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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Sr. Conseller i alts càrrecs que l’acompanyen, bon
dia i benvinguts. 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. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sr. President. Margalida Capó en substitució d’Antoni
Llamas. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Antoni
Diéguez. 

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vicent Tur substitueix Josep Marí
Ribas.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Manuel Jaén. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Vicepresident del Govern de
les Illes Balears  i Conseller d'Economia, Comerç i Indústria,
Sr. Pere Sampol i Mas, 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, idò, a la compareixença de l’Hble Conseller
d’Economia, Comerç i Indústria, Sr. Pere Sampol i Mas, per tal
d’explicar els pressupostos de la seva conselleria. El conseller
ve acompanyat dels alts càrrecs següents: Sebastià Reixac,
secretari general tècnic; Francisca Vives, directora general
d’Indústria; Antònia AlAlès, directora general de Comerç;
Guillem Fullana, assessor; i Mateu Crespí, director de Fires i
Congressos SA

Per informar sobre el tema, té vostè la paraula, Sr. Sampol.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc vull excusar la presència del director
general d’Economia, que és a una reunió a Múrcia per la
comissió de seguiment del fons Ifop de pesca; i del director
general de Promoció Industrial, que és a Barcelona preparant la
fira Exporta, a la qual el Govern de les Illes Balears ha posat un
estand, i hi ha una participació important d’empreses i
institucions de les Illes Balears. Bé, començarem a explicar els

pressuposts i les línies principals d’actuació projectades de
cara al proper exercici pressupostari.

Si els pareix bé, seguiríem l’estructura del llibre dels
pressuposts, que correspon a la secció 21, i per tant,
començaria per la Direcció General d’Economia, pel programa
d’estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica. És un
programa de 218 milions de pessetes, ho tenen amb euros, però
supòs que preferiran que parlem amb pessetes, -millor amb
euros?-...

(Remor de veus i murmuris)

Bé, podem fer un tuti fruti perquè havia preparat la
intervenció amb pessetes. Bé, aquí sobretot crec que el que
interessa, tenen les xifres vostès, però el que interessa és
explicar un poquet quines són les principals línies. Dins aquest
programa que, bàsicament, és inversió, hi ha 691.000 euros
d’inversió, aquí hi entraria un projecte que ja s’ha iniciat
enguany i que finalitzarà dins l’any que ve, que és l’elaboració
del cens, que es fa en colAlaboració amb l’Institut Nacional
d’Estadística, que és la institució responsable d’elaborar el
cens que s’elabora cada 10 anys. Però gràcies a aquest conveni
de colAlaboració, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
disposarà d’una gran informació, tota la informació que té de
l’Institut Nacional d’Estadística i, a més, hem intervengut en la
confecció del dossier de les preguntes, de les dades que es
recapten dels ciutadans, introduint temes que són del nostre
interès.

Aquí hi ha una part important de divulgació del que és el
cens i fins i tot de fer pedagogia entre la població. Els vull dir
que en aquest sentit ha estat un èxit la publicació d’un còmic
sobre el que és el cens de població i que aquest còmic ja ha
estat reeditat per la comunitat de La Rioja, en colAlaboració amb
el Govern de les Illes Balears, i recentment, a una reunió de
projectes europeus a Luxemburg, hi va haver vuit estats
europeus que s’interessaren també a fer aquesta mateixa
publicació a cadascun dels seus països. Jo crec, un poquet
aquest èxit, entronca amb la línia que du l’Institut Balear
d’Estadística, que està adscrit a la Direcció General
d’Economia.

Dins aquesta línia de reforçar l’estadística de la comunitat
autònoma, el passat divendres, el Consell de Govern va aprovar
el Projecte de llei d’estadística, que iniciarà molt prest la
tramitació parlamentària, i una de les principals novetats és la
conversió de l’Institut Balear d’Estadística, que era un servei,
en un organisme amb entitat jurídica pròpia. Això significa que
tendrà la seva pròpia secció pressupostària, una vegada
aprovat; i això té una càrrega simbòlica important i és de dotar
de la major autonomia l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears, que aquest serà el nom del nou ens, per donar fiabilitat
a les publicacions de dades estadístiques.

Dins la línia, també d’aquest programa, hi ha l’ampliació
constant de la base de dades, incorporant noves dades,
sobretot pel que fa al coneixement de l’economia productiva de
les Illes Balears. I també, continuant amb la línia ja iniciada
aquests exercicis anteriors de desagregar per municipis les



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 21 de novembre del 2001 931

 

dades estadístiques. La publicació de Les Illes Balears amb
xifres ha tengut una gran acceptació, s’està preparant una
segona edició i la nostra política és de servei a la comunitat, no
només a les distintes conselleries del Govern, sinó a totes les
administracions i a entitats i empreses, perquè, a partir del
coneixement estadístic, es poden planificar accions polítiques,
econòmiques, socials, etc.

Passaríem a un segon programa, adscrit a la Direcció
General d’Economia, és el de l’anàlisi econòmica i assumptes
europeus; aquí hi ha 150.000 euros, 25 milions de pessetes en
inversions. Aquí, bàsicament, hi ha, per una part la gestió del
fons de l’Objectiu 2, que està adscrit a aquest programa; i
després, tot el que seria la programació de diverses actuacions
incloses als programes europeus. Hem intentat fer un petit
departament, petit, però molt àgil, que la seva funció,
precisament, és donar informació a tots els possibles usuaris,
siguin bàsicament administracions públiques, sobre programes
europeus; cercar partenaires per tramitar projectes europeus.
I a part d’això, tota l’anàlisi econòmica, anàlisi de conjuntura,
etc.

Passaríem a la Secretaria General Tècnica i en el capítol de
transferències corrents hi ha, per una part, les subvencions a
les empreses públiques; que després, dins aquest capítol,
comentaré les principals novetats de les distintes empreses
públiques. Hi ha el creixement del 2, 3% normal, és a dir, Fires
i Congressos seran uns 170 milions de pessetes; a l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 308 milions de
pessetes, que, com saben, aquests 308 milions de pessetes són
per pagar els interessos del deute que té l’Institut d’Innovació
Empresarial; 56 milions al Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears, el CEDIB; al Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, 46 milions de pessetes. I després
aquí es troben una partida a famílies i institucions sense
finalitat lucrativa que, bàsicament, és una partida per a
convenis amb institucions, ajuntaments, consells insulars, però
especialment amb la Universitat perquè, per a l’any que ve,
posarem en marxa un programa de becaris destinats a les
empreses; és a dir que nosaltres ajudaríem a finançar que
postgraduats ja tenguin un contracte, en forma de becari, dins
empreses, naturalment amb la intenció que finalitzin la seva
formació, però, per què no, perquè les empreses puguin captar
universitaris per a les seves empreses.

A part d’això, també hi ha un programa, que estarà adscrit
a la Direcció General de Promoció Industrial, de promoure, de
formar becaris en promoció exterior. És a dir que intentaríem, ja
bé mitjançant les oficines del COPCA o de l’ICEX, situar alguns
becaris a les principals ciutats on ens interessa explorar
mercats, és a dir, fer una espècie de caps de pont dins els
principals països que poden ser potencials compradors dels
productes de les Illes Balears.

En el capítol d’inversions, hi ha 164 milions, pràcticament,
que són per a la segona anualitat, segona i darrera anualitat, de
la compra de l’edifici general d’Indústria, que està a la Plaça del
Rosselló, i que en aquest moment ja s’està adequant i crec que
esperam dins el primer semestre del 2002 ja traslladar-hi les
oficines de la Direcció General d’Indústria.

