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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller i alts càrrecs que l’acompanyen, bon dia.
Començam la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003.

En primer lloc deman si hi ha substitucions. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristòfol Huguet substitueix el Sr. Antoni Llamas.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Antoni Alorda. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Fèlix Fernández.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia, per tal d'explicar el Projecte de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sr.
Conseller d’Innovació i Energia, Príam Villalonga i Cerdà per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. El Sr.
Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs: Ramon
Morey, Secretari general Tècnic. Joan Perchés, Director general
d’Energia. Carles Bona, Director general de Tecnologia i
Telecomunicacions. Enric Tortosa, Director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació i Vicent Matas,
Director Gerent del Parc BIT Desenvolupament SA.

Per informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Conseller
d’Innovació i Energia Sr. Príam Villalonga i Cerdà. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé ara
fa un any que ens vàrem trobar en una sessió com aquesta i
record que la meva presentació de pressuposts, jo no ho entenc
d’una altra forma, va ser detallada i entrant molt detalladament
en les partides. He de dir que llavors deien que la conselleria
era jove, jo crec que enguany continua amb un esperit jove,
però tal vegada molt més consolidada, veritat? Ha passat un
any més, ha estat un any allà on s’han aprovat una sèrie de
plans importants per a les polítiques en matèries de recerca i
innovació en aquesta comunitat i per tant, és un any que ja ens
dóna un perfil de consolidació de la pròpia conselleria, dins allò
que són les polítiques necessàries en temes, qüestions i àrees
que ens ha encomanat el Govern de les Illes Balears. En àrees

d’energia, àrees de recerca, noves tecnologies, etcètera. I no
sols és consolidació, no solament és aquest aspecte d’una
continuïtat, d’haver aprovat uns plans, sinó una progressiva
dotació de recursos econòmics necessaris, perquè com saben
vostès, és imprescindible en tot moment anar dotant de
recursos i gestionar-los bé perquè aquestes polítiques siguin
una realitat i puguin ajudar a impulsar allò que són les
necessitats en matèries econòmiques, en matèries culturals,
etcètera, o de planificacions que aquesta comunitat necessita.

Per tant, ja anant a les xifres, estam davant un debat
pressupostari i la primera xifra que he de donar és l’increment
del pressupost de la conselleria respecte l’anterior exercici i és
d’un 21,4% i els intentaré fer via en la meva exposició perquè
hem començat un poc més tard del que estava previst i supòs
que tots ho agrairem. Per capítols. Capítol 1, ho diré en milions
d’euros fent arrodoniments, si els sembla, 2,9 milions d’euros.
Un increment d’un 21%. Capítol 2, de 2,3 milions d’euros. Un
increment del 76%. Capítol 4, de 3,2 milions d’euros. Un
increment del 10%. Capítol 6, de 5,2 milions d’euros. Una baixa
del 24%. Capítol 7, de 6,3 milions d’euros. Un increment del
116%. Aquí d’entrada ja els dic que crida l’atenció,
evidentment, els increments a capítols 1 i 2, bàsicament i
l’explicació, ja els ho dic per endavant, està motivada per les
noves transferències sanitàries. La part de repercussió
importantíssima que dins la conselleria té. Després hi entrarem
més detalladament.

Les despeses de la conselleria estan funcionalment
distribuïdes, com saben, en quatre àrees, que són la Secretaria
general i les tres direccions generals i que en la presentació
d’alguna manera ja el President d’aquesta comissió els ha
mencionades. La Secretaria general té un pressupost de
4.257.000 euros, jo destacaria la transferència importantíssima
d’aquesta àrea que fa a Parc BIT, que són 2,9 milions d’euros.
La Direcció general d’Energia gestiona un programa de
planificació, ordenació i desenvolupament energètic, com
vostès coneixen. I té una dotació pressupostària de 3.781.669,91
euros, en la qual com a gestió hi hauríem d’afegir 633.401 euros
d’allò que se’n diu nou programa de fons de rehabilitació
d’espais naturals, que pressupostàriament està adscrit a la
Secretaria general Tècnica, però funcionalment perquè són
energies renovables i perquè són temes energètics i depenen
funcionalment de la Direcció general d’Energia. La Direcció
general de Tecnologia i Comunicacions gestiona els programes
d’ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, amb un pressupost d’1.359.334 euros i
desenvolupament i manteniment de la infraestructura telemàtica
i ofimàtica amb 5.370.128 euros. Per la seva banda la Direcció
general de Recerca, Desenvolupament i Innovació gestiona els
programes de recerca i desenvolupament per una banda amb
2.750.377 euros i el d’innovació tecnològica amb 1.811.000
euros.

Ja per àrees, començaré amb la Secretaria general Tècnica.
I vostès ja saben les secretaries generals tècniques i nosaltres
ens esforçam des de la conselleria, com no pot ser d’altra
manera, que tengui un bon programa de direcció de serveis
generals d’innovació i allò que són els serveis generals dins la
Conselleria d’Innovació i Energia. Per tant, té per objectiu el
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correcte desenvolupament de les funcions de donar suport i
planificar la gestió de serveis comuns de la conselleria,
aconseguint optimitzar els recursos humans i materials, realitzar
una bona política de contractació, així com coordinar una gestió
econòmica que sigui àgil i òptima. I per tant, té aquests
objectius, disposar d’una estructura administrativa amb una
bona capacitat de gestió, amb una contractació ràpida, eficaç,
transparent, etcètera. Desenvolupar funcions de gestió i
d’administració de personal, disposar i mantenir unes
infraestructures i equips suficients que permetin realitzar les
activitats de manera eficaç, àgil, còmode, segura i disposar d’un
assessorament jurídic necessari, etcètera. Quant a xifres d’allò
que és la pròpia Secretaria general, els vull comentar que per
possibilitar tot això que he comentat, aquests objectius
comentats, el programa pressupostari està dotat de 420.000 en
despeses corrents, de béns i serveis. Amb un increment
respecte l’exercici anterior d’un 1,9%. I 174.000 euros amb un
increment del 2% en inversions reals. De la primera partida, és
a dir, dels 420.000 euros en despeses corrents n’hi ha de l’ordre
de 300.000 que va destinats a allò que són despeses
d’estructura, energia elèctrica, material ordinari, despeses
telefòniques, seguretat, neteja, etcètera, d’aquesta proporció.
I dins les previsions d’inversió es troben les despeses
necessàries per seguir adaptant els llocs de treball de la
conselleria o les exigències que en matèria de salut laboral
s’extreuen del ja conclòs Pla d’avaluació de riscs laborals. Per
altra banda, ja ho he dit al principi, dins allò que són la partida
que té la Secretaria general Tècnica destaca d’una forma clara
els 2.923.000 euros que són transferits a Parc BIT S.A.

Continuam amb una altra àrea i ara ja entraria a allò que és
la Direcció general d’Energia. He de dir que la Direcció general
d’Energia té un pressupost de 3.781.669 euros, en els quals els
afegim 633.401, ho he comentat al principi, són les accions de
l’ecotaxa, gestionarà de fet aquesta direcció general un
pressupost respecte al de l’any anterior, les polítiques
energètiques en definitiva, amb un increment de l’ordre del
16%. En línies generals podem dir que l’any 2000 va ser un any
de preparació del Pla energètic. L’any 2001, vostès saben, que
vàrem aprovar el Pla energètic i a més vàrem començar a
implantar el Pla energètic. L’any 2002 hem fet una bona
continuïtat i hem augmentant els pressuposts en aquest sentit
i enguany donam una altra nova passa en aquest sentit, que
són els pressuposts que estic defensant davant vostès, per a
l’any 2003, l’any que ve. I per tant, aquesta gestió, aquestes
presentació de pressupost, si em permeten, nosaltres la
presentaríem en 4 accions que engloben les grans accions, per
així dir-ho, de la direcció general. Per una banda, la millora del
coneixement de la realitat energètica a les Illes Balears.
Nosaltres tenim, diguem que dins el Pla director sectorial, un
mandat, un dels eixos principals, n’hi ha varis, jo diria que són
tres, vostès ho saben, ho he dit varies vegades. Són per un
costat renovables, gas natural via gasoducte i són també
estalvis energètics, conscienciació a la població de les Illes
Balears, no amb un esperit de donar lliçons, sinó amb l’esp erit
d’aconseguir importants estalvis energètics i eficiència en
aquesta àrea. 

I per tant, hi ha un primer capítol allà on hi dedicam 210.000
euros. Per tant, es tracta de primer, només sabem en detall una

cosa, cada dia tenim més coneixement i anam acabant estudis
en aquest sentit. El que sí coneixem és quant gastam, però no
com, d’una forma detallada. Per tant, és importantíssim allà on
podem incidir en l’estalvi, on podem millorar l’eficiència
energètica, on podem fer recomanacions, on podem fer difusió
de les polítiques que són necessàries perquè aquest creixement
que ens fixat amb aquests 15 anys que té d’escenari el Pla
energètic, anem d’alguna manera complint amb aquest escenari
més moderat de creixement. Hi ha varies coses per fer, hem
d’assegurar per un costat i per això existeix el Pla energètic i per
això feim apostes concretes en relació a l’energia, però a més
hem de millorar la capacitat d’estalvi i per tant, aquest és un
capítol allà on hi dedicam 210.000 euros. Tenc detalls, però em
faria molt llarg i després en les seves intervencions segur que
podrem entrar amb allò que a vostès els interessi. Jo en principi
només entraria dins allò que són els grans capítols de cada una
de les tres direccions generals i les empreses públiques que
depenen d’aquesta conselleria.

Una altra acció important que podem citar i que hem titulat
com a foment de l’ús racional de l’energia. Aquest és un
aspecte important de la Direcció general perquè del total, record
a vostès que hem parlat d’un pressupost de 3.781.000 euros
més els 633 que vénen per temes d’ecotaxa. Vull dir que aquest
capítol que estic comentat té una dotació pressupostària en el
seu conjunt de 3.040.000 euros. Per tant, molt i molt important.
I per tant, aquí hi ha una part de difusió, conscienciació i
formació a base de campanyes per donar a conèixer les
possibilitats reals de cada font energètica i del seu interès
energètic, econòmic i mediambiental. Aquest primer apartat té
una partida pressupostària de 666.000 euros. En formació,
90.000 euros. En formació podem entrar en detall, des de
colAlaboracions amb la Conselleria d’Educació, vostès se’n
recorden que vàrem fer una presentació del recorregut de
l’energia, que hem inclòs com, no diré d’assignatura, però sí
com a possibilitat que totes les escoles d’aquesta comunitat
tenguin més coneixement damunt l’energia, no només hem
enviat la documentació, sinó que hi farem una despesa en el
sentit que alguna persona preparada pugui desplaçar-se a
donar formació a les escoles, igualment formació a instalAladors.
Hi dedicam 90.000 euros. 

