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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller i alts càrrecs que l’acompanyen, bon dia.
Comença la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos
relativa a la tramitació dels pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per l’any 2002.

En primer lloc deman si hi ha substitucions. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Maria Antònia Munar substitueix el Sr. Miquel Nadal. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Manuel
Jaén Palacios. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Jaume Font. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Salvador Cànoves. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Innovació i Energia,
Sr. Príam Villalonga i Cerdà, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Passam a tractar la compareixença de l’Hble Conseller
d’Innovació i Energia, Sr. Príam Villalonga i Cerdà, per tal
d’explicar els pressupostos de la seva conselleria. Per informar
sobre el tema, té vostè la paraula, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, un momentet. El Sr. Conseller ve acompanyat dels
següents alts càrrecs. Sr. Ramon Morey, secretari general
tècnic; Carles Bona, director general de Tecnologia i
Comunicacions; Enric Tortosa, director general de Recerca,
Desenvolupament i Innovació; Sr. Joan Perchés, director
general d’Energia; Sr. Vicenç Matas, director general del Parc
Bit Desenvolupament, SA Té la paraula, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Cada any per aquestes dates els membres del Govern
compareixen per donar compte dels projectes econòmics,
polítics, per tant, que tenen previst dur endavant l’any següent,
en aquest cas l’any 2002. En aquest cas, a més, és la primera
vegada que tenc el plaer de venir a informar aquesta comissió
de quines seran les polítiques i els pressuposts que la
Conselleria d’Innovació i Energia durà endavant durant l’any
següent, i entrarem en detalls direcció per direcció general, i
quant també a la Secretaria General Tècnica.

Qualque altra vegada en compareixença no en aquesta
comissió, però a altres comissions, allà on he explicat quines
són les polítiques des que vaig prendre possessió del càrrec
fins a final de legislatura, quines són les polítiques que durà a
terme la Conselleria. Ja he explicat que aquesta és una
conselleria jove, i que per tant jo voldria repetir que té dos
aspectes fonamentals. Per una banda, que sigui jove no vol dir
que no tengui continguts imprescindibles, i per això el pacte de
progrés va crear aquesta conselleria; però per una altra banda
també no hi ha dubte que estam en un període d’estructuració
i de millora constant de la nostra gestió. Això és una cosa que
tenc absolutament clara. La joventut també quant a la
Conselleria té altres aspectes sempre molt positius, que són la
dedicació, sense cap dubte, dels equips directius i de molta
altra gent que colAlabora i fa feina de forma permanent a la
Conselleria i a empreses o empresa que depèn d’una forma
absoluta d’aquesta conselleria.

Dit això, ja entram en les qüestions concretes, perquè estam
en un debat, o en una compareixença meva en temes
pressupostaris, i vostès el que volen sentir exactament és per
què hem presentat aquests pressuposts i a què els hem de
dedicar. I per tant, els començaré dient que la Conselleria té un
pressupost, com coneixen vostès, de 16.450.172,31 euros, és a
dir 2.736 i busques de milions de pessetes, la qual cosa suposa
créixer respecte de l’any passat un 8,2%. Això és el conjunt
total, contemplant tots els capítols d’aquesta conselleria.

I de forma clara i rotunda vull destacar que dues àrees de la
Conselleria, que tenen molt a veure una amb l’altra, que hi ha
molta transversalitat, entre les tres direccions generals n’hi ha,
de transversalitat, però d’una forma molt clara entre la Direcció
General de Telecomunicacions i Informàtica, i la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Entre les
dues tenen un creixement del 19,42% respecte de l’any passat.
Per tant, hi ha una aposta de seguir amb aquestes qüestions de
noves tecnologies, i si miram sectorialment, si m’ho permeten,
és un dels més grans increments que dins els pressuposts
generals de la comunitat es donen. A tot conseller, a tot gestor,
a tota persona que ha de gestionar uns pressuposts voldria que
fossin encara més grans, però he de reconèixer que el Govern
fa una aposta per aquesta conselleria de forma clara, a on a més
el creixement ha estat continuat, com no podia ser d’altra
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manera, des del principi, on la dotació pressupostària era molt
petita, i ara ja anam entrant en qüestions concretes.

Ja per capítols, i parlant de la Conselleria en concret, els diré
que el capítol 1 -no repetiré totes les xifres al darrer, perquè
vostès tenen informació- com saben té 2,3 milions i busques
d’euros, és a dir 391 milions de pessetes aproximadament, la
qual cosa significa un 14% del total del pressupost i un
increment del 9,2%. El capítol 2 de 1.311.000 i busques d’euros,
218 milions de pessetes, és una participació del 8% en el total
del pressupost de la Conselleria, i té un increment del 6,5%. El
capítol 4, 2.910.000 euros, és a dir 484 milions de pessetes,
representa el 18% del pressupost de la Conselleria, i un
increment del 3,5%. El capítol 6, de quasi 7 milions d’euros,
6.949.000 i busques d’euros, que són 1.156 milions de pessetes,
representa el 42% del pressupost de la conselleria, i té una
disminució del 5,1%. I el capítol 7, de 2.923.000 euros, és a dir
486 milions de pessetes, representa el 18% de la Conselleria, i
té un increment del 124%.

Les despeses de la Conselleria estan funcionalment
distribuïdes en quatre centres de cost: la Secretaria General
Tècnica més tres direccions generals, que gestionen 6
programes pressupostaris. La Secretaria General Tècnica
gestiona el programa de la Direcció i serveis generals
d’Innovació i Energia, amb una dotació de 4.130.000 euros, és
a dir 687 milions de pessetes; i és de destacar dins aquest
programa les transferències que fan a l’empresa pública Parc Bit
Desenvolupament SA per 476 i busques milions de pessetes.
Llavors hi entrarem, en el seu moment, en el perquè d’aquestes
transferències, que són una continuïtat d’aquests anys
passats, per una altra banda.

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
gestiona els programes d’ordenació, regulació i
desenvolupament de telecomunicacions, amb un pressupost de
1.196.000 euros, uns 198 milions de pessetes; i una altra
subdivisió de desenvolupament i manteniment d’infraestructura
telemàtica i ofimàtica, amb 3.840.000 euros, és a dir 639 milions
de pessetes.

En aquesta legislatura, per una altra banda -i ara pas al pla
d’actuació de la Direcció General de R+D+I, Recerca,
Desenvolupament i Innovació- se centra en tres eixos
fonamentals, que han de desenvolupar-se de manera harmònica
i coherent innovació, recerca i desenvolupament, i societat de
la informació. Tres aspectes. Per dur a terme aquesta gestió la
Direcció General gestiona els programes de recerca i
desenvolupament tecnològic amb 1.791.000 euros, 298 milions
de pessetes; i d’innovació tecnològica amb 288 milions de
pessetes, 1.736.000 euros aproximadament.

Finalment, la Direcció General d’Energia gestiona el
programa de planificació, ordenació i desenvolupament
energètic, amb una dotació pressupostària de 3.757.171 euros,
és a dir 625 milions de pessetes.

I ara ja, si els pareix, entram en detall de cadascuna
d’aquestes àrees, direccions generals, Secretaria General
Tècnica, que els he comentat.

Secretaria General Tècnica. Actuacions a realitzar dins el
programa de direcció de serveis generals d’innovació i energia.
Aquest programa té per objectiu el correcte desenvolupament
de les funcions consistents en donar suport i unificar la gestió
dels serveis comuns de la Conselleria, aconseguint
l’optimització dels recursos humans i materials, realitzar una
bona política de contractació, així com coordinar una gestió
econòmica que sigui àgil i òptima. Amb aquesta finalitat es
tracta d’elaborar els programes de necessitats de la Conselleria,
donar assistència tècnica i administrativa al conseller, proposar
reformes encaminades a perfeccionar el funcionament dels
diversos serveis de la Conselleria, molt especialment estudiant
de millorar l’organització, mètodes de treball, rendiments i
disminució de costs; proposar la normativa que ha de presidir
l’adquisició de material, el seu control i el seu ús, i tenir cura de
les publicacions i estadístiques corresponents a la Conselleria,
amb objectius concrets, disposar d’una estructura
administrativa i d’una capacitat de gestió econòmica i
administrativa adequada, àgil i eficaç; possibilitar la realització
d’una tramitació de contractació administrativa ràpida, eficaç,
transparent, disposant d’una unitat de contractació àgil;
desenvolupar les funcions de gestió i administració de
personal, amb el propòsit d’assolir el doble objecte de
rendiment òptim i satisfacció laboral; disposar i mantenir unes
infraestructures i equips suficients, que permetin realitzar les
activitats de manera eficaç, còmoda i segura; disposar d’un
assessorament jurídic complet i integrat en l’estructura i gestió
administrativa per la seva tramitació d’expedients i suport legal
de les activitats. Sisè, la realització d’una feina coordinada que
mostri la Conselleria com un sol element d’acció social.

Per dur a terme tots aquests propòsits, el programa
pressupostari està dotat de 68 milions de pessetes. No entr en
més detalls, sinó en xifres grosses, pessetes corrents de béns
i serveis, amb un increment respecte de l’any passat del 3% i de
28,5 milions de pessetes en inversions reals, especialment per
fer front a les previsions d’increment de l’espai de la
Conselleria. La Conselleria lògicament ja he dit que està creixent
de forma permanent, i necessitarem qualque espai més, i per
tant haurem d’adequar aquest espai, i per tant preveim aquesta
partida pressupostària. (...) Dintre les previsions d’inversions
es troben les despeses necessàries també per adaptar els llocs
de treball de la Conselleria a les exigències que en matèria de
salut laboral es dedueixen del Pla d’avaluació de riscs. 

Quant a les despeses corrents, destacam que per la seva
quantia els 12 milions i busques d’energia elèctrica, 10 milions
i qualque cosa més en material ordinari i no inventariable, 10
milions en despeses telefòniques, 7.725.000 en seguretat,
5.150.000 en neteja, 5 milions i busques també en reunions,
conferències i cursos. Respecte de les inversions reals, prop del
90% correspon a la inversió nova, i el 10% a inversió de
reposició. Com ja he dit abans, dins aquest programa trobam les
transferències que es fan a l’empresa pública Parc Bit
Desenvolupament SA, de 476.883.830 pessetes, repartides en
313.883.830 pessetes en concepte de transferències corrents, i
163 milions de pessetes en concepte de transferències de
capital, la qual cosa suposa un increment del 3% respecte de
l’any passat.
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També estan adscrits al programa 6.411.818 pessetes per
transferir a la fundació IBIT per fer front al cofinançament del
programa Infobusiness. Vostès ja coneixen aquest programa, és
un programa que és el tercer any, l’any 2000, l’any 2001 i l’any
2002, i és un programa per facilitar tràmits a nivell europeu, i
està cofinançat al 50% per la comunitat europea.

Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
El pressupost d’aquesta direcció general, pel que respecta a
capítols com són el 4. El 6 i el 7, de l’exercici 2001, ascendeix a
553 milions de pessetes, aproximadament 3.325.000 euros, la
qual cosa representa un increment del 54% sobre el pressupost
del 2001. L’any 2001 hi havia uns objectius fonamentals
d’aquesta direcció general, que eren l’execució, la redacció del
primer Pla de recerca i desenvolupament, la redacció del primer
Pla d’innovació, també amb una part tant un com l’altre ja de
principi no d’execució del Pla, sinó ja d’inversions encaminades
cap a aquestes qüestions, i l’elaboració, planificació de
l’execució d’un pla d’implantació de la societat de la informació.
Aquests objectius es concreten pressupostàriament per l’any
que ve, per l’any 2002, en programes de recerca i
desenvolupament tecnològic i innovació tecnològica. Per tant,
aquesta és una direcció general que subdividim, com saben en
dos programes.

Programa de recerca i desenvolupament tecnològica, R+D
conegut, o I+D conegut. Durant l’exercici 2001 els esforços
s’han de dirigir fonamentalment cap a l’elaboració del primer
pla, ja ho he dit abans, així com a la posada en marxa d’accions
puntuals que ja formaven part del primer Pla, i referides
principalment a formació de doctors, beques predoctorals,
finançament d’infraestructura de R+D a la UIB, instalAlacions i
equipament científic, i accions especials de R+D, suport a
reunions científiques, accions puntuals d’interès prioritari. El
pressupost d’aquest programa per l’any 2002 -ara ja parl de
l’any 2002- ascendeix a 288,7 milions de pessetes, la qual cosa
representa un increment del 26% respecte de l’any anterior.
Llavors entrarem, si els pareix, en més detall del que significa el
26%, realment el que significa. Amb aquest pressupost es
continuaran les accions del primer Pla ja iniciades, ja ho he dit
abans, i es posaran en marxa la resta de línies d’actuació
d’aquest primer pla de recerca i desenvolupament.

A continuació, concretam ja cadascun dels tipus d’aquestes
inversions, d’aquestes dedicacions, d’aquestes subvencions
que hi farem; i hi està el pressupost d’aquest programa
subdividit en 7 actuacions: la primera, increment del capital
humà de recerca i desenvolupament; actuacions concretes:
beques per a la formació de doctors, ja en marxa 10 beques
l’any 2000, 20 l’any 2001, 30 el 2002. A això dedicam 50 milions
de pessetes ja enguany, l’any 2002. 

Accions de promoció de l’activitat de recerca i
desenvolupament, convocatòries competitives per suport a
grups de recerca i desenvolupament d’excelAlència, suport a
l’activitat d’I+D a grups emergents per a la seva incorporació
a l’activitat competitiva, finançada amb fons estatals o
europeus; foment de la cooperació interdisciplinària entre
grups, suport a projectes cooperatius entre grups de la UIB i
empreses. A això hi dedicarem 89,7 milions de pessetes.

Dinamització de la relació entre els agents del sistema de
recerca i desenvolupament, grups del sistema públic,
organismes, empreses. Volem promoure accions de suport per
establir les xarxes que permetin una relació permanent o
transitòria entre els esmentats elements. Transferir, coordinar
des del sector públic al món empresarial. Tenim un pressupost
per a aquestes qüestions de 15 milions de pessetes.

Infraestructures en recerca i desenvolupament,
equipaments. Vostès ja coneixen que venim fent inversions en
la Universitat anualment. En aquest pressupost hi dedicam 79
milions de pessetes, i en concret a la Universitat 50. Ja saben
vostès que ajudam al finançament de les instalAlacions de
ciències de la salut, edifici de telecomunicacions i científic
tècnic. La resta volem fer una xarxa d’estacions
oceanogràfiques i biològiques, o biològiques, a Menorca i a
Eivissa, 79 milions de pessetes, com he dit abans.

Difusió social de la ciència i de la tecnologia, participació en
la Setmana europea de la ciència i volem fer la primera fira de la
ciència a les Illes Balears, seminaris, conferències, actuacions
específiques a nivell d'educació primària i secundària i un portal
de recerca, desenvolupament i innovació, un pressupost de 25
milions de pessetes.

Sis. Seguiment del primer pla realització d'estudis i posada
en marxa d'indicadors, es tracta de posar en marxa una
estructura que permeti iniciar l'elaboració d'un sistema
d'indicadors d'acord amb els criteris i directrius de la Unió
Europea, que permeti el seguiment dels resultats i impactes del
pla R+D, el nostre pla R+D, així com l'evolució del sistema
R+D+I a les Illes Balears. Ja saben que, a més de la conselleria
del Govern, hi ha unes inversions en recerca i desenvolupament
que fan la universitat, les empreses privades i d'altres centres
d'investigació. Volem fer un seguiment d'aquesta evolució en
relació, com és natural, amb el producte interior brut, que, entre
d'altres coses és el que ens dóna sempre aquestes
estadístiques que ens fan repetir una i altra vegada que anam
a la cua a nivell espanyol i a la cua a nivell de moltes regions
europees, la majoria de regions. Jo crec que la conselleria en
aquests temes està passant de reconèixer o de dir, després de
fer avaluacions constatades de forma absoluta quines són les
nostres proporcions d'inversió en aquestes qüestions, hem de
passar ja del reconeixement o de l'avaluació, més que del
reconeixement, d'aquesta situació als fets i, per això, invertim en
aquests programes.

També efectuar els estudis pertinents que permetin
identificar els paràmetres fonamentals del sistema de R+D de les
Illes, amb objecte d'anar modulant de manera gradual el pla
d'I+D, pressupost de tot això, 20 milions de pessetes. Llavors
hi ha unes despeses de gestió del pla que valoram en un 5% de
tot aquest pressupost, és a dir, 10 milions de pessetes.

Abans els deia que hem passat de ..., ara passaré de les
xifres relatives, si els sembla, a les xifres, cada una d'aquestes
accions té una comparació amb l'exercici anterior, evidentment,
el que passa és que de vegades s'han d'explicar que els
increments que en xifres absolutes és passar de 228, si no
record malament, a 288 milions de pessetes, això no és
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exactament així, a pesar que es contempla en els pressuposts.
I ho explicaré. Hi ha una part dels pressuposts de l'any passat,
important part, de l'ordre de 60 i busques milions de pessetes,
pràcticament 70, que han estat despeses per poder elaborar el
primer pla de recerca i desenvolupament; enguany aquests
milions queden, ja està redactat, el tenim a punt d'aprovació,
s'han fet molt d'esforços, s'ha hagut de comptar amb equips
externs, s'ha hagut d'aconseguir molta informació i es fa una
proposta concreta, aquesta liberalització fa un increment efectiu
de més de 100 milions de pessetes, 120, 130 milions, que podrem
dedicar dins el pla de recerca i desenvolupament ja d'una
manera clara a qüestions concretes, és a dir a transferir de
qualque manera a la societat.

L'altra àrea d'aquesta direcció general. Programa d'innovació
tecnològica. Pressupost del 2002, aquest programa puja a 264
milions de pessetes, descomptat, entenc, perquè abans ..., la
qual cosa representa un increment del 102% respecte de l'any
passat, de l'exercici anterior. A l'actual exercici 2001, els
esforços s'han dirigit fonamentalment a tasques de planificació,
el mateix que he dit de recerca i desenvolupament, en relació
amb la conclusió de l'estratègia d'innovació i transferència
tecnològica, pla BIT segle XXI, vostès tot això ja els sona per
altres compareixences i perquè aquest és un projecte iniciat ja
fa més de dos anys, i l'elaboració del primer pla d'innovació
2001-2004, com a concreció quadriennal de la referida estratègia.

Com a conseqüència, a l'exercici 2002 es posarà en marxa
aquest primer pla d'innovació mitjançant les línies d'actuació
previstes en el document pressupostari, que es concreten en
les actuacions següents: primer -això té sis actuacions, set
actuacions, com l'altre, que la darrera és únicament el cost de
gestió-, primer punt, suport a l'activitat i a la creació d'empreses
de base tecnològica, es tracta de donar suport a les empreses
denominades de base tecnològica, és a dir que inclouen, entre
d'altres activitats, com la informàtica, software, tecnologies
audiovisuals, tecnologies de la informació, Internet,
biotecnologia, en dos sentits: a) suport a l'activitat mitjançant
projectes d'innovació; b) suport a la creació de noves
empreses, fonamentalment en el Parc Bit a través d'un viver
d'empreses. Pressupost per a això, 43 milions de pessetes.

Dos, creació d'una xarxa d'antenes tecnològiques, centres
tecnològics virtuals. Es tracta de crear dins cadascuna de les
illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, una unitat
professionalitzada de suport tecnològic a les empreses,
fonamentalment PIMES, amb capacitat d'interacció amb els
centres tecnològics espanyols i de la resta de la Unió Europea,
de manera que es puguin canalitzar en els dos sentits, les
problemàtiques tecnològiques de les empreses de les Illes, i
cercar el lloc apropiat, la via de solució o estudi de cada
problemàtica concreta. Pressupost, 20 milions de pessetes.

Tres, accions pilot, innovació en la gestió del litoral. Es va
projectar posar en marxa un projecte d'estudi de noves
tecnologies per a la gestió sostenible i racional del litoral de les
Illes, franja marítima i terrestre, que és la base de l'economia
balears, segons estudis representa, com vostès saben el 65%
del PIB. Es realitzarà un estudi científic de l'anomenada
capacitat de càrrega del litoral, amb recomanacions finals sobre

la seva gestió, es tracta d'un projecte amb un horitzó de tres
anys que es fa per primera vegada a nivell internacional i que
serà exportables a altres àrees de la Mediterrània, volem
començar amb aquest projecte i amb un pressupost de 30
milions de pessetes dins l'any que ve.

Introducció de noves tecnologies en el sector turístic amb
especial referència a hostaleria, PIMES. L'objectiu és donar
suport al sector hotelers, principalment, ja ho he dit, a PIMES,
d'aquest sector perquè introdueixi en els seus establiments les
últimes tecnologies d'informació i comunicacions, sistemes
d'Internet, intranet, reserves electròniques, telefonia, tècnica
wab, per a la seva utilització interna i per oferir nous i més
avançats productes als clients més exigents, i així mateix
programes pilot per introduir al mercat nous productes turístics,
basats en les tecnologies que faciliten la diversificació i
l'increment de la qualitat de l'oferta. Pressupost, 40,6 milions de
pessetes.

Cinc, pla d'implantació de la societat de la informació a les
Illes Balears. Vostès saben que tantes vegades que en parlam,
idò bé, les Illes Balears no tenen un pla redactat, han començat
a reunir experts nacionals i internacionals i volem fer un
autèntic pla de la societat d'informació que saben que és un
aspecte complex i que ha de contemplar millores de servei de la
informació, infraestructures diverses i legislació que es
contempli al pla de telecomunicacions. Faig un relat molt ràpid
sobre aquesta qüestió, ja n'hem parlat moltes vegades, és
qüestió de dotar pressupostàriament partida dins els
pressuposts de l'any que ve per començar la redacció i acabar-
la, perquè dins el darrer semestre de l'any 2002, això sigui una
realitat, la redacció. Això, com és natural té una sèrie de
connotacions també dins el que és el pla director sectorial de
telecomunicacions de caràcter d'ordenació de territori, i a
aquesta feina hi dedicarem 25,9 milions de pessetes.