Dins aquestes partides també hi ha 33 milions per als
equipaments, tot el que seria l’equipament de l’edifici, més 20
milions de pessetes per tots els programes informàtics. M’atur
un moment aquí perquè amb el trasllat de les dependències de
la Direcció General d’Indústria es fa una reforma molt més
profunda, perquè, paralAlelament, es posa en marxa el que es
coneix com a UDIT, Unitat d’Informació i Tràmit, que pretén
liberalitzar totes les tramitacions administratives. És a dir, la
intenció és que avui la molesta tramitació d’expedients
d’instalAladors d’electricitat, de gas, d’aire condicionat, es
pugui fer a una finestreta única, i fins i tot, en el futur, que es
pugui tramitar per correu electrònic. I estam en aquest moment,
paralAlelament, fent l’obra física i tota l’adaptació dels
processos i programes informàtics per anar cap aquest projecte,
que és l’estelAlar de la Direcció General d’Indústria en aquesta
legislatura.

En transferències de capital hi ha a l’Institut d’Innovació
Empresarial, una altra vegada, 500 milions de pessetes, dels
quals 318 són amortitzacions de deute. Bé, en aquests tres anys
s’ha eixugat prop de 1.000 milions el deute que trobàrem a
l’Institut d’Innovació Empresarial, jo crec que és una hipoteca
que penja damunt aquesta empresa pública que la té encotillada
a l’hora d’emprendre majors accions. I també dins aquest
capítol 7 hi ha una partida de 15 milions de pessetes, que és a
consells insulars: això és un conveni amb el Consell Insular de
Menorca per al recinte firal. I després trobaran dues partides,
una de 43 milions i una altra de 100 milions; és a dir, 258.000
euros i 601.000 euros, que això és la gestió del Pla de
competitivitat de les PIMES, és a dir que hi tenim un
pressupost de 143 milions de pessetes. El Pla de competitivitat
de les PIMES saben que és en colAlaboració amb el Ministeri
d’Economia i a principi de gener sortirà la convocatòria perquè
aquest Pla de competitivitat va destinat a associacions i a
organismes que executen projectes de millora de la qualitat, de
la competitivitat de les empreses. És a dir que es fa a través
d’associacions empresarials, però als quals hi ha d’haver
empreses adscrites i que també s’hi impliquin, i fins i tot suposi
una despesa econòmica per a les empreses per poder accedir a
aquests programes.

Bé, quant a Fires i Congressos, ja que hem parlat de les
transferències, veuran que hi ha un augment important del
pressupost respecte del 2001. Si en el 2001 el pressupost de
Fires i Congressos va ser de 508 milions de pessetes, passam
a 662 milions de pessetes; és a dir que hi ha un augment del
30% del pressupost, però, molt important, sense augmentar la
subvenció del Govern. Fins i tot, crec que ho tenc calculat, si
el 2001 les transferències suposaven el 35% del pressupost, és
a dir, la subvenció del Govern era el 35% del pressupost, en el
2002 la transferència, la subvenció, únicament suposarà el 29%
del pressupost. Per què és això? Perquè augmenta l’activitat
firal.

Tenim noves fires programades, una fira de la fusta,
Tecnofusta, que se celebrarà a Manacor, jo crec que és la
capital de la fusta i del moble. Celebrarem també la primera fira
de l’Esport; celebrarem una fira agroalimentària a Menorca i la
fira Alimenta a Mallorca. A part d’això, hem arribat a un acord
amb el Consell Insular de Menorca perquè Fires i Congressos
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part icipi de la gestió del recinte firal de Menorca, amb un gerent
menorquí, però la gestió del recinte serà responsabilitat de Fires
i Congressos de Balears. I també participarem, es concretarà
dins l’any que ve, dins l’accionariat del recinte firal d’Eivissa.
Aleshores jo crec que a partir del 2002 Fires i Congressos serà
Fires i Congressos de Balears, perquè fins ara la veritat és que
era fires i congressos de Mallorca. Per tant, més activitat firal,
més control pressupostari, millors preus negociats amb els
proveïdors i crec que donen una bona gestió.

Bé, quant al CDIB, que és el Consorci per al
Desenvolupament de les Illes Balears, bàsicament aquest
consorci s’encarrega de la gestió d’una part del programa
operatiu 2000-2006, que serà la part més relacionada amb
l’impuls de l’economia productiva i de controlar les obres
públiques que fan els ajuntaments. I també se li ha transferit, de
l’Institut d’Innovació Empresarial al CDIB, la responsabilitat de
la promoció dels productes de les Illes Balears. Per tant, a nivell
interior com especialment a nivell exterior que augmentam
considerablement els recursos per a la promoció exterior dels
productes de les Illes Balears.

I quant a l’IDI i al CEEI, que saben que és un viver
d’empreses al Centre Bit d’Inca, bé, continua la gestió del
Centre Bit d’Inca, com a viver d’empreses; i l’Institut
d’Innovació Empresarial, els seus programes més importants
són els programes d’implantació de qualitat a les empreses,
disseny, adquisició de sòl industrial.

Passaríem a la Direcció General d’Indústria, que aquí també
hi trobaran una partida de 28 milions de pessetes, 173.000
euros, que també va destinada a complementar aquest projecte
d’UDIT, d’Unitat d’Informació i Tràmit. I els 5 milions de
pessetes a famílies i institucions sense finalitat lucrativa, també
aquí és un romanent dels programes que teníem per a millora
d’elevadors, etc.

A la Direcció General de Promoció Industrial, bàsicament,
aquí troben la línia d’ajuts directes a empreses, que són
4.180.000 euros, 695 milions de pessetes, i el programa de
famílies i institucions sense finalitat lucrativa, que són els
convenis amb associacions empresarials. Com saben, intentam
que cada vegada més el que és la promoció exterior es faci
d’una manera colAlectiva. Això ens ha permès que, per exemple,
totes les empreses assisteixin cadascuna amb el seu estant,
però que puguin fer promocions conjuntes i fins i tot contractar
conjuntament la superfície a les distintes fires. Això provoca
que negociam millor situació dins el recinte firal, perquè
contractam també a millor preu, perquè en lloc de ser tal vegada
10, 20, 30 compradors d’estants, fem un sol comprador, que és
el Govern de les Illes Balears, que després cada empresa paga
la seva quota corresponent. I això també ens ha permès fer
promocions conjuntes, per exemple, a la fira de pell a Barcelona,
Piel España, es va poder fer una desfilada de totes les
empreses de Balears; a Moda Calzado es va fer un estant que
ha permès que els petits industrials del calçat, que mai no
havien pogut sortir de Mallorca, ara han sortit amb un estant
propi dins l’estant institucional; això els ha permès multiplicar
les seves vendes; per exemple, la setmana passada sis
empreses d’informàtica varen poder assistir a la fira

d’informàtica SIMO, a Madrid; o les empreses del vi varen
poder assistir, també colAlectivament, al Primer Saló del Vi a
Madrid, i al febrer assistiran al Segon Saló del Vi amb un èxit
important.

Per tant, de cada vegada l’acció de promoció es fa a través
de les associacions, que consisteix amb el conveni amb la
Cambra de Comerç, mitjançant el qual subvencionam el Pla
“cameral” de la Cambra de Comerç; les accions de promoció de
SEBIME, de la bijuteria; i de Selec Balear, de calçat; i de les
associacions del calçat de Mallorca i les associacions del calçat
de Menorca. Quedaria de la promoció, que jo crec que aquest
és un element estratègic de la política de promoció industrial,
la internacionalització de les empreses de les Illes Balears, obrir
nous mercats. I de cada vegada intentam destinar-hi més
recursos i la veritat és que, fins ara, fins a les dades que tenim
avui tancades al primer semestre del 2001, l’augment de les
exportacions crec que és bo, i en qualque cas resulta
espectacular. Teníem una bona conjuntura econòmica a nivell
mundial i les empreses estaven amb ganes, tenen resultats. Ara
hi ha un cert impasse, per tota aquesta crisi internacional, crec
que s’han vist un poquet pertorbades aquestes expectatives,
p erò tots confiam que es normalitzi la situació i tornem a
recuperar aquesta progressió que dúiem amb l’exportació de
productes de Balears, especialment en el sector del moble, el
sector del calçat i de la pell duen un bon ritme.