I una part importantíssima, allò que és la promoció i dins la
promoció hi hauria allò que són incentius, incentius que podem
dividir en incentius directament a operacions com la que
acabam d’experimentar, jo crec que amb un bon grau d’èxit, a mi
sempre em costa dir molt èxit, però el incentius per l’eficiència
energètica del sector domèstic, acaba d’acabar, si em permeten
dir-hi així, d’ajudes per incentivar la compra d’electrodomèstics
de tipus A. Hi ha aquí dins, això té una partida de 480.000
euros. Aquí dins hi ha incentius a renovables, a través
bàsicament d’institucions, ajuntaments, etcètera, que sumam de
l’ordre d’1 milió d’euros, en conjunt tot allò que són aquesta
part d’incentius a renovables, incentius a emprar
electrodomèstics de baix consum, eficiència energètica al sector
terciari hoteler, etcètera. Hi dedicarem 2 milions d’euros, això
significa respecte l’exercici anterior un increment del 33%, hi
vàrem dedicar 1,5 milions d’euros.
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Un tercer punt, pressupostàriament no és una partida molt
gran, totes les partides s’han de justificar i s’han de gestionar
bé des del sector públic, des del sector privat també, però les
del sector públic per això som aquí avui, és allò que és garantia
de subministrament energètic 186.000 euros. Aquí jo li don
moltíssima importància, llàstima en el principi deia que crec que
estam en el bon camí, que havíem iniciat unes polítiques de
planificació i que aquestes polítiques de planificació, primer
coses que feien falta a la comunitat i per tant, per això havíem
fet i s’havia creat aquesta conselleria, ja havia duit com a
conseqüència aquesta planificació, plans aprovats, energètics,
Pla de recerca, Pla d’innovació. Ara estam parlant d’energia,
tenim el Pla energètic aprovat, però el Pla energètic feia una
aposta, que ho he comentat molt ràpidament al principi, però
que m’hi aturaré un moment. Feia una aposta molt decidida pel
gas natural, la continuarem fent, hi ha algunes coses que
m’arriben que em preocupen molt, però l’aposta serà decidida
pel gas natural i pel gasoducte. Però per les circumstàncies que
siguin, possiblement dins aquesta comissió no m’he d’allargar
massa i escolti’m d’això en podríem parlar molt de temps i segur
que..., no el disposam. Allò que vull dir és que nosaltres
continuam tenint i fent una previsió per les despeses que ens
durà posar-nos a disposició del Ministeri d’Economia per fer els
darrers estudis que vulguin fer sobre aquesta qüestió. 

Jo crec que m’explic clarament. Vull dir que la comunitat ha
fet una planificació, el Pla director, vàrem acudir, com vostès
saben, a la planificació estatal amb tot tipus d’informes previs.
Vàrem acudir amb un avantprojecte, (...) li diria projecte
d’interconnexió entre península i Balears a través de gasoducte
i ara la solució final ha estat no descartam aquesta possibilitat,
com vostès saben, però hauríem de mirar alguna cosa més.
Nosaltres estam a total disposició del ministeri, no d’una forma
passiva i per això aquí nosaltres estam disposats a gastar una
partida de 186.000 euros, que no serà només per a aquesta
qüestió, també hi ha altres..., parlava de garantia de
subministrament. Per tant, hi ha altres qüestions que necessiten
d’aquest suport. Des del desenvolupament de l’article cinquè
de Règim Especial de Balears, segur que durà una despesa des
de la reglamentació específica que necessita aquesta comunitat,
estic parlant d’extrapeninsulars, avui cada dia més aquest és un
tema que s’està arribant al final de les possibilitats d’arribar a
temps. Fa dos anys aproximadament es va anunciar, a mi
m’agrada mirar endavant i no mirar massa enrera, es va anunciar
categòricament que tendríem decret d’extrapeninsulars en un
mes. 

Per tant, han passat dos anys més. Jo crec que la feina feta
en aquest sentit, és molt rigorosa per part de la comunitat,
sempre responent a les iniciatives per part del ministeri i no
només responent, sinó que agafant iniciatives per part nostre
en el sentit de dir, escolti’m se’ns acaba el temps, que dia primer
de gener del 2003 s’acosta, etcètera i bé encara estam sense
resoldre aquesta qüestió. La darrera actuació contundent
d’aquesta comunitat en aquest sentit va ser el mes de maig de
l’any passat, vàrem presentar allò que crèiem que seria el text
definitiu, han passat tres o quatre mesos i fa setmanes, si no
record malament, ho han tornat enviar cap a la nostra comunitat
un nou projecte, quan ja estàvem quasi tots d’acord i que
nosaltres hem respost immediatament donant solució al tema

perquè això pugui ser finalment enviat, com diu el ministre, en
el Consell Consultiu de l’Estat, etcètera, perquè el decret
d’extrapeninsulars sigui una realitat per a nosaltres, per a
Canàries i per les dues comunitats extrapeninsulars, això és una
necessitat urgentíssima. 

Per tant, aquí hi dedicam uns doblers per a totes aquestes
qüestions, desenvolupament del REB, els informes que ens
demani o perquè nosaltres... Vull dir que quan parl del Ministeri
d’Economia, estic plenament convençut que si nosaltres no
som els impulsors, els estudis que diuen que hem de fer per a
la planificació definitiva, jo no sé el temps que durarà, n’estic
plenament convençut. Haurem d’anar allà i dir-los, ens diguin
exactament què volen i els farem els estudis, ja els tenim fets.
Òbviament hi ha una part ja feta i coneguda, però tal vegada ho
volen fer d’una determinada manera, m’estic referint a les
comparacions de gas natural, gasoducte, interconnexions
elèctriques, etcètera. Hi ha molta feina feta i per tant, serà
convenient que nosaltres continuem amb aquesta iniciativa.

Finalment dir que dins la Direcció general d’Energia, dir-los
que continuam amb colAlaboracions i coordinació amb altres
conselleries, Educació i Sanitat, consells insulars, IDAE i dins
allò que és d’aquest capítol especial transferit de 633.000 euros
que vénen de l’ecotaxa, hi ha una partida importantíssima que
és el soterrament de línies, són línies de Ses Salines d’Eivissa.
Per tant, aquí hi ha una partida important d’un conjunt de
664.000 euros, aquí n’hi ha 232.000 que aniran a aquesta partida,
la resta són coordinacions amb conselleries i consells insulars,
360.000 i la resta poca importància té, a pesar que jo sempre dic,
estic a la disposició seva.

Direcció general de Tecnologia i Comunicacions. Té un
increment en allò que és telecomunicacions del 14% i es situa
en 1.359.334,66 euros i amb allò que són sistemes d’informació,
que és l’altra àrea, de 5.370.128 euros, amb un increment de
quasi el 40%, el 39,8%. Com ja he dit abans, les activitats de la
Direcció general de Tecnologia i Comunicacions durant
l’exercici 2003 vendran clarament marcades per l’impacte de les
transferències en matèria de sanitat. Sense cap dubte en
qüestions pressupostàries i en qüestions d’esforços de gestió,
sense cap dubte, de gestió i d’anar encertant en les necessitats
que de cada vegada més es van veient, no? Per tant, dins
l’àmbit de les telecomunicacions la xarxa corporativa existent
s’ha ampliat de forma notable, estic parlant de l’impasse de
transferències en matèria de sanitat, de forma notable, com deia,
amb els enllaços dels hospitals que són capçalera de districte,
Palma, Manacor, Eivissa i Menorca. En definitiva, Son Dureta,
Ca’n Misses i Verge del Toro. Aquests enllaços de fibra òptica
d’alta capacitat constitueixen l’espina dorsal de comunicacions
d’ib-salut i es complementen amb una xarxa capilAlar d’enllaços
que uneix cada hospital amb els seus centres de salut i aquests
amb les distintes unitats bàsiques de salut. 

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions ha
coordinat el desplegament de tota aquesta xarxa, de manera que
els enllaços troncals han quedat finalment inclosos dins el
contracte de telefonia que aquests dies s’està adjudicant, està
en procés d’adjudicació per part de la Conselleria d’Hisenda i
els enllaços capilAlars tant de fibra òptica, com d’ADSL i seran
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gestionats directament per l’empresa pública BITEL. El control
de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions és
important per assegurar la integració completa amb la xarxa
existent i el compliment de les estrictes mesures que la Llei de
protecció de dades estableix en el cas de les dades de la salut,
màxim nivell de protecció en xifrar la informació i control
exhaustiu d’accessos. Per altra banda, a tot allò que s’ha dit
anteriorment, s’afegeix el creixement continuat. Jo voldria posar
aquí dos exemples, he parlat ara de l’impacte que té el tema
sanitari damunt la conselleria i damunt aquesta direcció general,
està claríssim, el tema de telecomunicacions i el tema
d’informàtica. Però cal recordar que des de l’any 99 fins ara, el
creixement d’usuaris ha estat, sense comptar els que ara ens
vénen dels temes de sanitat i que tendran un creixement
exponencial, sense cap dubte, el nombre d’usuaris s’ha passat
de 1.263 a 3.672 i el nombre de dependències connectades ha
passat de 25 a 46. Per tant, aquesta és una direcció general que
té una sèrie de despeses que s’han d’incrementar
constantment, perquè clar això és una d’aquestes qüestions
que en aquest aspecte és la maquinària, si m’ho permeten això,
allò que és el software o els programes, etcètera. Quan seran
notícia és si deixen de funcionar i per tant, s’ha de fer un
continuat esforç econòmic que intentam reflectir en aquests
pressuposts, que mai són suficients, però que intentam anar per
aquest camí. Per tant, aquí estam també donant solució a altres
conselleries que tenen accions en aquest tema.

Si parlam un poc de pressupost dins allò que és la xarxa
corporativa, que ara en parlava, per tant, de telecomunicacions,
jo destacaria els 210.000 euros com a inversions reals previstes
per a la xarxa corporativa. Els 323.000 euros, que vostès
trobaran com a transferència a BITEL són serveis d’atenció a
l’usuari, després n’haurem de parlar. L’atenció a l’usuari ja ens
trobam fins i tot, en parlarem concretament dins allò que és
BITEL, l’atenció a l’usuari ja en la incorporació dels temes de
salut, és una atenció que s’allarga més de la jornada normal
d’allò que és la funció pública, això vull dir tot el dia, els
dissabtes, etcètera i per tant, a través d’aquesta empresa li
podem donar suport. Dins aquesta àrea de telecomunicacions
citam també 250.000 euros prevists per als repetidors i enllaços
de televisió en llengua catalana. 180.000 per al Pla director
sectorial de telecomunicacions. Transferències als consorcis
informàtics locals 125.000 i 50.000 per a Voltor. 

Canviam de programa, segon programa, sistemes
d’informació. Dins l’àmbit dels sistemes d’informació s’ha dotat
d’un nou servei d’informàtica sanitària, es tracta de definir en
estreta colAlaboració amb l’INSALUD aquests sistemes i
aplicacions informàtiques corporatives que aprofiten la xarxa de
telecomunicacions. El primer exemple d’això és el servei de cita
prèvia centralitzada. Vostès saben que ja hem començat, ara
són dues, si no ho record malament, accions pilot, però el més
important i el que ens preocupa i evidentment li hem de donar
sortida i eficàcia, ja he dit abans que si no som eficaços amb
això, el que passarà és que sortirem..., se’n parlarà de la falta de
vigència i per tant, nosaltres pensam continuar amb la mateixa
línia que el primer any. Per tant, donar un bon servei als centres
de salut que s’aniran incorporant perquè aquests centres de
salut dins l’any 2003, si no record malament, s’estendrà a la
totalitat de centres de salut de les Illes Balears. 

