un
tema que arrossegam i és ben ver que es tracta d’acomplir la
normativa, hi ha un tema Sr. Sampol que hem insistit a diferents
ocasions i precisament perquè ens ve ja de problemes de fa
temps, i segurament vostè m’ho podrà explicar que, hi ha
relació amb la Conselleria de Medi Ambient, i per tant
insistiríem en aquest, és el tema de pedreres, si pensen un poc
fer acomplir el pla de pedreres i sobretot allò que afecta temes
d’impacte ambiental i sobretot en allò si és acomplir la
normativa si tenen previst algun conveni amb la Conselleria de
Medi Ambient quant a aquest tema de restitució de pedreres.

Dins la Direcció General de Promoció Industrial hi ha aquest
programa de promoció d’indústria i tecnologia, també veig que
té un significatiu augment, entorn a un 25%, sobretot
concentrat en allò que ja vostè hi feia esment, el capítol 7 de
transferències de capital; vostè ens ha explicat, a més, temes
importants i molt significatius d’aquesta direcció general, que
jo li demanaria si podia concretar un poc i sobretot saber les
novetats de cara a l’any que ve, de cara a l’any 2001, quant a
promoció exteriors, no just en sectors tradicionals de sabates,
fusta o moda, sinó també en aquells altres que pensam que
també hem de potenciar. Vàrem tenir oportunitat d’una
compareixença on vostè ens va poder explicar fa un temps
quina era la situació, però serà interessant veure quina és la
política en aquest sentit. I sobretot perquè vostè també ens ha
explicat, hem pogut veure aquests dies també temes concrets
d’agroindústria, aquest malmenat sector primari, malmenat
sector agrari, fa falta millorar sobretot en temes de valor afegit
i donar sortida i seguretat als pagesos, als ramaders, i ben segur
que té temes importants i aquí solucionam una qüestió
important que afecta també el medi ambient, el paisatge, com és
la taronja de Sóller, i varem veure que eren importants els
productors que s’havien adherit a aquesta campanya, però
pens que també segurament en té d’altres pensades, com el
tema de l’ametlla i ens agradaria que també ens en pogués fer
menció.

Evidentment compartim tot el que afecta a indústries de
reciclatge, allò que puguem facilitar i sobretot aquestes noves
ocupacions, aquestes noves  activitats industrials que ajudin a
incorporar gent nova i gent jove i per tant també noves
tecnologies perquè poc costum tenim aquí en aquest tema del
reciclatge.

I un altre tema també important que entenem que sempre hi
hem fet menció i que poc impuls se li ha donat és a aquest tema
de qualitat, que vèiem aquí fa pocs dies que hi havia aquestes
jornades europees i que vostè hi participava, i sobretot en allò
que entenem que dins unes illes amb la capacitat que tenim és
allò de què no és tant, com sempre s’ha dit, producció en
quantitat, sinó en qualitat, i per tant millorar la imatge i la

diferenciació dels productes i sobretot en allò que pugui ser
incentivar per tant també la incorporació de joves empresaris.

La Direcció General de Comerç, vostè ha fet esment a
l’artesania; ja és bo que tenguem un programa, ajut a artesania,
encara que aquest pressupost no és massa elevat però sí que
ha fet menció que s’augmentarà. A la compareixença de l’any
passat ja explicava allò que enteníem que s’havia de potenciar,
la carta d’artesà o la carta de mestre artesà, però sobretot també
el comerç d’aquests productes, allò que pensàvem, aquelles
imatges que vèiem del souvenir, allò que pensaven que era un
producte artesà de la zona ja totalment ha canviat aquesta
imatge, però en tot cas i en la mateixa idea del tema comercial és
important facilitar o millorar aquestes zones comercials, aquests
mercats i que es fomenti aquesta diferenciació de productes
entenc en l’artesania.

I quant, ja per acabar, aquest altre programa de la Direcció
General de Comerç, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, entenem que hi ha partides molt
significatives, sobretot del capítol 7, aquestes transferències de
capital, quasi 1.000 milions de pessetes, però també m’he fixat
en aquesta partida concreta, quasi 400 milions a ajuntaments.
Aquí és ben ver que fa falta, ho coneixement tots però tal
vegada més els de la part coneixem les mancances d’aquestes
zones comercials, de revitalitzar aquestes zones comercials en
els pobles, normalment coincideix en els centres dels pobles; a
veure si pensen amb aquestes transferències fer qualque tipus
de pla d’obres per fomentar precisament això, no es tracta tant
de comerç individual com de zones comercials, de reviscolar la
zona.

Res més, en tot cas jo voldria felicitar la Direcció General de
Comerç també per la divulgació i pel que entenem la
participació en tot el que és l’esborrany de la llei de comerç,
que entenem que ben aviat podrà entrar ja en aquest Parlament.
Però també sobretot felicitar la conselleria per la tasca que fa i
jo no podria deixar en tot cas un tema que serà estrella i que
vostè s’ho ha guardat, jo no sé si volia que li demanàssim, el
tema del recinte firal que tots hem pogut veure avui i trob que
vostè en va parlar a l’anterior compareixença de pressuposts i
ara que ja el tenim en marxa i que ha complert, a més, terminis,
segurament ens en podrà fer cinc cèntims. Res més, moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc, el Grup Popular vol agrair la compareixença del Sr.
Conseller, i dir-li, Sr. Conseller, que nosaltres no el lloarem tant
com els altres grups, però tampoc no el criticarem massa, atès
que entenem que vostè ha presentat uns pressuposts, un
projecte on molts d’aquests objectius que vostè proposa són
objectius amb els quals nosaltres, el Partit Popular, hi creim, no
debades molts d’ells, la gran majoria, són objectius i programes
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que fa temps ja que funcionen en aquesta comunitat. Per tant,
ja tendrem el debat polític amb les esmenes i també en el
plenari, si n’és el cas, i en aquests moments nosaltres ens
limitaríem bàsicament a formular-li una sèrie de preguntes
aprofitant la seva presència aquí avui per poder aclarir una sèrie
de dubtes que tenim i si ens pot respondre, evidentment, li
anunciï ja el meu agraïment per anticipat.