I fins i tot, un sector que avui és notícia desgraciada, per
cert, que és per mor de l’empresa Majorica, l’exportació de
p erles, durant el primer semestre del 2001, era molt bona, hi
havia un increment respecte de l’exercici anterior. Fins i tot la
bijuteria, que vàrem tenir una baixada de prop d’un 20% el 99,
el 2000 recuperàrem un 4% i el 2001, el primer semestre, també
hi havia una petita repuntada de l’exportació de la bijuteria. Les
notícies no són bones quant a bijuteria pel que han estat les
darreres fires, però pensem que aquesta és una situació
temporal i que es tornarà a normalitzar.

I quant a ajudes a empreses, saben que pràcticament el que
interessa és incentivar la modernització de les empreses,
l’adquisició de nova tecnologia, disseny, investigació; i aquí hi
ha les línies habituals que, mitjançant les ordres de la
conselleria, es regulen.

Un tema estelAlar també és el tema de la promoció dels
productes de les Illes Balears i especialment del que seria el
producte agroalimentari. Aquí intentam coordinar-nos amb la
Conselleria d’Agricultura i Pesca i nosaltres intentam assumir,
sobretot aquests anys en què agricultura ha tengut tantes
dificultats per mor de les distintes calamitats que s’han patit;
idò un objectiu estratègic és, per una part, l’impuls a la
indústria agroalimentària, i per l’altra, la promoció de productes
agroalimentaris. Jo crec que també evoluciona d’una manera
molt positiva, dins els consumidors de les Illes Balears hi ha un
interès, crec una altra vegada, pels productes agroalimentaris
de Balears i la promoció de les denominacions d’origen,
indicacions geogràfiques i del producte balear, d’una manera
genèrica, també és un objectiu molt important.
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I acabaríem amb la Direcció General de Comerç, que té dos
programes, el de promoció i regulació de l’artesania, dotat amb
30 milions de pessetes: 15 milions d’ajut directe a empreses, i 15
també de convenis de colAlaboració amb les associacions
d’artesans, bàsicament per a la promoció de productes
artesans. Aquí, per una part, fa falta modernització de les
petites empreses artesanes, però sobretot promoció. Per tant,
aquí troben 15 milions destinats a fomentar aquesta promoció,
però després, dins el que són ajudes a ajuntaments, també hi ha
una part molt important dedicada a promocionar mercats i punts
de venda d’artesania.

I entro ja a aquest programa adscrit a la Direcció General de
Comerç, en el qual hi ha 20 milions de pessetes, amb distints
programes d’inversió que ha de realitzar la direcció general, i
després hi ha les transferències de capital, on trobarien: una
primera partida d’1.370.000 euros, que serien 228 milions de
pessetes, que això són ajuts a ajuntaments per a millora
d’equipaments comercials, però fora d’objectiu, això serien
actuacions amb ajuntaments que estan fora d’Objectiu 2.
Després els explicarem què passa amb els altres. Després hi ha
convenis també amb consells insulars, 18 milions de pessetes;
109.000 euros, que també són actuacions amb els consells,
especialment Menorca i Eivissa, aquí hi podria entrar el recinte
firal de Menorca, per exemple, i actuacions d’aquestes.

I després, ja a empreses privades, s’hi destinen 2.695.000
euros, és a dir, 448 milions de pessetes, que són també les
ordres d’ajut a la modernització del comerç, que aquí també una
part són subvencionables pel fons FEDER, quan són activitats
dins l’Objectiu 2. I finalment, convenis o subvencions a través
d’associacions de comerciants per fer plans de millora de zones
comercials. És a dir, un programa que volem posar en marxa
enguany és que, a través de les associacions de comerciants,
es promogui la dinamització comercial de zones concretes.
Aquest programa consta, primer, d’una part d’estudi de les
necessitats del municipi o d’una barriada o d’un carrer en
concret i després l’execució de les reformes en infraestructures
i equipaments, que correspondria als ajuntaments, per als quals
hi ha una línia de subvencions; i accions directes de promoció,
mitjançant les associacions de comerciants, que també hi ha
una línia d’ajudes.

Però enguany hi haurà uns estímuls, uns incentius a
determinades accions. Primer, la mediambientalització dels
comerços. Com saben tenim un conveni amb el GOB per
introduir programes de gestió mediambiental dins els comerços
de les Illes Balears: el canvi de bosses de plàstic per bosses de
paper, assessorament en eficiència energètica, estalvi d’aigua,
disminució dels residus d’embalatges, etc. Un altre programa
serà incentivar la supressió de barreres arquitectòniques en els
comerços, i un tercer serà la potenciació de productes
autòctons a través d’establiments colAlaboradors del comerç.

Finalment, continuam amb la filosofia que inspira la nostra
actuació en el sector del comerç. Hi haurà una tasca important
enguany que és la divulgació de la Llei de comerç; està previst
contractar dos, tres inspectors més, però aquí hi haurà una
feina de divulgar la nova llei del comerç, les obligacions i els
drets que això comporta.

Llavors tenim la resta d’execució del que seria l’Eix 5 de
l’Objectiu 2, que bàsicament són ajuts a desenvolupament
local, que està pressupostada dins la secció 31, i dins la secció
31 concretament hi ha 607 milions de pessetes per
desenvolupar l’anualitat de l’Eix 5. Com saben, la senda de
Berlín, que ens fixa les anualitats de l’Objectiu 2, marca que
dins zona permanent s’han d’executar 751 milions de pessetes
i dins zona transitòria 78 milions de pessetes. Això significa que
dins zona permanent hem de pressupostar el 75%, és a dir, el
50% de fons europeus, més el 25% d’aportació de fons de la
comunitat autònoma, i després les corporacions locals aporten
el 25% restant. I quant a la zona transitòria, els ajuntaments
aporten el 45%. Per tant, això ens dóna una pressupostació de
607 milions de pessetes, que són els fons europeus, més el tram
autonòmic per completar.

A principi de gener es farà una convocatòria pública perquè
tots els ajuntaments ja puguin optar a aquestes programes, si
bé alguns projectes ja estan definits dins el programa operatiu
i es realitzaran directament per part de la Direcció General de
Comerç amb el control de la Direcció General d’Economia. Per
tant veuran que dins el programa de la Direcció General de
Comerç hi ha una disminució d’ajuts a ajuntaments, però és
perquè hem deixat únicament el que era fora d’Objectiu 2,
aquests 228 milions de pessetes, i el que és Objectiu 2 es
gestiona a través de la secció 31 dels pressuposts. La
convocatòria s’imputarà a la partida de la secció 31, o
prèviament se’ns farà una transferència a la Direcció General de
Comerç. Això encara no ho hem determinat amb la Conselleria
d’Hisenda.

Bé, i això és tot i esperam les seves preguntes per intentar
respondre el millor que puguem. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició, i si cap
portaveu no demana que facem un recés, passaríem al torn de
preguntes i observacions.

D’acord. Grups parlamentaris que vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr. Miquel Nadal
i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des d’Unió Mallorquina
volem felicitar i agrair la compareixença del Sr. Vicepresident i
conseller d’Economia, Comerç i Indústria en aquesta comissió
per explicar els pressuposts per a l’exercici proper. També agrair
la compareixença dels membres del seu equip que
l’acompanyen, i felicitar-lo per la claredat de les mesures que
ens ha anat explicant. 

Com no podria ser d’una altra manera, el responsable
d’Economia del Govern de les Illes Balears ha anat emprant de
forma alternativa i sense cap problema euros i pessetes, com no
podia ser d’una altra manera, perquè pensam que a partir de l’1
de gener, que està tan a prop, hem de començar a donar
exemple als nostres ciutadans. Nosaltres voldríem demanar-li si



934 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 21 de novembre del 2001

 

ens podria explicar o ampliar l’explicació de què suposarà
aquesta elaboració conjunta per part..., del cens en
colAlaboració amb l’Institut Nacional d’Estadística, en què
consistirà; si ens pogués ampliar aquesta explicació...