Un esforç pressupostari important. Però aquest és només el
primer projecte, durant l’any 2003 s’hi afegiran el de targeta
sanitària, història clínica única tan per a Primària com per
especialitzada, control de la despesa farmacèutica, etcètera.
Tots ells coordinats per la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions que n’assumirà el manteniment i n’assegurarà
la integració completa amb els equips i aplicacions existents.
Per això s’ha incrementat notablement la partida corresponent
a manteniment d’equips informàtics dins l’any 2003. Se’n
recorden en el principi de la intervenció, increment important de
capítol 2 dins la conselleria. L’explicació és aquesta qüestió de
la informàtica sanitària. La resta de projectes informàtics
prevists per a l’any 2003 aniran destinats a donar suport al
desenvolupament de les actuacions previstes dins el Pla de
qualitat del Govern de les Illes Balears. Això ho coordina
Funció Pública, això inclou el sistema d’informació
administrativa que permetrà en funcionament del servei 012
gestionat també per BITEL, així com l’obertura d’oficines
descentralitzades d’atenció al públic. Per a aquestes accions
hem previst una partida pressupostària de 355.000 euros.

També la gestió d’expedients és especialment necessària en
el cas de les subvencions, per tal de poder mantenir al dia la
base de dades de subvencions que permeti, en compliment de
la normativa vigent, un seguiment exhaustiu i transparent de les
subvencions concedides per les administracions públiques. 

Per fer front a tots aquests projectes, a tots, línies generals,
i aquí vénen les grans partides, ara parlaré de 3,5 milions
d’euros en conjunt; per fer front a tots aquests projectes tenim
prevista una despesa d’1.694.000 euros per al manteniment
d’equips i sistemes, 385.000 euros en inversió nova per
ampliació de les capacitats de servidors, 700.000 euros en
inversions de reposició d’equips i, a més, 675.000 euros per
inversions reals a BITEL.

Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació. Bé,
vostès saben que aquesta ha estat una aposta important,
també, del Govern, i per tant una responsabilitat dels que
formam l’equip directiu de la conselleria, i arrancam d’una
situació, ara faré no molta història, però està bé recordar-la
perquè encara no fa un any que vàrem aprovar el primer pla de
recerca i només fa cinc o sis mesos que hem aprovat el Pla
d’innovació; això no vol dir que durant aquests tres exercicis
passats no haguéssim fet coses de recerca i d’innovació, el que
passa és que ara els plans ja ens marquen un camí, la redacció
dels plans ha estat laboriosa, no ha estat una redacció de plans
que s’hagi fet d’una forma tancada i d’esquena a la societat en
general, el que es diu la societat civil, sinó d’una forma molt i
molt participativa i jo crec que aquests plans, els dos plans
aprovats que aquesta comunitat ja s’ha incorporat quant a
planificació, a més tenen un suport ja per part del Govern i de
qualque institució exterior que comentarem en matèria
econòmica pressupostària que ja estam llançant i estam
avançant d’una forma molt i molt important. Clar, començar de
pràcticament res a les xifres que avui manejam és crear uns
percentatges de creixement importantíssims, però la veritat és
que els vull dir que aquesta àrea de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació té un creixement del 31,4% respecte de
l’any passat, que ja va ser una passa important, sense comptar
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el milió d’euros que també gestionarem, que no estan dins el
pressupost perquè no els hi puc posar, no els hi podem posar,
però que vénen del que és INNOVAL 21, i per tant en matèria
d’innovació el creixement també serà més important. En total, si
he de parlar de xifres del que és la direcció general, són
4.369.064 euros contra 3.324.799 euros; per tant, un creixement
del 31,4%, però que després és més pel que he dit del programa
INNOVAL 21 que, com saben vostès, a final de l’any passat,
principi d’aquest , va ser aprovat per la Comissió Europea, que
és un programa a dos anys que pot ser prorrogat i que vàrem
tenir l’èxit d’aconseguir el cent per la finançació; això s’ha
d’explicar: no vol dir que ens donin el cent per cent, ens donen
el màxim per a aquests casos, que és el 50%, sinó que del
programa del que havíem presentat, que nosaltres vàrem valorar
de l’ordre de 4 milions d’euros de costs poder fer aquestes
coses, es varen ser tots inclosos per la resolució de la Comissió
Europea i, per tant, un èxit.

Els objectius ja els he comentat i ara ja anam al programa de
recerca i desenvolupament tecnològic, recerca i
desenvolupament. Si hem de comp arar la partida pressupostària
d’enguany amb l’any passat té un creixement del 55,8%, i això
ara els explicaré de la forma més ràpida possible les sis accions
de conjunt que aquest programa té. Actuacions concretes:
Beques quadriennals per formar doctors; hi ha 30 beques, ja,
que són 10 del 2000, 10 del 2001, 10 del 2002, 10 que n’hi haurà
més el 2003, passam... A més d’això, com saben, hem subscrit
els contractes conveni amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia,
que és de menor importància econòmica pel que són els
programes Ramón i Cajal. En definitiva això ens durà en una
legislatura 50 investigadors més. He de dir que quan vàrem
començar el nombre d’investigadors, si no ho record malament,
en aquesta comunitat era de l’ordre de 400, i ja saben vostès
que aquí té un pes importantíssim la Universitat de les Illes
Balears, com no pot ser d’una altra manera, a més dels
organismes públics d’investigació. Tenim objectius dins el Pla
de recerca: passar en quatre anys -no aquests quatre anys de
la legislatura, sinó a partir de l’aprovació- de 400 a 600 i en
aquest sentit feim feina. Per tant, molt i molt important. En
definitiva l’any 2001 dedicàvem a beques 165.000 euros, l’any
que ve hi dedicarem 700.000 euros; ho hem multiplicat per 4,2.

Accions per incrementar la competitivitat a l’àmbit
internacional dels grups d’R+D de les Illes Balears, reforçament
de l’estructura del sistema d’R+D d’innovació. La recerca és
cada vegada més una activitat competitiva que requereix
l’activitat de grups més excelAlents, ben estructurats i amb
mesures que assoleixin una dimensió crítica mínima. Les
accions previstes en aquest apartat van encaminades a reforçar
els grups actius de recerca i desenvolupament ja existents a la
nostra comunitat, i a facilitar que sorgeixin els nous grups
emergents. Intentaré fer via, no entrar en més detall ara. Això té
un pressupost, això sí que ho vull dir, la primera acció he parlat
de 700.000 euros; aquesta segona acció 450.000 euros.

Tercera acció: dinamització de la relació entre els agents del
sistema d’R+D en l’àmbit balear, estatal i europeu, amb
actuacions adreçades a grups del sistema públic, organismes i
empreses. Fer xarxa. Estimular la creació de grups
interdisciplinars; estimular la creació i activitat de xarxes

permanents entre investigadors de les Illes Balears i entre
aquests i la resta de l’Estat espanyol i de la Unió Europea;
posar en funcionament les agendes, és a dir, mecanismes
d’interacció entre el sector públic i el privat; estimular la
difusió, la transferència a les empreses i l’aplicació dels
resultats de la investigació, en definitiva això cercam; donar
suport a estructures i entitats que promoguin la interacció entre
la investigació pública i les empreses; accions especials per
donar suport tant al sector públic com al privat quant a
reunions, seminaris, congressos i també perquè puguin accedir
a programes de finançament estatals, principalment el Plan
nacional de investigación, desarrollo e innovación, i
europeus, principalment el sisè programa marc de la Unió
Europea. Amb totes aquestes actuacions es prioritzaran les que
es refereixin als programes temàtics del primer pla, és a dir,
societat de la informació, turisme sostenible, ciències socials i
humanes, dins aquestes educació, patrimoni, cohesió social i,
a més, ciències de la salut i medi ambient. Hi dedicarem 450.000
euros.

Quarta acció: preparació i posada en funcionament de
projectes específics plurianuals per a cada un dels programes
temàtics del pla. Hi ha una sèrie de programes que no tenen un
començament i una acció concreta en un sol any, sinó que
seran plurianuals, que són de llarg abans i que, com he dit ara
mateix, tenen una ampla..., com ho diria, són les prioritats que
marca el propi pla, societat de la informació, àrees
estratègiques, turisme i oci sostenibles, ciències de la salut,
societat, educació, cultura, llengua, aquí dins hem començat i
hem presentat públicament la setmana passada el que serà La
història de la ciència de les Illes Balears, una obra que pot ser
diria que ben necessària la seva redacció i que té només un
projecte de redacció que pot tenir una durada de 4 anys. A
aquesta àrea hi dedicarem 350.000 euros.

Un altra, cinquena de les accions, fent agrupacions, és allò
que són infraestructures en recerca i desenvolupament. Aquí
també em vull aturar un moment, si m’ho permeten, senyores i
senyors diputats, perquè clar aquest és un esforç
importantíssim que fa el Govern, que ha fet la comunitat en
definitiva i aquí és completar amb fons FEDER i amb això què
feim? Vostès ho coneixen, concretament la millora de les
comunicacions en el campus universitari, la construcció i
equipament del centre de serveis científicotècnics i la posada
en funcionament del nou institut d’investigacions sobre
ciències de la salut. El pressupost és de 470.000 euros, això
s’haurà de mantenir durant 10 anys, hem fet un conveni perquè
en un sol any no és possible. Per tant, una aturada perquè em
sembla important. I llavors hi ha un dels objectius del Pla de
recerca, moltes vegades hem comentat que és un adjectiu poc
habitual, que a vegades no s’escriu damunt els propis plans,
que és la difusió social de la ciència i la tecnologia. 

Jo crec que l’any passat vàrem començar, enguany hem
continuat, estic parlant, evidentment a nivell pressupostari,
estic parlant de la fira de la ciència del 2003, estic parlant de la
II Setmana de la Ciència que ara hem acabat dins el pressupost
de l’any 2002, però que repetirem i com saben vostès està
impulsada a nivell estatal, europeu i internacional. Té un
pressupost aquesta acció de 150.000 euros. Jo a més vull
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destacar aquí que per part de la conselleria hi hem dedicat
doblers, hi hem dedicat temps, hi hem dedicat capacitat de
gestió, de disseny, d’allò que és la fira, d’allò que és la
setmana, però a més hem trobat molt bona col Alaboració
imprescindible de tots els organismes, tan de la Universitat,
com d’una altra conselleria que ha colAlaborat de forma directa
i és copatrocinadora de la Setmana de la Ciència, és la
Conselleria d’Educació i a més, com deia, fins a 21 organismes
d’investigació que han colAlaborat amb aquesta II Setmana de
la Ciència i que jo anuncii que l’any que ve li donarem suport
econòmic mitjançant 150.000 euros entre això i la II Fira Ciència.
Després hi ha unes despeses de gestió de tot això que he dit i
que en termes reconeguts o habitualment acceptats sempre es
parla de l’ordre del 5% del pressupost de tot això. Per tant,
130.000 euros.