Ens agradaria que ens pogués donar explicació, si és
possible, de les partides 76000, de despeses d’inversió de
caràcter immaterial, que sistemàticament a tots els programes hi
ha aquesta partida, dotada amb 20 milions a quasi tots; i
concretament la que puja a un total de 100.000.763, al programa
551a, d’estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica.

En la resta, una sèrie de preguntes també que li faré,
lògicament, vostè al seu pressupost veim que al capítol 7 hi ha
unes partides importants a empreses i famílies, unes partides
que evidentment són les que després durà vostè aquesta
política sectorial que anuncia, però que nosaltres no la veim;
clar, jo no sé si és possible o no, Sr. Conseller, que ens digués
aquestes  partides bàsicament quina serà la distribució, quant
a quins sectors bàsicament, és a dir, quins subsectors se’n
duran aquests doblers que hi ha pressupostats, amb quines
actuacions i amb quines activitats; ja sé que això depèn molt
també de les peticions que hi hagi per part de les famílies o
empreses, però també depèn molt de la política que vulgui dur
la seva conselleria. No sé si això és possible o no, però sí que
si fos possible que m’agradaria que em pogués donar una
explicació al respecte.

I miri, vostè a la seva memòria, i ho ha dit també a la seva
exposició, fa referència que ha dit que molt prest es resoldrà el
concurs per a l’adquisició d’un nou edifici, m’agradaria saber
amb càrrec a quina partida anirà la compra d’aquest edifici. En
els  pressuposts veig una partida dotada, si no record malament
amb 80 milions, que és el programa de serveis generals, la
62200, edificis i altres construccions, no sé si és amb càrrec a
aquesta partida; de totes formes, 80 milions em pareix una xifra
molt petita, no sé per tant si aquí es fa comptes comprar amb un
plurianual, per tant m’agradaria també que em pogués explicar
aquest aspecte.

Quant al programa, concretament l’IDI, fa referència, a la
memòria també hi ha fet esment fa uns moments, que pensava
comprar terrenys per poder convertir-los en sòl industrial; no
veig dins l’IDI, veig una partida però no sé si és aquesta,
d’inversions reals, dotada amb 55 milions, no sé per tant quina
quantitat, quina dotació econòmica pensa vostè comprar, pensa
destinar a l’adquisició de sòl per després convertir-lo en sòl
industrial. M’agradaria també, si pogués, quant a l’article 39,
també de l’IDI, l’article 39 respecte d’altres ingressos, 283
milions, aquests ingressos si em pogués explicar un poc a què
fan referència, com és la seva distribució.

I passam ja al programa de fires i congressos, concretament
no entenem la transferència que hi ha dins serveis generals de
165 milions per una part i 12 milions, amb noms i llinatges a
Fires i Congressos; perquè en transferències corrents els
ingressos dins fires són 179 milions, dels  quals n’hi ha 165 de

la conselleria, 6 d’IBATUR i 8 d’altres institucions, per tant,
aquests  altres 12 milions de fires i congressos vostè ha dit que
van a finançar altres fires; però del que vostè diu al que figura
a la memòria dins fires i congressos no ens quadra. Per tant,
aquests  12 milions no sabem on van perquè no veim o no hem
sabut veure el seu reflex dins el pressupost de fires i
congressos.

I un altre punt al respecte és que en el pressupost del 2001
no hem vist l’ampliació de capital, veim que fires i congressos
continua amb  un capital social de 50 milions, el mateix que tenia
el 2000 i el mateix que tenia l’any 1999; si no vaig malament i
crec que vostè ho ha dit, que ja s’havia pres l’acord, per tant
deman a veure si el Govern ha fet ja aquest desembors, ja ha
subscrit el capital, no l’acord que va prendre la institució fires
i congressos, i l’acord que vostè també va dir que havia pres el
Govern, sinó realment on és aquesta ampliació de capital
perquè concretament no la veim.

Un tema també, vostè fa esment que han baixat les despeses
dins fires i congressos, però el que també ha baixat és el
rendiment. És a dir, l’activitat econòmica de fires i congressos
dins l’any 99 del pressupost total, amb ingressos per tant també
compensat amb despeses, però amb ingressos, era de 590
milions de pessetes, i enguany al pressupost del 2001 només és
de 508 milions de pessetes, hi ha per tant quasi una baixa de
quasi 90 milions de pessetes d’activitat dins aquesta empresa.
El mateix que els ingressos, que eren de 329 milions de pessetes
en el 2000, perdó, en el 99, en el 2001, perdó, i en el 2000 de 408,
és a dir que els ingressos baixen per tant també. I això el que
demostra és que hi ha una baixa activitat dins fires i
congressos.