Sis, potenciació d'accions amb la fundació IBIT, com a
instrument d'activitats d'innovació i de la societat de la
informació, saben que aquesta és una fundació que té tres
patrons: el Govern balear, Telefónica i Sa Nostra, per parts
iguals, idò bé, ens trobam en un període de relaxament
d'aquesta fundació, amb més activitat, si hi cap, i és un bon
instrument per la conselleria per dur endavant una sèrie de
feines, atesa la seva alta qualificació dels equips i sobretot l'alta
qualificació de les persones que hi fan feina, de l'ordre de 30 i
tantes persones. Aquesta línia d'actuació se centra en el
cofinançament de projectes de la fundació IBIT, ella mateixa ha
obtingut o sol Alicitarà o aconseguirà a convocatòries
competitives del Pla nacional de recerca i desenvolupament, pla
marc de recerca i desenvolupament de la Unió Europea o del
programa Eureka, més conegut. Aquests projectes formen part
del primer pla d'innovació i del pla de la societat d'informació en
les línies següents: volem fer un portal de recerca,
desenvolupament i innovació a les Illes Balears, per tal que els
ciutadans puguin tenir informació de les convocatòries, tant de
les nostres, a nivell nacional, com les de nivell europeu que es
vagin produint; volem contribuir també a l'administració digital,
suport tecnològic, els corresponents projectes de
modernització de l'administració del govern, suport a la línia
d'actuació 4, si tornen enrera o si torn enrera jo se'n recordaran,
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que és la introducció de noves tecnologies per al tema de
PIMES, hostaleria, línies de suport tecnològic a les PIMES per
a la implantació del negoci electrònic, projectes d'innovació del
t ransport intelAligent, en coordinació, com és natural, amb la
Conselleria d'Obres Públiques i Transports, projectes
d'innovació de la gestió de l'energia, gestió de la xarxa -això no
sé si a la meva anterior compareixença els ho vaig explicar, però
intentam poden (...) en un futur i saber, tenir informació de les
intensitat a la xarxa d'esteses a totes les Illes Balears, i donam
una passa en aquest sentit amb una primera inversió per fer uns
estudis i uns sistemes que ens permetin tenir accés a aquesta
informació, que no la coneixem. Suport a les PIMES per a la
solAlicitud i obtenció de projectes del Pla nacional R+D i dels
programes d’innovació de la Unió Europea, totes aquestes
activitats que podrien desenvolupar la Fundació IBIT, hi
dedicarem transferències de 92 milions de pessetes.

Per tant, acab amb aquesta direcció general, acab en el
sentit de presentar els pressuposts que hem elaborat per a l’any
que ve, repetint allò del principi l’any 2001 vàrem dedicar-hi 130
milions de pessetes, enguany n’hi dedicarem 264 i també
s’hauria d’incrementar aquesta diferència, lògicament a la part
de despesa de redacció del primer Pla d’innovació, despesa que
ja està feta i no haurem de fer novament i per tant, encara seria
una quantitat superior.

Direcció General de Tecnologia i Comunicacions. Com ja he
dit, aquesta direcció general gestiona els programes
d’ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions amb un pressupost d’1 milió d’euros, que
són 198 milions de pessetes i per una altra banda l’altre
programa de desenvolupament i manteniment de la
infraestructura telemàtica i ofimàtica, 3.841.000 euros, és a dir,
639 i busques milions de pessetes, en total són 5.034.000 euros,
és a dir, 837 milions de pessetes i un increment global en
aquesta direcció d’un 2,1%, respecte l’any 2001. Anem per
parts i començam pel programa d’ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions. La Direcció
General de Tecnologia i Comunicacions és l’òrgan administratiu
que exerceix aquestes competències a través del servei de
comunicacions i ràdio per a l’any 2002, sense comptar les de
personal, es tenen previstes despeses per valor de 1.002.000
euros, per tant, 170 milions de pessetes, amb un increment
important respecte l’any anterior, de l’ordre del 80% que ara
explicaré.

A l’àrea de les telecomunicacions els principals projectes
per dur a terme l’any 2002 són els següents: en primer lloc la
redacció del Pla director sectorial de telecomunicacions, en el
qual tenim previst agilitar la tramitació urbanística dels
projectes d’implantació de noves infraestructures de
comunicacions, conscients del paper crucial de les
telecomunicacions en el desenvolupament de la societat de la
informació, mentre tant, mentre no s’aprova el pla director,
durem a la pràctica allò que preveuen les normes territorials
cautelars en matèria de telecomunicacions, adaptant-les a la
imminent publicació, no sé si ja està publicat, del reglament que
desenvolupa la Llei general de telecomunicacions, especialment
allò que fa referència a la protecció de la salut, per a aquestes
actuacions es tenen previstes unes despeses de 40 milions de

pessetes, despeses que es dedicaran a assistències per al
diagnòstic per saber on som en aquest moment, diagnòstic de
la situació, redacció del pla i la seva difusió, a més d’algunes
accions puntuals per a la millora, mitjançant plans pilots,
façanes, cablejats i antenes, que de manera clara perjudiquen el
paisatge urbà.

També el propòsit d’aquesta conselleria és estendre la
cobertura de les televisions públiques en llengua catalana, no
fa més de 15 o 20 dies que vostès em varen fer, el Partit Popular,
unes preguntes orals a una compareixença d’aquí i davant tots
els grups vaig poder donar compte de les actuacions que
teníem en aquesta matèria. Bé l’any que ve hi dedicam també 43
milions de pessetes, després del que vaig informar, ja saben
que abans de final d’any Menorca, exceptuant Ciutadella ha de
quedar coberta amb una bona cobertura dels canals de televisió
en llengua catalana, però tenim els problemes de Ciutadella que
s’han de resoldre i tenim de forma també molt específic el
problema de Formentera, hem iniciat una sèrie d’actuacions, per
tal de concentrar a la Mola tota la difusió, en definitiva tots els
repetidors de les televisions en llengua catalana, demanant a la
vegada com vostès saben que per part de Televisió Espanyola
també es puguin aprofitar aquestes noves instalAlacions, perquè
els ciutadans de Formentera puguin només mirar a un lloc, les
antenes vull dir i tenir totes les recepcions perfectament. Hi
dedicam, com he dit, l’any que ve a aquesta qüestió important
43 milions de pessetes, als que hem d’afegir 8 milions de
pessetes que transferim a l’associació Voltor per dur a terme el
manteniment dels equips d’Alfàbia, que fan possible la recepció
de les emissions en llengua catalana a l’illa de Mallorca.

Per una altra banda també tenim previst dedicar 431.932
euros, 71 i busques milions de pessetes per mantenir, estendre
i millorar la xarxa de comunicacions, veus i dades del Govern,
incorporant la totalitat de serveis i entitats pròpies de
l’Administració autonòmica, hem de tenir en compte que des de
l’any 99 hem passat de tenir 1.500 usuaris a internet als 3.000
que tenim ara i això necessitarà també d’un esforç econòmic
important per tal d’ampliar la capacitat de comunicació, la
quantitat d’informació que per segon és capaç d’arribar de
forma on line al mateix temps a tota la xarxa corporativa. A més
hi dedicarem una part a aquests equips d’assistència a l’usuari.

Passam a l’altre programa, activitats que es pensen
desenvolupar al programa de desenvolupament i manteniment
de les infraestructures telemàtica i ofimàtica. Un dels elements
determinats de qualsevol organització administrativa moderna
és l’ús de les noves tecnologies, de les comunicacions i de la
informació, el Govern de les Illes Balears vol donar una especial
atenció a tots aquests aspectes dedicant-hi tots els mitjans
necessaris. Quant a les activitats previstes en matèria de
desenvolupament i manteniment de la infraestructura
informàtica, per al procés de dades i informàtica corporativa,
com també per a les aplicacions informàtiques, allà on hem de
destacar sense cap dubte les relacionades amb els sistemes
d’informació administrativa, és a dir, el que sempre parlam amb
molta facilitat, però que necessita dedicació, capacitat tècnica
i coneixements per allò que volem tots, una finestreta única, és
a dir donar una magnífic servei als ciutadans, a través
d’aquestes noves tecnologies. Dins aquest àmbit
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desenvoluparem, més concretament l’Administració digital, a la
qual tenim previst destinar-hi la quantitat de 295.000 euros, és
a dir, 49 milions de pessetes, en aquest camp posarem en marxa
procediments pilot d’accés telemàtic als ciutadans, empreses i
institucions, remissió electrònica d’edictes municipals al BOIB,
consultes a l’hemeroteca, subvencions per a la rehabilitació
d’habitatges, etcètera, via internet, que fins i tot permeti iniciar
i fer un seguiment del tràmit administratiu.

Igualment iniciarem conjuntament amb el Ministeri
d’Administracions Públiques una línia de treball orientada a la
colAlaboració en matèria d’Administració electrònica, vostès
saben que des de l’Administració central també volen dedicar-
hi esforços a la mateixa finalitat. Configurarem un sistema
informàtic comú de gestió d’expedients que permeti conèixer en
tot moment l’estat de tramitació de qualsevol expedient, com a
pas previ a poder facilitar aquesta informació al ciutadà, hi
destinarem 40 milions de pessetes, també adaptarem el nou
sistema de gestió d’expedients, les aplicacions ja existents en
matèria de sancions, aquest programa el Exsanci, és un
programa plurianual, que vàrem començar com vostès coneixen
l’any 2001 i que té continuació l’any 2001 hi vàrem destinar 20
milions de pessetes, l’any que ve hi dedicam 29 milions de
pessetes. El mateix ens passa al programa de gestió integrada
a l’habitatge, des del punt de vista dels nostres coneixements
a la conselleria, feim aquesta gestió integrada de l’habitatge que
és plurianual també i l’any passat hi vàrem dedicar 20 milions i
enguany és la novetat hi dedicam 49 milions de pessetes, és a
dir, un total del programa de 69 milions de pessetes. Posarem en
marxa un portal web, amb tota la informació dels procediments
administratius de la comunitat autònoma que afecten als
ciutadans, com a pas previ consolidarem les dades existents a
les distintes conselleries amb la personalitat administrativa
digital, ja n’he parlat en alguna compareixença, hi dedicarem a
aquesta activitat 40 milions de pessetes, 240.000 euros
aproximadament.