Canviam de programa, innovació tecnològica. El pressupost
de l’any 2003 d’aquest programa accedeix a 1.668.629 euros, la
qual cosa representa un increment del 2,5% damunt l’exercici
anterior, però atenció aquí li hem de sumar com a gestió, no a
dins el pressupost, però la capacitat de gestió que tendrà el
Govern i que tendrà la comunitat és la xifra que he dit, més 1
milió d’euros que a INNOVAL 21, és a dir, Europa ens remetrà.
I això faria que l’increment en aquesta àrea fos del 68% respecte
l’exercici anterior. Durant l’exercici 2002 s’han fet esforços, ens
hem dedicat fonamentalment a acabar l’elaboració del pla, ja ho
he dit al principi, en el mes de juliol es va aprovar i posar en
funcionament les actuacions previstes en aquest primer pla, en
especial referència a les incloses en el Pla INNOVAL 21. En
conseqüència l’exercici del 2003 es desplegaran completament
dos projectes del pla que es poden concretar també en varies
accions que ara els aniré comentant. Foment de la creació i de
les activitats d’empreses de base tecnològica. Es tracta de
donar suport a empreses denominades de base tecnològica,
que inclouen entre d’altres les activitats següents: informàtica,
software, tecnologia d’audiovisuals, tecnologies de la
informació, internet, videotecnologia, la qual cosa es farà en
dos sentits. A) suport a l’activitat en forma de projectes
d’innovació, de recerca en coordinació amb la Conselleria d’
Economia, Indústria i Comerç. B) suport a la creació de noves
empreses, fonamentalment en el Parc BIT, a través de posar en
marxa un viver o incubadora d’empreses. L’acció s’inicia
enguany i serà totalment operativa en el proper exercici. Té
395.000 euros. Creació d’una xarxa d’antenes tecnològiques. 

Es tracta de crear una xarxa d’unitats professionals guiades
de suport tecnològic a les empreses, fonamentalment PIME,
amb una capacitat d’interacció amb els centres tecnològics
espanyols i de la resta de la Unió Europea, de manera que
pugui canalitzar amb tots dos sentits les problemàtiques
tecnològiques de les empreses de les Balears i cercar en el lloc
adient la via de solució o d’estudi de cada problemàtica
concreta. A més se subministraran serveis tecnològics
avançats a les empreses i executaran plans de millora
tecnològica de sectors industrials concrets, sobre la base del
diagnòstic tecnològic prevists. Pressupost 660.000 euros.
Accions pilot, la innovació en la gestió del litoral, en aquest
exercici s’ha procedit a elaborar aquest projecte que es refereix
a l’estudi de noves tecnologies per gestionar de manera
sostenible i racionals al litoral de les Illes, franja marítima i

terrestre, que és la base de l’economia balear o una base
important de l’economia balear. Es realitzarà un estudi científic
de l’anomenada capacitat de càrrega del litoral, amb
recomanacions finals sobre la gestió. Es tracta d’un projecte
ambiciós, un programa amb un horitzó de 4 anys, que es fa per
primera vegada en l’àmbit internacional i serà exportable a altres
àrees de la Mediterrània. El projecte s’adjudicarà a través d’un
concurs obert de caràcter internacional i s’iniciarà l’execució en
el proper exercici, per a l’any 2003 seran 244.000 euros. 

Introducció de noves tecnologies en el sector turístic, en
especial referència al de l’hoteleria. L’objectiu és donar suport
al sector hoteler, principalment a les seves PIME perquè
introdueixin als establiments les darreres tecnologies de la
informació i les comunicacions per usar-les internament i per
oferir els nous i més avançats productes als clients més
exigents. Es crearan uns programes pilot per introduir en el
mercat nous productes turístics basats en les tecnologies que
facilitin la diversificació i l’increment de qualitat d’oferta.
Pressupost 606.000 euros. Actuacions en sectors industrials
estratègics no tradicionals. Hem començat a fer feina en
aquesta línia i tenim molt avançat un conveni amb la Cambra de
Comerç per desenvolupar el que anomenam un polo nàutic. Ja
saben vostès que hi ha un important negoci, una activitat
econòmica d’aquesta comunitat en relació al manteniment i
reparació d’embarcacions esportives i per tant, aquí es pot
donar un suport des de les noves tecnologies. Per tant, hem fet
un portal de gestió d’aquest manteniment i reparació, per posar-
lo a disposició d’aquest important sector. És molt important,
està avançat i possiblement cedirem la gestió a la Cambra de
Comerç perquè pugui gestionar aquest portal, fins i tot que el
pugui seleccionar. Pressupost per a aquesta actuació important,
alguns estan en estudi, 530.000 euros.

Fa una sèrie de mesos, jo crec que un any, la Fundació
Cotec va fer una primera aproximació, un estudi important, en
relació a allò que és la innovació en el sector serveis hoteler i
va fer un estudi importantíssim en base a empreses conegudes,
empreses de primer ordre turístiques d’aquí, unes 25- 30
empreses, aproximadament, i sense cap dubte és molt important
per saber el grau d’innovació que tenen les empreses d’aquesta
comunitat autònoma. Nosaltres pensam que a la vista d’aquesta
feina feta, la podem complementar o ampliar moltíssim l’abast
d’aquestes 25 empreses que varen ser triades, possiblement
eren empreses de primer ordre que aporten innovació, segur
que aporten innovació. Però hem de saber exactament quina és
la innovació en matèria turística i en matèria de serveis que hi
ha en aquesta comunitat. Per tant, hi dedicarem 100.000 euros
a aprofundir i la base amb la que estam fent feina, enlloc de ser
25 o 30 empreses seran de l’ordre de 250 empreses d’aquesta
comunitat. Per tant, és una important acció innovadora que ens
donarà coneixement d’aquesta qüestió, 100.000. Igualment, com
he dit abans, la innovació calculam que un 5% per la gestió del
Pla d’innovació amb un pressupost per tant, de 133.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

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

No. Hem començat un poc més tard, però faré via.

Empreses públiques. Bé aquests dies se n’ha parlat del Parc
BIT i de cada vegada més és una empresa pública que té no
només els objectius que teníem l’any passat i l’anterior, eres
uns objectius que tenien molt a veure amb la infraestructura, no
és veritat? I això d’alguna manera mai està acabat del tot, però
està acabat en un 99%. Per tant, algunes millores s’hauran de
fer, s’han d’adaptar coses però ara el més important és que el
parc té una sèrie d’objectius estratègics i jo voldria fer una
memòria llarga, però els ho resumiré si els ho sembla amb els
objectius del parc com per establir un sistema de contactes i
relacions amb entitats d’àmbit balear, així com amb entitats
d’àmbit extern, la comercialització del projecte per a la venda de
parcelAles amb allò que és la fase A, ja saben vostès que ha
sortit aquests dies que la fase B no entre dins les nostres
polítiques, és a dir, la part residencial, desenvolupar activament
accions de foment de la creativitat i la generació de noves idees
empresarials. Accions encaminades a la consecució d’objectius
marcats pel Parc BIT dins l’acció de xarxes i antenes i centres
tecnològics i virtuals, això ha estat dins allò que és el Pla
INNOVAL 21, que podrà gestionar el Parc BIT. Accions
encaminades al foment, creació i desenvolupament d’empreses
de base tecnològica, que s’inclouen dins l’acció 3 Creanova,
incubadora per a la creació i desenvolupament d’empreses
innovadores. Establir contactes amb cambres de comerç,
centres tecnològics, Universitat i nous emprenedors a nivell
regional, així com amb altres parcs tecnològics, això ho feim
amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la Comissió Europea.
Per cert, el Ministeri de Ciència i Tecnologia tampoc està dins
el pressupost, perquè no hem pogut incloure, com saben
vostès i sinó ho dic aquí, dins allò que ha estat l’oferta pública
dels parcs tecnològics nosaltres ens hi hem presentat i hem
obtingut el que podríem dir ajuts per l’odre de 1,5 milions
d’euros. 

Per tant, a mesura que justifiquem les inversions que els
hem presentat ens enviaran els doblers. Això tampoc està
inclòs dins el propi pressupost, lògicament. I en definitiva tirar
endavant el Pla estratègic. No em vull allargar molt, si volen
vostès tenen el pressupost per capítols. Capítol 1, 533.000
euros. Capítol 2, despeses per a compra de béns i serveis,
2.248.000 euros. Després entrarem en el detall que vostès
vulguin. Despeses financeres, jo ja m’avanç en dir-los que això
són interessos, que hem fet una previsió molt conservadora en
el sentit de dir que hem fet una previsió d’interessos en el
4,25%, quan els interessos estan per davall. La realitat és que
enguany estam pagant de l’ordre del 3 i busques per cent, la
previsió es va fer per si un cas i aquí ho mantenim. Per tant,
aquesta xifra serà possiblement inferior. Inversions reals per
1.082.000 euros, transferències de capital de 633.000 euros, això
està relacionat amb la Direcció general d’Energia, variació
d’actius financers, 971.000 euros que són, ja m’avanç, les
amortitzacions de les dues o la part d’amortització que ens toca,
de les dues operacions de préstec que tenim per un nominal de
3.500 milions de pessetes. 

Quant als ingressos són les transferències corrents, els
ingressos patrimonials i les transferències de capital. BITEL,
l’altra empresa que enguany és novetat aquí en aquest
Parlament, perquè ja té una majoria a partir del mes de
novembre- desembre de l’any passat, no sé exactament quan el
vàrem fer, però hem passat del 46 al 51%. Duim una política
prudent, no hem volgut anar més enllà que això en un principi
per poder fer què? Que aquest instrument necessari per fer
determinades polítiques en matèria de telecomunicacions i
d’informàtica, ja saben que les societats anònimes ens
permeten una agilitat a l’hora de concretar que ens han donat
molt bon servei amb els temes precisament de la repercussió
que el tema sanitari té dins..., ja l’ha tenguda enguany i la
tendrà l’any que ve, vostès saben que en aquesta societat hem
anat desenvolupant la cita prèvia, etcètera. Per tant, ja dins
aquesta prudència de donar una passa prudent a l’hora de
comprar accions, és a dir, el mínim necessari per tenir la majoria,
no només per tenir la majoria, sinó perquè es converteixi en
empresa pública i puguem concretar les distintes conselleries
que necessitin del nostre assessorament, de la nostra ajuda, de
la nostra..., el que li vulguin dir, amb una empresa tan
tecnificada i tan d’alta tecnologia com és BITEL això ens ho
permet. Des d’allò que és el tema d’hisenda en el mes de maig,
des d’allò que són els temes sanitaris o d’altres conselleries,
Treball, Comerç, etcètera. 