Si ens pogués, també, donada la importància que tenen els
programes europeus en aquestes illes, a veure si..., ha parlat un
moment determinat que tenia previstes iniciatives per
colAlaborar amb altres institucions, ajuntaments i consells, per
a presentació de programes europeus, a veure si ja tenen
qualque iniciativa prevista en aquest aspecte.

Per altra banda, volem encoratjar-lo a continuar amb la
simplificació de la tramitació administrativa per a professionals
que en el tema d’indústria ja ens va anunciar l’any passat i que
creim, i ho tornam a dir perquè ja ho vàrem dir l’any passat en
aquesta compareixença, en la importància que suposaria
l’eliminació de tràmits, i el que també avui ha repetit, si es
pogués arribar a fer aquesta tramitació per mitjans electrònics,
el que suposaria per a tots els ciutadans i especialment per als
professionals en aquesta matèria.

També ens agradaria si ens pogués explicar, jo he sentit
durant tota la seva explicació que s’ha referit a Fires i
Congressos, però en altres aspectes, que quan parlava de
programes de colAlaboració amb els consells insulars sempre es
referia especialment al Consell Insular de Menorca i al Consell
d’Eivissa i Formentera; a veure si té previst qualque tipus de
colAlaboració amb el Consell de Menorca.

I també tornar-lo a encoratjar amb el programa de
dinamització de zones comercials en col Alaboració amb
associacions professionals, que també ens va anunciar l’any
passat a la compareixença en aquesta mateixa comissió, i si s’ha
fet durant aquest exercici qualque tipus de dinamització de
qualque zona comercial en concret.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Joan Bosco Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del PSM també volem
saludar aquesta compareixença del vicepresident i conseller
d’Economia, Comerç i Indústria i dels alts càrrecs que
l’acompanyen, i voldríem fer unes..., tot i manifestar que estam
totalment d’acord i donam ple suport al pressupost que es
presenta des de la seva conselleria, sí que volíem fer un parell
de comentaris i unes quantes preguntes.

La veritat és que ens alegram que a l’hora de l’elaboració
d’aquest cens hi hagi hagut aquesta colAlaboració entre
l’Administració central i l’Administració autonòmica, igual que
aquesta cooperació amb la comunitat autònoma de La Rioja, la
qual cosa demostra que aquestes col Alaboracions són
possibles, sobretot quan han de beneficiar o han d’evitar una

sèrie de despeses a les administracions i, per tant,
s’aconsegueix una millor eficàcia d’aquests actes. Nosaltres
creim que és un bon camí, que s’ha de continuar no només amb
aquesta direcció general ni amb aquestes qüestions puntuals,
sinó que hi ha d’haver altres actuacions que haurien d’anar
també en aquest camí de la colAlaboració entre les institucions.

Una altra cosa que ens ha agradat d’aquest mateix programa
és el fet de la disgregació de les dades d’estadística a nivell
municipal, i sobretot que en aquest pressupost, no a la seva
conselleria però sí al Govern, és novetat el fons de
compensació, de cooperació municipal; és evident que a l’hora
de distribuir aquest fons haurem de conèixer quina és la realitat
de cada un dels municipis i, per tant, aquestes estadístiques
conegudes a nivell municipal poden ajudar a avaluar d’una
manera més objectiva la realitat de cada municipi i, per tant,
quina part d’aquest fons correspon a cada ajuntament.

La visió també que s’ha donat des de Fires i Congressos,
amb una visió d’Illes Balears, per tant, Fires i Congressos de
Balears a part ir d’aquest pressupost o a partir d’aquest govern
tindrà una visió d’àmbit autonòmic participant activament en
les actuacions que es puguin fer tant a Menorca com a Eivissa,
i creim que aquesta també ha de ser la línia que s’ha de seguir,
que realment es tengui una visió global de tot el que ha de ser
la política de fires, una visió global de les Illes Balears del que
ha de ser la política de fires i no una visió parcial des de cada
una de les Illes.

La importància que té dins la seva conselleria el capítol 7, de
suport a la PIME, jo pens que és molta; estam parlant de 7
milions d’euros dels tres programes, d’indústria, d’artesania i
de comerç, és a dir, 1.175 milions de pessetes en ajuts directes
a les empreses, i és evident que la conselleria ha de marcar uns
objectius clars perquè són molts de diners que es donen a les
empreses de manera directa, ja sigui per a modernització o per
a inversió, i per tant estic totalment d’acord en què es marquin
criteris de qüestions que es volen aconseguir amb la
modernització d’aquestes empreses. Vostè ha parlat dels
mediambientals, dels temes d’accessibilitat a les indústries i al
comerç, i el tema de promoció de productes de les Illes Balears.

I per últim comentar la nova política que es du des de la
Direcció General de Promoció Industrial per aconseguir que els
petits industrials siguin presents a les fires més importants que
es fan dels diferents sectors, tant a nivell estatal com a nivell
més internacional, i aconseguir així que el teixit industrial de les
Illes Balears vagi creixent, ja que cada vegada hi ha la
possibilitat de conèixer més empreses de les Illes fora de les
Illes i, per tant, les possibilitats d’aconseguir noves comandes
i, per tant, nova feina i incrementar aquestes petites empreses,
cada vegada són més, i això lligat a l’actuació de què parlava
abans dels ajuts directes de capítol 7 per a la modernització
d’aquestes indústries, si bé no aconseguiran l’equilibri entre
els diferents sectors, però certament que és un ajut important.

I li volia fer quatre preguntes concretes. Una: a la Direcció
General d’Economia en el capítol d’inversions es preveuen
150.000 euros, 25 milions de pessetes, en el programa 612H, i
voldria que m’ho desglossés un poc més. Després s’ha parlat
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en el tema de Fires i Congressos de les previsions d’actuacions
tants a Menorca com a Eivissa, i nosaltres voldríem que ens fes
cinc cèntims de les previsions del nou recinte firal de Mallorca;
a la Secretaria General Tècnica es preveuen inversions reals de
225 milions de pessetes, 1.000.425 euros. I, per últim, en el tema
dels ajuts a les empreses veim molt fàcil avaluar si es
compleixen o no els criteris mediambientals que des de la seva
conselleria es marcaran a l’hora de donar ajuts; veim fàcil també
avaluar els temes d’accessibilitat i d’eliminació de barreres
arquitectòniques, però veim més complicats els temes de poder
avaluar si realment aquella empresa compleix o no amb els
temes de promoció de productes de les Illes Balears, i també
m’agradaria que m’aclarís com es podrà dur endavant aquesta
qüestió.

Per altra part vull repetir el suport del PSM als pressupostos
de la seva conselleria, així com de tot el Govern. Moltes gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, volem agrair la presència i la compareixença i les
explicacions del vicepresident, així com també la presència dels
alts càrrecs. Volem expressar des del Grup Parlamentari
Socialista la nostra coincidència amb els plantejaments que ha
fet el vicepresident, i començant amb el mateix ordre de les
explicacions que vostè ens ha donat i els capítols, els
programes que es contemplen aquí, en aquesta secció 21,
consideram important, i ja ho manifestàvem l’any passat, el
coneixement de la nostra situació fins a aquesta desagregació
municipal en les estadístiques municipals. És important també
no tan sols aquesta elaboració sinó també aquesta difusió de
l’estadística de què vostè ens ha parlat, i és en aquest sentit
que celebram també l’elaboració del cens i la colAlaboració, per
tant, també, amb l’Institut Nacional d’Estadística. Serà
important, per tant, aquest reforç amb el projecte de llei
d’estadística.

També vull mencionar aquí la importància de tot allò que
pot significar, i sobretot per allò que a més aquí hem reforçat i
ho preveurà el Reglament, el tema de la Unió Europea, i per tant
les estadístiques també referides a temes relacionats amb la
Unió Europea.

