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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem 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 a l’any 2003. En primer lloc
deman si es produeixen substitucions.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Gaspar Oliver substitueix Antoni Marí Calbet.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Pere Palau.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. MARÍ I SERRA:

I Joan Marí a Fèlix Fernández. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern de
les Illes Balears  i conseller d'Economia, Comerç i Indústria,
per tal d'explicar el Projecte de llei de  pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears  per a l'any 2003
(RGE núm. 3815/02).

Passam en el dia d’avui a la compareixença de l’Hble.
Conseller d’Economia, Comerç i Indústria, Pere Sampol i Mas,
per tal d’explicar els pressupostos de la seva conselleria. El
conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs que ara
relacionarem: Antoni Montserrat, director general d’Economia;
Bartomeu Oliver, director general de Promoció; Antònia Allès,
directora general de Comerç; Sebastià Rechach, secretari
general tècnic, i Miquel Gual, gerent del CDIB, Consorci per al
Desenvolupament de les Illes Balears.

Té la paraula, per tal d’informar dels pressuposts de la seva
conselleria, el Sr. Pere Sampol i Mas. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, intentaré fer una exposició el més breu possible
perquè tenguin temps, en aquestes dues hores previstes, de fer
el màxim nombre de preguntes i debat polític, si ho consideren
convenient.

Bé, els pressuposts de la Conselleria d’Economia, Comerç
i Indústria per a l’exercici 2003 pugen a 32.348.004 euros;
significa un increment d’un 17,35% sobre l’exercici anterior, tot
i que estan imputats en aquests pressuposts l’eix 5 de

l’Objectiu 2 dels fons europeus, que a l’anterior edició
pressupostària estaven adscrits a la secció 31 dels pressuposts.

Els instruments de la conselleria són les direccions generals
d’Economia, d’Indústria, de Promoció Industrial, de Comerç, la
Secretaria General Tècnica, a més de les empreses públiques
Fires i Congressos de Balears, l’Institut d’Innovació
Tecnològica i el consorcis Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears, CDIB, i Centre Europeu
d’Empreses Innovadores, CEEI.

Perquè els sigui més fàcil seguir aquesta intervenció jo
seguiré l’estructura tal com està en el tom dels pressuposts i
per tant començaria per la Direcció General d’Economia, que
compta amb dos programes, estadística i anàlisi de la
conjuntura econòmica, i anàlisi econòmica i assumptes
europeus. Dins el primer programa hi ha adscrit l’Institut Balear
d’Estadística, que enguany, a partir de l’aprovació per aquest
parlament de la Llei d’estadística de les Illes Balears, està
prevista la conversió en organisme autònom. L’institut volem
que es converteixi en un centre que unifiqui tota la informació
estadística que generi el Govern de les Illes Balears, a més de
coordinar totes distintes bases estadístiques. A part dels
estudis i publicacions tradicionals que d’una manera periòdica
s’han vengut realitzant, es continuarà el pla d’estadística
unificada com un instrument de divulgació estadística. Hauran
observat que un dels objectiu de la direcció general ha estat
precisament fer una tasca de pedagogia, de divulgació de les
bases estadístiques a partir de la concepció que l’estadística ha
de ser un instrument al servei de la societat i que ha d’estar
acaparat i reservat per a ús del Govern. Aquest és un projecte
molt ambiciós que ja és una realitat i que s’està presentant a
tota la societat. Avui se’ls ha repartit un CD ROM on podran
comprovar com s’ha recollit tota una quantitat d’informació
inèdita fins ara en una sola publicació, que esperam que els
sigui de molta utilitat.

Des de la Direcció General d’Economia s’ha convocat el
primer Congrés d’Economia de les Illes Balears, que se
celebrarà el proper mes de maig. Ja se n’ha constituït el comitè
científic, un comitè d’experts independents que dirigiran els
debats d’aquest congrés i tutelaran, per dir-ho de qualque
manera, les comunicacions i ponències que es presentin. És un
congrés obert que pretén debatre i posar les bases del que ha
de ser el futur econòmic de les Illes Balears des d’una
perspectiva oberta a totes les aportacions que es presentin.

Un altre objectiu per a aquest proper exercici 2003 és la
creació del Servei Balear de la Competència, un instrument que
ha de vetllar pel manteniment de les regles del joc i evitar
pràctiques monopolístiques encobertes. Aquest servei
s’adscriurà a la Direcció General d’Economia i ja s’està
treballant en la seva confecció.

Observaran que hi ha un increment pressupostari,
concretament figuren en aquesta direcció general, dins el
capítol 7, 2.469.501 euros, que corresponen a la anualitat 2003
de l’eix 5 de l’Objectiu 2, en compliment de la Senda de Berlín i
el document únic de programació. Aquesta quantitat es
completa amb una altra partida adscrita a la Direcció General de
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Comerç, que més endavant la veurem. Bé, un dels objectius
principals de la direcció general és precisament el seguiment de
l’execució dels fons europeus, així com colAlaborar entre les
distintes conselleries del Govern i administracions públiques de
les Illes Balears de cara a la participació en projectes europeus.
Així participam en projectes europeus per al desenvolupament
sostenible, amb la implicació de l’Agenda 21, Interrec 3, i en
aquest moment estam treballant en distints projectes o
programes, com són Agire, Animo, Estrategia, Lamnet,
Cabernet, Getpastill, Suncitis, etc.

Passaríem a la Direcció General d’Indústria, que continua el
programa que ja els vaig comentar l’any passat de
descentralització i agilitació de les tramitacions administratives.
Dins enguany s’han obert oficines a Manacor i a Inca i per al
2003 està prevista l’obertura de l’oficina de Sóller i la
inauguració del nou edifici de la Direcció General d’Indústria a
la plaça del Rosselló. ParalAlelament a aquesta descentralització
s’estan revisant tots els procediments administratius; ja s’ha
enviat al Consell Consultiu el decret de creació de les unitats
d’informació i tramitació, UDIT, que amb aquest decret es
pretén liberalitzar totes les tramitacions administratives.
Insistesc que l’objectiu d’aquesta direcció general, segurament
una de les que tramita més expedients de tot el Govern, és
descentralitzar i agilitar tramitacions per oferir un millor servei
a les empreses.

Passaríem a la Direcció General de Promoció Industrial, que
s’ha fixat uns objectius estratègics com són la diversificació
econòmica de les Illes Balears, amb quatre objectius: potenciar
la innovació, la qualitat, el disseny i la internacionalització de
les empreses i els productes. Juntament amb la Conselleria
d’Innovació i Energia hem elaborat el primer Pla d’innovació de
les Illes Balears; mitjançant la direcció general, l’Institut
d’Innovació Empresarial i el Centre Europeu d’Empreses
Innovadores s’ofereixen a les empreses els instruments per
assolir aquests objectius. Estam parlant de realització de
clusters a distints sectors, suport a centres tecnològics -tenim
el centre tecnològic del calçat, el de la bijuteria, el de la fusta- a
la vegada que estam colAlaborant perquè les empreses de les
Illes Balears també puguin accedir als centres tecnològics del
País Valencià i de Catalunya. 

Voldria destacar l’esforç immens que s’està fent des del
Govern i des del món empresarial per promoure la gestió de
qualitat dins les empreses. A més de la Setmana per a la
qualitat, que em pareix que s’inaugura la setmana que ve, i del
premi d’excelAlència en la qualitat, per al proper exercici 2003
s’estan elaborant distints plans Q, de promoció de la qualitat;
són plans pilot que ja es realitzen amb un grupet de 4, 5, 6
empreses que tenen una primera intenció demostrativa de cara
al sector. En aquest moment, o per a l’any que ve, estan
prevists els plans Q de promotors, el Pla Q de turisme, el de
formació reglada, el Pla Q d’organismes públics, de serveis
sanitaris públics, d’empreses de software, el Pla Q de serveis,
el Pla Q del calçat, de la indústria, de bugaderies, d’indústries
gràfiques, d’empreses instal A l a d o r e s ,  d ’ e m p r e s e s
agroalimentàries, de la fusta de Mallorca, de la fusta de
Menorca, Pla Q de proveïdors d’hotels, d’oficines tècniques,
etc. Com veuran en aquest moment jo crec que hi ha un gran

interès i s’està fent un gran esforç, tant per les associacions
empresarials com per la conselleria, per implantar sistemes de
qualitat dins el conjunt d’empreses de Balears. Tot això
completat amb ajuts individuals a empreses per a l’obtenció, per
a la certificació de normes ISO, etc. En definitiva, un gran esforç
en favor de la qualitat i de la innovació.

Voldria destacar també l’esforç que està fent de promoció
del món del disseny, disseny gràfic, disseny de moda, baix un
programa genèric; baix el programa genèric de “Balears és
moda” s’estan projectant els productes i dissenyadors de
Balears arreu del món. Una de les satisfaccions que hem tengut
precisament ha estat veure les distintes associacions que ja
s’han produït entre dissenyadors de prestigi amb empreses de
confecció, de pell, fins i tot amb una empresa de material de
construcció. El disseny no hi ha dubte que és la millor manera
d’incorporar valor afegit als productes i d’ajudar a la seva
comercialització. Amb aquesta filosofia també encetam un
programa de promoció de becaris a diferents empreses amb un
conveni amb la Fundació Universitat-Empresa; dins el
pressupost de la Secretaria General Tècnica hi ha 195.000 euros
en dues partides, una de 69.000 i una de 126.000 euros, que
precisament són per finançar aquests programes de becaris
dins distintes empreses de les Illes Balears.