Dins aquesta actuació comptam amb la colAlaboració de la
comunitat autònoma de La Rioja, vostès a altres
compareixences senyores i senyors diputats saben que ja
vàrem firmar en el mes de setembre un conveni amb La Rioja de
32 milions de pessetes, això no és que sigui la continuïtat, o un
segon conveni d’ampliació, però sí comptam amb la seva
colAlaboració, perquè estan a un nivell tècnic i de coneixement
d’aquestes matèries que ens pot ajudar, a més de ser una
comunitat que per alguns aspectes de tipus d’economia, fins i
tot d’extensió, encara que és més petita en el número
d’habitants, tenim coses a sumar en aquest aspecte. També
promourem colAlaborant amb els consells insulars, ja ho venim
fent, l’extensió dels sistemes d’informació administrativa als
ajuntament, en aquest propòsit pensam destinar 20 milions de
pessetes al consorci d’informàtica local, igualment hem de fer
menció a un conjunt d’activitats que tenen per objectiu
consolidar i estabilitzar les noves aplicacions informàtiques,
noves aplicacions que no són noves, perquè s’estan
consolidant i ampliant constantment, és a dir, parlo del sistema
Sap i Meta 4, que tenen uns costs de 120 milions de pessetes.
Donaria aquí per acabada aquesta primera informació de la
Direcció General de Telecomunicacions.

Finalment i abans de parlar de l’empresa pública Parc Bit,
parlarem si els sembla, de la Direcció General d’Energia. El Pla
energètic, la Direcció General d’Energia com a centre de cost,
gestionarà el programa planificació, ordenació i
desenvolupament energètic amb una dotació pressupostària de
3.757.000 euros, és a dir, 625 milions de pessetes, el que suposa,
sense comptar el capítol de personal, un increment del 4,7%
respecte l’any 2001. El Pla energètic, aprovat el mes d’abril, no
és una novetat per tant, és d’aplicació de forma definitiva i en
conseqüència les accions a realitzar l’any 2002, han de
planificar-se d’acord amb els objectius i programes concrets
d’actuació, anunciats al referit pla. A la implantació del Pla
energètic podem distingir dos aspectes fonamentals, està molt
clar, la gestió de la demanda per una banda i la planificació i
ordenació per l’altra. Començam pel primer punt, respecte als
aspectes de la gestió de la demanda energètica, és a dir, del
consum energètic les actuacions previstes són les següents,
faig un resum. a) En primer lloc volem incidir en la informació,
formació i conscienciació respecte a l’estalvi, racionalització i
eficiència energètica i més concretament, continuar donant a
conèixer més detalladament la problemàtica associada al
consum energètic. 

Totes aquestes qüestions vostès saben que estan a primera
línia constantment, però la conselleria, la seva direcció general
i el Govern hi volem dedicar uns recursos importants per
canviar uns costums i millorar per tant, l’eficiència, l’estalvi i la
racionalització energètica. Per tant, donarem a conèixer amb més
precisió la problemàtica associada al consum energètic, farem
una avaluació d’impactes derivats del consum i la valoració de
les externalitats, avantatges del gas front l’electricitat,
informació sobre equips eficients i la incentivació del seu ús,
problemàtica derivada de la potència elèctrica, tancament
definitiu de Sant Joan de Déu, en el mes d’octubre, consum
energètic al transport privat, campanyes específiques per limitar
el creixement del consum energètic a les temporades d’estiu
hivern, publicació sistemàtica de dades de consum, cosa que
no feim encara, publicació sistemàtica d’hores necessàries de
calefacció, refrigeració en funció de la previsió de la
temperatura ambient, plans de formació energètica a nivells de
professionals, estudiants, població en general, elaboració
d’estadístiques de consum energètica. L’elaboració d’aquesta
continguts específics es farà a partir de l’experiència iniciada
l’any 2001, òbviament, durant els primers mesos de l’any 2002,
per tal d’iniciar les campanyes el mes de maig, s’ha de pensar
que els mesos d’estiu tornaran a ser difícils, quant a potència
elèctrica disponible s'ha de muntar un cicle combinat i serà el
primer que s'instalAli a Mallorca. Vostès saben que s'ha millorat
en aquest aspecte, però que el creixement de la demanda
energètica no para, estam per damunt del 7%, aquesta és la
realitat, a pesar que alguns indicadors macroeconòmics
apunten a una certa ralentització, la realitat dels primers deu
mesos d'enguany és aproximadament de 7,2% d'increment de
consum a la demanda elèctrica a les Illes Balears i, per tant,
haurem d'estar constantment no solament pensant en el proper
estiu, no solament si està resolt amb aquest nou cicle combinat
que suma, com saben vostès, de l'ordre de 220 megavats nous,
instalAlats a Son reus, ja hi ha tres equips, i es completa amb la
turbina de gas, de vapor. Per tant, estarem en millor situació,
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però estam preocupats ja pels altres anys, 2003 i següents. I
enguany veurem com es comporta el creixement de la demanda.

Plans d'actuació específica, de cara a aconseguir un estadi
efectiu i la instalAlació de colAlectors solars des de l'any 2000, de
tal forma que a finals del proper any puguem donar xifres
d'estalvis específics aconseguits durant l'any, està previst i de
fet s'han iniciat ja una sèrie d'actuacions sobre els edificis
públics de la comunitat, consells i ajuntaments, així com sobre
l'enllumenat públic. A partir de l'experiència de l'any 2001,
pensam que podem estalviar entre un 10 i un 15% sobre la
factura d'enllumenat públic, per això s'han d'anar fent les
inversions adients perquè això sigui una realitat i, per una altra
banda, instalAlar un total, l'any 2002, entre 10 i 15.000 metres
quadrats de colAlectors solars tècnics.

Plans de desenvolupament i aplicació de noves tecnologies
de conversió energètica. Es pretén participar en programes
locals, estatals o europeus, per tal de desenvolupar tecnologies
d'aprofitament energètic, de millora de l'eficàcia de conversió o
d'utilització de desenvolupament de les energies renovables,
etc., per tal d'aconseguir una major presència de la nostra
comunitat al camp de la recerca i del desenvolupament
energètic. Ja els deia al principi que hi havia transversalitat en
totes les direccions generals.

Coordinació amb les actuacions d'altres conselleries.
Existeixen una sèrie d'afinitats, com no podia ser d'altra manera,
entre les conselleries de Medi Ambient, Economia, Comerç,
Indústria, Obres Públiques, etc., que pressuposen la
possibilitat d'introduir una vessant energètica en els seus plans
d'actuació. L'any 2002 ha de ser l'any de la conciliació
d'aquestes actuacions conjuntes iniciades l'any 2000, pla de
transport, de l'habitatge, dessalacions d'aigua de mar, energia
solar a instituts i hospitals, energia solar tant tèrmica com
fotovoltàica a instituts.

Projectes específics diversos. Anem ara a resumir una mica
totes aquestes indicacions polítiques, i les concretarem, si els
sembla, en xifres que encara no ho he fet respecte d'aquesta
direcció general. Es contempla l'any 2002 la combinació d'una
sèrie de projectes iniciats o ja prevists a l'any anterior, és lògic,
una conselleria jove al principi, ha de fer uns grans esforços
perquè tot és nou i, per tant, de qualque forma, cada any es fan
molts de projectes, llavors en una sèrie d'actuacions en què ja
es té una experiència, uns coneixements per una banda, fins i
tot en alguns plurianuals, aquesta feina serà més efectiva, i no
vol dir que no necessiti de major dedicació pels equips
directius de la conselleria, però sí de qualque forma aquesta
experiència serveix moltíssim, fins i tot per a l'elaboració dels
pressuposts i per a la inclusió, a cadascuna de les bandes del
pressupost, de les partides necessàries. Per tant, farem més
campanya de sensibilització, 75 milions, mesures d'informació
i formació, ja n'he parlat abans, 30 milions, mesures
d'incentivació de l'eficiència, en total 150 milions de pessetes,
tant en àmbit domèstic, serveis, indústria, primari; mesures
d'incentivació d'energies renovables, 200 milions de pessetes;
aplicació de noves tecnologies, ja ho he explicat abans,
renovables, 30 milions, i una sèrie de projectes específics a què

dedicarem 43 milions, a través de l'IBIT, estudis sobre bombeig
i altres qüestions.

Les estadístiques i els estudis de consum que són
necessaris per saber en tot moment cap on anam, hi dedicarem
25 milions de pessetes. I aquesta és la part de la gestió de la
demanda, la més important de la part del Pla energètic que
nosaltres ens hem compromès a dur endavant en aspectes
econòmics. Després hi ha altres aspectes també
importantíssims que fan menció al que és competència
d'aquesta direcció general, d'aquesta conselleria, quant a
energia, que és la planificació i l'ordenació.

No els vull cansar, però hi ha una situació de partida que ja
s'ha presentat al Ministeri d'Economia el Pla energètic, i a la
proposta de planificació energètica, tant de gas com
d'electricitat per a les Illes Balears, d'acord amb les peticions
formulades pel mateix ministeri, se'n recorden?, el mes de juny
ens digueren "facin vostès les seves planificacions". Nosaltres,
com que ja teníem el Pla energètic i molta feina avançada, els
enviàrem de forma immediata, donaven 90 dies. Hi havia el mes
d'agost enmig, però de totes formes, nosaltres vàrem presentar
la feina feta. També vull recordar que s'ha presentar el Pla
energètic a la comissió nacional de l'energia, qüestió important,
ja saben que aquesta és una comissió no executiva, però que sí
fa informes en un sentit, en altre sentit, segons ells entenguin,
que és una comissió altament qualificada amb gent que domina
perfectament els temes de l'energia, el sector elèctric, gasístic i
d'altres combustibles, com el petroli. Actualment, estam en fase
d'anàlisi i d'elaboració dels esborranys, juntament amb el
Ministeri d'Economia, del Decret d'extrapeninsulars,
desenvolupant el mandat de l'article 12 de la Llei del sector
elèctric, vostès saben que ha començat recentment aquesta
qüestió, recentment vull dir el mes de juliol, després de tres
anys de la publicació de la llei, tres anys o quatre, és del 97, si
no record malament.

També s'ha iniciat l'elaboració de la normativa que ha de
desenvolupar el decret del Pla energètic quant a les línies
elèctriques i s'ha determinat el desenvolupament normatiu i
legislatiu que des de la comunitat autònoma poden fer en el
camp energètic. Aquesta és la situació de partida i, per tant, hi
ha dos camps, un desenvolupament de les qüestions que ens
pertanyen a nosaltres, que seran de la nostra competència en
matèria legislativa i unes altres, quant a la participació en el
desenvolupament legislatiu estatal.

En el primer cas, durant l'any 2002 s'ha de posar a punt el
desenvolupament legislatiu que  correspon a la comunitat
autònoma en aplicació d'aspectes concrets recollits a la
legislació estatal o prevists a l'Estatut d'Autonomia,
especialment referent a les mesures de control del
subministrament energètic, per una banda, tipificació de
seccions i límits admissibles de qualitat de servei. Aquest és un
debat que, a més, s'està produint constantment a nivell
nacional, la qualitat del servei, ja saben vostès que tenim el
sector elèctric amb una situació absolutament de liberalització
i, per tant, s'ha de veure què és exactament qualitat de servei
que s'ha de poder exigir a les companyies subministradores,
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tant pel que fa a la generació, com a l'estesa de xarxes,
distribució, transport, etc.