Hi ha un augment important de les transferències a Fires i
Congressos. Hem parlat també, a més, en diferents ocasions en
aquest parlament del nou recinte firal, per tot allò que suposa
dins la nostra economia amb un sector serveis molt important,
pel que suposa d’esforços cap a aquesta diversificació
econòmica i, per tant, de la comercialització dels nostres
productes, la comercialització i promoció dels nostres
productes. Celebram especialment també aquesta fira de la fusta
que vostè ha mencionat que se celebraria al poble que
tradicionalment hem vist la fusta, a Manacor.

Continua el programa específic d’artesania. Significa per
tant aquesta aposta clara del Govern cap a la promoció i el seu
control. Jo vull recordar aquí que a més ara fa poques setmanes
aprovàvem una proposició no de llei en aquest sentit de
reforçar i complimentar allò que contempla ja la mateixa
Constitució sobre la promoció i sobretot potser en termes de
discriminació positiva d’aquest sector com és l’artesania.

Dins el programa 763A de la Direcció General de Comerç
podria destacar sobretot allò que és la importància estratègica
del foment i la modernització del petit comerç, i sobretot allò
que es refereix -i que vostè n’ha parlat bé- a la promoció de les
infraestructures i equipaments comercials a aquestes zones per
fomentar i donar vida bàsicament a aquests nuclis urbans.
Entenem que és important.

Jo voldria posar l’exemple de la mateixa llei de comerç, que
seria important poder-la desenvolupar i, sobretot, poder-la
aplicar, una llei que de comerç que vull recordar aquí que va
comptar amb un ampli suport del sector i una àmplia
reivindicació: recordem tots aquella manifestació en contra del
decret liberalitzador; un dels objectius clars era també una llei
de comerç pròpia a les nostres illes com ja tenen, a més, moltes
altres comunitats autònomes i el perill que ens suposa que
s’hagi suspès aquesta llei de comerç. És curiós i tot que
tenguem aquí el mateix Grup Parlamentari Popular que demana
en aquests moments una pròrroga de la moratòria quan tenim
aquesta llei de comerç que precisament basta recordar el mateix
article 14, que contempla aquesta contenció de grans
superfícies i, per tant, bastaria que s’aixecàs aquesta suspensió
i retirar, per tant, per part del Govern de l’Estat el recurs
d’inconstitucionalitat.

Finalment no puc acabar sense fer una referència amb
preocupació per una empresa singular, una empresa amb
imatge, amb una bona xarxa comercial arreu del món, i un
important capital humà, els treballadors. M’estic referint a
Majorica. Vostè hi feia menció ahir en una pregunta en el ple
del Parlament, i per tant també fer un poquet de referència amb
deteniment i amb totes les precaucions possibles a la
importància d’un sector també que ha tengut una trajectòria
històricament capdavantera en un sector important bijuter o de
les perles, ja no sols localitzat al nucli de Manacor sinó també
a nivell comarcal.

No vull acabar tampoc sense fer menció a un dels temes a
què ha fet esment: és l’agroindústria. Jo crec que va ser una de
les conclusions o un debat molt important, molt viu que es va
realitzar en el Congrés Rural celebrat ara fa pocs dies aquí a
Palma, el primer congrés rural que s’ha realitzat a les nostres
illes, i enteníem que no és just important, per tant,
l’agroindústria, sinó també aquesta promoció dels nostres
productes. Sempre ho hem dit, però ara més que mai se’n feia
esment en aquest congrés rural, que no tan sols hem d’aprofitar
el tema de fires, que tenim una via important, sinó també ser un
mostrador per als mateixos 10 o 12 milions de visitants que
podem tenir, i aquí ja hi havia fins i tot una aposta clara
expressada pel mateix sector hoteler.
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Ja per acabar entenem que és especialment significatiu el
pes dels capítols 6 i 7, aquests capítols inversionistes, i
especialment el capítol 7 de transferències, que vostè ens ha
anat explicant les transferències a empreses, a consells insulars,
també, i a ajuntaments, perquè en el seu conjunt aquests
capítols inversionistes representen un 65% d’aquesta secció
21. 

Res més. Expressar una vegada més el suport del Grup
Socialista i compartim aquesta política en relació a aquests
temes que afecten economia, comerç i indústries. Moltes
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Vull començar per agrair les incisives
preguntes dels diputats i intentarem contestar el més bé
possible.

Quant a la col Alaboració amb l’Institut Nacional
d’Estadística, per una part l’interès que té el Govern és de
disposar de totes les dades que es recullen en l’elaboració del
cens. El cens és una radiografia, una fotografia de la societat
d’un país en un moment donat. Es fa cada 10 anys. Són dades,
naturalment, protegides pel secret estadístic i l’únic ús que se’n
pot fer és usades una vegada processades i en cap cas no se’n
pot fer una divulgació de caràcter individual. Per tant, primer
objectiu, conèixer aquestes dades; segon, introduir algunes
preguntes o matisar la forma de fer algunes preguntes, perquè
no és el mateix fer una pregunta a un ciutadà de Balears que a
un ciutadà de Castella o d’Andalusia, especialment com es
formula la pregunta sobre el coneixement de l’idioma i altres
qüestions. És a dir, que se’ns han admès aportacions en aquest
sentit.

A canvi destinam un pressupost no massa elevat a divulgar,
a fer promoció del cens, perquè pensam que els primers
interessats en què es faci un bons cens són les administracions
de les Illes Balears perquè després, quan es pacta un model de
finançament, o quan es defineixen programes europeus, etc., és
molt important saber exactament quina població tenim, i
sobretot també conèixer les necessitats d’aquesta població.
Pensin que dins aquesta enquesta també es fa una enquesta de
mobilitat, els mitjans de transport que utilitzen els ciutadans, i
també es fa un cens d’habitatge, és a dir, que sabrem el número
d’habitatges desocupats, per exemple, que tenim a les Illes
Balears. Per tant, és una quantitat d’informació importantíssima
i vital a l’hora que les administracions públiques, totes, no
només el Govern sinó consells i ajuntaments, planifiquin les
seves prioritats. Què hem fet? Bé, una carta conjunta amb la
directora general d’Estadística, en certa manera per donar
seguretat a la gent i advertir-la que l’agent censal anirà a ca
seva degudament acreditat, la publicació del còmic i publicit at

diversa per facilitar aquesta labor i incentivar la colAlaboració
ciutadana a l’hora de contestar les preguntes.

Quant als fons europeus i la colAlaboració amb altres
institucions, si no m’equivoc la setmana que ve tenim previst
firmar un acord de colAlaboració amb el Consell de Mallorca, i
també ja el Consell d’Eivissa i Formentera ha manifestat la
voluntat també de colAlaborar en reforçar les línies de l’Objectiu
2 pel que seria el desenvolupament local dels municipis més
desfavorits econòmicament, amb una intenció (em pareix que el
conveni amb el Consell de Mallorca per a l’any 2001 aporta 80
milions de pessetes): la intenció és modular el tram d’aportació
local, és a dir, amb l’Objectiu 2 els ajuntaments estan obligats
a posar un 25%, però en general, clar, un petit ajuntament de
500 o 600 habitants, o de 1.000 i busques i fins i tot de 2.000
habitants, adjudicar-li una obra d’una certa envergadura i que
n’hagi d’aportar un 25%, bé, li feim un traje, realment queda
hipotecat. Aleshores el que pretenem és que amb aquesta
aportació dels consells es pugui modular aquest 25% i que els
ajuntaments petits tal vegada només aportin un 10% o això, i
ens serviria aquesta colAlaboració amb els ajuntaments per
modular aquest tram.