I finalment, dins aquest capítol, la internacionalització
continua essent una prioritat. L’instrument, a part de la mateixa
direcció general, és el Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears; observin l’important increment
pressupostari del CDIB, que ha assumit tota l’àrea de promoció
exterior que anteriorment estava adscrita a l’Institut
d’Innovació Empresarial. Amb aquests programes s’organitza
al presència a distintes fires i missions comercials; hi ha quatre
programes, un és de presència a fires estatals, que a part de les
empreses tradicionals que tenen presència a fires mitjançant les
ordres, amb aquest programa dins el consorci es facilita que
petites empreses industrials de les Illes Balears puguin tenir
presència directa a les principals fires. Per tant hi ha un
programa de presència a fires estatals per a petites empreses;
després visites guiades a diferents fires de diferents sectors,
tenim previstes per a l’any 2003 23 visites guiades, de moment,
no està tancat el tema, més els distints convenis per a la
promoció exterior, per a l’exportació que anualment firmam amb
les distintes associacions d’empresaris del calçat, bijuteria, etc.,
i la Cambra de Comerç. I finalment hi ha les missions comercials,
que també tenen acollida dins aquesta partida pressupostària.
A part d’això, també dins aquest pressupost, es financen les
dues oficines de suport a empreses que tenim a Nova York i a
Miami. 

El resultat de les xifres d’exportació han estat molt bons
aquests anys, tot i que dins l’any 2002, durant el primer
semestre, hem tengut un petit retrocés respecte a les xifres del
2000, que varen ser espectaculars, però les xifres que ens han
arribat del mes d’agost tornen ser molt positives i després jo
pràcticament he visitat totes les fires, una part important de les
fires que s’han realitzat a partir del mes de setembre, i les
percepcions han estat molt bones. Per tant jo intuesc que
tornarem a tancar l’exercici com a mínim amb els resultats de
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l’any 2001, que va ser un any extraordinari des d’aquest punt
de vista.

Totes aquestes polítiques de la Direcció General de
Promoció Industrial tenen un complement en el Pla de
competitivitat de les petites i mitjanes empreses, que el trobaran
també pressupostat dins la Secretaria General Tècnica,
concretament dues partides dins el capítol 7, empreses privades
i famílies, per un total de 1.390..., perdó, 1.395.000 euros. Dins
aquest pla de competitivitat es promouen plans de dinamització
econòmica de diferents sectors, entre els quals hi ha alguns
sectors nous com és el sector d’agroturismes, de farmàcies,
d’indústries nàutiques, indústries químiques, bijuteria de
Menorca, empreses turístiques, indústries culturals, i aquí
voldria destacar les extraordinàries possibilitats que ofereix per
a la promoció d’indústries culturals, indústries audiovisuals de
les Illes Balears, que ofereix el conveni amb TV3-Televisió de
Catalunya, que mitjançant aquest conveni TV3 coproduirà
p rogrames amb productores audiovisuals de les Illes Balears  i
adquirirà drets d’antena d’aquelles produccions que siguin
d’interès per a TV3, i això obre un ventall a la indústria
audiovisual de les Illes Balears molt important.

Ens queda l’apartat de suport al trasllat d’empreses a sòl
industrial i la creació de nous polígons. Per a l’any 2003 tenim
actuacions previstes a Porreres, Santa Eugènia i Campanet,
petites actuacions molt adequades a les necessitats de cada
municipi i no grans actuacions en sòl industrial. A més a més
està ja en marxa la construcció de naus modulars en Es
Mercadal i en Es Migjorn, també es faran algunes d’aquestes
promocions a Mallorca, naus modulars que s’ofereixen
precisament a petites indústries o a treballadors autònomes, als
quals fins i tot se’ls ofereix un sistema de renting per poder
adquirir immediatament aquesta nau i poder-se traslladar sense
una despesa exagerada.

Per acabar també els vull informar que dins el pressupost de
l’Institut d’Innovació Empresarial ja està prevista la partida
pressupostària per a un ambiciós programa europeu titulat
Sesco, que consisteix en el desenvolupament de sistema
d’energia per a comunitats adaptades a diferents condicions
econòmiques i mediambientals; bé, és un projecte que avaluarà
totes les possibilitats energètiques de les Illes Balears amb una
demostració d’una planta pilot que aquí hem elegit que sigui
una planta de biodiesel, és a dir, fabricació de gasoil ecològic
a partir dels olis de cuina reciclables.

Passaria a la Direcció General de Comerç, amb un primer
apartat dirigit al sector de l’artesania. Bé, estam treballant en la
revisió de tots els oficis artesans amb la col Alaboració de
l’Escola Superior de Disseny. S’ha canviat el qüestionari per  a
l’obtenció de la carta de mestre artesà i en aquest moment tenim
150 tramitacions en marxa, 50 ja informades, i d’aquí a final
d’any es donaran totes aquestes cartes de mestre artesà,
naturalment si aproven els exàmens. També s’ha creat una carta
honorífica de mestre artesà de tal manera que es pugui donar
aquesta carta, a proposta i previ informe dels ajuntaments, a
aquells artesans que històricament han realitzat la seva tasca.
Tenim prevista l’organització de les primeres jornades
d’artesania a nivell estatal amb una intenció molt clara, i és

debatre les possibilitats i el futur de l’artesania, però també amb
la intenció de contribuir a una campanya, que està encetada,
per equiparar els artesans, pagesos i pescadors, que és una
vella reivindicació del sector, quant a cotitzacions a la Seguretat
Social, reconeixement de l’activitat empresarial, etc.

Per a enguany també un acte estrella de la promoció de
l’artesania és Baleart. Bé, els puc anunciar que enguany tots els
expositors tendran la qualificació d’artesà, tendran la carta
d’artesà o de mestre artesà, i el cent per cent de productes que
s’exposaran a Baleart seran productes fabricats per artesans de
les Illes Balears; és a dir, tancam ja una evolució que vàrem
iniciar el primer any perquè Baleart sigui realment la fira
d’artesania de les Illes Balears. Està prevista també
l’organització de la primera mostra d’artesania artística; també
està prevista la creació de l’escola de joieria artística en
colAlaboració amb l’Escola Superior de Disseny i en
colAlaboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura. A la
vegada pensam editar distintes rutes d’artesania i continuar
amb l’edició de la guia d’artesania de les Illes Balears.

Dins el que és el tema de comerç tenim la Llei de comerç
vigent, excepte tres articles, i per tant dins enguany s’ha de
desenvolupar la Llei de comerç. Ja s’ha creat el Consell
Assessor del Comerç, dins l’any 2002 ha realitzat quatre
reunions, i tenim prevista l’ordenança reguladora de la venda
ambulant -pensin que el juny del 2003 els ajuntaments han
d’estar adaptats a la Llei de comerç en aquest aspecte-, estam
elaborant un reglament de perruqueries que reguli l’accés a
aquesta professió, cream el registre comercial i realitzarem una
campanya per a la promoció dels horaris comercials en català;
com saben, també a partir de l’1 de gener és obligatori tenir la
retolació dels horaris pública i com a mínim en català. 

Dins les polítiques comercials està previst donar suport als
plans sectorials d’equipaments comercials que ha d’elaborar
cada consell insular. Estam realitzant, i continua dins l’any
2003, una gran campanya de mediambientalització del comerç,
que feim en colAlaboració amb el GOB. Està prevista dins l’any
2003 una campanya amb inversions importants per promocionar
la supressió de barreres arquitectòniques dins el comerç.
També tenim previst donar suport al comerç just i donar suport
a una figura creada l’any 2002, que és l’establiment
colAlaborador de productes de Balears per a aquells comerços
que comercialitzen com a mínim un 50% dels productes que
tenen alguna de les marques que els qualifiquen com a
productes de Balears.

I finalment estan en marxa, que s’hauran de concretar dins
l’any 2003, distints plans de dinamització comercial d’acord amb
les associacions de comerciants, amb la idea de promocionar els
centres comercials a cel obert. 

Per acabar ja els indicaré que com un instrument de tota la
política econòmica hi ha la política firal. Veuran també dins els
pressuposts de Fires i Congressos la relació de fires
programades per a l’any 2003; noves fires, els anunciam la
primera fira ecològica, que ahir vàrem presentar juntament amb
la consellera de Medi Ambient; tocaria realitzat Tecnoturística,
que és la fira més important, amb dèficit d’un recinte firal
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suficient, estam cercant un terreny per tornar realitzar la
Tecnoturística com vàrem fer fa dos anys, amb carpes, si bé a
l’aeroport no hi ha la disponibilitat de terrenys que teníem fa
dos anys. Una altra fira nova serà Invero, el Saló Internacional
de Diners, el Saló del vaixell usat i la fira d’artesania a Menorca,
a més de l’agroalimentària de Menorca, i a Mallorca el primer
Saló de productes agroalimentaris de Balears, amb la intenció
que també sigui una gran fira de productes agroalimentaris amb
el cent per cent de productes de les Illes Balears. Serà l’impuls
definitiu en la promoció dels productes agroalimentaris que
afortunadament tornen tenir, s’han tornat guanyar un mercat
interior.

Bé, això és tot, senyores i senyors. Des del Govern de les
Illes Balears intentam donar un suport important a les empreses
i als productes de les Illes Balears, amb un missatge en positiu
molt clar: hem d’optar per la qualitat, per la innovació, hem
d’incorporar el disseny als nostres productes i hem de tenir
mentalitat internacional. Crec que estam demostrant, empreses
i administracions públiques, que és possible la diversificació
econòmica de les Illes Balears, és possible tenir una economia
més equilibrada, amb un major pes del sector industrial. Estam
mantenint el teixit comercial de les Illes Balears quan a altres
comunitats autònomes, que apliquen polítiques diferents a les
nostres, s’estan tancant milers de petits comerços; aquí
mantenim aquesta gran estructura de petit comerç. 

Estam potenciant l’artesania, que ha de tenir un lloc
important en una economia turística. La indústria, com els deia,
ha romput una tònica descendent, avui ja no es destrueixen
llocs de feina a la indústria ni es tanquen empreses, sinó que
s’està creant ocupació. Els donaré una dada que no és nostra,
és de l’Institut Nacional d’Estadística, que correspon a
l’enquesta industrial d’empreses, dades definitives de l’any
2001: l’any 2001, respecte a l’any 2000, les persones ocupades
a la indústria en el conjunt d’Espanya varen créixer el 2,4%; a
Balears el creixement de persones ocupades a la indústria el
2001 respecte del 2000 va ser del 10,5%, i per tant hi ha de cada
vegada un pes major del sector industrial. Tot això ens fa
pensar que és possible un model econòmic més equilibrat, més
respectuós amb el medi ambient i el territori, amb vocació
d’innovació constant i d’internacionalització.