I les partides les tenen aquí, despeses de personal 2.719.000
euros, despeses de compres i serveis 431.000 euros, despeses
financeres, veuen que n’hi ha molt poquetes, és una societat
que a pesar d’haver tengut una història no massa feliç amb el
tema econòmic, des de la seva creació l’any 94, allò que no té
és endeutament. Per tant, procurarem continuar en aquesta
línia. Inversions reals per 896.000 euros. Per tant, això... aquesta
és una petita partida de 4.000 euros que té a veure amb (...),
alguna cosa que són despeses financeres, però no d’interès.
Quant als ingressos, transferències corrents, ingressos
patrimonials, 3.039.000 euros. Transferències de capital, que ja
ho he comentat abans, i interessos per a la gestió dels comptes
corrents, interessos al nostre favor de l’ordre de 12 o 13.000
euros. I això són els pressuposts. Jo crec que he estat més curt
que fins i tot que l’any passat per recuperar un poc el temps i
per tant, supòs que s’agraeix. Estic a la seva disposició. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. Un cop
finalitzada la seva intervenció, demanaria als diferents grups si
volen fer un recés o podem seguir? Podem seguir. Grups
parlamentaris que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Andreu Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré breu, crec que
l’explicació del conseller ha estat prou exhaustiva perquè no
quedin excessius dubtes damunt el que és el pressupost
d’aquesta comunitat. No obstant a vegades entre aquesta
curiositat de en què es gastaran els doblers i quin són els
doblers queda algun camí que convé aclarir.
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Seguiré una mica l’ordre en el qual el conseller ha fet la
intervenció. En relació a la Direcció general d’Energia. Jo crec
que l’objectiu fonamental, vostè ho ha dit, és aconseguir que
el nostre Pla energètic sigui una realitat, amb tots els seus
termes i per tant, l’element jo diria que més significatiu és la
provisió del combustible per poder produir l’energia. Per tant,
el gasoducte i tots els doblers i els esforços que es puguin
destinar en aquesta línia i en la línia que en aquest Parlament el
Grup Parlamentari Socialista s’ha anat definit i crec que li hem
de donar tot el nostre suport. Jo crec que només a través de la
contundència arribarem allà on volem arribar, no ens hem de
doblegar davant les dificultats que, per causes, jo diria
difícilment escrutables aquí, això no avança a la velocitat que
seria lògic; que seria lògic quant a la capacitat d’obtenció
d’informació per part del Ministeri d’Economia, evidentment
desborda les que té aquesta comunitat, i és realment paradoxal
que necessiti tant de temps per fer un dictamen i prendre una
decisió, quan en altres coses les decisions es prenen d’un
vespre per a un de matí.

Jo voldria en aquest aspecte i en el que és l’estalvi
energètic, aquesta campanya que acaba d’acabar, transmetre la
felicitació per l’eficiència d’aquesta campanya; vull dir,
l’eficiència en l’eficiència energètica doncs és una doble
eficiència i per tant crec que ens hem de felicitar, crec que els
ciutadans, i només faig transmetre opinions que alguns
ciutadans m’han fet arribar, de la comodit at de la gestió de tot
aquest procés, de les ajudes, la rapidesa, cosa que de vegades
a un quasi li sorprèn de l’administració pública, que sol, de
vegades, necessitar, per motius de vegades lògics i obvis, més
temps. Aquí jo no sé com la conselleria, la direcció general i el
conseller, han habilitat els procediments, però això realment és
d’una celeritat notable i crec que s’ha de dir. De fet els recursos
posats s’han exhaurit amb un temps rècord, i això vol dir que hi
ha hagut una gran rapidesa en què tot això funcioni i amb la
colAlaboració, naturalment, del sector privat, qui té també un
interès a l’hora de vendre aquests electrodomèstics de classe
A.

Jo ara voldria simplement uns aclariments molt puntuals en
relació a determinades partides. En primer lloc, hi ha partides
repartides una mica en el conjunt del pressupost, és definir una
mica quines són les actuacions encara importants, perquè de fet
representen un milenar d’euros a la Direcció General
d’Innovació, sobre el Parc Bit. És a dir, cap a on caminarien en
aquest moment les inversions en el Parc Bit per fer-lo, jo diria,
atractiu a les empreses que s’hi vulguin instalAlar, que supòs
que és l’objectiu d’aquesta conselleria.

Llavors, també voldria un aclariment sobre quines accions
es destinaran els pràcticament 600.000 euros de la Direcció
General de Recerca, destinats a la Fundació IBIT.

També dins el programa 541A, el programa de recerca i
desenvolupament tecnològic, a quines actuacions es destinen
les transferències de capital, capítol 7, a empreses, famíli e s  i
institucions sense lucre, són 100 milions a empreses; 200 a
institucions, i els 100 a ajuntaments. Voldria saber també a
quines accions, en concret, estan destinades aquestes
inversions.

I també voldria un aclariment de la transferència a
corporacions locals, empreses municipals i consells insulars de
pràcticament 1.100.000 euros de la Direcció General d’Energia;
transferències de capital a corporacions locals.

I pràcticament això són els dubtes que m’han quedat sobre
la seva explicació. Per tancar, el que sí m’agradaria és felicitar-
los del creixement del pressupost que ha tengut aquesta
conselleria, jo crec que va ser una aposta important; crear una
conselleria nova de vegades pot després no respondre a les
expectatives d’aquells que creien que era important, jo crec que
ho és, i més tenint en compte que l’increment real de
determinades partides és més perquè algunes altres,
afortunadament ja han pogut baixar perquè les inversions
estaven fetes. I per tant, home, ens trobam avui en aquest
Parlament, doncs jo diria que no només a un any temporal, sinó
que jo diria que a anys llum, m’imagín, de tornar debatre una
esmena a la totalitat del pressupost d’aquesta conselleria
perquè el que hauria de fer és desaparèixer i diluir-se dins les
altres. Jo crec que el fet del Pla energètic, la implantació
d’aquest Pla energètic, l’aposta per innovació tecnològica i per
investigació és un aspecte nou en aquesta comunitat; de fet,
recordarem que el Pla d’I+D, el projecte de llei d’I+D es va
aprovar al final de la legislatura passada, és a dir, des de la
constitució d’aquesta autonomia no hi havia hagut un interès
en aquests aspectes, no hi va ser, per les raons que siguin, per
una sensibilitat; jo crec que sí ara hi és i es veu i es posa de
manifest amb els increments significatius de pressupost que
s’han produït. Crec que el camí és el correcte i per tant, des del
Grup Parlamentari Socialista, ens felicitam que la conselleria i
aquells que hi dediquen el seu temps i el seu esforç doncs
hagin demostrat que aquesta era una criatura desitjada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, començ per energia
i com que al principi i al final hi havia dues coses, i per tant pas
a agrair-li els comentaris finals, li puc assegurar que a la
conselleria i jo, com a primer responsable, no me queda altre
remei, aquesta és una responsabilitat que vàrem acceptar amb
això, amb molta responsabilitat, i per tant amb les dificultats que
tenen els principis, però, com he dit al principi de la meva
intervenció, anam consolidant i fent ja unes polítiques que
desig de bon de ver que ja siguin irreversibles. Es poden
millorar, les gestions evidentment, fins i tot les planificacions
fetes sempre són millorables, nosaltres no fem plans energètics,
plans de recerca, plans d’innovació amb la seguretat que són
els únics possibles i els millors en un sentit absolut, sinó amb
una actitud sempre oberta. Però s’ha de planificar, s’han de
prendre compromisos, perquè, si no, no es fa res de res; primer
es planifica, després hi poses doblers i després ho gestiones.
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El tema de gasoducte, que m’ha comentat també, ja sap que
és una qüestió molt important, no per a mi, no per a la
conselleria, per als ciutadans, per al Govern i per als ciutadans,
és un tema molt i molt important; i pressupostàriament, tal
vegada, hi estic dedicant ara aquí avui massa temps, però no ho
vull deixar de comentar tampoc, perquè pressupostàriament és
una partida petita la que hi dedicarem a aquests, no sé quins
estudis, com he dit, que avui, o sí més o menys sé els estudis
que volen fer per veure si hem de comparar no sé com, si hem
de fer un mixt de gas i d’interconnexió elèctrica, si hem de posar
gas i ja ho veurem més endavant, si hem de posar
interconnexions elèctriques que no resolen i que, a més, no són
necessàries de forma immediata, etcètera. Tot això, embullam
troca i gastam doblers, aquesta és la realitat, però bé, és una
partida petita.

Gràcies, també pel comentari favorable d’aquesta campanya,
ha estat una campanya que la tenen pensada, dins la casa, la
tenim pensada durant molt i molt de temps; llavors, el final ha
estat molt ràpid perquè hi hem dedicat molt i molt de temps, i
perquè tiram dels instruments que té la pròpia conselleria,
instruments com el propi Parc Bit, que l’empram com a gestor de
vegades per poder fer aquestes activitats; evidentment, les
societats anònimes tenen un nivell d’agilitat que ens ha permès
això. Estam satisfets, estarem, cuidarem molt i molt dels
resultats i, com li he anunciat, a principis d’any, tot d’una que
puguem, traurem una segona convocatòria, diguem. Aprofit
aquí per a una altra vegada agrair a tot el sector privat que ha
participat, de forma interessada, evidentment, però amb aquesta
acció hem aconseguit dues coses: economia per a determinades
butxaques, economia per a l’ús d’un electrodomèstic que gasta
menys i que per tant la inversió, economia directa perquè ha
tengut un ajut per part del Govern, però sobretot estalvi
energètic. I mentalització, o sigui, saps perfectament que amb
5.000 electrodomèstics no has tengut una incidència
importantíssima damunt el consum energètic d’aquesta
comunitat, però el que sí va bé és l’efecte contagi, efecte
contagi que també hem tengut i anam tenint en renovables, això
està claríssim: a mesura que la gent pot veure que dues plaques
solars tèrmiques resolen doncs viatges de bombones de butà,
que en dos o tres exercicis estan amortitzades, amb els ajuts
que sumen entre tots, la conselleria, és a dir, el Govern balear,
l’ajuntament, etcètera.

I quasi li contest la darrera pregunta, aquest 1.100.000 euros
destinat a altres institucions són precisament aquestes
partides, nosaltres ho fem a través dels ajuntaments. Només hi
ha una partida ja de 721.000 euros, dedicada a solar tèrmica, que
ja hem iniciat, vàrem iniciar, l’any passat fèiem un comentari
que havíem fet una prova pilot a Ferreries, que això ha tengut
un èxit important, importantíssim, possiblement s’està
convertint en una ciutat o poble capdavantera en el número
d’instalAlacions de solar tèrmica arreu de l’Estat espanyol, no hi
ha cap dubte, no record el percentatge però ens podem acostar
ja en aquest moment al 30%. S’han fet de l’ordre de 140 noves
instalAlacions, si no ho record malament, l’any 2002.

Després, el que hem fet és aprofitar aquestes experiències
i hem fet ja una convocatòria pública i han tengut una resposta

positiva 23 pobles entre les tres illes. I per tant, anam per aquí;
enguany continuarem més i més.

En enllumenat públic també fem transferències, hi invertirem
enguany tres vegades del que hi invertirem l’any passat. Si bé
és ver que cada vegada l’esforç és més gros, perquè passes de
canviar la bombeta simplement a haver de millorar el que és la
farola, etcètera, però bé, s’hi han de dedicar pressuposts i per
això hi fem més. També amb dues conseqüències: per
l’ajuntament, és a dir, per als ciutadans en definitiva la butxaca,
tres, quatre anys d’amortització de la inversió; ara, quan has de
canviar la lluminària no basten tres o quatre anys, s’ha
d’amortitzar amb més anys, té menys resultats econòmics
immediats, però el que sí és segur és el resultat econòmic
d’estalvi energètic, d’eficiència energètica, amb tecnologies que
estan absolutament comprovades i que són bones i que ningú
discuteix, per dir-ho de qualque forma, fins que vegem
l’enllumenat públic des de l’avió el vespre en aquesta
comunitat que tot és d’aquest color, més aviat groc, i per tant
per aquí.