I la darrera qüestió, també parlant de fires, que vostè també
n’ha fet esment i que avui ho hem pogut llegir als diaris, que ja
està aprovat el concurs d’idees, o ja s’ha elegit, per dir-ho
d’una altra manera, el projecte, un projecte que puja a més de
4.000 milions, uns 4.500 milions, si no record malament, i que
vostè dins la memòria també diu que s’ha fixat com a prioritari
que a l’any 2001 s’iniciï la construcció d’aquest recinte firal.
Tampoc no trobam la dotació econòmica, no sabem amb càrrec
a quina partida anirà perquè és cert  que dins el 2001, entre que
s’aprova el projecte i s’adjudica, poca cosa es podrà certificar;
però una altra cosa és que per adjudicar sí que hauran de tenir
la finançació i sí que haurà de destinar una partida per a la
construcció del recinte firal, per tant, demanam a veure quina és
aquesta partida econòmica o quins doblers pensa vostè
destinar per a la construcció del recinte firal.

I això és tot, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair les paraules de
totes  les portaveus i portaveus que han intervengut i el to
cordial.

Bé, Sr. Nadal, li he de dir que tot i que els pressuposts
pugen no n’estic content ni satisfet, a partir d’una constatació,
i és que els pressuposts en general d’aquesta comunitat
autònoma són uns pressupostets, són uns pressuposts de
joguina, con encara és de joguina la nostra autonomia. Però
concretament, pel que fa referència a la nostra conselleria, clar
és que nosaltres hem de competir amb regions que són Objectiu
1 i quan veim que sortim a l’exterior a fires, ja siguin a nivell
d’Estat o a nivell internacional, hi ha alguns empresaris de
comunitats autònomes Objectiu 1que diuen que fan negoci
anant a fires; i nosaltres just just amb un programa en
col·laboració amb la Cambra de Comerç i només podem
subvencionar un 25%, un 30%. Igualment quan feim inversions
en maquinària, o sòl industrial, veim que arriben a subvencions
del 75 i el 80%, nosaltres podem subvencions un 15, un 20%;
clar, i això provoca una situació de manca de competitivitat de
les empreses de Balears respecte d’altres comunitats
autònomes que disposen d’uns recursos econòmics molt
superiors. Aquí no hi ha lliure mercat ni res, això no és un lliure
mercat, i precisament aquestes setmanes hi ha hagut, hi va
haver la setmana passada una trobada per al tema de Pimes,
organitzada pel ministeri, i un dels ponents va incidir en
aquesta qüestió, en el greuge comparatiu i en el greuge que
suposava que empreses del mateix sector, per exemple, una
empresa del calçat d’Alacant o una empresa del calçat de
Balears tenen unes subvencions molts superiors les seves, i
això repercuteix després damunt el preu del producte final. Però
vaja, estic content que millorin els pressuposts a Balears.

Quant a la liberalització de les tramitacions, el que fan els
nostres  funcionaris és quan entra un projecte puntegen i
revisen si aquest projecte acompleix tota la normativa. Això és
un poc absurd, perquè aquell projecte està redactat normalment
per un universitari; a més a més, va visat pel seu col·legi que en
teoria l’ha supervisat, i clar, nosaltres feim únicament una tasca
burocràtica, que de vegades suposa que un mateix projecte
vagi i vengui diverses vegades fins que està al cent per cent
complet aquell expedient, i provoca uns retards injustificables.
El projecte, que intenta també harmonitzar les aplicacions
informàtiques amb els col·legis, especialment el Col·legi
d’Enginyers Tècnics i el Col·legi d’Enginyers Superiors, és que
el tècnic es fa responsable del projecte, que acompleix tota la
normativa; i una vegada registrat físicament o registrat per
correu electrònic, amb un mecanisme que protegeixi aquell
projecte perquè ja no es pugui modificar, immediatament pot
començar les obres d’aquella instal·lació. I els nostres tècnics
què faran? Bé, en lloc de supervisar papers, en lloc de girar
papers, faran una feina de camp, segurament no podran
supervisar tots els projectes però sí que podran fer un mostreig
i detectar si una instal·lació no acompleix la normativa i
aleshores advertir o sancionar, si n’és el cas. L’agilitació de les

tramitacions serà importantíssima i és un projecte en què estam
molt il·lusionats.

En el tema de sòl industrial, vostè ha posat el dit dins la
nafra: per una part, hi ha una manca de sòl industrial que es
tradueix en el preu del sòl en aquest moment, i veim a Palma 40,
50, 60.000 pessetes el metre quadrat; a Manacor no n’hi ha,
però també 40.000 pessetes el metre quadrat; bé, naturalment
nosaltres sòl industrial no en podem crear, qui l’ha de crear són
els  ajuntaments. Els ajuntaments ja dins els seus planejaments
tenen sòl creat, i nosaltres el que feim en col·laboració amb
Gestur, a través de l’IDI, són, ja sigui en col·laboració amb els
ajuntaments, amb els  particulars, o assumint la iniciativa si així
ho vol l’ajuntament, són totes les tramitacions administratives
per desenvolupar el programa de sòl industrial, és a dir,
convertir aquell urbanitzable en una urbanització de sòl
industrial. Com procuram la reducció del preu? Evitant
l’especulació, a les escriptures públiques posam una clàusula
que en cinc anys s’ha d’haver iniciat la construcció, si no hi ha
causa de força major, i que quan es vengui, si l’adquirent
d’aquell solar ho ven en un moment determinat, únicament hi
podrà carregar l’increment de l’IPC anual; és a dir que evitam
l’especulació amb un solar industrial. Si una persona compra un
solar i el té tres anys i als tres anys ho vol transmetre ho pot fer,
però únicament ho podrà transmetre carregant l’augment de
l’IPC oficial anual.