I això és tot, senyores diputades, senyors diputats, i estic
a la seva disposició. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Correspon ara, si ho desitgen
els grups parlamentaris, suspendre per un temps aquesta
comissió. Si ningú no ho demana la continuaríem. 

Procediríem a un torn de preguntes i observacions per part
dels diferents grups parlamentaris. El conseller -ja ho hem parlat
abans- contestarà en dos blocs, primer a un bloc inicial i llavors
a un altre. Té la paraula, per fer les seves observacions, el
representant del Grup Mixt, el Sr. Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair i
felicitar el conseller i vicepresident per la seva intervenció,
felicitar-lo així com als membres del seu equip. Per part d’Unió
Mallorquina, partit que no forma part d’aquest govern però que
li dóna suport, creim que és de destacar la feina que fan
especialment en matèria d’economia i en matèria d’indústria en
el seu departament, creim que els estudis econòmics de la
Direcció General d’Economia i en els temes d’estadística s’està
fent una gran labor, i donam suport a aquest anunciat Institut
Balear d’Estadística com a organisme autònom.

Pensam que és una bona iniciativa aquest congrés que se
celebrarà en matèria d’economia en aquestes illes, pensam que
és bo parlar de quin ha de ser el futur d’aquestes illes. 

Ens agradaria que ens ampliàs les explicacions del que ha
anunciat del Servei Balear de la Competència, com pensa dur
endavant aquest projecte, sobretot amb la incidència que pot
tenir la competència; quan s’afavoreix la competència per part
de les administracions moltes vegades s’està afavorint que els
grans -no sé com en el tema del comerç- si feim un mercat
absolutament lliure, de lliure competència, un mercat pur, un
mercat on tothom pugui competir amb els altres en igualtat de
condicions, si això no perjudicarà els petits en benefici dels
grans que, per la seva condició de grans tenen més
possibilitats, més armes i més possibilitats de defensa. Pens en
el tema d’horaris, pens en els temes de festius, jo sé que la llei
incideix en aquest tema, però de quina manera pensa
compatibilitzar aquest nou projecte, que ens sembla molt
encertat, del Servei Balear de la Competència, amb aquesta
situació.

En matèria d’indústria volem felicitar el conseller, per les
iniciatives de potencia la innovació. Creim que des de la
conselleria s’han duit iniciatives molt bones, com el tema de
producte balear, la web que es va fer i que ha rebut premis per
la seva innovació. Creim que promoure la qualitat és una molt
bona iniciativa i que aquest és el camí que hem de seguir per
millorar les nostres indústries i ens agradaria si pogués incidir
una mica més en què consisteixen aquest Pla 1 del qual vostè
ha parlat, ha parlat d’una sèrie de plans, nombrosos i ens
agradaria si hi pogués aprofundir una mica més. Volem donar
suport al tema de la internacionalització. Creim que és una cosa
molt positiva. I ens agradaria, si pogués, que ens expliqués
quines són aquestes 23 visites guiades, he entès, a fires
internacionals. I les missions comercials que es tenen previstes
per a aquest proper exercici.

Ha parlat vostè, en el tema d’indústria, de la creació de nous
polígons, però a la seva explicació no ha dit quins són. Si
pogués explicar quin són. Ens agradaria, si pot, que ampliés les
explicacions d’aquest gran projecte europeu, que ha denominat
SESCO. Que bàsicament he volgut entendre que consistiria en
la fabricació de noves energies, hi ha parlat del biodiesel, a
veure si pot aprofundir-hi, si ja hi ha previstes actuacions
concretes, si tenen un lloc. Després dir-li que ens sembla una
bona iniciativa tornar a fer Tecnoturística. Manifestar que creim
que en aquest sentit s’ha de fer molta feina, creim que el sector



1262 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 56 /  6 de novembre del 2002

 

turístic és un dels importants motors de la nostra economia i
que ha de tenir el suport del Govern. Pensam que situacions
que s’han donat en el passat no s’han de donar en el futur
perquè hi ha d’haver una major comunicació amb el sector
turístic. Pensem que és, entre directe i indirecte, quasi el 80%
del nostre producte interior brut. I voldríem demanar-li si hi ha
previst algun tipus d’actuacions perquè no es repeteixin
situacions com la que es va donar a Hàbitat. El sector pareix
que no està en la celebració d’aquestes iniciatives.

En definitiva, felicitar el Vicepresident del Govern, anunciar-
li el suport d’Unió Mallorquina. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula en representació del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Bosco
Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Agrair també la presència del
Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia, Comerç i
Indústria en aquesta comissió, així com la dels alts càrrecs que
l’han acompanyat. La meva intervenció serà molt breu, també
per manifestar el suport a les polítiques que s’estan seguin des
del Govern en general i des d’aquesta conselleria en particular.
I voldria que m’aclarís una sèrie de qüestions.

La primera és referida a la Direcció General d’Economia que
és la que intenta unificar tot allò que és l’estadística del Govern
de les Illes. També tenia previst ampliar aquest servei amb
dades que poguessin arribar des dels ajuntaments i des dels
consells insulars. Jo voldria saber com està colAlaboració tan
amb els ajuntaments com els consells insulars. Per altra banda,
en el tema d’indústria nosaltres pensam que és important que
la descentralització i l’agilitació dels tràmits, com vostè ha dit,
és una direcció general que resol molts d’expedients i per tant,
tot el suport en apropar als ciutadans els serveis de
l’Administració i evitar que els petits industrials facin infinitat
de viatges i gestions per tramitar diferents papers davant
l’Administració.

Pel que fa a promoció industrial i per allò que conec a
Ciutadella, la veritat és que el vull felicitar per la feina d’aportar
petits industrials a les fires, jo particularment conec indústries
de Ciutadella que feia anys que volien participar a fires i mai ho
havien aconseguit. Amb aquest Govern sí que han arribat a
poder anar a fires internacionals, en el cas concret de sabates.
I aquestes petites empreses havien d’acabar temporada fent
feina per a empreses més grans i a partir de què poden sortir, la
veritat és que acaben temporada amb comandes pròpies que
fan a aquestes empreses. Per tant, pens que la política de
promoció industrial, aquesta política d’internacionalització dels
nostres productes que vostè ha parlat, pens que és molt
important que es mantengui i fins i tot, que s’ampliï a la majoria
de sectors de les Illes, perquè el futur està en les petites
empreses i aquestes empreses han de trobar sortida dels seus

p roductes i la millor manera és poder participar i poder-se donar
a conèixer a les fires i no haver de dependre tant dels industrials
més grans, que ja tenien una tradició i unes possibilitats de
poder participar en aquestes fires.

Pel que fa a artesania, s’ha de dir que aquesta competència
està transferida al Consell Insular de Menorca i al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera i voldria saber com es coordinen,
perquè vostè és competent a Mallorca, té totes les
competències a Mallorca, però Eivissa i Formentera són
compartides, almanco la seva conselleria en té unes i els
consells insulars en tenen unes altres.

Pel que fa a la regulació de la venda ambulant, pensam que
és una fita que també és molt important. Unificar uns mínims o
uns criteris mínims a totes les Illes i després cada ajuntament
adaptar aquests criteris a les seves particularitats, però creim
que és una qüestió que s’ha de resoldre i que està pendent
almanco d’unificar criteris a totes les Illes. Per tant, entenem
que benvinguda serà aquesta ordenança reguladora del comerç.

Res més, reiterar el suport des del PSM al treball que s’està
fent des de la seva conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco. Té la paraula en representació del
Grup Parlamentari Socialista la Sra. Mercè Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair
les explicacions del Vicepresident i Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria. Agrair la presència de tots els alts càrrecs
de la conselleria. Hem de dir des del Grup Parlamentari
Socialista que compartim aquests grans objectius fixats per
aquesta conselleria en el pressupost per a l’any 2003. Aquests
objectius des de la Direcció general d’Economia, una direcció
que amplia, com ha fet menció, el pressupost de forma
considerable. Per tant, aquests objectius importants, entenc,
d’anàlisi rigorós de la realitat econòmica i sobretot tan en la
seva difusió, el seu tractament, com també en la importància de
l’establiment que s’ha fet menció sempre d’aquesta xarxa
municipal.

Però també allò que també és important i hem de remarcar
són la gestió dels fons europeus. És evident l’esforç
pressupostari d’aquesta direcció general, igualment com ha
insistit el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, és important
aquest primer congrés d’economia, en el qual aquesta diputada
ja ha fet esment que hi voldrà assistir. El programa de la
secretaria general tècnica, hem parlat aquí de la importància de
la dotació d’aquests espais de treball, d’aquests nous edificis,
com també d’aquests aspectes de formacions, són (...) allà on
vostè ha fet esment, però allò que és important entenem també
és tota aquesta correcte dotació, colAlaboració i cooperació amb
les empreses i organismes vinculats a la conselleria. Vostè ha
fet un ample llistat de totes les activitats, sobretot en fires i
aquestes noves fires que són prou interessants, hem de fer
menció sens dubte als recintes firals i aquesta territorialització.
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M’agradaria que ens expliqués una mica com està el recinte firal
a Palma, aquí en el pressupost es parla de Menorca, a veure
també pensen en altres llocs que ja s’ha demanat per part
d’alguns ajuntaments per la importància d’aquests recintes
firals. Per tant, aquesta territorialització en referència als
recintes firals.

Compartim també aquest gran objectiu de la modernització
industrial i la diversificació en allò que afecta sobretot a la
importància també de la diversificació econòmica. Aquests
objectius tan de promoció com d’internacionalització de
qualitat o de disseny són bàsics per a aquest foment de la
indústria i els resultats d’aquest esforç ja es comencen a veure
en relació a aquestes xifres que vostè mencionava d’augment
per sobre de les xifres espanyoles quant a l’ocupació. Això és
una bona notícia per a la nostra economia, que sempre deim
que està terciaritzada, però bons són els esforços en aquest
sentit. Tan, ja dic, en referència a aprofitament d’aquestes
indústries tradicionals, però també en el foment d’aquestes
noves activitats.