Inversió en el Parc Bit, Sr. Diputat, li dic 1.082.000 euros,
inversions reals, quatre accions concret es: un nou edifici,
començar, ja sap que començar un edifici vol dir una sèrie de
despeses, tal vegada començar-lo dins l’exercici, ens trobam,
segur que el Parc, així com ja té una oferta de la urbanització
acabada, de les telecomunicacions acabada, de l’energia
resolta, tot això pareix que de vegades és complicat i sobretot
amb un sistema autònom d’energia, etcètera, però ara hem de
menester més oferta de cara al futur, més oferta per a empreses
que vulguin llogar, no tothom comprarà una parcelAla, hi ha
empreses de menor grandària que volen començar,
emprenedors, etcètera, que, amb preus que estan dins la mitjana
del mercat, per tant volem començar el que nosaltres dins ca
nostra deim l’edifici de l’A18, que és el solar que hi ha devora
l’A17, que és el que vostès coneixen.

També part d’aquestes inversions van a la interconnexió per
a major eficàcia i aprofitament de les magnífiques instalAlacions
que té el parc en matèria energètica, la interconnexió amb la
Universitat de les Illes Balears. Per tant, aquí nosaltres hem fet
una aposta que me pareix que és aprofitar les inversions fetes,
aquesta és una inversió importantíssima. I per tant, jo crec que
si ho podem aprofitar, si li donam més seguretat a la Universitat
i a més té millor aprofitament, més hores de consum ja des d’un
principi; perquè clar aquestes són unes instalAlacions que, a
més, a part que es varen fer dins el disseny inicial, llavors es
varen reduir en la seva grandària de capacitat de producció, la
veritat és que la demanda interna encara no justifica molt
mantenir tot això. Per tant, el conveni estupend, magnífic amb
la Universitat, i aquí hi ha una inversió important, una inversió
que entre els dos exercicis pot pujar més de, en pessetes,
encara ho tenc en pessetes, més de 200 milions de pessetes, si
no vaig malament, accessos al parc, etcètera.

Vostè m’ha demanat una partida a la Fundació IBIT de
600.000 euros, això és part del programa INNOVAL 21.
Nosaltres, des de la conselleria, aprofitam la fundació, la seva
capacitat tecnològica i capacitat de disseny, però per transferir
i perquè gestionin coses que des de, escolti’m, aquesta direcció
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general que té un pressupost com el que he dit, és un
aclariment addicional que em pareix important, un pressupost
que és de 4.369.000 euros, té del capítol 1, 192.000 euros. Per
tant, capacitat de gestió de tots aquests programes, del propi
INNOVAL, la preparació fins i tot del que va ser el projecte
d’INNOVAL la vàrem fer a través de la Fundació IBIT, que és
una fundació sense ànim de lucre, que és una forma molt
directe, està gestionada en el sentit ample, té un director
general, però que està tutelada pel director general de recerca
i desenvolupament. I per tant, aquesta és l’explicació.

M’ha demanat qualque cosa i vaig acabant ràpidament...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Programa 541A.

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

Sí, això per programes no ho tenc, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Direcció General de Recerca i Desenvolupament;
transferències a...

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

A ajuntaments, m’ha dit?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

A ajuntaments, a empreses i associacions i famílies, el 111.

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

Ah!, hi ha transferències al Centre Superior
d’Investigacions Científiques, té a veure amb el tema..., sí, sí,
endavant.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE RECERCA,
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ (R+D+I)
(Enric Tortosa i Martorell):

Como muchas de estas acciones la mayoría se hacen por
convocatoria pública y puede presentarse cualquier instancia,
sea incluso un consell insular o sea la Universidad, sea un
organismo estatal, como el Consejo Oceanográfico, lo que se
hace es prever la apertura de partidas en cada uno de los
capítulos por si acaso. Y luego, al final, cuando la convocatoria
se resuelve se reestructuran las partidas según quien pide. Ese
es el mecanismo, es imposible prever anteriormente quitando
alguna cosa concreta, como lo que ha dicho (...) en un sitio está
marcado, el resto es imposible de preverlo antes de que si
hiciera la convocatoria.

Gracias.

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

Bé, idò, moltíssimes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Cristòfol Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, senyora diputada, senyors diputats.
Sr. Conseller, alts càrrecs, bon dia i ben trobats tots. Jo vull
començar demanant disculpes, en nom del meu grup , per
l’absència important d’un percentatge alt de diputats, un terç,
quasi un terç. Veig, Sr. Conseller, que n’hem de parlar nosaltres
tot sols i que açò, encara que no desperta la inquietud dels
mitjans de comunicació d’altres conselleries, jo li vull reconèixer
aquí la importància que tenen les matèries i la majoria de les
actuacions que estan assignades a la conselleria. No vull dir
amb açò, crec que ho he parlat en altres ocasions, que
comparteixi l’estructura de Govern, que no és objecte d’aquest
debat ni d’aquesta qüestió, però que vull deixar una vegada
més remarcat; és a dir, en aquella presentació que vostè ha fet
de capítols i percentatges, jo li vull recordar el que me mir cada
any d’aquesta i d’altres conselleries, del 100% del seu
pressupost quasi bé un 50% és despesa corrent, personal i
capítol 2, més d’un 48%, Sr. Conseller, ho sumi, ho divideixi, li
sortirà més d’un 48%.

Una altra, aproximadament, una altra quarta part són
transferències: transferències corrents o transferències de
capital, i només un 25% aproximadament, números rodons,
números gruixuts, és d’inversions reals. Per tant, açò no és un
tema per discutir, és un tema per expressar la justificació d’una
concepció de l’administració i l’organització administrativa al
servei dels ciutadans per crear béns i donar serveis que no es
correspon amb la que ara tenim. I ja no seguiré més amb aquest
camí, perquè només era justificar i expressar una mica una
postura que ja he fet en altres ocasions.

També, com a qüestió general de l’entrada, li vull dir que
l’any passat, vostè ha començat parlant de l’any passat, jo no
sé si va ser més llarg o més curt, l’any passat me va despistar
perquè els pressuposts, a part de venir a l’organització
d’objectius i programes, i sobretot venien, per primera vegada,
en euros, i vostè els va explicar, supòs que se’n recorda, en
pessetes, la qual cosa me va fer difícil el seguiment. Enguany
també se’m fa difícil, encara que ho ha explicat en euros, sí,
perquè vostè segueix supòs, i després no hi fa referència, el
número de programa o el número d’acció que té en els
pressuposts. I miri, jo li recoman que vostè, quan tengui la
còpia escrita de la seva intervenció, al final, per no anar a altres
bandes, es miri el paràgraf que fa referència al programa
d’innovació tecnològica, i el darrer que ha comentat o quasi el
darrer, per exemple, sobre introducció de noves tecnologies del
sector turístic, en especial referència a hostaleria, l’objectiu és
donar suport als sectors hotelers, principalment PIME, i vostè
veurà que ha estat literal enguany respecte de l’any passat.
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Què vull dir amb açò? Que jo li agrairia, no sé si l’any que ve li
tocarà, perquè l’any que ve serà una altra legislatura i un altre
any, però que siguin per favor més fàcil per a nosaltres fer el
seguiment, encara que siguem pocs aquí, de les seves
propostes més pròximes a la documentació escrita que envia el
Govern al Parlament.

Una observació també general, que és que, jo crec que sí
que vostè s’esforça a explicar els projectes i les accions i
l’aplicació econòmica global de les actuacions, i en aquest
sentit jo li vull dir que no tenc cap crítica. És a dir que les altres
observacions són per intentar millorar la comunicació i
l’enteniment entre el Govern i els diputats, en aquest cas, que
hem de fer el seguiment i la crítica, i no pretén cap altra
significació amb aquesta qüestió.

I ja pas a entrar en matèria. En relació, vostè ha començat
per la Secretaria General Tècnica, en relació als canvis jo havia
entès que les partides que deriven de la mal nomenada, i veig
que ho posen per escrit, ecotaxa, crec que mal nomenada,
perquè açò és una cosa que no sé per què es recull en els
pressuposts amb aquest nom, no té res a veure amb la realitat
legal existent; però bé, aquesta partida nova, aquest programa
nou que vostè té, jo havia entès, tal vegada ho he entès
malament, que s’aplicava al centre de cost 2200, és a dir, a la
Secretaria General Tècnica, per fer una transferència al Parc Bit.
Si és així, o sigui si 633.000 euros, que tenen l’origen en el fons,
o el destí, millor dit, en el fons de rehabilitació d’espais
turístics, passaven per la Secretaria General Tècnica i era des
d’aquest programa que es transferia, o des d’aquest centre que
es transferia al Parc Bit. He entès, per una altra banda, que
vostè ha explicat que qui ho gestionarà és la Direcció General
d’Energia, m’agradaria un aclariment, si és que tenc jo confusió
o és que no he entès bé el que he llegit en relació amb açò.

Bé, hi ha un increment general del 15% de despesa de
personal, almanco l’assignat directament a la Secretaria General
Tècnica. Jo no veig que aquest increment de personal estigui
directament relacionat amb l’explicació que vostè ha donat de
les necessitats per la transferència en matèria de sanitat o salut.
Crec que mereix una explicació, si és cert aquest increment, que
jo crec que ho és, són més de 100.000 euros més, damunt el que
hi havia l’any. A veure quina és l’explicació.

Bé, l’altre no té major importància, només la diferència de
transferència de quasi 3.000 euros més enguany al Parc Bit que,
després, quan parlem del pressupost, ja ho analitzarem.

A la direcció general, al programa 713B, la Direcció General
d’Energia, hi ha un increment important que sí que l’ha explicat,
de transferències de capital, que jo diria que es manté el mateix
pressupost dins la direcció general; el que fan realment és el
que es baixa d’inversions reals pareix que es posi a la
transferència de capital, supòs que per incrementar aquestes
actuacions que vostè ha explicat. Que, per cert, i sigui dit de
passada, açò fa molts d’anys que es fa, jo no sé si amb
aquestes quanties o inferiors, però els programes d’ajudes a
compra per aparells eficients o per estalvi o aquestes coses, me
sembla que és una cosa tradicional, que està molt bé que
s’incrementin i que es mantenguin i que es millorin. Però vull dir

que en aquest Govern jo crec que açò és una cosa que ve
d’anys enrera, almanco jo record amb el director general actual
haver fet campanyes d’aquest tipus i de conscienciació.

Es tracta idò de veure les previsions d’aquest increment que
hi ha de 500.000 euros més per transferir a empreses públiques
i a ens de la pròpia comunitat autònoma; o 700.000 més, perquè
passa de 300.000 a 1.100.000 a corporacions locals. A veure
quines previsions hi ha o si és un posar a disposició per
convocar.

En matèria d’energia no he de passar per alt els comentaris,
en aquesta sessió i a altres sessions que, repetidament, fan com
una espècie d’alAlusió. Miri, el Grup Parlamentari Popular té una
postura discrepant respecte del Pla energètic de les Illes
Balears, que és l’instrument que correspon aprovar al Govern
d’aquestes illes, i quan vostè vulgui, no en aquesta
compareixença naturalment, però quan vostè vulgui; si vol, li
deman, si és que vostè ara me respon i me diu: demanau-la i la
tenim, o vostè la demana a iniciativa pròpia, podem discutir del
contingut del Pla energètic, que és el que correspon; si té
competències el Govern per regular el que hi ha regulat, si açò
comporta una estrangulació de qualsevol conseqüència que
puguin dur els estudis. És a dir, crec que la qüestió entre el
Govern i l’oposició és el Pla energètic de les Illes Balears. Les
altres qüestions entre el Govern o la comunitat autònoma i
l’Estat segurament són altres qüestions; per tant jo aquí he de
parlar d’allò que me correspon en relació al Govern.