Bé, nosaltres ara, les promocions que feim oscil·len entre 8
i 12.000 pessetes el metre quadrat, ara sí, surten problemes; ara
per exemple aquests dies, a Sóller, ha sortit un col·lectiu que
està en contra que es faci el polígon industrial a la zona que
està reservada damunt el pla general d’ordenació urbana, això
és un tema que haurà de resoldre l’ajuntament. Per part nostre
què podem fer? Bé, també posar unes condicions a les
escriptures, o, sobretot, si nosaltres ja entram en la construcció
de naus, que tenguin el menor impacte possible, que tenguin
teulades de teula àrab, etc., en aquestes coses sí que hi podem
entrar.

Quant a trasllat a sòl industrial, tenim unes línies que
subvencionen, no l’adquisició de solars, però sí la construcció
de naus industrials i el trasllat de la indústria de l’interior de la
població al polígon industrial.

Em planteja també aquestes accions per impulsar el comerç
en el casc antic de les poblacions, i m’ha reproduït aquesta
frase grandiloqüent meva, que dic que volem que el petit
comerç actuï com una gran superfície. Aquí, fins ara, durant
aquest any, hem dut unes mesures proteccionistes del sector
del petit comerç, amb la moratòria de grans superfícies
comercials, amb la llei de comerç que molt prest entrarà en
aquest parlament, però aleshores també hem de començar, ja ho
feim, a llançar un missatge als petits comerciants, i és que s’han
de posar les piles i han de ser competitius, han d’oferir un bon
producte, han d’oferir bons preus, en definitiva, en conjunt han
d’actuar amb les mateixes tècniques, si volen agressives, de les
grans superfícies comercials. Com ho farem? Bé, per una part
nosaltres fomentam l’associacionisme, no ja amb les Pimes, sinó
associacions de carrers, de barriada, d’una plaça, de municipis;
impulsarem un programa de crear gerents de zones comercials,
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és a dir, volem que un col·lectiu de comerciants d’una zona o
d’un municipi tengui un gerent per, precisament promoure
promocions, campanyes de Pasqua, de Nadal, per què no
promoure centrals de compres, que abaratin el preu de cara al
consumidor, en definitiva, per una part, mesures
proteccionistes, però, per l’altra part incentius perquè el petit
comerç es modernitzi i sigui un poquet més agressiu amb les
tècniques comercials, no per incentivar el consum, sinó per ser
competitius respecte dels grans comerços.

Entrarem, per tant, en l’edifici d’Indústria i, de passada, amb
el recinte firal, que tots els portaveus hi han fet un comentari.
L’edifici que tenim, hem fet un concurs per adquirir-lo,
únicament permetrà la ubicació de tota la Direcció General
d’Indústria, aquest és un tema urgent perquè necessitam ubicar
aquesta direcció general dins Palma, a un lloc de fàcil
aparcament i que totes les dependències estiguin al mateix
edifici. Hi ha, efectivament, 80 milions més 40 milions per a
equipaments, al concurs ja es va posar una condició i era que
s’havia de fer un plurianual, estam negociant si ara el pagarem
en tres o en quatre anys, però sí es farà un plurianual per
adquirir aquest edifici on únicament s’hi ubicarà la Direcció
General d’Indústria.

Per què al nou recinte firal hem projectat unes dependències
per a la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria? Bé, en
aquest moment, la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria
té dependències a Sant Feliu, al carrer Foners, al carrer Eusebi
Estada, a la torre del polígon, al carrer General Ricard Ortega, al
carrer Palau Reial i al Polígon de Llevant en Fires. Això provoca
unes disfuncions als funcionaris i uns problemes al públic
impressionants. De cara al futur, no ho farem en aquesta
legislatura, perquè en aquesta legislatura hem d’escometre el
projecte del recinte firal, si és possible dins el 2002 hem
d’inaugurar el recinte firal, però crec que el Govern s’ha de
plantejar en el futur unificar tots els serveis de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria en un sol edifici. Ja els
advertesc, no tenc intenció de començar aquesta fase d
el’edifici en aquesta legislatura, però mirin estarà projectat i si
el futur govern i el futur conseller d’Economia, Comerç i
Indústria troba recursos per escometre aquesta obra, el projecte
estarà fet, integrat dins un edifici, dins un recinte firal, que crec
que serà un recinte, que serà un edifici emblemàtic, a una zona
moderna de Palma, i aquesta és un poc la intenció.

Per acabar amb el tema del recinte firal, per tant la fase que
escometrem immediatament serà la construcció del recinte firal
pròpiament dit que consta de tres pavellons, més tots els
serveis  complementaris, de bar, restauració, serveis, les oficines
de Fires i Congressos de Balears, i a més a més està prevista,
dins aquesta fase, la construcció de 3.000 metres quadrats per
a la Cambra de Comerç, a la vegada que unes petites
instal·lacions, un petit saló de conferències, naturalment la
Cambra de Comerç es farà càrrec d’aquestes despeses.