Continua el programa de potenciació de l’artesania, aquest
gran objectiu. Per tant, continua aquest programa concret per
a l’artesania i podem ja en aquest s moments parlar d’un bon
balanç i d’unes expectatives interessants amb aquestes línies
d’actuació que ha fet esment, els projectes d’inversió,
campanyes de promoció, potenciació de l’associacionisme, com
també aquestes jornades i fires, com Baleart de productes
artesans específics d’aquí.

Finalment aquest gran objectiu de la millora de la
competitivitat en el comerç ja esdevé un d’aquests grans
objectius de la conselleria, és una direcció general que compta
amb un augment pressupostari important, un 21%. I vostè ha
fet menció a l’ample ventall d’actuacions que té i que ben segur
és mínim en relació a totes les actuacions que ve duent aquesta
direcció general. Just faria menció i ens agradaria que comentés
un aspecte que consider important i és la dinamització comercial
a zones i sobretot per allò que significa preservar i potenciar
aquest paisatge urbà dels centres urbans. Un poc quins són els
projectes de futur.

Res més. Des del Grup Parlamentari Socialista insistim en el
suport a aquestes línies d’actuació exposades pel conseller, Sr.
Sampol en aquests pressuposts de la Direcció general
d’Economia, Comerç i Indústria per al 2003.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per contestar aquest bloc
d’intervencions té la paraula el Vicepresident i Conseller
d’Economia, Comerç i Indústria. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé començar agraint les paraules dels
portaveus. El Sr. Miquel Nadal s’ha interessant per la creació

del Servei balear de la Competència. Bé hi ha dues opcions.
Una seria la creació d’un tribunal de la competència, en aquest
moment consideram que seria un servei molt car i que no està
en el nostre abast i optaríem per una fórmula més modesta, que
la majoria de comunitats autònomes també han triat aquesta
opció i és la creació d’un servei de la competència i al seu front,
un cap de servei que seria un funcionari i dotat amb els
recursos necessaris.

Bé jo crec que això pot ser un gran instrument per evitar
pràctiques monopolístiques. Per exemple, s’ha referit en el cas
de la defensa del petit comerç davant les grans empreses.
Actualment per l’atorgament de llicències autonòmiques de
gran superfície comercial, com saben a partir de la Llei de
comerç una gran superfície comercial és aquella promoguda per
una gran empresa, és a dir, que té més 250 treballadors, o que
factura més de 50 milions d’euros anuals, independentment dels
metres, això ja és una gran superfície. Per tant, els supermercats
independentment dels metres necessiten tramitar llicència
autonòmica. Ara per a totes aquestes tramitacions és preceptiu
l’informe del Tribunal de la Competència, quan tenguem el
servei creat ja no serà preceptiu l’informe del tribunal, sinó que
serà preceptiu el nostre informe. En què canviarà això? Mirin, el
Tribunal de la Competència no ha informat negativament cap
llicència de gran superfície comercial i no obstant això, prèvia
consulta al Consell Assessor de Comerç duim dues
autoritzacions denegades, perquè els informes que va fer la
pròpia Direcció General de Comerç varen determinar que
tendrien un impacte molt negatiu per al comerç existent ja a la
zona i concretament per a un mercat tradicional. I jo, oït el
Consell Assessor de Comerç, he denegat aquestes dues
llicències. Crec que amb el Servei de la Competència tendrem
més instruments que ens facilitaran aquesta tasca. A part
d’això, jo en aquest moment estic pensant en l’estudi de les
tarifes de transport, especialment pel que fa a transport entre
illes, allà on hi ha moltes queixes dels distints sectors i pens
que aquí també haurem d’establir uns mecanismes de vigilància.

El tema dels plans Q. Bé dins el Pla de competitivitat, és un
pla ambiciós, el feim amb la colAlaboració del Ministeri
d’Economia. Per tant, els expedients s’aproven amb una junta
avaluadora allà on hi participen tècnics de les dues
administracions, Ministeri d’Economia i Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria. És un programa dirigit a
fomentar la competitivitat de les PIME, mitjançant entitats o
associacions interposades, com poden ser associacions
empresarials , empreses públiques, etcètera. Bé dins aquest Pla
de competitivitat es poden realitzar clusters, és a dir estudis de
diagnosi d’un sector concret, l’any passat vàrem fer el de
bijuteria, el cluster  detecta uns problemes i unes possibilitats
d’èxit, això es fa radiografiant el sector, d’acord amb les
empreses, és a dir, les empreses s’hi han d’implicar i a partir
d’aquí es fan unes receptes, unes recomanacions en el sector
que s’han de dur a la pràctica. A part d’això hi ha els plans Q
que volen ser projectes demostratius de cara a fer pedagogia
dins el sector. La condició però és que, a pesar que ho pot
promoure una associació empresarial, s’hi han d’implicar
empreses, hi ha d’haver un mínim de tres o quatre empreses
implicades que mitjançant aquest pla es comencen a instruir en
allò que serien les bones pràctiques empresarials que han de
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culminar amb l’objectiu final que és la certificació, l’obtenció
d’una ISO, ISO 9.000, ISO 14.000, etcètera. Tot aquest llistat de
sectors en aquests moments ja han començat o començaran
dins el 2003 la realització del Pla de qualitat, culminarà en la
certificació de moltes d’empreses, però després aquest projecte
demostratiu es presentarà a totes les empreses del sector, per
tal que després totes les empreses tenguin aquest camí fet i que
sigui molt més fàcil. I a les empreses individualment les
ajudarem i les tutelarem de cara a introduir aquestes bones
pràctiques de gestió amb qualitat dins la pròpia empresa.

Bé m’ha demanat per les visites guiades. Això no ho duen
tenir els diputats, aquesta és la memòria d’activitats de la
Direcció General de Promoció Industrial de l’any 2001 i hi ha
totes les fires en les quals s’ha participat. No ho llegiré per no
cansar-los, en tot cas els enviarem aquesta memòria. Hi ha
també els convenis amb associacions, les distintes missions
comercials realitzades per tot el món per als distints sectors, és
a dir, són vàries pàgines i els ho farem arribar i comprovaran
que, o bé amb els programes de la direcció general o bé amb la
Cambra de Comerç, realment es té una presència a nivell d’Estat
i a nivell internacional molt notable, amb els recursos
econòmics que disposam. Pensin que això són programes cars,
assistir a fires internacionals a l’exterior és car i realment només
en podrem fer unint esforços amb la Cambra i les distintes
associacions. Ara visites guiades, enguany estan previstes per
a fusteries, tallers mecànics, agricultura, ramaderia i jardineria,
picapedrers, mobles, interiorisme, disseny, agricultura
ecològica, arts gràfiques, calçat, horticultura, flors, material
elèctric, llanterneria, ceràmica, bijuteria, vins, informàtica,
etcètera. És a dir, pràcticament tots els sectors. Bé les visites
guiades són precisament per a petites empreses que no han
sortit a l’exterior, o bé no han sortit a una fira en concret, se’ls
ajuda per poder tenir una primera presència en aquella fira, ja
tenen els primers contactes i això pot acabar amb un estand a
futures edicions. Però com a mínim es fan contactes que són
molt positius.

Quant a nous polígons. Bé està previst, en aquests
moments ja estan en fase de modificació de normes
subsidiàries, en una fase avançada, els polígons de Porreres
que feim en colAlaboració de l’Ajuntament de Porreres i que és
el que està més avançat. Campanet, precisament ahir vaig firmar
el conveni amb el Batle de Campanet i Santa Eugènia que és el
que està més endarrerit. Insistesc, aquests polígons es
dissenyen després de fer una enquesta dins la població i les
bases per adjudicar els solars primen que siguin per a empreses
del propi municipi. A part d’això, també oferim un servei als
ajuntaments, és a dir, des de l’IDI feim l’adquisició dels
terrenys, la urbanització, la comercialització i després un altre
servei que oferim amb l’ajuntament, l’ajuntament ens cedeix la
reserva de sòl que té en la urbanització del polígon perquè
nosaltres mateixos edifiquem les naus, naus modulars que ja es
dissenyen d’acord amb les preferències del solAlicitant i els
oferim amb un sistema de renting perquè en 20 o 25 anys
aquest autònom s’hi pugui instalAlar immediatament i ho pugui
anar pagant al llarg del temps. Aquest és un programa que té
molta d’acceptació.

Per altra banda, no ho havia dit al principi, està previst que
aquestes naus modulars, les que estam fent ja en Es Mercadal
i Es Migjorn, es construeixin mitjançant criteris de
sostenibilitat. És a dir, utilitzant energies renovables, utilitzant
materials eficients energèt icament, no contaminants. En certa
manera aquestes naus modulars volen ser demostradores de
bones pràctiques en la construcció, a la vegada que el seu
manteniment serà més econòmic, perquè són naus més eficients
energèticament.

El projecte SESCO el feim amb un partner austríac de l’estat
d’Es-tiria. Bé el partner austríac correspon a una regió de
muntanya. Bé la filosofia d’aquest projecte és donar major
autonomia energètica a regions aïllades. En el cas d’Àustria és
una regió de muntanya, en el nostre cas som illes. Aleshores
allò que s’analitza són totes les disp onibilitats energètiques, a
part de les energies convencionals, per exemple el projecte
demostratiu que es fa a Es-tiria és una planta de biogas a partir
dels purins d’una granja d’uns 1.000 porcs. Fan electrici t a t  i
aigua calenta per a una població. Bé en el nostre cas farem una
avaluació de totes les possibilitats energètiques, des de biogas,
utilització de les branques de neteja de boscs, el fang de
depuradores, energia solar, energia eòlica i el projecte
demostratiu és fer gasoil a partir dels olis de cuina, olis
vegetals. Hem visitat algunes plantes, ara estam determinat
quin ha de ser la tecnologia. Negociam la ubicació en el polígon
de Son Reus que serà per a indústries de reciclatge, en principi
no hem de menester massa metres i molt prest podríem
contractar aquesta planta, si no hi ha res de nou, amb uns
mesos podria estar. Inicialment pens que està prevista per a uns
6 milions de litres anuals, és a dir, pràcticament d’un litre d’oli
surt un litre de gasoil perquè es fa una reacció química amb
metanol i per tant, l’eficiència és 1 litre d’oli un litre de gasoil.
Surt més econòmic perquè està exempte de l’impost sobre els
hidrocarburs i és molt menys contaminant. És a dir, té molt
poques emissions de CO2, de metalls pesats, etcètera.