Vull, no obstant açò, i relacionat amb els pressuposts, que
almanco digui qualque cosa de l’abastament energètic de gas
a Menorca, jo no he sentit que hagi dit ni una sola paraula. He
llegit pels mitjans de comunicació que havien presentat quatre
projectes; he sentit explicar que els projectes aquests són
inviables econòmicament, que, per tant, necessiten de
subvenció o de subsidi o d’ajudes; que, a una de les
comissions, l’única crec que jo he assistit a Madrid, vostès
demanaven el suport de l’Estat. I que en aquest moment he
llegit a Menorca que vostès van prometre, el Govern, al Consell
Insular de Menorca, de fer-se’n càrrec. Si és així, si està en els
pressuposts, si s’ha de posar en marxa, jo li deman, Sr.
Conseller, que ho confirmi o me corregeixi o ho esmenti o digui
el que hi ha de ser.

A continuació, crec que ha parlat del programa 521A,
d’ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, crec que és així. Bé, aquest té, si no ho he
mirat malament, un increment de 167.000 euros; jo el que
demanaria -just un segon, perquè açò ho tenc apuntat en
aquest altre document-, sí, vostè l’any passat va parlar que, bé,
era al pressupost de l’any passat, enguany no l’he sentit, tal
vegada m’ha passat perquè tal vegada m’he distret a qualque
moment anotant altres coses que tenia en el cap, però no l’he
sentit parlar del Pla director sectorial de telecomunicacions, no
sé si ho ha explicat i quina és la situació i quines són les
previsions pressupostàries i quin és el pla.

Hi ha també, es manté, les previsions d’estendre la
cobertura de les televisions públiques. M’agradaria que
concretés aquesta qüestió.
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L’any passat, ara estic al document de la transcripció literal
de les manifestacions de l’any passat, quan parlava del pas
l’any 99 al 2002, al 2001, dels usuaris de l’administració
autonòmica en matèria de xarxa de comunicacions parlava
també de 1.500, enguany ha dit les desenes i les unitats, dels
3.000 i qualque cosa; jo m’imagín que entre el que va dir l’any
passat, que eren 3.000 i busques, està així literalment, i el que ha
dit enguany, 3.000 i qualque cosa, qualque increment hi deu
haver hagut. Jo supòs que ha estat un error quan ens ha dit
que açò no havia crescut, bé, les xifres són les mateixes que
l’any passat. De totes maneres sí que m’importa en aquesta
matèria, Sr. Conseller, aquesta estesa i millora de la xarxa de
comunicacions, veu i dades del Govern, quant a usuaris, quin
objectiu té. Quin objectiu té el Govern amb aquest pressupost
per a l’any 2003? Saben els funcionaris, saben les institucions,
per tant, quin és l’objectiu.

Manteniment i desenvolupament. Aquí de la infraestructura
telemàtica, açò ja és del 521B, ha desaparegut, hi havia un
capítol 4, de 204.000 euros, crec recordar, que no sé, no he
recordat a què es destinaven, però sí que he anotat que no hi
ha aquesta previsió per a aquests pressuposts i per tant, a títol
anecdòtic encara que sigui, m’agradaria saber quin és el motiu.

Quant a la baixada d’inversió nova associada al
funcionament operatiu dels serveis, quina és la motivació? Hi
ha una baixada important de més 320.000 euros en aquesta
partida, en inversió real, i per tant, si és que tot allò nou ara ho
faran a través d’empresa pública, i per tant, a veure.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President. Ràpidament, en relació a recerca i
desenvolupament tecnològic la importància del capítol 7 amb
l’increment, no la criticaré, a l’inrevés, la lloaré, és a dir, per tant,
aquest milió més d’euros, dels quals sembla que 700.000 van a
beques, no? En aquest programa, si no estic equivocat i ho he
entès bé i ho he mirat bé, en aquest programa 541A, que és de
recerca i desenvolupament tecnològic, hi ha 1 milió d’euros més
que l’any passat, és així. I entenc que hi ha 700.000 euros, si ho
he comprès bé, que es destinen a beques. Molt bé, m’explicarà
la diferència o l’increment?

Les inversions reals d’innovació tecnològica, capítol 6, del
programa 542A; no ho he agafat o no ho he comprès, sí que
m’agradaria que me detallés aquests prop de 900.000 euros, és
a dir, 120.000 més que l’any passat, a què es destinaran?

Bé, com que el President me tornarà a cridar prest l’atenció,
m’aturaré aquí amb les preguntes i he de fer necessàriament un
parell de qüestions en relació a les empreses.

Del Parc Bit m’agradaria sentir una explicació, és a dir, el
Parc Bit puja en el capítol 1, de personal, un 42% que, si no ho
he mirat malament, són dos tècnics superiors nous, un parell
d’oficials de manteniment i tres jardiners. Me deman si pensa el

Govern que açò serà la pauta del comportament del Parc Bit, és
a dir, incrementar amb una plantilla cada vegada que creixi i per
tant incrementar aquest capítol 1, i quins objectius o quines
previsions, és a dir, açò a què respon.

L’increment també de despesa corrent, d’un 33%, hem
passat de no arribava a 700.000 euros a 2.200.000 i busques,
també li demanaria que se justifiqui.

Això dels interessos, home, jo no som massa partidari de
l’endeutament de les empreses públiques, però comprenc que
si estan endeutades han de pagar els interessos, per tant que
aquests siguin baixos i s’estiguin negociant a la baixa està bé.

I sobretot m’agradaria, ja que vostè hi ha fet referència, és
la cogeneració. La cogeneració és interessant des del punt de
vista que s’arribi al 30%, no li he de menester explicar perquè
vostè té professionals magnífics que tenen coneixements molts
millors que els meus en aquests aspectes tècnics, jo vull saber
on som. Vull saber el Parc Bit on som en relació a aquest
percentatge; la incidència que açò pugui tenir en relació amb la
Universitat; què suposa a la Universitat per açò i una mica la
visió global dels costs. És a dir, el que no podem és, entenc,
condicionar subministres a altres ens o intentar de qualque
manera per fer l’objectiu del Parc Bit, que és ser innovador, jo
no li diré una urbanització, però el que sigui, un centre
tecnològic, residencial o no residencial, el que sigui, que en
matèria d’energia, en matèria d’aigua, en matèria de residus, açò
està recollit, ho record molt bé, a les prescripcions de
l’avaluació d’impacte ambiental i als projectes inicials, ha de ser
pioner i extrapolable, doncs es limiti a ser un centre d’una
despesa disparada.

Parlaria més d’açò, jo també esper que hi hagi qualque dia
l’oportunitat que vostè comparegui i ens digui, a part
d’aquestes setmanes o manifestacions o jornades de
coneixement, ens expliqui una mica més les interioritats i amb
una compareixença puguem parlar millor d’açò.

Finalment, Sr. President, i ara ja acab, hi ha el tema de
BITEL. BITEL es presenta aquí per primera vegada a mitja
pàgina curta de memòria. Jo no entraré a fer una qüestió ara
dels pressuposts, no hi ha una comparació d’on venim, no hi
ha una definició de què hem de fer i on anam, per tant, jo li
donaré, per allò que in dubio pro reo i a més sempre hem de
demostrar; home!, han vengut amb els papers, va, Sr. Conseller,
la primera vegada que ve, tot el que ha passat en aques ta
empresa i que dugui els pocs papers que du, jo, com a mínim li
he de fer una crítica d’açò, del contingut, no entraré a fons.
Però aquí sí que li deman, i que me respongui, si farà vostè una
compareixença, si presentarà documentació del que ha
significat, han fet reducció de capital, han fet tota una sèrie de
qüestions; vostè té tot el temps a jo me’l poden cridar. No vull
allargar aquesta compareixença...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, 45 segons i li tall el micro.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, me bastaran 45 segons. Vull, Sr. President,
Sr. Conseller, que me digui vostè si té una altra compareixença
o li he de demanar, i durà per a aquesta empresa la
documentació i les accions que ha de fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula. Sí, però jo li record que tenen deu minuts.

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

Molt bé, ho intentaré, són tantes i tantes qüestions no, Sr.
Huguet?

EL SR. PRESIDENT:

Sempre serem una mica magnànims.

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

Val, moltes gràcies, són moltes qüestions i per tant, llavors
hi ha un segon torn i tal vegada hi ha qualque, no sé si ha un
segon torn, no ho sé, cinc minut s després. Me’n record de
l’any passat.

Bé, gràcies per les seves paraules a la introducció, a mi me
pareix molt bé, lògicament vostè té el dret i l’obligació de
demanar tot el que jo no m’he explicat bé, però li agraesc el seu
to, li agraesc que confirmi i ens digui de forma clara i rotunda
que aquestes matèries són d’importància. Una altra cosa és com
està organitzat el Govern, doncs el Govern està organitzat com
està i per tant no hi dedicarem molt de temps. Primeres
qüestions que m’ha dit, alguna pot ser que me deixi amb
aquesta primera, primeres qüestions que me diu: 48% de
despeses corrents, en línies generals, me pareix un poc
exagerat; dels 20 milions, el que són capítols 1, 2 i 4, si no ho
record malament, són 8 milions d’euros i els altres són 12
milions i qualque cosa més, aquesta és la proporció. Per tant,
això seria la proporció del 48%, me pareix exagerat, però una
explicació important, enguany hem pegat un bot importantíssim
a capítol 1 i 2 per dues qüestions, i crec que amb això li contest
a alguna de les seves preocupacions en el tema de personal.

El que és la incidència del tema de la transferència sanitària
en personal, en aquests pressuposts és de l’ordre de 500.000
euros, si no ho record malament, aproximadament, parl de
memòria. Faig la traducció perquè encara quan vàrem fer els
primers, me passa igual que a vostè, tots a una època varen fer
les primeres estimacions o el director general va fer les primeres
estimacions en pessetes i he de fer l’esforç, record una cosa així
com 85 milions de pessetes, per tant una xifra aproximada. Una
explicació que crec que s’ha de tenir en compte, vull dir que
això és un any excepcional en aquest sentit. I a més, li diré que

està en el pressupost, no estan ocupades aquestes places
encara, i per tant crec que és important tenir-ho en compte.

Capítol 2, importantíssim, hi ha pràcticament 1 milió d’euros
de nou increment de despesa, també per al tema de les
transferències sanitàries, per a manteniment, per això capítol 2.
Vostè sap que aquestes màquines, si m’ho permet dir en un
llenguatge d’això, les hem de mantenir i això ha de funcionar
perfectament, faltaria més.