Quant que no hi ha pressupost dins Fires i Congressos, bé
és que aquest no és un projecte de Fires i Congressos, aquest
és un projecte del Govern, és, tal vegada, un dels projectes de
més envergadura de tot el Govern, i aleshores arribat el seu
moment, ara s’ha fet el concurs d’avantprojectes, a continuació

farem el contracte per a la redacció del projecte, i després
vendrà la subhasta de les obres, que ja hauran passat,
segurament, cinc o sis mesos, com a mínim, i aleshores ja es
veurà el finançament d’aquests 1.700 milions de pessetes
menys, jo calcul, uns 4, 500 milions de pessetes que seran les
dependències per a la Cambra de Comerç. És a dir, parlam d’una
fase que podrà anar a compte del Govern per valor d’uns 1.200,
1.300 milions de pessetes que són les instal·lacions del recinte
firal pròpiament dites.

Bé, s’ha parlat per part de la Sra. Vadell, perdonin la meva
afonia, s’ha parlat del tema de la qualitat. Efectivament, jo crec
que un dels reptes de les empreses avui és la implantació de
sistemes de qualitat, que passen per l’obtenció de les
certificacions de les normes ISO, passen per la implantació dels
sistemes de control, d'autocontrol de qualitat, el model EFQM,
i això també implica cercar una activitat industrial de cada
vegada més respectuosa amb el medi ambient, i d’aquí que hi
hagi aquestes línies que promouen l’eficiència energètica, però
també dins aquesta qualitat de les empreses hi ha la seguretat
del treball, d’aquí que hi hagi línies de prevenció de riscos
laborals i línies per millorar la qualitat del treball, per tant, també
incentivam la conversió de treball temporal en treball fix, és a
dir, el canvi de contractes.

La Sra. Amer ha plantejat un tema, nosaltres ara estam
estudiant, treballam, de fet ja tenim un avantprojecte d’un nou
model de càlcul del producte interior brut de les Illes Balears, jo
sempre he estat molt crític en com es calcula el producte interior
brut, crec que no respon a la realitat, i també, naturalment,
intentarem introduir factors de sostenibilitat a l’hora d’analitzar
el comportament de la nostra economia. Com divulgarem tots
aquests  estudis i les bases estadístiques?, bé, hi haurà tres
sistemes, el sistema tradicional escrit, que de cada vegada hem
de reduït paper, en CD-rom, que per exemple aquestes
estadístiques municipals, molt prest, vostès i la societat rebran
un CD amb la radiografia de cada municipi, i treballam en una
reforma de la pàgina web de l’Institut Balear d’Estadística.

Quant als informes, a part dels informes de conjuntura
econòmica que també es fan juntament amb la Conselleria
d’Hisenda, també estam analitzant, fent una anàlisi estructural
de tota l’economia de les Illes Balears i el seu entorn econòmic;
treballam també en un llibret divulgatiu del que són les Illes
Balears, és a dir per quan ens n’anam a Europa tenir una
presentació del que és l’economia de les Illes Balears. Aquests
són els projectes més immediats.

Quant a pedreres, bé, la responsabilitat del Pla de pedreres
s’està transferint als consells insulars, per tant no ens
plantejam la modificació del Pla de pedreres, era un projecte,
però a partir que està en fase de transferència als consells
insulars, sí que oferirem als consells tota la nostra col·laboració
per a la reforma del Pla; treballam en el tema de vigilància i els
plans de restauració i està pràcticament finalitzat, conjuntament
amb els tècnics de Medi Ambient, una anàlisi de cadascuna de
les pedreres de les Illes Balears, actives o inactives, per
determinar la seva legalitat. Per exemple, n’hi ha unes afectades
per la Llei d’espais naturals  i segurament se n’haurà d’ordenar
el tancament d’algunes, algunes ja estan inactives, però
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aquestes  ja, segurament abans de Nadal, ja estarà acabat
aquest treball que feim conjuntament amb Medi Ambient.

Quant a la promoció exterior, jo crec que vivim un bon
moment, és a dir, hi ha un bon moment de l’economia a nivell
mundial i això afavoreix les exportacions. Nosaltres, com els he
dit, treballam d’una manera molt estreta amb la Cambra de
Comerç, la Cambra de Comerç és una entitat oficial, tutelada pel
Govern, i aleshores el que intentam és, els pocs recursos
disponibles que tenim, complementar-los per augmentar la seva
rendibilitat. I si fins fa poc temps, pràcticament les exportacions
es reduïen al calçat i a la bijuteria, amb algunes excepcions,
tema del formatge, etc., nosaltres intentam utilitzar aquests
sectors  que ja tenen més experiència per fomentar l’explotació
de productes dins altres sectors. El que ha tengut més èxit ha
estat el del disseny relacionat amb la moda, hi ha un grup de
joves dissenyadors que tenen una força impressionant i que
han triomfat a les passarel·les de Barcelona, de Madrid, han
estat a París, Nova York, recentment dos d’ells han estat amb
aquesta missió comercial que han fet a Shangai i a Pequin, i, ho
he pogut comprovar personalment, amb un èxit espectacular. Jo
augur per al disseny de la moda de Balears un gran futur si els
joves continuen amb aquesta empenta i, naturalment, si des del
Govern els podem donar una mà.