Altres colAlaboracions amb els consells insulars. Bé,
bàsicament en el tema firal, i lògicament es fa a Menorca i a
Eivissa perquè a Mallorca ja el Govern finança al cent per cent
la gestió del recinte firal i els programes de fires i hi havia un
poc aquesta reivindicació des de Menorca i Eivissa i
Formentera, que el Govern no hi participava. Aleshores s’ha
establert ja un conveni amb el Consell de Menorca per finalitzar
el recinte firal de Maó i participar en la gestió, i amb el d’Eivissa
per entrar a l’accionariat i també ajudar en la gestió.

La situació dels plans de dinamització comercial. S’estan
gestionant mitjançant les patronals del comerç: PIMEEF, és a
dir, PIME d’Eivissa i Formentera, ASCOMA, és a dir,
Associació de comerciants de Menorca, PIMECO i AFEDECO.
Actualment n’hi ha tres de començats a Mallorca, que són
centre de Palma, Inca i Manacor, és a dir, que ja estan en fase
d’estudis previs les necessitats del comerç de la zona centre de
Palma, d’Inca i de Manacor. A Eivissa un que correspon al
centre d’Eivissa i mercat nou, i a Menorca tres: les Vinyes a
Maó, es Mercadal i el centre de Ciutadella, més un altre que
s’està iniciant que seria Artà, que completaria una acció de
millora d’infraestructures de la zona més comercial d’Artà en
colAlaboració amb l’ajuntament. És a dir, que en aquest moment
ja hi ha vuit plans de millora de centres comercials en marxa.

Quant a la partida de 25 milions de la Direcció General
d’Economia, del programa d’anàlisi econòmica i assumptes
europeus, aquí hi ha bàsicament contractes amb empreses. Per
exemple, hi ha l’anàlisi de despesa turística que feim
conjuntament amb Ibatur, i es preveu això, contractar distintes
empreses de cara a l’anàlisi estructural de l’economia de les
Illes Balears, i després aquí també hi entre el que és la difusió
i la publicació d’aquests treballs.

Quant a les garanties per als establiments que són
establiment colAlaborador de productes de Balears, es publicarà
una ordre que està elaborada ja, és a dir, que molt prest es
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publicarà aquesta ordre, que defineix com a establiment
colAlaborador els comerços que tenen més d’un 50% de
p roducte autòcton amb un distintiu, és a dir, denominació
d’origen, indicació geogràfica, o que tengui la marca Producte
Balear i aleshores els comerços que tenguin més d’un 50% de
productes acreditats tendran la consideració d’establiment
colAlaborador i tendran una línia d’ajudes específiques.

Bé quant al recinte firal de Palma, el que esperam és poder
contractar el projecte i estam esperant la modificació del Pla
General de Palma, que ja està aprovada inicialment. És a dir,
com saben ens vàrem trobar amb una dificultat i és que
firmàrem un conveni amb l’Ajuntament de Palma, mitjançant el
qual l’Ajuntament es comprometia a modificar les condicions
d’edificabilitat de la parcelAla per adequar-la en el projecte
guanyador del concurs, precisament per donar llibertat als
concursants i dissenyar un recinte firal d’acord amb allò que els
permetés la seva imaginació, és a dir, que no estiguessin
condicionats per una volumetria determinada. Bé una vegada
fet el concurs i adjudicat el primer premi a un dels projectes, ve
la modificació de la façana marítima de Palma, el projecte de la
reforma de la façana marítima de Palma, per part de
l’Ajuntament, que bàsicament consisteix en obrir els vials
perpendiculars a la mar, és a dir, obrir la zona del Llevant cap a
la mar i casualment passa un vial per enmig de la parcelAla, és a
dir, en aquests moments en el Pla General de Palma, allà on
tenim el recinte firal i ja s’ha adjudicat la idea del concurs, ara hi
passa un carrer.

Bé hi ha hagut unes negociacions entre l’arquitecte redactar
del projecte, el Sr. Busquets i els arquitectes guanyadors del
concurs per adaptar la volumetria de la parcelAla a les
necessitats i el que es farà serà reformar la idea guanyadora per
adequar-la en aquesta parcelAla, a nivell està solucionat el
problema, ara què falta? Que tenguem unes garanties que
aquesta parcelAla quedi tal com està projectada ara, per tant,
que superarà el tràmit de la Comissió Insular d’Urbanisme i una
vegada que tenguem unes garanties de tenir una parcelAla en
aquestes condicions contractaríem el projecte. Si això fos ràpid
es podria contractar el projecte dins el primer trimestre i el que
és la primera fase del recinte firal, la primera fase únicament
seria el recint e pròpiament dit, més les oficines necessàries per
a Fires i  Congressos es podria acabar en un any, perquè és una
obra relativament fàcil d’escometre, ara naturalment no
contractarem el projecte mentre no tenguem garanties que la
parcelAla és aquesta parcelAla, imagini’ns que ja haguéssim
contractat el projecte de la parcelAla antiga, bé hauríem tirat part
dels doblers. Bé, com ho farem? Ja ho he manifestat vàries
vegades, amb endeutament i com? Ja trobarem la fórmula, tenim
algunes alternatives, però la voluntat és d’iniciar la construcció
del recinte firal a principi del 2002, si superam aquestes
tramitacions.

Bé en referència al tema de Majorica, l’única cosa que puc
dir és que en aquest moment el Govern oficialment no té cap
document i en aquest moment hi ha unes negociacions entre
l’empresa i els treballadors i que el Govern no entrarà si no hi
ha una petició d’arbitratge per part de les parts, és a dir, és
l’única cosa que podem dir en aquests moments, això sí veim
preocupats el que està passant amb aquesta empresa

emblemàtica, atribuïble únicament a una mala gestió i a un
endeutament excessiu, provocat per aquesta operació de
compra venda i simplement estam a l’expectativa i amb molta
preocupació.

I finalment el que és la colAlaboració del sector turístic amb
allò que seria el sector primari, mit jançant el consum de
productes agroalimentaris. Jo li vull dir que enguany ja hem
celebrat quatre trobades intersectorials, una a Menorca, una a
Eivissa i dues a Mallorca, però el més positiu és que d’aquest
congrés rural, al qual jo vaig assistir a la cloenda és que per
part dels representants de la Federació d’Hoteleria de Mallorca,
hi va haver un compromís d’implicar-se amb allò que seria la
promoció i el consum de productes agroalimentaris,
especialment dels més estratègics i es va mencionar fins i tot,
una primera possibilitat de promocionar l’ametlla dins els
hotels, entenent l’ametlla com a producte molt emblemàtic, un
conreu molt estès i del qual el turisme se’n beneficia per la seva
contribució en el paisatge i aleshores el que intentarem és
concretar aquesta colAlaboració molt prest i esperar que això
repercuteixi en un augment del preu de l’ametlla per als
productors, que realment enguany ha estat el preu més baix de
la història, crec.

I bé, bàsicament crec que he contestat a totes les preguntes.
Gràcies pel seu interès.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per part del Partit Popular agrair les
explicacions del Sr. Conseller, com no podia ser d’altra manera,
altra cosa és que estiguem d’acord amb aquests pressuposts i
això és un tema que el Partit Popular, ja anunciï, que esmenarem
aquests pressuposts i el debat dels programes dels objectius,
aquesta discussió Sr. Conseller, l’ajornarem i evidentment la
tendrem en un altre moment que serà en comissió, o bé dins el
plenari.

Per tant, la meva intervenció Sr. President, intentaré ser molt
breu i molt precís i demanaria una sèrie de qüestions que no
m’han quedat clar i no acab d’entendre i al mateix temps alguns
d’ells serà també una queixa. Ens queixam una vegada més Sr.
Conseller que no s’hagi adjuntat a aquests pressuposts el
pressupost del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears, CDIB, que com vostè sap li transfereixen
340.000 euros i també del CEEI, que tampoc ens ho han adjuntat
aquest pressupost, el qual també hi transfereixen per part dels
serveis generals, 278.000 euros. En el cas concret del CEEI
l’única cosa que es diu en aquesta memòria i el que ens han
donat és que continuarà en la seva funció de assessorament i
suport a la creació d’empreses i productes innovadores. Per
tant, entenem que és molt poca cosa, poc podem saber
d’aquests dos consorcis, si no ens envia el pressupost, li
record que l’any passat li ho vàrem demanar el mateix dia que
vostè feia la compareixença, ho vàrem haver de demanar per
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escrit i al final el vàrem rebre dins el setembre d’aquest any, o
juny juliol, és a dir, que difícilment podem discutir sobre un
consorci si no disposam de la informació, és una queixa, res
més, esper que ens ho pugui enviar a tots.