Bé quant a Hàbitat, bé hi va haver una polèmica. Ja ho vaig
explicar en el plenari que dels 105 expositors, 98 varen
manifestar un nivell alt o molt alt de satisfacció i excepte una
empresa, totes les empreses han manifestat que tornaran l’any
que ve a Hàbitat i un 30 o un 40% demanen més metres, si és
possible. Jo he de lamentar que els promotors no assistissin a
la inauguració, hauran vist com tenim colAlaboracions dins
l’Associació de Promotors i Constructors, feim plans Q, plans
de qualitat amb l’Associació de Promotors i Constructors. Fins
ara hem tengut una colAlaboració, per part seva, jo no en tenia
cap queixa i respect la decisió que varen prendre de no assistir
a la fira, que vull pensar que és per causes externes a la fira. És
a dir, és un descontent amb la política d’ordenació del territori
que podem dur les administracions públiques. Ara jo he de
negar que es produís una nova organització de la fira, li puc
enviar l’enquesta que feim després de cada fira i bé, els
resultats són bons. Fins i tot, a la pregunta sobre si hi ha hagut
una bona xifra de negoci, més d’un 50% responen que ha estat
molt positiva aquesta fira.

Quant, ja passant al Sr. Gomila, la col Alaboració amb
ajuntaments i consells insulars. Bé jo me’n record que una
primera petició que ens varen fer just que ens vàrem presentar
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als sectors empresarials, a principis de legislatura, a Menorca
i Eivissa, va ser si podíem fer estadístiques desagregades per
illes, perquè aquí sempre hi havia hagut estadístiques només
d’Illes Balears. Bé dins el disquet veuran com no només hi ha
estadístiques per illes, sinó que també hi ha estadístiques
municipalitzades, municipi per municipi. Ara també hem
colAlaborat amb l’Institut Nacional d’Estadística per l’elaboració
dels cens 2001, ara ja començam a tenir dades i nosaltres les
processarem i bé estam a la disposició dels ajuntaments i
consells, perquè a més aquí hi ha una sèrie de dades que són
molt útils a l’hora de programar polítiques concretes per part de
les diferents administracions. Piràmides de població, número
d’empreses, parc de vehicles, on fan feina els treballadors,
nivell de renta, és a dir, realment és una informació inèdita que
mai no s’havia presentat conjuntament i que hem de felicitar a
la Direcció General d’Economia i l’equip de l’Institut Balear
d’Estadística.

Quant a la coordinació d’artesania a Menorca, Eivissa i
Formentera que tenen les competències, la coordinació és a
través de la Comissió balear d’Artesania, allà on el Consell de
Menorca i el Consell d’Eivissa i Formentera hi participen. Pel
que fa a Menorca i Eivissa el Govern té reservada l’atorgament
de les cartes d’artesans i mestres artesans.

La Sra. Amer m’ha demanat la programació dels recint es
firals. Bé en referència a Palma, jo em reservava pel Sr. Oliver,
que m’imaginava que m’ho demanaria...

(Rialles)

Supòs que en parlarem. Bé jo crec que ha estat una llàstima
que una vegada que estàvem molt decidits a dur endavant el
recinte firal s'hagi produït aquest retard, però jo pens que si
acaba bé serà positiu. L'ajuntament, després de firmar un
conveni amb el batle de Palma i el president del Govern,
l'ajuntament es va comprometre a adequar la parcelAla, donar
l'edificabilitat a la parcelAla per poder donar llibertat al concurs
d'idees per a la redacció del projecte. Una vegada firmat aquest
conveni, l'Ajuntament de Palma va iniciar el projecte de façana
marítima i ens passa un carrer per mig de la parcelAla. Bé, els dos
equips, l'equip guanyador del concurs i l'equip redactor del
projecte de façana marítima s'han posat d'acord per donar
edificabilitat a aquesta parcelAla, ara estan en fase de
modificació del Pla general de Palma, ja està presentat a la
Comissió Insular d'Urbanisme, i tot d'una que tenguem, no una
aprovació definitiva, però que vegem que hi ha una aprovació
inicial i que no hi ha obstacles, encarregaríem el projecte, que
jo crec que en dos o tres mesos pot estar, i immediatament
subhastaríem la primera fase de les obres. Bé, això es farà quan
es pugui fer. La voluntat política hi és i si és possible iniciar-ho
en aquesta legislatura, ho farem. Si no, hauríem de cercar una
nova ubicació, solars d'aquestes dimensions no n'hi ha,
hauríem de cercar una ubicació dins rústic, fer una tramitació
per interès general, miràrem també a l'aeroport, no hi ha
disponibilitat de terrenys i pensam que aquesta és l'única opció
factible realment. Si s'acaba aquesta tramitació del PGOU, és
imminent iniciar el projecte.

A part d'això, ja tenim compromís d'acabar els darrers retocs
del recinte firal de Maó, que a la vegada també actuarà com un
petit Palau de Congressos i també hem arreglat, hem construït
a arreglar el recinte firal d'es Mercadal. Les prioritats per a l'any
2003 són recinte firal de Palma, acabar Maó i consolidar es
Mercadal.

I, finalment, el Pla de dinamització comercial, en aquests
moments els feim conjuntament amb les associacions
AFEDECO i PIMECO, estan en marxa, d'alguns ja estan
realitzats els estudis, d'altres s'estan realitzant i, en tot cas, en
el 2003 s'executaran els plans de Palma, Inca, Manacor,
Menorca i Eivissa, aquests estaran en marxa, i Artà, i Artà que
també està en marxa a través de l'associació.

Bé, i això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, algun grup
vol intervenir? Passaríem a donar la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, al Sr. Gaspar Oliver. Té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Agrair, com és natural, la presència
del Sr. Conseller i també dels alts càrrecs que l'acompanyen,
intentaré ser breu, ja que veig que ens queda poc temps, breu
i concís tant com sigui possible.

Començaria, Sr. Sampol, amb les partides d'ingressos, em
sorprèn que no hi hagi res pressupostat a cap de les seves
direccions generals pel que fa referència a multes i sancions. A
la Direcció General de Comerç no veig res pressupostat dins
l'article 39, tot són de capítol 7, és a dir transferències de l'Estat
i de l'Administració General, i clar, em sorprèn que havent-hi
una llei de comerç en marxa i que a més vostè ha dit que faria
més vigilància dels horaris comercials, que no hi hagi res
pressupostat. Li hem dit reiterades vegades que fa falta que hi
hagi més inspecció, ens podem queixar que hi hagi promocions
encobertes, però jo crec que, a més a més de legislar, el que s'ha
de fer és una vigilància de la llei. Sé que els comerciants són
molt bons alAlots, però tant com això i que tots ho siguin tant,
m'estranya una mica.

El mateix a la Direcció General d'Indústria, no hi ha
pressupostat tampoc cap ingrés en multes i sancions, no en
veig, sí, perdó, hi ha a la relació d'ingressos, multes i sancions,
hi ha 300.000 euros, aquí, a Indústria.

M'agradaria saber a què fan referència aquestes multes i
sancions, si és a instalAladors, concretament, i si també es du
política de retirada de carnets als instalAladors amb multa
inclosa.

Passam ja directament al programa 551, Estadística. Hem
parla de dos temes que m'agradaria que m'explicàs, que és la
xarxa municipal, aquí diu que faran programes i convenis amb
els ajuntaments per recaptar la informació quant a totes les
dades municipals, m'agradaria que m'explicàs com fan comptes
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fer aquests convenis, si hi ha, que no ho he vist, no ho he
trobat dins el pressupost, partides per transferir diners als
ajuntaments en compensació, supòs, a la feia que faran, és a dir,
si aquest conveni tendrà dotació per transferir subvencions als
ajuntaments que entrin dins aquestes xarxes, com s'establiran
aquestes xarxes, veig que també hi ha una partida de capítol 1
de formació i seguiment d'aquestes xarxes, m'agradaria saber si
aquesta formació, si aquests doblers seran per formar el
personal de la conselleria o es pensa contractar més personal,
és a dir si hi ha increment de capítol 1 únicament i
exclusivament per a aquesta gent que es dedicarà a aquestes
tasques, a aquestes feines; i em sorprèn també, perquè no ho
hem trobat dins el pressupost, la creació de l'Institut Balear
d'Estadística, que veig que té només 6.000 euros, no veig el
reflex dins Serveis Generals d'aquesta partida concreta, no l'he
trobada en noms i cognoms, així com hi ha les altres empreses
públiques, aquesta no l'he trobat, i a més a més si només té un
pressupost de 6.000 euros, a veure què es pensa fer, a veure si
funcionarà amb els serveis i amb els mitjans tant humans com
econòmics que tengui la conselleria i només se li passaran les
funcions, en definitiva m'agradaria que m'ho explicàs un poc.

També per quant aquest pla quadriennal d'estadística, a
veure quan pensa dur-lo a terme. També dins aquest programa
d'estadística, no veim, ja li ho he dit abans, no veim cap partida
dins capítol 7 per poder fer transferències a les corporacions
locals pel que fa referència a la xarxa municipal d'estadística, per
tant reiter aquesta pregunta, a veure què pensen fer i com
pensen dur a terme aquests convenis amb els ajuntaments.

Ja ha explicat, ja li han demanat, el que era el congrés
d'economia i també el servei balear de la competència, per tant
m'estalvio aquesta pregunta.