La definició que m’ha fet és una definició que pot ser que
l’hagi emprat, ara pas a innovació, m’ha fet una definició del
sector hoteler, diu que he repetit la mateixa definició dins un
dels programes. Escolti, això és part d’INNOVAL 21, l’any
passat hi estàvem fent feina, per tant no té més importància; i
li agraesc també, en aquest punt de la seva intervenció que me
reconegui, que ens reconegui, perquè hi fem feina, diguem-ne
que amb tot el sentit, sabent que hem de venir aquí a donar
moltes explicacions i per tant li agraesc que me reconegui
l’esforç a donar tot tipus d’explicacions, a pesar que tal vegada
ho explic d’una forma que a vostè no acab d’arribar, però jo
venc aquí amb un detall, jo crec que exhaustiu de cada una de
les accions, de cada una de les direccions generals.

Els 633.000 euros que al final estan dins el pressupost del
Parc Bit, són energies renovables, són accions concretes
recollides dins l’ecotaxa, que gestionarà el Parc Bit, però estan
dins la línia del que és políticament l’àrea de la direcció general,
res més que això. Una cosa tan simple com això, no té altra
explicació, ja he dit que en algunes coses empram les nostres
societats i la fundació per gestionar algunes de les coses, no té
més complicació, això no és una transferència que surt de
l’ecotaxa i que acaba de finançar, què vol que li digui, quan
estan totes les pessetes mesclades, tots els euros mesclats, això
no acabarà finançant no sé què de la infraestructura o
d’activitats d’explotació del propi parc, és simplement un
organisme de gestió.

El milió de transferència a altres organismes, d’euros, si no
ho record malament, i si no ho record malament tal vegada
vostè estava preparant la seva intervenció, és la mateixa
resposta, si no ho he entès malament, que al Sr. Crespí, són els
temes de renovables, dels quals, del milió d’euros, n’hi ha
721.000 en solar tèrmica que gestionaran els ajuntaments,
enguany 23 ajuntaments; l’any que ve, doncs com més millor,
i ja sap que estic convençut que aquesta és una partida que
s’haurà d’anar incrementant. Tots els consellers segur que
demanam més dotació econòmica, perquè a mesura que
tenguem i que tenim el rodatge per fer coses, doncs som
capaços per arribar a fer més polítiques en aquest sentit i en
qualsevol altre. Els princip is són molt més durs, has de
començar i per tant ara tenim.

Una frase: no és el moment, jo he fet una menció perquè en
el pressupost tenim unes despeses pel que sigui necessari, per
a nous estudis, etcètera, d’acord. Però la conseqüència d’això
és que nosaltres no estam dins el Pla estatal, això és la realitat;
estic parlant de solucions energètiques que necessita aquesta
comunitat i en això supòs que vostè i jo hi estam d’acord, en
aquest aspecte. La conseqüència de tot això, vuits o nous o
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cartes que no lliguen, el que vostè vulgui, la conseqüència, que
aquesta comunitat ha fet els deures, aquesta comunitat s’ha
presentat amb molta d’informació en el seu moment processal
oportú, que no l’hem augmentat nosaltres, amb les
competències que tenim i hem presentat al ministeri tot el que
ens han demanat i més; perquè altres comunitats, precisament
pel temps que tenien, doncs l’únic que han fet és una memòria
descriptiva tal vegada de les necessitats d’infraestructures
bàsiques en matèria de transport elèctric i infraestructures
viacístiques, siguin altres tipus de solucions, i nosaltres en
presentam molta. La conclusió: nosaltres no hi som, hem de
continuar estudiant, no aniré molt més enfora.

Menorca, me pareix perfecte que me faci la pregunta, però
clar, nosaltres tendrem partida pressupostària el 2004, perquè
el 2003 la solució del gas natural per a Menorca no serà
operativa i per tant el que nosaltres hem estudiat és
subvencionar, per així dir-ho, complementar, fer-ho possible
perquè Menorca tengui gas natural. En funció de què? Del que
teòricament per a nosaltres ho fa inviable, que és la distància i
el cost del transport del metre cúbic, de la tèrmia, el que li
vulgui dir, i que havíem valorat de l’ordre de 0,9 cèntims d’euro
per metre cúbic transportat. Això, per tant, no necessita partida
p ressupostària el 2003 perquè fins al 2004 no seria operatiu, si
tenim èxit, com és el que volem i estic convençut que vostè
també.

Beques. Del milió d’euros, si no ho he entès malament, no
és que n’hi hagi 700.000, això de l’increment, l’any passat ja
n’hi havia que dedicàvem; hem passat, 10, 20, 30, l’any passat
eren 35 becaris, l’any que ve seran 50. No sé si contest la seva,
supòs que sí, pareix. Euros? 700.000. Ara, el número de
persones afectades: l’any 2002, 35; l’any 2003, 50; 5 de Ramón
i Cajal que té en el principi una incidència molt petita, però que,
a més, haurem d’anar incrementant perquè el programa és així,
en el principi paga més el Ministeri de Ciència i Tecnologia i
després la comunitat que ho ha subscrit. En el tema de les
beques nostres, no és així: ho pagam tot des del propi Govern,
pagam el 100%, per tant incrementam. O sigui que l’increment
no se’n va per a beques, sinó que, hi ha una part d’increment
a beques, l’any passat ja hi havia una part important. Per tant,
s’ha d’anar desenvolupant.

6 empleats més, me demana si això serà la política. Li puc
assegurar que nosaltres no tenim una política d’anar fent allà
una enorme, sinó que ens anam adaptam, estic parlant del Parc
Bit, a les necessitats reals. El Parc, com és natural, fins ara ha
estat en obres; comprendrà que necessita d’una atenció i d’una
explotació; necessita d’un personal, que pensam, des de la
pròpia direcció, des del consell d’administració, que és
necessari, són sis persones més, una d’elles té a veure amb les
antenes tecnològiques; una altra, les antenes tecnològiques he
descrit; una altra tendrà a veure, i serà personal del Parc Bit,
amb la comercialització pròpia del Par Bit; tres que estaran a
manteniment, tres o quatre a manteniment i a jardineria, etcètera.
I això ho junt amb la pregunta que me fa, és a dir, vostès
continuen tenint moltes despeses corrents en el Parc Bit i és
que en els principis són molt més durs; a mesura que tenim
aquesta urbanització feta, hem de mantenir seguretats, hem de
mantenir enllumenat públic, etcètera; això anirà canviant amb el

temps, quan el gran propietari, com és ara; ara qui és el primer
propietari de tot això?, la societat pública i té el percentatge de
repercussió d’aquestes despeses molt superior a les empreses
que hi estan instalAlades. A mesura que hi ha aquest parc, com
vostè sap, que hi ha una coincidència jo crec que ample de tots
els que n’entenen de les opinions que he sentit aquests darrers
dies, es vagi consolidant, ja té una certa consolidació. Per tant,
aquestes transferències que ara són per equilibrar el compte. En
definitiva, la transferència de despeses corrents què fa?
Equilibrar el compte per no acudir a l’endeutament o a d’altres
coses, que l’endeutament ha estat aplicat únicament i
exclusivament a actius fixos de la societat. Amb els 3.500
milions de pessetes, més les inversions que històricament, des
del primer dia que es va constituir la societat l’any 97, en total
s’han fet unes inversions de l’ordre de 7.000 milions de
pessetes, si no ho record malament.

Ja me coneix, quan vulgui parlam de BITEL; me pareix
perfecte que me tregui la reducció de capital. És que el que feim,
hem passat, en pessetes, com el capital va ser constituït amb
pessetes, hem passat de 400 milions de pessetes a 250, si no ho
record malament, ho podria traduir a euros, hem fet una
reducció d’1 milió d’euros aproximadament, això seria.
Conseqüència de l’acumulació d’anys i anys que aquesta
societat ha anat perdent doblers, des de l’any 94 que es va
constituir fins l’any 2001 aquesta societat ha costat doblers a
la pròpia societat. I per tant, com a conseqüència d’una sèrie de
temes desgraciats; jo aquí avui, si li pareix, no entram més, no
mirem enrera una sèrie de temes desgraciats, de ficar-se en uns
actius, en inversions d’accions de projectes que jo crec que
poc tenien a veure amb la pròpia societat, amb un crèdit en
material, si no ho record malament, que ha resultat fallit i que
ens ha hagut d’adjudicar per un preu determinat. I tot això ens
ha dut a una situació que legalment teníem l’obligació legal de
dur el capital social, com vostè coneix, havent d’assumir
aquestes pèrdues acumulades, ho diu la llei; després de no sé
quants d’exercicis resulta que s’ha de fer el que s’ha de fer i fer-
ho públicament. I això és el que hem fet, no hem fet res més
estrany, sinó actuar amb molt de rigor des del consell
d’administració; seguir els consells que en matèria
jurídicomercantil ens recomanen els nostres equips jurídics, que
són els que dominen aquesta qüestió i res més. I per tant,
aquesta serà una societat que serà un instrument, i el seu futur
es pot anar reconvertint, evidentment.

Li he de dir, la memòria me diu que és molt curta, però la
filosofia supòs que la veu, això és un instrument necessari per
desenvolupar una sèrie de polítiques i una empresa pública.
Avui encara només té el 51%, la comunitat autònoma, ja veurem
com acabarà aquesta participació. Estam sortint, com vostè sap,
i si ho ha llegit a la memòria, estam sortint evidentment del
mercat de particulars o del mercat de la competència perquè no
és el nostre objectiu i l’estam potenciant en aquest sentit. Dos
objectius principals: que estigui equilibrada financerament i, per
una altra banda, que serveixi d’instrument.

Qualque cosa m’he deixat del que m’ha demanat. El número
d’usuaris, segur que del que hem preparat i del que els meus
colAlaboradors m’han preparat, la xifra que li he donat és la que
deu correspondre a la darrera vegada que s’ha mirat, el número
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d’usuaris. Jo he fet una comparació, no per dir que enguany, a
més, no sé què especialment, sinó que aquesta direcció general,
llevat d’enguany, que hem fet un esforç econòmic induït, en el
sentit d’un increment important, capítol 1 i capítol 2 que hem
comentat amb el tema de la sanitat, aquesta és una direcció
general que es manté bàsicament amb els mateixos pressuposts
des de fa tres exercicis. I per una altra banda, la realitat, per tant
aquí, si vol li diré un fracàs meu de no aconseguir més
finançament per a aquesta qüestió, li puc acceptar així; però, per
una altra banda, des del 99, dic del 99, no me n’he anat més
enfora, únicament dins el que és aquesta legislatura, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li he de demanar que vagi acabant.

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

Estic acabant. Li dic que dins aquesta legislatura hi ha una
sèrie, s’ha duplicat el número de centres connectats, s’ha
duplicat, s’ha triplicat dins la legislatura el número d’usuaris.
Res més, amb això no vull dir res en especial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, només una precisió, ni tan sols, gràcies President, no
serà ni rèplica. Només serà una precisió, perquè és hora d’anar
a dinar supòs. Jo crec, Sr. Conseller, que, o bé mitjançant
solAlicitud de compareixença o bé mitjançant preguntes serà
interessant aprofundir en alguns dels aspectes que no han
quedat, per falta de temps, prou explicats aquí, encara que sigui
després d’aprovar els pressuposts, i parlar sobretot de les dues
empreses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

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

Moltes gràcies, però jo crec que podem donar per acabada
la sessió, president, per part meva.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Doncs, conclòs el debat, només me queda agrair al
Sr. Conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen la seva
presència aquí entre nosaltres.

I acabat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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