Respecte Fires i Congressos, no ens quadren les xifres. No
ens quadren amb el que transfereixen i el que té pressuposta
com a ingressos la Institució Firal de Balears, com a curiositat
dins la memòria, a la pàgina 11 per ser més exactes del
pressupost que ens han donat de Fires i Congressos, fa
referència primer al programa d’actuació, inversions i
finançament per a l’exercici 2002, allà on diu totes les
actuacions, fa referència a totes les fires que durà a terme, a
l’apartat D diu, fons que rebran per dur a terme les actuacions
anteriors, el text  diu, no es rebran fons a l’exercici 2002 per
finançar aquestes actuacions consideram suficient el fons rebut
a l’exercici 2001 l’autofinançament. Ens estranya perquè quan
veim els ingressos de Fires i Congressos, veim per Hàbitat de
Menorca hi ha una subvenció de 6 milions, n’hi una de 18
milions per Hàbitat de Construcció i també per al Saló Nàutic
n’hi ha una d’Ibatur. És a dir, són 6.000 euros, 18.000 euros i
30.000 euros respectivament, si no he sumar malament crec que
són uns 8 milions de pessetes, per tant, ens estranya que ens
diguin que per dur a terme aquestes fires no hi haurà
subvencions i en el mateix temps dins la pròpia memòria figura
que hi ha aquesta transferència.

Però a més dins els pressuposts figura una transferència a
Fires i Congressos d’1.021.000 euros, els ingressos de la
memòria que ens han donat de Fires i Congressos resulta que
de transferències corrents n’hi ha 1.147.000, bé tampoc ens
quadra, no sabem com és possible, de quines altres deu ser,
perquè suposam que Hàbitat no és de la Conselleria de Comerç
i Indústria, tampoc ho és Hàbitat Construcció i tampoc Ibatur,
però sí el que hi figura aquí que és 1.093.000 euros per finançar
l’activitat firal i falta d’estructures a les fires, és a dir, que Fires
diu que rebrà una subvenció de la conselleria d’1.093.000 euros,
però vostè al seu pressupost de secretaria general, en té
pressupostat 1.021.000, per tant, demanam aquest ingrés de
capítol 4 de transferències corrents de Fires i Congressos un
total d’1.147.000 euros, si el pot explicar i si ens pot dir si hi ha
altres partides dins altres conselleries o fan comptes enviar-los
de la Conselleria de Comerç i Indústria més doblers d’altres
partides genèriques, com puguin ser institucions sense fi de
lucre, per exemple, no ho sé, ho demano perquè m’agradaria
que ens ho aclarís, no sigui que després no es puguin fer
aquest es transferències i tenguem un pressupost de Fires i
Congressos deficitari, així com l’any 2001 teníem un superàvit
camuflat perquè li han transferit més d’allò que tenia
pressuposta Fires i Congressos.

Quant a l’Institut d’Innovació Empresarial, només una
qüestió, m’agradaria si em pogués donar un explicació al
respecte, perquè l’any passat vàrem presentar una sèrie
d’esmenes que no varen ser acceptades i ens agradaria saber
com està el tema que fa referència a la creació de sòl industrial
i a més també fan referència als seus ingressos de l’Institut
d’Innovació Empresarial, que la venta pensen serà superior els
altres anys a allò que fa referència a les parcelAles. Per tant, jo
deman quantes parcelAles té l’Institut, parcelAles de sòl

industrial, em refereixo en propietat i que pugui vendre, què
valen aquestes parcelAles que tenen pendents de venda?
També, quin sòl industrial pensen crear, si en pensen crear i on
si m’ho pot concretar?

Aquestes són en resum les qüestions que plantejam en
aquest moment. Aprofit per agrair una vegada més les
explicacions del Sr. Conseller i també aprofit per fer-li un
suggeriment, m’alegra, a pesar de la desgràcia, que aquest vial
passi per enmig de la parcelAla de Fires i Congressos, perquè
pareix ser que vostè d’aquesta manera haurà tengut l’excusa
per escoltar-me i fer amb una primera fase el que és el recinte
firal i no vincular el recinte firal i la conselleria dins el mateix
projecte, almenys ho he entès així perquè crec que el que
realment interessa és el recinte firal i no una conselleria, la
conselleria també és important, però si la conselleria val molts
de milions crec que és millor envestir el que realment ens fa
falta que és el recinte firal i la conselleria deixar-ho a part
d’aquest projecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar té la paraula el conseller. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé el compromís, ja he donat una
indicació al Secretari General Tècnic perquè li faci arribar el
projecte de pressupost del CEDIB i del Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, que en aquest moment són projecte
de pressupost, fins que no l’aprovi el Parlament. 

Quant a Fires i Congressos hi ha el que és l’aportació de la
conselleria, efectivament és aquesta partida dins capítol 4
d’1.021.000 euros, però després hi ha el que són patrocinis, per
exemple hi ha el patrocini de la Direcció General d’Habitatge pel
que fa referència a fires de construcció, o d’Ibatur pel que fa
Balears Nàutica i també Baleart, que també hi ha una aportació,
aleshores aquí hi ha un patrocini d’altres direccions generals,
vull dir que també Baleart, per part de la Direcció General de
Comerç via aportació Fires, hi ha una major subvenció a les
empreses artesanes, és a dir, les que tenen la carta mestre
artesà, o empresa artesana, també se’ls ha millorat les seves
condicions, naturalment amb una subvenció de la Direcció
General de Comerç.

Quant a la creació de sòl industrial, jo ara exactament no
tenc la informació del número de parcelAles existents, hem de
tenir en compte que vàrem inaugurar a la fi fa unes setmanes el
Polígon d’Es Mercadal i en aquest moment està en tramitació
tota la venda d’una sèrie de parcelAles i queden, crec recordar,
un solar o dos disponibles en el Polígon de Consell. Quant a
actuacions previstes, hi ha una opció de compra sobre uns
terrenys a Porreres, ja s’està redactant el projecte i després hi
ha interès per part del municipis de Campanet i Manacor, a
Manacor hi ha una gran demanda, sobretot d’allò que serien
petits solars o petites naus industrials per a petites empreses,
de fusters, ferrers de la zona de Manacor. A Sóller està
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congelada l’actuació, pendent que a la societat de Sóller hi hagi
un consens sobre la ubicació del Polígon Industrial de Sóller,
que també és una necessitat, ara ja reconec les dificultats per
construir un polígon a la Vall de Sóller, és d’un interès
paisatgístic que ningú posa en dubte.

Quant al recinte firal. Bé jo sempre he manifestat que en
aquesta legislatura es duria endavant la primera fase, crec que
fins i tot el dia que vàrem presentar el projecte guanyador ja
vaig manifestar la intenció de construir-ho per fases i en
aquesta legislatura l’objectiu que ens marcàvem era el recinte
firal, pròpiament dit. El que passa que hi havia una possibilitat,
mitjançant la Cambra de Comerç per emprendre tota l’obra,
perquè com saben dins el projecte hi havia uns 3.000 i busques
de metres, si no record malament, ara no sé si eren 5.000 o 3.000,
però bé una quantitat de metres per a la Cambra de Comerç i
que la Cambra manifestava molt d’interès en la construcció
d’aquest edifici. Aleshores si poguéssim fer una operació, tal
vegada ho afavoriria, però bé jo crec que les previsions que
tenim i a més les necessitats són que es construeix dins
aquesta legislatura el recinte firal. L’altre dia mateix vàrem haver
d’ajornar Nupcial, cert que el vent era molt fort, però goteres
cada vegada que plou hi són i aquest recinte no és adequat per
a l’activitat econòmica que es du a terme a les Illes Balears.