Passaria, directament, a la Direcció i Serveis Generals
d'Indústria, efectivament li faré la pregunta, no s'ha equivocat,
Sr. Sampol, del recinte firal, i la hi faig dins aquest apartat
perquè veig que pressuposten, crec, a l'article 62, una quantitat,
si no ho llegesc malament, de 967.000 euros, que supòs que és
per a l'adquisició d'edificis, tant per a la Direcció General
d'Economia com la d'Indústria, com també de Promoció
Industrial. Vol dir això, Sr. Sampol, que vostè m'ha fet cas i
desisteix de fer un projecte unificant la conselleria, les
instalAlacions de la conselleria amb el recinte firal? Vol dir això
que llevam aquesta idea de juntar l'edifici de les distintes
direccions generals amb el que és el recinte firal? Aquesta és
una de les preguntes que li faig concretament, i també li faria un
suggeriment, dins la memòria, quan parla "atesa la degradació
i insuficiència dels espais", jo, aquesta paraula de
"degradació", Sr. Conseller, que vostè tengui unes
instalAlacions degradades, bé, fa tres anys que hi és, almenys
que estiguin condicionades, no?, però reconèixer una
degradació, que em parli d'insuficiència, sí, però que vostè
reconegui que estan degradades i no hi hagi fet res fins ara,
francament no em sembla encertat.

Continuam queixant-nos de no tenir els pressuposts del
Centre europeu d'empreses innovadores, que tampoc no
tenguem en pressupost del consorci Desenvolupament
econòmic de les Illes Balears, l'any passat ja els hi vaig

demanar, els hi ha demanat per escrit, no se m'han lliurat i
difícilment el Grup Parlamentari Popular pot estar d'acord amb
aquests consorcis i amb aquestes empreses si desconeixem
quins són els seus funcionaments, si desconeixem els seus
pressuposts, sí que sabem la partida que se li transfereix, però
no tenim el pressupost, i jo li reiter i em queix, una vegada més,
Sr. Conseller, de no tenir aquests pressuposts.

Regulació i normativa industrial. Veig dins els objectius, el
2 i el 3, que parla d'adquisició de noves dependències, m'imagín
que aquest és l'objectiu i que aquesta adquisició de noves
dependències està precisament pressupostada dins Secretaria
i Serveis Generals. Ho deman, veig que em diu que sí, per tant,
ja la don per contestada.

És evident que el Partit Popular estarem a favor i d'acord
amb e l s  p rogrames  de  qua l i t a t ,  de  d i s seny ,
d'internacionalització, dins els programes de promoció
industrial i tecnològica, lògicament hi estarem d'acord perquè
són programes que ja va posar en marxa el Partit Popular i que
vostè fa molt bé a impulsar i crear-ne alguns de nous, però miri
jo li vull fer una pregunta molt concreta. Quan vostè parla
d'impulsar plans d'ubicació industrial i a la memòria parla de
zones geogràfiques objectiu 2; li he de demanar a veure si
únicament i exclusivament dins zones geogràfiques d'object iu
2 o si també es pretén crear sòl industrial a d'altres zones de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, a Formentera no sé si fa falta
o no, ho desconec, però en definitiva dins tota la nostra
comunitat autònoma.

A més a més, li he de demanar també a veure quantes
hectàrees de sòl industrial ha creat aquest govern, la
conselleria, durant aquesta legislatura. I també quantes
hectàrees sumen els polígons a què vostè ha fet referència,
perquè Campanet, crec que avui mateix he llegit al diari, si no ho
record malament, crec que ha estat avui, que deia que a
Campanet eren dues quarterades, que d'espai útil poden quedar
6.000 metres, màxim un 60%, és molt, però que podien quedar
6.000 metres, i a veure aquests altres de Porreres i de Santa
Eugènia, a veure què sumen. I, en definitiva, també, Sr. Sampol,
m'agradaria que em digués, si és possible, si es pensa fer més
sòl industrial o sí únicament i exclusivament es pensen fer
aquests tres polígons que vostè ha esmentat i si seran només
per ubicar les indústries existents al poble, perquè si és així crec
que poc contribuirem a abaratir el preu del sòl industrial.

En temes d'artesania, que a més és una competència
transferida als consells insulars, no entens massa aquesta
feinada que vostè diu que farà o que vol fer en temes
d'artesania, com són les jornades d'artesania, la mostra
d'artesania i l'escola d'artesania. Però és que, a més a més, si
això és així, crec que amb aquest pressupost de 183.000 euros,
que a més a més són transferències, són capítols 7, a empreses
privades i a famílies, no sé com posarà en marxa aquests
programes si no hi ha despesa corrent dins la mateixa
conselleria. És a dir, qui posarà en marxa aquestes jornades que
vostè ens ha anunciat que farà d'artesania, qui les pagarà i d'on
es pagaran, si es pagaran d'aquest programa de regulació de
l'artesania o s'hauran de pagar d'uns altres programes que,
francament, no ho he vist.
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Vostè sempre em diu que en artesania es gasta més del que
hi ha pressupostat, jo no sé si aquest pacte que vostès tenen
dins el Govern, que el Govern desenvolupa competències que
té transferides i que consells insulars duen competències i
gasten molts de diners amb competències que no tenen
transferides, supòs que és un pacte que tenen entre vostès,
però, francament crec que les coses s'haurien d'aclarir una mica
més.

M'agradaria que m'explicàs, perquè no ho he entès, no ho he
agafat, perdoni'm, ha fet referència que ara hi havia formularis
nous per atorgar la carta de mestre artesà a 160 empreses, millor
dit serien persones, si és carta de mestre artesà, jo entenc que
deu ser de nous mestres artesans, i 160 em sembla una xifra molt
exagerada, que se'n puguin fer 160 més de cop, potser que sigui
així si no se n'havien donat darrerament, però això em du a
demanar-li a veure si han baixat el llistó dins la concessió de
mestre artesà o a veure si s'exigiran els mateixos coneixements
o fins i tot més dels que s'exigien, perquè si realment es tracta
de fer més mestres artesans baixant el llistó dels seus
coneixements, no em semblaria bé.

Un altre punt, també. Em parla, dins el Consell assessor de
comerç, que volen impulsar un reglament de la venda ambulant,
atès que la venda ambulant, ja sé i record que està prevista a la
nova llei de comerç, la llei del 2001, però atès que la venda
ambulant és competència municipal, per tant m'agradaria saber
fins a quin extrem vol regular i vol fer aquest reglament, perquè
en el que és municipal crec que hem de ser molt respectuosos,
jo estic no per llevar competències a les corporacions locals,
sinó ben bé tot el contrari, per donar-n'hi més.

Reglament de perruqueries, no ho entenc, m'agradaria que
m'explicàs un poc a què fa referència.

I la Llei de comerç que vostè ha dit que volia dur més
inspecció, o així ho he entès, quant a regular els horaris
comercials, li he de demanar com es comporta el comerç, perquè
la llei està en vigor i les zones turístiques, en aquest moment,
no poden obrir els diumenges, perquè s'ha acabat la temporada,
era fins al mes d'octubre, a veure quina vigilància es du
d'aquest extrem d'aquesta llei i a veure què es pensa fer.

I, a més, li deman en aquest punt molt concret a veure si
pensa vostè reforçar la vigilància quant al comerç. Crec que li
he fet una pregunta ja per escrit a veure quants d'expedients
sancionadors ha fet la conselleria en aquesta matèria.

De la política firal, només dues preguntes molt concretes.
Veig que es finança en 1.080.000 euros, dels quals n'hi ha
1.038.000 que són transferència de la conselleria que vostè
presideix, per finançar l'activitat firal. Deman a veure si
únicament i exclusivament és per finançar l'activitat firal. I ,  a
més a més, aquesta altra transferència que rep Fires i
Congressos, concretament, de 6.000 euros per Hàbitat
Menorca, a veure si és el Consell Insular de Menorca, i els
18.000 euros que és per a Hàbitat, a veure de quina conselleria
rep aquesta subvenció.

També aprofit per demanar-li, arran del que va succeir amb
Hàbitat, que ja em don per satisfet amb la resposta que em va
fer a plenari, a veure si Fires i Congressos du el control dels
visitants professional, si es depuren les entrades d'aquesta
gent, el que és purament professionals i el que són convidats
i a més a més a veure si es du el cens d'aquestes entrades a fi i
efectes de poder tenir un banc de dades de tota la gent
professional que acudeix a Fires i Congressos.

Ja m'ha contestat el de Tecnoturística, jo crec que hem
perdut un temps important, jo crec que fer un recinte firal, si es
vol fer a primera línia, si no hi ha el Palau de Congressos, crec
que és una equivocació, si s'espera que hi haurà un Palau de
Congressos, tenir el recinte firal crec que és un encert, però,
mentrestant, tal vegada s'hagués pogut trobar una altra
ubicació, deixar-nos de fer el projecte conjunt amb la
conselleria, em referesc a les dependències de la conselleria, fer
únicament un recinte firal modular, que a més és bastant
econòmic, tenen el pressupost, a Fires i Congressos, que
nosaltres el deixàrem, del que costaven aquests mòduls amb
aire condicionat i sense aire condicionat, perquè en aquell
temps no hi havia el finançament que té avui el Govern de la
comunitat autònoma, en definitiva, però, m'agradaria que em
reiteràs, m'explicàs aquesta distinció que jo li he fet al principi.

Miri, la Fira del vaixell usat, també li he de demanar a veure
on la pensa fer, si pensen posar els vaixells usats dins el recinte
firal o, m'imagín que es farà a algun club nàutic, no ho sé, per
això ho deman.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, ...

EL SR. OLIVER I MUT:

Em sembla una bona idea fer el saló de productes
agroalimentaris, però em preocupa, Sr. Conseller, supòs que
vostès ho tenen ben estudiat, que Baleart vulgui ser únicament
de mestres artesans, em sembla una bona iniciativa potenciar
que de cada vegada n'hi hagi més, però tenc els meus dubtes de
si aquesta fira passa a ser només de mestres artesans amb carta
o d'empreses artesanes, tengui capacitat suficient de captar
visitants. Em preocupa perquè realment moltes vegades la gent
que ven artesania també vol tenir altres coses que no només
artesania, és una preocupació, supòs que vostès ho tenen
estudiat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, li demanaria que anàs acabant.