S'estudia la conveniència d'aglutinar amb una sola llei
d'energia de la comunitat autònoma tota la legislació que de
forma directa o indirecta i relacionada amb aspectes energètic,
està inclosa a diverses lleis, com ara la d'espais naturals, DOT,
etc., però es desenvoluparà la normativa corresponent a parcs
eòlics i a la seva integració de la xarxa elèctrica i el soterrament
de línies de mitjà i baixa tensió, així com la normalització
d'estacions transformadores en sòl rústic i alimentació elèctrica
en baixa i mitja tensió, participació en el desenvolupament
legislatiu estatal, ja ho saben, tant amb el tema
d'extrapeninsulars com amb el desenvolupament de l'article 60.6
de la Llei d'hidrocarburs que no ha començat encara.
ParalAlelament també s'han d'aplicar a nivell insular aspectes
més específics i concrets derivats dels decrets de
desenvolupament del règim especial de Balears, tot això plegat
fa i conforma quines són les preocupacions i les oportunitats
que des del punt de vista legislatiu donaran a la comunitat
competències i, per tant, responsabilitats reals en aquestes
qüestions. 

Del gasoducte no els en parlaré gaire, vostès saben la
quantitat de feina que hem fet, la dedicació durant l'any 2001 a
poder triar una solució que és solució sense cap dubte ni una
per a aquest Govern, la solució adient, de cada vegada més,
amb els contactes que tenim a nivell nacional, amb els grups, i
a nivell internacional, de persones, tècnics fins i tot de grans
empreses que coneixen el tema, ens van confirmant que aquesta
és la solució adient, la millor solució, tant a nivell tècnic, a nivell
paisatgístic i a nivell econòmic. I, per tant, continuarem fent
feina en relació amb el gasoducte.

Per dur a terme totes aquestes feines que són de consulta,
de consulta legal, feines de planificació, de reunions, etc., etc.,
hi dedicarem 25 milions de pessetes. Per tant, d'aquesta direcció
general, la part important de les seves inversions va al que he
dit al principi, estalvi, racionalització, energies alternatives, etc.,
etc.

Finalment ja, he de donar compte del pressupost de Parc Bit,
desenvolupament, els llegiré una petita memòria i després
entraré a comentar les xifres que integren aquest pressupost, tal
pel que fa a ingressos com a despeses.

El pressupost de Parc Bit per a l'any 2002 estan realitzats en
base a fixar uns objectius concrets. A un primer terme i com a
aspecte principal del mateix, a diferència dels dos exercicis
anteriors, on prioritzàvem les inversions, el pressupost de l'any
2002, a causa de la finalització de les obres, de les
infraestructures el darrer trimestre de l'any 2001, canvia
radicalment en el sentit que cal donar prioritat a totes aquelles
accions ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, perdoni un momentet. La duració de les
compareixences està prevista en unes dues hores, així està en
el programa, si vostè esgota les dues hores amb la seva

intervenció, els altres grups no podran intervenir. Jo li agrairia
que anàs resumint tant com pugui.

EL SR. CONSELLER D'INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdá):

Moltes gràcies, president. Com que ja som al punt final, he
dit que és una petita memòria, jo crec que en cinc minuts hauré
acabat. De totes formes el que he volgut i pretenc és donar
informació àmplia a les senyores diputades i als senyors
diputats perquè puguin conèixer quin és el pla d'actuació de la
conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdá):

En cinc minuts acab. Deia que, de qualque forma, i faré un
resum sobre el resum, de qualque forma passam d'una situació
de grans infraestructures, de dedicar una gran quantitat  a
acabar el Parc Bit, el Parc Bit és una realitat quant a les
infraestructures i, per tant, ara ve una època de gestió. Hem fet
un pla per a desenvolupar-lo, volem conèixer amb més detall
aquest món del parc tecnològic, ja tenim bastants de
coneixements sobre el tema, però volem redactar i hem
encarregat un pla estratègic per pensar en el futur i, per tant, per
no entrar en res més, sinó citar només les xifres, i després
entraríem en detalls, els diré que el pressupost queda de la
manera següent.

Té uns ingressos de 831.019.829 pessetes, dels quals els
ingressos 313.883.830 de transferències corrents de la
conselleria i també des de la conselleria de transferències de
capital de 163 milions. Per una altra banda, tenim una previsió
d'ingressos patrimonials de 354 milions, això suma de la
quantitat que els he dit. I, a continuació, els diré que lògicament
està quadrat amb les despeses previstes, els pressuposts són
pressuposts, però la intenció, com no pot ser d'una altra forma,
tant a la conselleria com a les empreses públiques s'ha de fer
un bon pressupost i un bon seguiment pressupostari perquè
això sigui una realitat a final de l'any que ve. Despeses de
personal, 62 milions, despeses de compra de béns i serveis, 280
milions, despeses financeres, 151, els he de recordar que el Parc
Bit ha costat de l'ordre de 7.000 milions de pessetes, dels quals
en devem la meitat, 3.500 milions de pessetes, hem fet uns
càlculs als tipus actuals, ara ja està, l'any que ve, ara encara no
està totalment disposades les línies de crèdit, però hi estaran de
forma quasi immediata i, per tant, hem fet aquesta previsió
ajustada als tipus d’interès que tenim ara. Evidentment les
oscilAlacions que hi hagi pujaran o davallaran aquest cost.

Per altra banda hi haurà inversions reals de l’ordre de 316
milions de pessetes i variació d’actius financers per 20 milions
de pessetes. Això dóna el total també dels 831 milions de
pessetes en relació al pressupost de l’any 2002, que és molt
més petit que el de l’any 2001, que era de 2.141 milions de
pessetes, molt més petit perquè la gran part d’inversions en
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infraestructures, equipaments, instal Alacions, etc., ja estan
acabades.

Sr. President, jo he acabat i estic a la seva disposició.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passarem al torn de preguntes i
observacions, si no hi ha cap portaveu que vulgui fer un recés.
Doncs entram dins el torn de preguntes i observacions per part
dels diferents portaveus dels grups polítics. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Andreu
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, per al Grup Parlamentari Socialista
l’ordre dels factors no altera el producte. Amb això vull dir que
moltes de les preguntes que teníem anotades en els nostres
papers ja han estat contestades amb escreix pel conseller a la
seva intervenció i, per tant, jo seré molt breu, molt breu perquè
poques coses queden ja per aclarir.

Voldria, en relació al tema de beques i d’ajuts per a suport
a la recerca, i tenint en compte que el Pla de recerca i
desenvolupament encara no el coneixem en aquest parlament,
voldria saber si en aquests ajudes, en aquestes beques, es
marquen algunes línies, és a dir, el camp de la investigació és
no infinit però molt gros, i si és intenció de la conselleria de
qualque manera dirigir una mica els camps als quals aquesta
comunitat, i sobretot amb el que ha parlat dels grups
d’excelAlència, vol dirigir els seus esforços.

En segon lloc també volíem un altre aclariment en relació als
temes energètics i que vostè ha parlat de noves tecnologies de
conversió energètica, amb uns 200 milions de pessetes, i també
foment de les energies renovables, amb 30 milions de pessetes,
i després ha parlat de projectes específics per un valor de 43
milions de pessetes. Ens agradaria saber, si podia ampliar una
mica aquesta informació, en quin sentit van aquests tipus
d’ajuts.

I només volia fer un apunt en relació al tema de l’opció del
gasoducte, que jo crec que vostè ha manifestat que cada
vegada queda més clar perquè tothom admet que la solució del
gasoducte és la millor solució. Jo crec que no importa ser un
gran expert, possiblement no és la més barata, però en
qualsevol cas jo crec que quan s’adjudica una cosa no ha de
ser el més barat sinó que ha de ser el millor, la versatilitat del
gas no és la versatilitat de l’electricitat, és a dir, amb gas podem
fer electricitat i viceversa és bastant més complicat, i per tant
això permet una racionalització de l’ús energètic entre la
conversió directa del gas en energia en els llocs de consum. 

Darrerament -darrerament vull dir en els darrers 20 anys-
pareix que hi ha hagut per part sobretot de les companyies
elèctriques, naturalment, una aposta per l’ús de l’electricitat, és
a dir, l’ús domèstic de l’electricitat ha anat guanyant terreny al
gas. Jo, encara que un determinat grup parlamentari va fer un

alguna rialla quan el Sr. Antich, en el debat de l’estat de la
comunitat, va parlar del fet que s’hauria acabat de veure la gent
transportant bombones de butà -sabem que això sempre existirà
perquè sempre hi haurà gent a qui anirà bé tenir una bombona
de butà a qualsevol lloc- jo crec que això és una passa de
modernitat, és a dir, poder tenir un combustible conduït a
través d’un sistema segur crec que és molt còmode, i fins i tot
ens permetria una diferent estructura del sector elèctric, donat
que el transport es podria fer de gas i no d’electricitat i, per tant,
disposar de centrals molt més petites, i tenint en compte el que
ha dit vostè de les noves tecnologies de conversió energètica,
que sap que jo a cada intervenció ho cit una mica, crec que hem
d’apostar per aquí.

I crec que hem d’apostar per aquí, a més, per un altre motiu:
jo crec que la implantació de les noves tecnologies en el món es
fa per cercles concèntrics, és a dir, qui primer s’aprofita de la
bondat d’una tecnologia puntera és aquell que té la capacitat
d’investigació i de posar-la en marxa, i que primer n’obté
aquells beneficis que són immediats. Aquesta nova tecnologia,
a mesura que se li va produint una certa obsolescència, és
exportada a segons i a tercers països, de tal manera que la
diferència d’eficiència d’una determinada tecnologia al primer
món i al tercer és brutal, és a dir, que a més de ser pobres tenen
les pitjors tecnologies, i clar, en això nosaltres no hem de ser
beneits i crec que hem d’aprofitar aquelles coses que realment
se’ns posen a l’abast i posar-les (...). Per tant, jo crec que en
aquest sentit és important que s’hi dediqui una inversió
considerable.

Esperant aquests aclariments, no tenc res més a dir. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar... 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

(Intervenció inoïble) 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, supòs que sí. Vol contestar al final tots junts? Sí, sí,
d’acord. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat
Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, alts càrrecs, benvinguts i gràcies per la
seva explicació i compareixença.