Bé ara el Secretari General Tècnic em passa una nota
referida a la situació dels polígons. En es Mercadal hi ha un
50% venut i un 50% pendent, traduït en pessetes significaria
que queda pendent de vendre uns 200 milions de pessetes, el
50% aproximadament. A Sant Lluís queden uns 65 milions de
pessetes per vendre. En es Castell, 10 milions de pessetes. I a
Porreres duim invertits 10 milions de pessetes. Aquesta és la
situació del sòl industrial disponible en aquest moment i de les
tramitacions que ja estan formalitzades.

I em pareix que això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En el tema de fires em sap greu haver
de ser reincident, em pens que no ho tenen bé, Sr. Conseller.
Transferències corrents corresponents a subvencions a CAIB,
amb la finalitat següent: 1.093.000 euros per finançar l’activitat
firal i falta d’infraestructura de fires i exposicions; transferència
que fa la conselleria: 1.021.000 euros, hi ha després unes
transferències que són de 6.000 euros, 18.000 euros i 30.000
euros, que fan referència a Habitat Menorca, Habitat
Construcció i al Saló Nàutic, correcte, però ens falten uns
72.000 euros que Fires diu que ho rebrà de les subvencions de
la CAIB. Vostè em diu que això és, possiblement, vengui per a
Baleart, però si a Baleart el que fan és que aquests doblers van
als artesans, o millor dit, aquests doblers jo entenc que no
anirien per transferències corrents, si són de Baleart, sinó que
anirien per ingressos patrimonials, perquè seria una venda. És
a dir, és una venda que es fa als artesans que bé, que part

d’aquest preu ho paga la conselleria, però ho pagarà via ingrés
patrimonial. Si no és així, que hagi de ser subvenció, posi
clarament que aquesta subvenció anirà dins transferències
corrents, posin que és per a Baleart o posin de quina partida és;
és això que deman: a veure si va per a una altra partida que
sigui famílies sense finalitat lucrativa i a veure de quina partida,
de la partida d’artesania, d’aquestes que només tenen 30.000
euros, o 60.000 euros, no ho record ara molt bé en aquests
moments, que són 60.000 euros que tenen a artesania, no és
així?, sí, 60.000 euros; 90?, 90.000 euros? Sí, 90.000 euros, sí, 15
milions de pessetes. És a dir, d’aquí pagaran aquests quasi 8,
quasi 8 milions de pessetes d’aquests 15 els destinaran a pagar
les subvencions? Per tant, li quedarà molt poca cosa dins
artesania. M’agradaria que m’ho pogués aclarir, per poder fer
jo les esmenes; de totes formes ja li anunciï que a artesania
pensam dedicar-hi nosalt res molts més diners dels que hi
destinen vostès, que vostè no ha donat cap explicació ni una
damunt artesania, sinó que ha estat a pregunta d’una
honorable diputada aquí present.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.Oliver. Sr. Conseller, torn de contrarèplica, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. No, la transferència ve del capítol 6,
d’inversions, que veurà que hi ha una partida d’uns 20 milions
de pessetes, dins la Direcció General de Comerç; és a dir,
mitjançant un programa de col Alaboració amb Fires i
Congressos. Per tant, aquests 8 milions de pessetes els ha de
sumar, perquè això també és promoció d’artesania, als 30
milions de pessetes que hi ha dins el programa d’artesania, i
que i aquí, a més a més, a artesania, hi afegim les actuacions
amb ajuntaments per a creació de mercats d’artesania; per
exemple, jo ara de memòria record la construcció d’un centre
d’artesania a Formentera, uns 50 i busques de milions de
pessetes; un centre artesanal a Eivissa, en aquests moments
això anirà cofinançat amb l’Objectiu 2, que segurament serà una
despesa important, tal vegada prop de 100 milions de pessetes;
un projecte a Ciutadella i distints projectes que hi ha a diversos
municipis. Però jo crec que els recursos que es destinen a
artesania durant el proper exercici, que ja s’hi han destinat
enguany i que s’hi destinen l’any que ve, poden pujar uns
centenars de milions de pessetes, és a dir que es fa un esforç
important.

Ara, després, el que és ajuda directa, hi ha una part a
empreses per subvencionar inversions de modernització, hi ha
15 milions de pessetes, que poden parèixer poc, però vostè
coneix l’estructura del sector artesanal de les Illes Balears, que
pràcticament és de microempresa i que les inversions en
maquinària i en instalAlacions són relativament petites. I després
hi ha l’altra acció promocional mitjançant les associacions de
comerciants. Aleshores, jo crec que l’impuls a l’artesania és
molt important i que, sobretot, es començarà a notar a mesura
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que entrin en funcionament aquests centres artesanals, aquests
mercats artesanals, aquests punts de venda que crec que
suposarà un impuls molt important per al sector artesanal de les
Illes Balears.

I després encara hi ha una altra línia, que és la promoció de
p roductes de Balears, assistència a fires a l’exterior, que
descansa més dins els programes de promoció industrial i els
programes de promoció exterior que es fan des de la Direcció
General de Promoció Industrial i des del CEDIN, del Centre
Europeu d’Empreses Innovadores. Jo crec que aquí, realment,
tant de bo poguéssim fer més, però en comparació amb el que
es feia fa uns anys crec que hi ha uns recursos molt importants,
destinats al sector artesanal.

Sr. President, el Director General de Fires i Congressos
podria puntualitzar qualque aspecte, si li dóna ...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, té la paraula el Director General de Fires i
Congressos.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FIRES I CONGRESSOS
(Mateu Crespí i Perelló):

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, el fet d’aquesta diferència de
números de l’any 2002 possiblement vengui ja de la discussió
de l’any passat que, bàsicament, és la mateixa que tenim
enguany. L’any passat Fires i Congressos, en els seus
pressuposts interns, havia aprovat un pressupost, perdonau
que parli amb pessetes i no amb euros, però encara em falta
aquesta maquinària, de 152 milions, com a estructura general, i
després hi havia una partida de 12 milions que ballaven, no que
ballaven, hi havia 12 milions per a activitats firals concretes que
anaven dirigides a diferents fires.

Vostè se’n recordarà bé d’aquests 12 milions perquè deia
que la conselleria havia fet un error i ens deixava a Fires amb 12
milions menys. L’error va ser per a la conselleria perquè ens en
va donar 12 més. No, però vostè deia que, bé, no anirem a
discutir allò de l’any 2001. Resulta que al final es varen
convertir amb 165 més 12, que són 177 milions de pessetes, que
enguany s’ha augmentat el 3% que ha augmentat el
pressupost, que són aquests 181, estam parlant de xifres
aproximades, evidentment, 181 milions de pessetes.

A aquests 181 milions sí que els hem d’afegir els patrocinis
de Balears Nàutic amb IBATUR i de la Direcció General
d’Habitatge, i d’Habitat Menorca i d’Habitat Construcció. Aquí
vendria a ser aquesta partida.

I des de la Conselleria d’Hisenda, per això hi ha l’increment
o sembla que hi ha l’increment quant a aportació, aquests 12
milions que anaven per a activitats firals ens els han fet ficar a
una única partida, per tant, tot va a estructura general i no va
dirigida a fires determinades. No sé si l’explicació s’ha entès o
no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor director general, continua tenint la paraula
el conseller.

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

Bé, simplement agrair a tots els diputats les seves preguntes
i el seu interès i esperar que amb la tramitació parlamentària no
em facin malbé els pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença, només em queda agrair al Sr. Conseller i als alts
càrrecs que l’acompanyen la seva presència i explicacions.

I una vegada acabat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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