Dins aquest mateix paquet hi ficam tot el que es pot
relacionar amb el món de la moda, i juntament amb el tema de la
bijuteria, que hi hauria el tema de les perles, la bijuteria de
Menorca, també ara hi entram el tema de la joieria. Hi ha els
Joiers de la Mediterrània, una associació que també comença a
exporta, i naturalment el sector agroalimentari que depèn un poc
de la indústria per tenir productes en condicions d’exportar. Bé,
els  vins, a mesura que anem augmentant la producció els anirem
traient a fires internacionals. Està previst, el febrer, anar al Saló
del Vi de Madrid, totes les bodegues de Balears estan
convidades a anar al Saló del Vi. Ara, com els deia, l’agricultura
de les Illes Balears ha tengut un problema, és a dir, ha faltat una
baula entre la producció i el consumidor final que ha estat la
indústria, i l’exemple de com pot operar la indústria respecte del
sector precisament el que hem fet ara amb la taronja,
afortunadament hi ha hagut un industrial que té iniciativa,
naturalment a través del Feoga li subvencionarem la inversió
necessària, però hem aconseguit, per primera vegada en la
història, tenir un preu mínim per un producte agrari, no n’hi ha
d’altre. Per a l’any que ve, per a la temporada que ve, ara ja
comencen a collir taronja, tenim un preu mínim de 30 pessetes
per a la taronja que el mercat no vol, la que és massa petita o la
que és massa grossa, però que té exactament el mateix gust que
té una taronja del calibre que vol el mercat; és a dir que la
indústria el que fa és treure els excedents que té el mercat, a
més a més el producte més lleig, per dir-ho de qualque manera,
augmenta el preu, perquè a més a més rebem una subvenció de
la Unió Europea pel producte que va a la indústria, i millora la
qualitat del producte que va al mercat, perquè tot estarà ben
calibrat, i en definitiva hem de presumir que el preu de la taronja
per als productors pujarà. Pens que, a més a més, així com
teníem uns excedents de taronja veurem com la gent sembrarà
tarongers i tendrà rendibilitat dels tarongers.

Hauríem d’aconseguir el mateix amb altres productes,
l’ametlla, per exemple. L’ametlla ara s’ha aconseguit que les
dues empreses comercialitzadores hagin fet una marca única
d’ametlla de Mallorca, ara el mes de desembre els farem una
campanya publicitària de llançament d’aquest producte, i també
tenim previst a finals d’any una campanya publicitària del
foment de consum de carn de me, de be o d’anyell, com li
vulguin dir, perquè és un producte totalment bo, de més
garanties sanitàries que alguns mens que ara ens han dut de
l’estranger i que veuen com se sacrifiquen el cent per cent dels
animals  a alguns d’aquests països europeus. Per tant, el me
d’aquí té garanties de consum i ara farem una campanya també
per incentivar el seu consum.

Quant a les ajudes als ajuntaments farem una convocatòria
pública i naturalment tots els ajuntaments presentaran els seus
projectes; bé, per part nostra no volem fer un pla d’obres i
serveis addicional, és a dir, els projectes que subvencionam als
ajuntaments estan condicionats que ajudin al desenvolupament
econòmic del municipi o de la comarca i seran cofinançables els
que estiguin dins l’Objectiu 2 per la Unió Europea, sempre que
ajudin al desenvolupament econòmic.

Quant al Sr. Oliver, ja li he contestat algunes coses. Em
demana més concreció en les inversions immaterials,
concretament els 7 milions d’estadística: són pràcticament per
finançar tots aquests estudis estadístics que tenim projectats
i que a la memòria d’aquest programa les veurà bastant
detallats. Tengui en compte que també alguns d’aquests
treballs es contracten a l’exterior i de vegades amb un concurs
o amb convenis amb la Universitat, i aleshores d’aquí surt el
finançament d’aquests contractes, la publicació de les dades
estadístiques, la divulgació, etc.

Quant a les partides per a empreses, no li puc contestar
encara, perquè ja li he dit, a més, que aquests pressuposts
s’incrementaran amb part dels fons provinents del Feder. La
intenció és que des d’Economia, Comerç i Indústria cofinancem
l’eix 1, l’eix 5 i l’eix 6 del programa operatiu de l’Objectiu 2, és a
dir, no la totalitat de l’Objectiu 2, i per tant aquí hi haurà
d’haver més recursos econòmics. Aleshores, el que sí es farà és
que aquestes ordres  sectorials tendran una quantificació, és a
dir no seran ordres obertes sinó que tendran una limitació
pressupostària; si hi ha un excés de peticions les s’hauran de
repartir, perquè hi ha el que hi ha al pressupost.

Quant al sòl industrial, el finançam amb préstec; és a dir,
quan feim una operació d’una promoció de sòl industrial ho
finançam tot amb una entitat bancària i es repercuteixen els
interessos damunt el preu dels solars. Els deia abans que en
aquests  moments els solars disponibles que tenim les
previsions són de 10, 11, 12.000 pessetes el metre quadrat com
a màxim, en cap cas superarem les 12.000 pessetes el metre
quadrat. Aquest preu depèn del preu d’adquisició del sòl, que
és el que ens pot variar, en tot cas el preu final és el preu del
sòl, més el cost de la urbanització i amb un marge perquè
l’activitat funcioni i que pugui cobrir les despeses financeres.
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Havia demanat una dada que no m’heu passat, que eren els
283 milions d’ingressos de l’IDI; aquí hi ha una part que són
venda de solars, l’altra que serien venda de serveis que presta
el propi Institut d’Innovació Empresarial com per exemple la
venda de quaderns de tendència i alguns serveis que feim
també de promoció de fires, que no ho feim directament a través
de la conselleria, sinó que ho feim a través de l’IDI i es cobra
una part de la quota als propis empresaris. És a dir que aquests
283 milions són de serveis que l’IDI presta a les empreses.