He de posar de manifest que em trob amb dificultats per
comprendre bé els pressuposts. Li ho explicaré i ho entendrà,
supòs, fàcilment. És a dir, la documentació de què disposam
està en euros, vostè ens ho ha explicat en pessetes, i jo faig la
traducció més o manco ràpida, és a dir, multiplic per 6 i dividesc
per 1.000, vull dir (...) de 80 milions, etc., però em costa després
restar i saber si és de capítol 4 o 6. Per tant, tenc una certa
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dificultat per entendre l’explicació que ha fet de la manera que
l’ha feta. Però immediatament li vull reconèixer que és una
explicació que ha procurat detallar les accions, els projectes,
etc. Per tant, com que açò queda enregistrat i demà tindrem per
escrit el que vostè ha explicat, ben segur que allò que ha
explicat em servirà molt bé per poder anar als pressuposts i
entendre millor el que ara en aquest moment he de reconèixer
que no tenc la facilitat.

Una altra cosa és que, mentre amb la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Desenvolupament Energètic sí que ens
ha seguit bastant la memòria, encara que després no ha aplicat
els recursos que a cada una de les accions o projectes hi hagi,
sinó que ho ha fet al final d’una manera, a les altres la veritat és
que pres nota i ha quedat enregistrat el que ha dit, però li vull
fer constar també, Sr. Conseller, que entre l’explicació que vostè
ha donat i el detall dels projectes, la memòria que hi ha en el
pressupost que hem rebut i la seva aplicació si són inversions
o transferències, hi ha una certa dificultat de poder-ho lligar
amb l’explicació i les dades que tenc.

I feta aquesta observació, necessària perquè vostès
comprenguin que no tenc cap interès en allargar les seves
explicacions, vull justificar de qualque manera una certa
dificultat o potser el fet que formuli qualque qüestió que per
vostè pugui ser entesa com a exposada i que per mi no, així idò
partiria, i l’ordre no serà exactament el seu perquè jo seguiré el
de la documentació que tenim gràfica o escrita de la Conselleria
d’Hisenda, i primer li demanaria, Sr. Conseller, que si vostè ho
té present, que ben segur que ho té present, expliqui una mica
els canvis importants d’objectius de l’any passat a enguany. 

És a dir, jo per exemple, ho pos com a exemple, he observat
en la lectura que en capítol 7, transferències de capital, de la
Direcció General d’Energia -ho diré així ràpid perquè ens
entendrem bé- idò s’ha passat del que eren subvencions a
iniciatives d’empreses privades o d’institucions i famílies sense
ànim de lucre, a una actuació dins el camp de les institucions,
és a dir, subvencions dirigides supòs a la incorporació
d’energies renovables no sé si per a aigua calenta o per al que
sigui, a les mateixes administracions o empreses públiques de
la comunitat autònoma o als ens locals, ajuntaments o consells.
Per tant, crec que he vist aquí un canvi d’orientació que, a més,
en quantia pressupostària és important perquè pràcticament
totes les inversions que tenia orientades a desenvolupament de
projectes o a inversions immaterials, idò passen a aquest
capítol, és a dir, de 6 milions d’euros passam a més de 750.000
euros, en capítol 7 per exemple i en aquestes actuacions. Per
tant, sí que m’agradaria, jo he posat aquest exemple, que si hi
ha canvis en aquest sentit ens els expliqui. En definitiva, les
modificacions més importants dels objectius.

En estructura de la conselleria, o en contingut, és a dir, quan
parla vostè de l’exercici..., me mantenc en la Direcció General
d’Energia, quan parla vostè de l’exercici del control i de les
competències derivades de l’exercici competencial de la
comunitat autònoma, no del desenvolupament de la
planificació, idò parla per exemple del control de qualitat, o de
la generació (...) Com està distribuïda?, hi ha hagut canvis de
distribució entre les competències exercides per la Conselleria

d’Economia i Indústria?, és a dir, Indústria i la seva conselleria
s’han repartit d’una manera diferent? És que si no tenc la
impressió que hi ha una certa duplicitat que supòs que no, jo
supòs que no, però m’agradaria que ens ho expliqués.

Una correcció material; a la pàgina 183 del projecte, quan
detalla el subprograma a la denominació crec que hi falta
escriure, a més d’”ordenació i regulació de les
telecomunicacions”, “desenvolupament”. Veig que està a la
denominació per tot manco en aquesta pàgina; no és més que
una qüestió purament tècnica.

Pla de desenvolupament..., perdó, Pla director sectorial de
telecomunicacions; sí que m’agradaria, Sr. Conseller, els
recursos concrets per a aquest pla. M’és igual que m’ho digui
en pessetes o en euros, però recursos concrets destinats a açò
i el programa d’execució d’aquest pla director sectorial.

En emissions electromagnètiques ha parlat de la importància
per a la salut. Hi ha, que jo conegui, el darrer de les Illes
Balears, un informe de no fa jo crec més d’un any, no crec que
faci un any, del ColAlegi Oficial de Metges de les Illes Balears,
no conec res més. L’Organització Mundial de la Salut tenia
previst l’any que ve, el 2002. M’agradaria que ens situessin en
relació a açò, posicionament del sector de la salut pública,
p osicionament en relació a l’Organització Mundial de la Salut
i, per tant, posicionament de la conselleria del Govern balear en
relació a açò.

Televisió està. Xarxa de telecomunicacions..., això, bé,
conec un funcionari a Menorca que té qualque dificultat, sé els
esforços que fan en informàtica, però en conec un que el mes
d’agost no hi ha hagut manera de tenir accés no ja a Internet,
que açò no m’ho han posat, sinó a Intranet. És una broma. Els
funcionaris m’atenen molt bé, eh?, a pesar d’açò he de dir que
els funcionaris tenen...

Em voldria explicar una mica més què és que
desenvoluparan per a l’any que ve amb la Comunitat de la
Rioja?, i també el conveni del qual ha parlat amb els consells
insulars, en matèria de digitalització, he entès.

Recerca i desenvolupament tecnològic. Jo parlaré de
l’activitat 71, està a l’objectiu 7; diu l’activitat número 71
“difusió de la cultura científica. Organització de la fira de la
ciència de les Illes Balears”. No sé si ho ha explicat, no he
agafat jo..., però sí que m’agradaria que em digués els recursos
que s’hi apliquen i exactament en què consistirà i quan pensen
que s’ha de dur a terme, etc.

Amb les beques pas ara a objectius del programa 542, a),
innovació tecnològica. Les beques i suport als grups de
recerca. Si no li importa li agrairia una referència a com ha anat
o com va el 2001 i el projecte què preveu, quins objectius
preveu, però relacionat amb el 2001, per favor, amb aquest
exercici que estam ara. Jo les notícies, vaja, pel que tenc
d’execució de pressuposts i tal, que no és el cas aquí ni en
aquesta compareixença retreure-ho, però en aquest cas sí que
m’agradaria conèixer la valoració que fa el conseller en relació
a aquesta actuació.
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Bé, aquí sí que necessitaria explicació una mica més àmplia
dels recursos i els objectius o la interrelació amb altres ens del
Govern balear en relació al que ha parlat d’actuacions pilot
sobre gestió de litoral i capacitat. És que açò ho he sentit ara
per primera vegada, és a dir, no he estat capaç de veure-ho ni
a la memòria, ni als objectius ni a les activitats, ni enlloc, i per
tant sí que m’agradaria tenir qualque notícia més, no només
pressupostària, per tant de recursos econòmics, sinó de
contingut i, com està jo entenc molt relacionat amb
competències d’altres òrgans del Govern, sí que m’agradaria
que fes cinc cèntims d’euro d’açò. És a dir, gestió del litoral i
per tant aquesta capacitat de càrrega que vostès volen estudiar,
programes pilot també sobre nous productes turístics, si és una
cosa que no coneixem o si la coneixem cap a on anam, si pot dir
qualque cosa.

Bé, allò de l’IBIT ja ho llegiré amb més detall, perquè és molt
més extens, en el Diari de Sessions d’aquesta comissió.

En general la Secretaria General Tècnica jo sí que demanaria
una mica l’explicació no només del seu departament, sinó en
general de l’increment de capítol 2. Hi ha un increment, Parc Bit
sobretot, molt important, i per tant sí que m’agradaria una
explicació d’aquesta necessitat d’aquest increment de despesa
corrent en capítol 2 o despeses corrents en béns i serveis.
Supòs que hi ha contractacions directes que ho justifiquen; per
tant m’agradaria que les ressaltés.

Hi ha un article nou en el programa 731 de Secretaria General
Tècnica, en el capítol 6 d’inversions reals, article 63, hi ha
inversions (...) de funcionament 18.000 euros. Bé, m’agradaria,
ja que hi ha el secretari general tècnic aquí o, perdó, el conseller
potser ho sap directament, exactament aquesta inversió a què
està referida. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, sí. Ja acab, Sr. President. Crec que també és nou el
capítol 4 del programa 731 sobre planificació i..., és a dir, no té
rellevància econòmica, vull dir que hi ha de contingut 30 euros.
Demanaria per açò a què està referit, és a dir, es preveuen
transferències de capítol 4, transferències corrents, tant a
entitats autònomes de la comunitat autònoma com de les
corporacions locals i el pressupost, bé, ja li dic que hi ha 1.000
pessetetes obertes. Per tant m’agradaria conèixer exactament a
què va referit açò.

I per acabar, en el Parc Bit tenia apuntat, respecte de
transport i accés públic -eren objectius que hi havia- crec que
no estan materialitzades ni una cosa ni l’altra. Per tant, què
preveu que es materialitzarà i quins recursos s’hi aplicaran?,
econòmicament quina quantitat? Comercialització de l’energia.
Hi ha previsions d’ingressos per comercialit zació de l’energia
del Parc Bit? I també la comercialització de la fase A m’agradaria
que em donés qualque data de les previsions. És obvi que no

podem saber com anirà, però les previsions d’ingressos com a
resultat de la comercialització de parcelAles de la fase A. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, acabi.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab. Hi ha una previsió d’establiment d’acords amb
promotors, inversors i usuaris que es repeteix. Si hi ha qualque
previsió concreta concreta m’agradaria conèixer-la i també al
detall de les previsions hi ha la contractació d’un equip tècnic
que colAlabori en tasques de manteniment i després despeses
necessàries de manteniment, així com de l’edifici, i finalment els
cost del Pla estratègic. Açò formaria la compra de béns i serveis
o despeses corrents, si hi ha la possibilitat de conèixer amb
detall aquestes com a mínim quatre partides, és a dir, despeses
de promoció, equip tècnic exterior, mantenim d’urbanització i
edifici i pla estratègic. Quatre coses.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller per contestar té vostè la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Sr. President, Sr. Crespí, començ per parlar del que vostè em
demana de possibilitats. Em feia preguntes i començava dient
que el pla que encara no coneix el Parlament, és vera, no coneix
el Pla de recerca i desenvolupament. Està fet, eh?, precisament
li ho dic perquè no és parlar d’una forma..., nosaltres sí que el
coneixement i d’alguna forma hem tengut alguns contactes ja
amb colAlectius importants per veure, i a més ha estat una feina
que s’ha fet en colAlaboració, no només des de dins la casa sinó
en colAlaboració.