EL SR. OLIVER I MUT:

Acab, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la resposta
que m'imagín que em donarà.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

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

Gràcies, Sr. President. La veritat és que en la planificació
d'ingressos no hem participat gaire, les previsions són des de
la Direcció General de Pressuposts, naturalment que hi haurà
ingressos per sancions al comerç, hi ha expedients oberts, ara
ja de memòria no sé la dada, si m'ha fet una pregunta per escrit
li contestarem, però hi haurà sancions en matèria de comerç,
com ja n'hi ha hagudes, i moltes, en matèria d'indústria, o sigui
que s'han cobrat ja, tot i que estan recorregudes al tribunal
contenciós administratiu, i n'hi ha hagut algunes i, per tant,
aquestes sancions hi seran i van a la caixa única, és a dir, ja
m'agradaria jo que fossin finalistes i que anassin a indústria o
a la Direcció General de Comerç, però van a la caixa única del
Govern.

Quant a la normativa de sancions en matèria d'indústria és
normativa estatal i bé, s'aplica i quan la normativa estatal
determina que hi ha d'haver una retirada del carnet, es retira el
carnet. Jo ara no he vengut preparat per donar-li dades, però
vaja, són d'aplicació els reglaments estatals i segons la falta, si
ho preveu el reglament, hi pot haver retirada del carnet.

Quant als convenis amb els ajuntaments, crec que
bàsicament el que oferim als ajuntaments són unes dades
estadístiques de les quals no disposaven fins ara, dades
estadístiques que una part important es troba dins aquest CD,
d'altres que obtendrem a través del conveni que tenim signat
amb l'Institut Nacional d'Estadística, quan tenguem processat
el cens realitzat l'any 2001. Pensin que hi ha unes dades, una
base de dades impressionant, que fins ara l'Institut Nacional
d'Estadística en feia un ús molt limitat, d'aquestes dades podem
treure estadístiques de mobilitat, etc., clar, i nosaltres el que
volem és completar aquestes dades amb les dels ajuntaments
que tenen la competència de manteniment i d'actualització dels
padrons municipals. Bé, jo crec que fins ara, tot i que
naturalment voldríem més personal, crec que el servei, l'Institut
Balear d'Estadística, ara un servei, en el futur organisme
autònom, demostra la capacitat de feina amb els recursos
escassos que tenim, però realment els resultats són
extraordinaris.

Inicialment és previst reforçar l'Institut Balear d'Estadística,
que estarà format per recursos humans propis de l'actuar Servei
Balear d'Estadística, més serveis externs que es puguin
contractar, i dins el capítol 6 de la Direcció General d'Economia
hi ha unes partides que poden contractar treballs a l'exterior, i
esper, al transcurs de l'any , poder negociar amb el conseller
d'Hisenda i Pressuposts, un increment pressupostari per
incrementar plantilles així com sigui necessari.

El pla quadriennal, s'ha de redactar, és un imperatiu de la
Llei d'estadística de les Illes Balears i, per tant, des del Servei

Balear d'Estadística es començarà a redactar aquest pla
quadriennal que s'haurà de presentar al Parlament perquè
vostès li donin el seu suport, la seva aprovació.

Quant a les obres, bé, ja li he dit que la disponibilitat
pressupostària, que naturalment serà en forma de préstec, per
construir el recinte firal, respon únicament a la primera fase, i
dins la primera fase hi hauria els tres blocs modulars de recinte
firal, d'una superfície total d'uns 16.000 metres quadrats, més les
dependències de Fires i Congressos. El tema d'ubicar totes les
dependències de la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria,
més la Cambra de Comerç, que també havíem parlat que s'ubicàs
en aquest recinte, es deixaran a una futura decisió política a la
propera legislatura. No sé si hi seré o no, però l'avantprojecte
no menja, no té un cost, i inicialment únicament encarregarem
el projecte d'aquesta primera fase. En previsió d'això, ja vàrem
adquirir l'edifici de la Plaça del Rosselló, que en aquest moment
les partides que veu dins la Secretaria General Tècnica, són per
acabar obres i per part de tots els procediments informàtics per
reformar els procediments administratius, això és a Secretaria
General Tècnica i part també a la Direcció General d'Indústria.

Dins el recinte firal, evidentment, s'està degradant, perquè
és un edifici vell, tot i que l'any passat vàrem reformar la
teulada, ara em sembla que ja no hi plou, abans hi plovia,  i
també s'ha fet una inversió en aire condicionat, miri, podem fer
fires amb un mínim de dignitat, però jo crec que en aquest
moment el dinamisme dels sectors empresarials de Balears
demanen un nou recinte firal.

Bé, m'hauré de tornar a comprometre a enviar-li els
pressup osts dels consorcis, ara bé, els dos consorcis estan
oberts, dins el CEDIB hi participen batles del Partit Popular,
com sap vàrem consensuar la participació dels municipis dins
el consorci, ara jo tenc ben clar que el Parlament és sobirà i ha
de veure els pressuposts, per tant, prenguin nota i
immediatament enviïn els pressuposts als distints grups
parlamentaris.

Em demana quantes hectàrees de sòl hem creat. Cap, cap,
qui crea el sòl industrial són els ajuntaments, amb la supervisió
de les comissions insulars d'urbanisme. Per tant, nosaltres
només actuam, a petició dels ajuntaments, alguns ajuntaments,
p er petites actuacions es dirigeixen a l’IDI, i ja per a actuacions
més grans se dirigeixen a Gestur, que té més capacitat tècnica
i financera per fer grans actuacions, tal vegada, nosaltres tenim
un poquet més d’agilitat en la tramitació. I aleshores quan un
ajuntament ens crida, nosaltres hi participam. Jo ara no sé les
hectàrees creades, però el nostre criteri, atès que les Illes
Balears, bé, jo crec que hi ha reserves de sòl industrial
suficients perquè el preu del sòl industrial pugui baixar; què fa
quatre anys que es va aprovar el Pla general de Palma, amb tres
noves reserves de sòl industrial? Si no ha baixat el preu no és
perquè no hi hagi sòl industrial, sinó perquè s’està especulant,
i aleshores el que nosaltres sí aconseguim és que n’especuli
amb les promocions que nosaltres feim; promocions adequades
a la realitat de cada municipi i després d’una enquesta de
necessitat. És a dir, no som partidaris de consumir molt territori.
Ara hi ha actuacions a Palma que, en teoria, haurien d’abaratir
el sòl industrial, hi ha actuacions a Manacor, que també s’han
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volgut fer des de la iniciativa privada, i per tant nosaltres ho
hem de respectar.

Quant a si és Objectiu 2 o fora Objectiu; bé, Menorca i
Eivissa són tot Objectiu 2 i Formentera, i una gran part de
Mallorca, excepte les zones costaneres. Ara, no obstant, si
algun ajuntament que no és Objectiu 2 ens demana la
colAlaboració, també li donarem. El que passa és que dins el
DOCUP, un dels objectius del DOCUP era la creació de sòl
industrial i facilitar a les empreses la ubicació dins sòl
industrial, i pel fet que això figuri al DOCUP és cofinançable. És
a dir que aquestes actuacions tenen el cofinançament per part
de la Unió Europea perquè ho vàrem introduir dins el Document
Únic de Programació.

Quant a artesania, Mallorca no té transferida artesania, Sr.
Oliver, per tant hem de fer política d’artesania i colAlaboram amb
els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Bé, en
aquesta legislatura, quan vàrem constituir la Comissió Balear
d’Artesania, amb participació dels sectors, amb els propis
sectors vàrem decidir canviar els qüestionaris per a la
concessió de les cartes d’artesans i mestres artesans, canviar
els requisits. Bé, jo crec que els requisits tal vegada són un
poquet manco teòrics i són molt més pràctics. Hi ha un
problema que teníem, que vostè sap perfectament que era de
difícil solució, és que la ponència d’artesania, formada, no me
cap dubte, per artesans de prestigi, però de vegades havia
d’examinar artesans d’una branca totalment distinta. Aleshores,
ara el que es vol és que sigui, a cada sector concret, siguin
propis experts d’aquell sector que supervisin la concessió de
les cartes de mestres artesans. No són 160, són 150, perquè
també ara fa uns anys que no en donàvem; en aquests
moments ja n’hi ha, de les 150, 50 en tramitació i la resta d’aquí
a final d’any crec que es concediran.

Llavors me demana l’ordenança per regular la venda
ambulant. Això és una ordenança municipal, naturalment, i la
Llei de comerç obliga els ajuntaments; el que nosaltres farem és
una ordenança tipus per si pot servir als ajuntaments,
especialment als ajuntaments més petits, que després cadascú
en farà cas o no i l’aprovarà en plenari i l’adequarà al seu
municipi. És a dir, nosaltres l’únic que volem fer és facilitar la
feina i recordar als ajuntaments que tenen aquestes
obligacions.

El reglament de perruqueries, recordi que amb la Llei de
comerç, ara no record quin article era, vostè hi va estar molt en
contra d’aquest article, jo me pens que sí; bé, precisament,
faculta el Govern a poder regular l’accés a determinades
professions. Hi ha distintes professions que es queixen molt de
l’intrusisme que existeix i el que hem fet, d’acord amb les
distintes associacions de perruqueries, és elaborar un
reglament, que tendrà forma de decret -què està en el Consell
Consultiu?-, que és als serveis jurídics i després anirà a Consell
Consultiu, per a després aprovar-se en el Consell de Govern. I
bé, estableix uns criteris pels quals per obrir una perruqueria
hauran de complir aquests determinats requisits.

Com es comporta el comerç? Bé, en general, el 99% de la
gent compleix, i naturalment que feim inspeccions. Procuram fer

un primer avís, sobretot quan es tracta de faltes lleus, moltes
vegades els incompliments són per desconeixement de la
normativa i amb una simple recomanació de l’inspector o
inspectora s’adeqüen a la norma; si tenien obert immediatament
tanquen, i realment el comportament de la gent, la gent és bona,
en general, i únicament hem de vigilar quan hi ha
incompliments. Tenim la colAlaboració de les associacions de
comerciants quan hi ha faltes greus; hem reforçat el servei
d’inspecció, i vaja, jo crec que de cada vegada més hi haurà
més vigilància i esper que hi hagi poques sancions, a mi
m’agradaria que no n’hi hagués cap, no perquè no
inspeccionem sinó perquè la gent compleix la normativa.