Ara, li he de negar que fires hagi baixat el rendiment. El
rendiment pràcticament ha estat el mateix, no baixa l’activitat, el
que baixa és la despesa de capítol 1 i capítol 2; baixa el capítol
1 perquè vàrem fer una reestructuració de personal, molt
polèmica o, com a mínim, que ha servit perquè vostè i jo
polemitzàssim en els plens durant una bona temporada; ara,
aquí es veu que hem baixat el pressupost de capítol 1 uns 9
milions de pessetes i comptant que hi ha hagut un increment
pressupostari, un increment de l’IPC, i hem baixat capítol 2
perquè hem contractat serveis amb una baixa important, i de
moment els serveis funcionen correctament.

No sé si m’he deixat res més, en tot cas, com que tenen un
altre torn, amb molt de gust els contestaré si em queda veu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Torn de rèplica? Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Li deia Sr. Sampol a la meva
primera intervenció que no havia vist la finançació per dur a
terme el recinte firal, no que no ho hagués vist a fires i
congressos, sinó dins la conselleria que vostè presideix, i bé,
no l’he vista perquè vostè mateix em diu que no hi és; que ja es
veurà la finançació d’aquests 1.200 milions que vostè calcula.
Però jo li insistesc, si vostè a la memòria afirma que vol iniciar
la construcció del recinte firal dins aquest exercici, m’estranya
que almanco no hi hagi una partida, encara que no són 1.200
milions, però sí una partida ja destinada a la construcció
d’aquest edifici. No hi és, diu que ja es veurà, que la cercarem,
bé, per ventura hi anirem amb un préstec, no ho sabem. Em
contesta i em diu que no hi seran.

Miri, això de les taronges em pareix molt bé, crec que ha
estat un encert que hi hagi hagut un industrial que tengui una
solució per resoldre el problema de l’excedent de taronja, el que
passa és que tenim un problema perquè a un moment
determinat tothom es va posar a sembrar tarongers; ho dic
perquè és un problema que tenim amb la taronja, no crec que
haguem de fer propaganda que la gent sembri més tarongers
perquè encara crec que agreujaríem molt més aquest problema
que ja tenim.

Efectivament, vostè no em pot contestar i jo m’ho
suposava, la política sectorial sí que la tenim, però quins
recursos destinarà a la política sectorial; però em conform amb
aquesta explicació que em diu que les ordres que treurà la

conselleria sí que estarà acotat i hi haurà unes quantitats per
poder destinar a cada un m’imagin d’aquests subsectors.

Dels  283 milions de l’IDI fa referència que hi ha uns
ingressos que vendran com a conseqüència de la venda de
solars; em podria dir de quins solars? Jo es que no els he vist
inventariats, per ventura hi són, però no les he trobat; quins
solars i per quin valor les té inventariats, si em pot dir si estan
dins l’IDI, jo tenc aquí la memòria i el pressupost, però
francament no ho trob.

Miri, fires i congressos jo insistesc que ha baixa la seva
activitat, ha baixat l’activitat total a quasi 90 milions de
pessetes, el pressupost; és a dir, té un pressupost de menys 90
milions de pessetes, vol dir que hi ha menys activitat, hi ha
menys ingressos, hi ha menys despesa, però hi ha menys
activitat. Ho direm com voldrem, és a dir, es fan menys fires i es
fa menys negoci; i si hi ha menys negoci arribarà un moment
que per molt que reduïm la despesa, si reduïm també l’activitat
arribarà que també els ingressos es redueixen i per tant el
benefici és preocupant ja de cara a aquest exercici. En liquidar
el 2000 ja en parlarem, però no és ara el moment de parlar-ne.

Miri, m’he deixat una sèrie de preguntes, que no se m’oblidi
com l’altra vegada, que sí m’agradaria fer-li ara, i després ja
acabaré amb una sèrie de qüestions més. Diu vostè que les
partides d’artesania és poc, crec que són 20 milions que hi té
destinats, i diu que s’ampliaran, que aquesta partida s’ampliarà;
m’agradaria saber, si m’ho pot dir, amb quins càrrecs
s’ampliaran, és a dir, hi haurà modificació de crèdit, si anirà amb
càrrec a finançació europea, no ho sé, m’agradaria que ja que
vostè ha fet aquesta afirmació que m’ho pogués explicar si és
que és possible.

Em pareix molt bé l’autorització prèvia als projectes
d’instal·lacions, m’agradaria em digués a quins projectes
d’instal·ladors, si són els projectes d’instal·ladors, crec que he
entès autorització prèvia als projectes d’instal·lador i que
després es faran les inspeccions per veure el compliment de si
aquests  projectes estan bé o no; jo he entès que vostès
donaran unes autoritzacions prèvies, és a dir que un senyor,
quan presenti un projecte, se l’autoritzarà o quedarà autoritzat
ell per poder començar i que després haurà de presentar, supòs
que el final d’obra, m’agradaria saber, perquè si no crec que
seria perillós, a veure si hi haurà aquesta inspecció prèvia
abans de la posada a punt d’aquestes instal·lacions, perquè de
fet ja hi ha segons quins tipus d’instal·lacions que no és
necessària aquesta inspecció, d’altres sí que hi ha aquesta
inspecció obligatòria. No em referesc a les inspeccions que són
obligatòries, sinó a les inspeccions que vostè feia referència
que faran a posteriori i que les faran, crec que he entès, amb un
mostreig d’aquestes autoritzacions prèvies que vostès
donaran.