Bé, la pregunta concreta que em feia era si nosaltres
orientaríem o simplement es tracta de transferir. No. Hi caben
les dues possibilitats, fins i tot, però tenim una sèrie de
preferències en matèries de turisme, de societat de la
informació, d’informàtica, de ciències de la salut, etc., etc., vull
dir que hi ha una sèrie d’aspectes que entre les relacions
permanents, que a més per una altra banda entre la conselleria
i els equips d’investigadors, idò es va veient el que és
necessari.

Energia. M’ha demanat diverses qüestions i que fos un poc
més concret. Bé, jo quant a renovables he estat molt concret,
200 milions de pessetes, una quantitat important, superior a la
de l’any passat, i quan parl de renovables nosaltres des de la
conselleria apostam clarament per la solar tèrmica, donats els
grans rendiments en relació al que és inversió rendibilitat. Això
és un fet, ja els he dit abans que a mesura que entres en
determinades qüestions no tan sols són els estudis tècnics,
sinó que entres en desenvolupar aquestes activitats i veus que
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hi ha un efecte diguem-ne que des de la societat, des de les
institucions, són molt ben rebuts tots aquests esforços perquè
els entenen, és un efecte contagi, no?, de qualque forma no
parlam d’una forma inconcreta veure que això existeix en el
mercat i no solament en el mercat, sinó que funciona
perfectament.

I em feia unes preguntes perquè he dit “diverses” quant a
una sèrie d’actuacions a projectes específics, 43 milions de
pessetes, dels quals hi ha una part important que anirà a l’IBIT
per fer aquestes feines d’investigació de les noves tecnologies.
Hi ha uns estudis necessaris per tema de saber si és aprofitable
el bombeig d’aigua per a generació d’energia, petits salts, coses
d’aquest tipus, i també una qüestió molt tècnica, que mi em
fugen molt aquestes coses, però que tenen a veure amb la..., ara
ho diré..., l’Institut Geològic per veure de conèixer en el subsòl
energies que hi ha per temperatura i tal, eh? Vull dir que això fa
un conjunt en el pressupost d’aquests 43 milions de pessetes.

I crec que amb això, i si no llavors matisaré el que vostè em
demani, queda contestades les seves preguntes, a part de
donar-li les gràcies per la seva intervenció.

Bé. Sr. Huguet, moltes gràcies per reconèixer..., jo he
intentat, hem intentat a la conselleria no venir aquí a passar un
tràmit, sinó a donar tota la informació. No hi ha cap estratègia
per la meva part en parlar d’euros i pessetes, he parlat d’euros
i pessetes tot el temps que pogut i amb això evidentment no
vull confondre ningú, ni a vostè ni a cap diputat ni diputada,
que a més no ho aconseguiria perquè això és qüestió de dies i
de temps, i per tant gràcies per les seves primeres paraules, i ara
intentaré contestar tot el que demana, que són moltes coses.

Energia. No em sorprèn que comenci amb energia perquè
crec que és un tema que hi du dedicat i per tant és un tema que
també, igual que els altres, l’importa, però que hi té tal vegada
una dedicació en el temps, almeny s, més llarga, i per tant amb
criteris supòs que més formats. Inversions v ersus capítol 7. He
entès que anava per aquí, “han passat vostès...”, em parlava en
euros. Efectivament, passam d’1 milió a 125 milions de pessetes
en el capítol 7 a conseqüència de l’experiència d’enguany, i és
conseqüència d’intentar adaptar els pressuposts a la realitat.
No es tracta de pintar un pressupost i després durant tot l’any
estar fent transferències, es tracta de... I què vull dir amb això?,
que, clar, totes aquestes subvencions que van a consells, que
van a ajuntaments, que vostè sap que estam firmant
constantment ajudes, firmarem pròximament 30 milions de
pessetes amb Menorca, tenim a punt de firmar el tema de
Ferreries, a Calvià hem firmat una sèrie de... Tot això anirà l’any
que ve a capítol 7, perquè tècnicament ha de ser així i no es
tracta de tenir-ho dins el capítol 6 perquè en definitiva són
inversions. Via subvencions, nosaltres des de la conselleria no
tenim capacitat de gestionar tot això, i a més ho gestionen molt
millor els consells insulars i els ajuntaments com el de Ferreries
que, a pesar que en parl molt, la xifra absoluta no són grans
xifres, però allà sí que hi ha una conscienciació d’això que
parlàvem de la bondat d’aquestes energies alternatives i que
passarem a unes xifres importants. Jo vull contagiar altres
ciutats i pobles de les Balears d’aquestes possibilitats que
tenen. 

Crec que contest un poc. No és que ara ens dediquem a
subvencions. No, no, són subvencions de capital i, per tant, va
per aquí.

No hi ha cap problema de competències entre Indústria i
nosaltres. He parlat únicament..., aquesta és una conselleria,
vostè ho sap i a més ho he dit i li ho dic cada vegada, jo crec
que té unes competències perfectament delimitades. Nosaltres
no entram en el camp de les autoritzacions de xarxes, etc., sinó
que ha parlat de planificacions, i les planificacions duen com a
conseqüència una sèrie de normes, regulacions estatals, com és
natural, i autonòmiques, que anunciat una sèrie de feines en
aquest sentit i una dedicació d’un pressupost de l’ordre de 25
milions de pessetes. Ara, no ho he tornat a llegir però crec que
és així, i per tant no hi ha aquí una batalla de res. El que sí és
normal és que cada vegada que es produeix a nivell estatal -en
els darrers mesos crec que amb el director general d’Energia
hem acudit ja a cinc o sis encontres amb el secretari d’Estat
també d’Energia, d’Economia, de PIME i d’Energia- bàsicament
hi anam nosaltres perquè són temes que s’entenen de la
planificació, i per tant aquesta és la qüestió. Nosaltres no
autoritzam línies noves o no línies noves. Evidentment aquí no
hi ha una confrontació perquè seria un absurd. En tot cas
sempre les organitzacions en general i també l’organització del
Govern podria canviar en un moment determinat, no? Nosaltres
el que feim bàsicament en energia és planificar i aplicar en la
mesura de les nostres possibilitat s econòmiques, vull dir de les
nostres possibilitats de dedicació, a desenvolupar el Pla
energètic en el que nosaltres arribam.

Direcció General de Telecomunicacions. Nosaltres, a part
del fet que seguim les recomanacions de l’Organització Mundial
de la Salut, no solament les seguim sinó que vostè sap que
tenim aquestes normes cautelars, que les coneix perfectament,
n’hem parlat en altres compareixences, i a més feim una feina de
posar-nos a disposició dels ciutadans, bàsicament, de de
ciutadans, o de batles, o de directors d’escoles que estan
preocupats per les ones electromagnètiques, ens desplaçam,
des de ja fa bastants mesos, crec que des de principi d’any,
vaig fer una presentació pública de l’instrument que fa els
mesuraments i feim després una avaluació d’aquests
mesuraments; he de dir que, pel que jo conec fins ara, sempre
donen uns nivells inferiors als permesos per l’Organització
Mundial de la Salut. Això és l’experiència que tenim, no
solament donam tranquilAlitat en aquest sentit al veïnat o al
president de comunitat que ens ho demana o al batlle, sinó que
els feim, com no pot ser d’una altra forma, una certificació on
els deim com està aquesta situació.

Pas per damunt allò del funcionari amb dificultats, perquè si
només n’hi ha un fantàstic, si només n’hi ha un fantàstic, és
que ho feim força bé entre tots.

Quant jo parl de La Rioja és per donar continuïtat, no és
que, perquè vostè i vostès, senyores i senyors diputats, jo ja
n’he parlat aquí, he explicat clarament que hi ha un bon filing,
si se’m permet, entre aquestes administracions a nivell de les
direccions generals corresponents, a mi em consta, ja m’he
traslladat allà, i per tant, per a l’any que ve, no és que anem a
firmar un nou conveni amb ells per 40 milions de pessetes, sinó
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que, tal vegada, part d’aquests 40 milions de pessetes, en
aplicació i desenvolupament del que és la finestreta única,
aquest primer conveni que hem firmat, que és de 64 milions de
pessetes, que finançam les dues comunitats, i que la feina de fet
de coordinació i de sumar experiències la fa una empresa
pública d’informàtica, que està allà, a La Rioja, doncs aquesta
ja és una feina concreta que vaig informar que es tractava
d’identificar de qualque manera tots els usuaris, tant a nivell de
persona física com jurídica, els usuaris que puguin el dia de
demà, quan tenguem més avançats tots aquests processos,
dirigir-se a qualsevol finestreta de la comunitat. En principi
començam per les administracions de les conselleries, a veure
quina és la seva situació de relacions amb l’administració; és a
dir, emprant terminologies també a l’ús en aquestes coses, allò
d’una posició integrada, allò de dir tots els expedients que tenc,
com les tenc, etc., són passes, no és definitiu. Jo no puc
anunciar aquí finestreta única per a tothom, fantàstica, etc.,
vostè sap i li torn recordar que ja li vàrem que tal vegada en dos
anys podríem parlar d’un nivell important. En qualsevol cas,
aquesta és una preocupació que no discuteix cap administració
i per tant hi farem feina amb tots els mitjans econòmics i amb la
dedicació que puguem.

Fira de la Ciència, a la primavera. Volem fer una primera Fira
de la Ciència des de la Direcció General de Recerca i
Desenvolupament i hi dedicarem 25 milions de pessetes, si no
record malament, però el que intentaré és, perquè crec que la
meva memòria no està malament, però clar, no voldria
equivocar-me; 25 milions de pessetes, efectivament. I el disseny
seria de fer uns seminaris, unes conferències, unes actuacions
específiques a nivell d’educació primària i secundària, ho he dit
abans, es tractaria de convidar molta gent a entendre i a
conèixer de més a prop una sèrie -sempre parlam de societat de
la informació, noves tecnologies-, però encara hi ha molta gent
que necessita entrar i veure les necessitats. Aquest seria
l’objectiu d’una primera Fira de la Ciència que, a més, crec que
hi ha, en aquest sentit, bastants administracions que es volen
moure.

Beques. Crec que ho he dit, però ara sí que no necessit
consultar-ho: 10 beques el 2000; 20 beques el 2001; 30 beques
el 2002. Pressupost: 50 milions de pessetes. Per tant, de l’ordre
de 16, 17, 18 milions de pessetes, depèn exactament, són unes
beques que donam a la Universitat.