Les subvencions a les fires que m’ha demanat, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li agrairia, per favor, que anàs acabant.

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

Sí, amb un minut haurem acabat. Les dues subvencions
venen, una de la Direcció General d’Habitatge, és a dir les que
són extrasubvenció de la conselleria, aquesta és per a Hàbitat,
i l’altra ve d’IBATUR per a Nàutica. I finalment, bé, (...) del
vaixell usat en el port i el control de visitants, bé, hi ha una
entrada per al gran públic o la que es compra allà mateix, i unes
entrades de professional. Ara, vostè sap que a cada expositor
se li dóna un número d’entrades professionals; si els expositors
les donen al veïnat i no les donen a un professional, amb
entrades de professional ens entrarà gent que no ho és. Ara,
s’intenta, es controlen els visitants i per tant sabem exactament
el número de persones que han entrat amb entrada o amb carnet
de professional i el número de persones que han entrat com a
gran públic.

I me pareix que això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu. Sr. Conseller, en el
que va referència a la xarxa d’estadística municipal, pens que tal
vegada més que reforçar massa l’Institut d’Estadística, per a
aquest cas concret tal vegada es podria donar ajuda als
ajuntaments i formar personal dels propis ajuntaments perquè
es dedicassin a aquesta tasca. En els ajuntaments, cada vegada
que es fa un decret nou, que surt una llei nova, sempre això
l’obliga a una feina, l’obliga a una despesa i l’administració mai
no pensa en aquest tema, és a dir que els ajuntaments a la llarga
han de fer molta feina per a l’administració i l’administració que
legisla o que decreta no pensa amb els ajuntaments i donar-los
l’ajuda i la finançació per poder dur aquesta feina endavant.
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M’ha dit que per al recinte firal pensen demanar un préstec
per fer 16.000 metres quadrats i que la dependència de la
conselleria és el que té vostè pressupostat a capítol 6, el 6200,
ho he entès així, si és així no importa ja que m’ho torni a dir.

M’alegra, Sr. Conseller, veure que vostè separa el projecte
del que és la conselleria amb el que és Fires i Congressos, que
vostè vol escometre la inversió quan es pugui i quan
l’Ajuntament de Palma pugui; no hi estic d’acord, crec que
esperar a una altra administració i que s’arregla això de la façana
marítima de Palma pot anar per a llarg, pot anar per a llarg no dic
que hi vagi, mentrestant crec que hi ha d’altres solucions per
tirar endavant un recinte firal, que ha tengut goteres i en
seguirà tenint, perquè si vostè no lleva les gavines es mengen
el que tapen les goteres de damunt, que és aquesta espècie de
silicona, les gavines s’ho mengen, ja li dic, d’aquí uns quant s
anys tornarà tenir goteres, és inevitable, és un recinte vell i tant
de bo es pugui fer un recinte nou aviat. Però vaja, si vostè du
endavant aquest projecte, això vol dir, m’imagín, que rebaixarà
l’alçada d’aquest projecte, amb la qual cosa és ver que Unió
Mallorquina haurà guanyat i Unió Mallorquina l’haurà fet
rebaixar les alçades d’aquest projecte. Crec que per aquí tal
vegada pot anar aquest canvi seu de criteri.

Vostè no ha fet, millor dit, no han propiciat la creació de més
o de cap, ha dit, hectàrea de sòl industrial. Sr. Sampol, vostè és
el Vicepresident d’un Govern, jo me referesc al Govern, quantes
hectàrees de sòl industrial s’han creat en aquestes illes
d’iniciativa pública, bé sigui la seva conselleria o bé sigui
Gestur Balear, que és la que ho fa, i no esperant a petició dels
ajuntaments, sinó que també sigui aquesta política que vostè
va anunciar a la seva compareixença quan va ser nomenat
conseller de Comerç i que veig que avui ha abandonat, que
vostè no propicia la creació de sòl industrial per abaratir el preu
dels solars. És ver que hi ha reserva de sòl industrial, però el
que no hi ha és sòl industrial assequible.

Quant a l’ordenança municipal, vostè ja m’ho ha dit, és una
ordenança, no és un reglament, per tant vostè el que farà serà
ajudar als ajuntaments i me pareix molt bé.

Miri, nosaltres no hem estat en desacord mai a poder
solucionar el problema de les perruqueries i dels fotògrafs
també a la Llei de comerç; nosaltres, amb el que estàvem en
desacord era amb l’article, amb l’article concretament perquè
l’article el que deia, record, li parl de memòria, que regulava
l’accés al comerç de segons quins subsectors, d’alguns
subsectors, però amb aquest article pot regular l’accés de
qualsevol subsector: dels carnissers, de les peixateries, dels
mobles, de qualsevol subsector, i nosaltres era aquí on estàvem
en desacord; que això era una arma en l’administració per
regular l’accés de qualsevol comerciant a qualsevol subsector,
aquí estàvem en desacord. Però en el Diari de Sessions vostès
podran llegir que nosaltres defensàvem que, efectivament,
s’havia de regular, però no sabíem de quina manera, ni vostès
ni nosaltres, el tema de les perruqueries i dels fotògrafs també.

Quant als professionals que assisteixen a les fires, és cert
que els expositors regalen entrades als que volen, però també
és cert que les entrades estan per emplenar amb nom, cognoms,

empresa, on pertanyen i el que ve a qui representa, i això em
consta que es fa i si no es fa s’hauria d’exigir que es fes. I a més
a més, si es fa així, jo li he demanat, precisament, a veure si el
que es feia era, si es feia aquesta classificació, a veure si es
depuraven aquestes entrades del que eren visitants o del que
eren professionals que anaven en representació d’una empresa;
això jo li he demanat, a veure si es classificava això i si, a més,
a veure si s’informatitzava per poder tenir després el cens dels
professionals que havien assistit a fires.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, per la seva brevetat. En torn de
contrarèplica, té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, quant al recinte firal, el que no es
pot fer és manejar dos projectes a la vegada amb dues
ubicacions distintes. Nosaltres el que vàrem firmar era un
conveni amb l’Ajuntament de Palma; naturalment, si el recinte
firal ha d’estar dins el municipi de Palma me pareix que seria un
disbarat iniciar la construcció d’esquena a l’ajuntament.
Nosaltres firmàrem un conveni amb el Batle de Palma; el batle
de Palma, el president del Govern de les Illes Balears i el
president de Fires i Congressos, i iniciàrem un procés que
ningú en aquell moment havia previst, ni el propi ajuntament,
que un projecte posterior l’afectaria. I per tant, nosaltres seguim
treballant en aquest projecte perquè pensam que té un suport
majoritari de les forces polítiques. A més a més, jo crec que el
projecte de façana marítima, sense valorar-lo en el seu conjunt,
pel que fa al recinte firal el millora moltíssim, perquè remata, el
recinte firal remata dins una plaça una avinguda que serà un eix
molt important. És a dir, per tant, jo, aquest projecte, per què
vàrem dir que sí quan l’ajuntament ens va consultar adequar-lo
al projecte de façana marítima? Bé, vàrem dir que sí: primer, per
colAlaborar amb l’ajuntament; i segon, perquè el project e
millorava moltíssim. Pot ser un edifici emblemàtic que ajudi a
donar presència a la façana marítima, i no entraré a valorar la
resta.

Per tant, jo, abans de descartar-lo pens que seria molt
important poder-lo realitzar, perquè per a Palma és interessant
i per al projecte del recinte firal també; ben comunitat, a més a
més si en el futur es confirmava el tramvia o aquesta
comunicació ferroviària Palma-Platja de Palma-Aeroport
tendríem una aturada just devora el recinte firal; de cara al
transport públic seria fantàstic això. Clar, anar-nos-en a uns
solars que tenia el Govern devers Son Ferriol no és el mateix,
les comunicacions no són iguals. És a dir que les possibilitats
que oferia aquest solar, a més a més amb la complicitat dels
veïnats de la zona, que demanen que allà s’instalAlin edificis
administratius en el polígon de Llevant. Clar, hi havia tot unes
sinèrgies veïnats, administració municipal i Govern de les Illes
Balears, que a jo me sap molt de greu que es rompin, i vull tenir
un poquet de paciència; tot i que, per ventura no farem un dels
projectes estrella del Govern en aquesta legislatura. Però mirin,
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si això ens ha dut dos anys de retard i acaba bé, benvingut
sigui, perquè el projecte haurà millorat.

Bé, llavors, el concurs d’idees està fet; les possibilitats
econòmiques, tot i aquest increment financer, que jo no el veig
per enlloc, Sr. Oliver, jo crec que les penúries econòmiques
d’aquest Govern són molt superiors a les que tenien fa uns
anys, entre d’altres coses perquè hem rebut unes competències
que ens han fet un bon vestit, bé, la capacitat financera de Fires
i Congressos en aquest moment és per fer una primera fase, i en
tenir-la pagada o mig pagada tal vegada podrem escometre la
segona fase que, naturalment, seria interessant unificar totes
les dependències de la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria i la Cambra de Comerç, això seria fabulós. Però vaja,
això ja quedarà per a una segona fase i no hem rebaixat res. És
a dir, qui encarregui el projecte supòs que s’adequarà a la idea
guanyadora.

I per acabar, ja, depuram les entrades; naturalment es
comprova i l’estadística que donam és la de professionals. I
insistesc, el Govern no crea sòl industrial, el sòl industrial el
creen els planejaments municipals. Ara, amb aquests tres
polígons, jo ara no sé el número d’hectàrees, és a dir, el de
Porreres és el més gran, el de Campanet i el de Santa Eugènia
són els més petits; sé que ara, a través de Gestur, hi ha altres
iniciatives. Però vaja, dins aquesta legislatura s’haurà creat sòl
industrial, que jo ara no puc quantificar, però que puc demanar
informació a Gestur i a l’Institut d’Innovació Empresarial i li
contestaré en tenir-ho.

Moltes gràcies i gràcies per la seva amabilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Concloem així el debat
d’aquesta compareixença, agraint la presència de l’Honorable
Conseller i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
sessió.

Inform els senyors diputats que d’aquí, segurament, deu
minuts començarem la següent sessió. 
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