Miri, no m’ha contestat, no sé si és que s’ha oblidat, supòs
que sí, al que fa referència als 50 milions de capital social de
fires i congressos, l’ampliació de capital, en aquest cas no m’ha
contestat. Per tant, no la veig i li agrairia si també m’ho pogués
explicar.
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Sí, un altre tema, ha fet referència al sòl industrial, que
vostès volen fer sòl industrial i ho volen posar a la venda per
10 o 11.000 pessetes el metre quadrat i es queixa que hi ha poc
sòl industrial i és cert; però si hi ha poc sòl industrial, deman,
per què el Govern no treu a la venda els solars que té construïts
Gestur, propietat de Gestur i que les pot treure a la venda?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Sampol, torn de contrarèplica, té
vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Començaré per la pregunta que m’he
oblidat, perquè no es pensi que no li vull contestar. El Govern
ha pres l’acord de desemborsar el dèficit de fires, però encara
no està desemborsat. No s’escandalitzi perquè vostè va viure
dues o tres situacions com aquesta i no passa res tampoc, de
manera que, però vaja, jo esper que el Govern, com a president
de fires i congressos, desemborsi a qualque moment, som el
primer interessat.

Quant a fires, miri, hem fet les mateixes fires, el que passa
que les feim més bé i som més austers i no gastam tant. No
gastam tant en personal i no gastam tant en capítol 2, i ve més
gent a les fires; per tant, això no és baixar l’activitat, això és fer
la mateixa feina, més ben feta i amb més poc doblers, i jo crec
que m’hauria de felicitar. Miri, el que passava és que vostè
inflava el pressupost d’ingressos i pressupostava fires que
llavors no es feien, i aquests ingressos seran bastant reals.
Aquest pressupost, i si no, l’any que ve, això que dic quedarà
escrit i l’any que ve vostè em podrà dir, miri, em va enganyar
l’any passat o es va equivocar, però intentam haver fet un
pressupost real.

Quant l’artesania, efectivament, figuren 20 milions al
programa, el que passa és que dins la partida de 373 milions de
l’altre programa de comerç, d’ajuda a ajuntaments, hi ha una
part important que també anirà a mercats artesanals. Quina
quantitat serà al final? No ho sé, però una part important. Li dic
que enguany hem gastat més de 70 milions en artesania; en tot
cas, aquí incorporarem una part proporcional de fons europeus,
inicialment aquests 20 milions són per cofinançar les
inversions, és a dir, per posar pesseta per pesseta respecte al
que posa la Unió Europea.

Quant als solars, bé els  de Llucmajor, el gerent de l’IDI, que
és membre del Consell d’Administració de Gestur m’informa
que, es deu referir als solars de Gestur de Llucmajor, dins els
pròxims mesos es posaran a la venda, i m’ha subratllat, en
publicitat i concurrència.

Quant a la liberalització, els projectes de reglaments estatals
ja contemplen que es presenti el projecte i el final d’obra junts,
és a dir que el tema no és només una autorització prèvia; el que
passa és que seguim molt l’evolució d’aquesta reglamentació

i en aquest moment també Extremadura hi fa feina, hem anat a
veure els programes que tenen, estan molt en contacte amb
Catalunya; també hem vist València, i en definitiva crec que
estarem en condicions de ser pioners en la liberalització de les
tramitacions administratives.

Quant als ingressos de l’IDI, els ingressos pressupostats
d’aquests  283 milions més o manco uns 40 milions provenen de
quotes  de cursos de formació i dels serveis de qualitat i de
disseny; uns 60 milions provenen de llibres que editam i de
quaderns de moda, quaderns de tendències; i uns 180 milions
de la venda de solars que tenim en existències, concretament al
polígon des Mercadal, el polígon des Mercadal ara està
pràcticament tot venut i es materialitzarà dins els pressuposts
que vénen. No figuren les existències de solars al pressupost
perquè la despesa està al pressupost del 2000 i a anys anteriors,
és a dir, els solars que tendrem els ingressos dins l’any que ve
ha estat una despesa realitzada dins el 2000, per això no figura
als pressuposts del 2001.

I em pareix que això era tot..., els 12 milions de fires, sí, els 12
milions de fires, és a dir, hi ha la partida de 165 milions de
pessetes  està a capítol 4 i és per a una subvenció al
funcionament ordinari de l’empresa pública. I després hi ha
aquests 12 milions de pessetes que són en concepte de
subvenció a les fires que estan relacionades aquí, esper que no
estigui desquadrat. En tot cas, aquests són els comptes.

Bé, moltes gràcies, si no, m’ajudi a quadrar ara. Moltes
gràcies, bones tardes per la seva paciència i gràcies per la seva
amabilitat i el seu to cordial.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença, només em queda agrair al Sr. Vicepresident del
Govern balear i Conseller d’Economia, Comerç i Indústria i als
alts càrrecs que l’han acompanyat, així com també a tots els
diputats d’aquesta comissió per la seva col·laboració. I en no
haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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