Gestió del litoral. No ho havia sentit dir mai. Ja li dic, hi ha
una feina feta per científics investigadors, molt important crec
jo, tenc coneixement, nosaltres tenim a la conselleria, qualcú de
la conselleria té molts més coneixements que jo, crec que ja sap
que és un investigador, em referesc al director general i que té
unes relacions importants, tant amb l’IMEDEA, com amb la
Universitat, com amb el Centre Superior d’Investigacions
Científiques; bé, dins el que és IMEDEA, és a dir, els tres,
IMEDEA com a organisme, més els dos promotors, que són els
altres dos organismes, tenen fetes i avançades algunes feines
cap a un autèntic i importantíssim pla d’avaluació de la
capacitat de càrrega del litoral. Estam a un punt d’iniciació,
aquestes coses les volem incorporar a la política; des de la
conselleria no podem possiblement finançar tot aquest
programa, que pot durar tres anys, és un programa llarg, que

podria tenir unes primeres avaluacions i uns primers resultats
perquè els diputats i diputades, el Parlament, en definitiva, la
societat en general tengués uns primers coneixements d’aquí a
un any, si ho començam, però hi hem reservat una partida per
pegar una empenta a un projecte d’aquests que té un cost molt
elevat. I aquesta seria la situació actual, i per tant, recull el seu
suggeriment perfectament, perquè som del mateix pensament;
evidentment això és absolutament transversal amb altres
conselleries. Evidentment ens preocupa la gestió del litoral, ens
ha de preocupar la gestió del litoral, conèixer les possibilitats de
càrrega que té, que això es diu molt aviat, però que hi ha una
metodologia ja existent i que aquests equips d’investigació
podrien desenvolupar qualque cosa d’aplicació innovador molt
important i pràctic per a nosaltres.

No solament és la investigació per la investigació aplicable
a tot el món, que podria ser, sinó amb un interès propi d’una
qüestió que vostè sap que preocupa tots els ciutadans, amb
més o menys grau de preocupació, com és el que parlam sempre
de la sostenibilitat. Ja acabam amb una paraula i ja està,
podríem fer feines específiques i des del món de la investigació
i per tant des de la competència i la responsabilitat de la meva
conselleria està molt bé que iniciem aquests camins, amb
programes que hem de donar a conèixer. No es tracta de fer
investigació perquè les feines acabin dins un calaix, a pesar que
estiguin molt ben fetes; han de ser d’aplicació i si no haurien de
tornar enrera.

Quan parl de noves tecnologies de productes hotelers, jo
no vull fer la competència a tota la sapiència i els coneixements
que tenen els empresaris hotelers. Sabem que hi ha una sèrie
d’hotels, perquè estam en contacte constantment amb PIMES,
perquè hi ha una molt bona relació entre la conselleria, i sabem
que hi ha hotels que haurien d’estar més dotats de noves
tecnologies; no es tracta d’investigació de noves tecnologies,
des de poder connectar a Internet un ordinador a tenir molta
tecnologia a través del telèfon, etc. Podem fer, hi estam
pensant, no amb les grans corporacions, no tant amb les grans
cadenes, que podríem fer molt poquet, però sí donar a conèixer,
la necessitat d’incentivar, fomentar aquestes qüestions.

Secretaria General Tècnica, no hi estic d’acord; no hi ha cap
increment important en el capítol 2, ni tan sols al capítol 4. No,
no, és que no n’hi ha, és de l’ordre del 3% respecte de l’any
passat; no ho mir perquè estic convençut; són les
transferències, evidentment, al Parc Bit, al capítol 4; i al capítol
2 hem estat, igualment que al capítol 1, absolutament modests
i moderats, com no pot ser d’una altra forma. Bé, a mi
m’agradaria tenir més equips humans per poder fer més coses,
però hi ha una política de prudència en aquesta qüestió.

Parc Bit. Hem constituït una cooperativa al Parc Bit, per tal
de poder, l’hem constituïda recentment, el Consell de Govern ha
autoritzat aquesta qüestió, per tal de poder el dia de demà, si no
estaríem fora de la llei, posar en marxa la generació pròpia del
Parc Bit i vendre-la als clients. Vostè ho coneix perfectament,
nosaltres no podem fer la competència; podríem generar per a
nosaltres i la resta enviar-la a la xarxa cap a GESA, per dir-ho de
qualque forma. La fórmula que fa possible que això sigui una
realitat, a més de generar per a nosaltres i donar servei primer a
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les empreses que hi ha instal Alades i enviar els sobrants a
GESA, és la figura de la cooperativa, on cada un dels
empresaris que es vagi instalAlant es faran membres d’aquesta
cooperativa. Ho dic com a una explicació tècnica necessària,
que l’hem vista i ja l’hem posada en marxa, ja és un fet, està
constituïda. Aquesta serà la fórmula jurídica necessària
imprescindible, i a partir d’aquí. Clar, els dissenys que es varen
fer a un moment determinat són dissenys pensats amb un Parc
Bit amb un nivell de desenvolupament determinat, i per tant,
ara, al principi, tenim l’alimentació que tenim directament de
GESA. Ho dic perquè em demanava qualque cosa en aquest
sentit.

Després em parlava de més detall de les xifres de la societat.
Crec que no m’estic oblidant de moltes coses, a pesar que són
bastants.

Despeses de personal. L’any passat 87 milions, enguany 62,
hem reajustat. Política absolutament de contenció de despeses,
que tal vegada qualcú pensava, però tendrem altres tipus de
despeses donada la nova situació i ara els explicaré, 8262.
Tenim un bon equip amb molta dedicació que gestiona
perfectament i dóna atenció a la informació que es demani i a les
empreses, que encara són poques, que estan instalAlades a les
cases de Son Espanyol.

Béns i serveis. Evidentment, un bot espectacular; clar, no
em queda més remei, hem acabat les obres i ho hem de guardar,
per una banda, amb unes despeses importantíssimes de
seguretat; allò són unes instalAlacions caríssimes, són unes
instalAlacions que mereixen ésser guardades i que el Parc tendrà
un desenvolupament lent. No ho dic com a una excusa, és
l’experiència recollida de tots els que ens dedicam, jo des de fa
menys temps, qualcú dels que m’acompanyen, amb idees molt
més clares sobre el tema perquè duen més temps amb
dedicació; però ja saben vostès que un parc tecnològic, si
volem que sigui un parc tecnològic, això no serà un èxit
econòmic i a més no és la seva funció fonamental d’avui per a
demà. Anirem realitzant i per tant anirem atenent les despeses,
que són moltes, ja es pot imaginar, li he parlat de seguretat, del
Pla estratègic; m’ha demanat vostè: han fet un pla estratègic?
Sí. Què s’hi gastaran? 15 milions de pessetes, em sembla que
m’ho ha demanat al Parc Bit, 15 milions de pessetes.

Volem fer promoció del parc, no queda més remei, hi ha
molts de parcs, crec que a Espanya ja són 19 en aquests
moments, si no ho record malament, emprar la memòria sempre
té qualque buit. I n’hi ha qualcuns des de fa 17 anys, per tant
mirin si ens en duen d’avantatge. Hi ha el manteniment de la
urbanització, tot això justifica.

Inversions, despeses financeres, 151 milions de pessetes.
Clar, aquesta serà una realitat enguany, perquè ja li he dit que
a partir de primers d’any o ja a finals d’any, com que est aran
pagades totes les certificacions de l’obra, tendrem disposats els
3.500 milions de pessetes i això val de l’ordre de 150 milions de
pessetes.

Inversions reals, 316 milions de pessetes, contra els 1.774
que s’havien previst l’any passat; clar, pels mateixos motius
que vostè ja coneix i que he repetit.

Quant als ingressos, sap que hi ha dues partides
importantíssimes, que ja les coneix, que són transferències,
capítols 4 i 7, si no record malament; des de la Secretari General
Tècnica. I per una altra banda, 354 milions de pessetes que
distribuïm de la següent forma: Centre Empresarial, l’actual, el
més antic, ja el tenim cobert al cent per cent, i per tant augmenta
els increments de lloguer, que passaríem de 23 a 39 milions de
pessetes; la parcelAla de l’A17 hi tenim un edifici acabat, on hi
feim algunes modificacions perquè l’experiència ens demostra
que s’havia dissenyat inicialment amb un nivell d’acabat i ara
les empreses volen un altre nivell d’acabat, amb uns acords
puntuals, s’està acabant, són coses de tipus menor, però
podrem tenir uns ingressos de lloguer d’aquest edifici, ja sap
que són 3.000 metres del nou edifici, -li deim A17 perquè és la
parcelAla A17, no té altra identificació. I per tant, 72 milions de
lloguers i llavors iniciarem la venda de parcel Ales, tenim
contactes fets i feim una previsió de 280 milions de pessetes,
algunes ja acordades perquè hi ha qualque organisme, fins i tot
oficial, com és el CITTIB que s’hi instalAlarà, que comencen de
forma immediata les obres. I això és una previsió moderada,
evidentment, el Parc Bit, el que són les parcelAles, que crec
recordar que estan dins l’actiu fix del seu balanç haurem de fer
la punta comptable, perquè això, en definitiva, és un estoc, és
un circulant, vull dir que la venda de parcelAles, haurem de fer
aquesta transformació de cara als exercicis pròxims; vull dir que
és un actiu igual, però passarà d’un actiu fix quan no és així, és
una discussió de tipus comptable-financer, però aquesta serà
la resposta. Ja ho sap, fase A, està acabada.

I de moment, res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? Té vostè la
paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Només per agrair-li al conseller, no he pres
notes, ho llegiré quan vegi el Diari de Sessions, algunes coses
no s’han contestat però la majoria sí. I quan li he parlat, és
l’únic que li vull aclarir, quan li he parlat de la despesa corrent,
és a dir, capítol 2, he fet ara la suma molt de pressa, crec que hi
ha 100.000 euros a les direccions generals, un increment global
de capítol 2 de 100.000 euros, crec; és a dir, passam d’1.200.000
l’any passat a 1.300.000 i busques enguany, hi ha un programa
que baixa una mica, però la majoria tots pugen. Crec que hi ha
una partida important que està a tecnologia, o sigui que supòs
que hi ha una explicació lògica, en contractació de serveis
externs, el que sigui. Si no tenc les dades malament, dels
175.000 euros passarien a aquesta direcció general 800, prop de
30.000 a capítol 2.

I també al Parc Bit passam a un increment de més d’1 milió
d’euros, és a dir, de 484.000 passam a 1.684.000, això són les
dades que a mi m’ha semblat veure.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies. És que jo he entès de la seva intervenció
anterior i per això li he contestat de forma molt concreta que em
parlava de la Secretaria General Tècnica, i li he contestat a la
Secretaria General Tècnica, que ja sap que té el seu programa.
És una aclariment al que ara vostè em parla.

Jo crec que l’increment de tot el que són els capítols 1, 2, 3
i 4 és del 6% i del que són els 7, 6 i 8 és de l’ordre del 14%, si no
record malament. I per tant, efectivament, hi hauria un major
increment. Però, atenció, ...

(Remor de veus)

6'5, capítol 2, en conjunt, això seria. El que passa que jo he
entès que em demanava per la Secretaria General Tècnica, i
recordava allò del 3%.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença, només em queda agrair la presència de
l’Honorable Conseller i dels alts càrrecs que l’han acompanyat;
agrair també als diputats la seva colAlaboració i, no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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