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debat núm. 18. Debat de totalitat de la secció 20, Conselleria
d'Agricultura i Pesca. Hi ha una esmena a la totalitat, la 4426. Té
la paraula el Sr. Font del Grup Parlamentari Popular, per
defensar-la.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
membres del Govern, conseller d'Agricultura. El Partit Popular
ha presentat una esmena a la globalitat de la secció 20 perquè
entenem que aquests pressuposts no reflecteixen la realitat o les
necessitats que ha de menester el sector. Creim que el grup de
diputats i diputades del Partit Popular durant aquests darrers tres
mesos i mig, hem anat dient al conseller, la qual cosa don a
aquest govern i a aquests grups que donen suport a aquest
govern, el que pensàvem del món de l'agricultura, ramaderia i
pesca a les Illes Balears. Veient que tots estam d'acord que el
sector és un sector estratègic i vital, després resulta que quan es
veuen els pressuposts, no es veu que sigui estratègic i vital, al
revés, fins i tot diríem que aqueixa estratègia per salvar el sector
o aqueixa estratègia de cara a un futur d'aquest sector dins una
societat com la nostra, no reflecteix amb apostes clares, perquè
aquell que pateix realment pugui sortir endavant.

Nosaltres creim fins i tot que aquesta conselleria, aquesta
secció, no ha sabut, i ja ho vàrem dir a la compareixença darrera
del conseller, no ha aconseguit els doblers necessaris del
conseller d'Hisenda, el conseller d'Agricultura, ho repetesc, crec
que hi ha hagut conselleries que han estat molt més afortunades
que la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, sabent,
d'entrada, lògicament, que els fons de l'objectiu 2 quan arribin
s'inclouran, això sí que ho reconec, ho va dir el conseller, i d'aquí
que, molta part d'aquest sector estigui intranquil. Aquests
pressuposts, per a nosaltres, dins el món de l'agricultura,
ramaderia i pesca, són uns pressuposts coixos, uns pressuposts
sense ambició i que sembla que els governants no hi volen posar
remei. I sabem que és difícil, s'ha de dir, i els hem ofert moltes
vegades la nostra col•laboració, que quedi clar.

Hi ha, dins aquest pressupost, mancances que jo no repetiré
els debats que hi ha hagut anteriorment, no d'aquest ple, sinó de
propostes que ha anat presentant el grup, de diputats i diputades
del Partit Popular, però es demostra, no hi ha voluntat, en cap
moment, d'apropar l'administració als ciutadans, bé sigui ja pel
fet de fer desaparèixer l'Agència de Desenvolupament Rural, o
bé sigui ja per no tenir en compte en aquests pressuposts, la
incorporació de nous crèdits, sobretot en capítol 1, perquè les
agències comarcals, realment, puguin tenir més personal, ja que
vostès són aquells que diuen que no és necessària l'Agència de
Desenvolupament Rural, però sí que ho faran a través de les
agències comarcals, no es veu reflectida aquesta atenció al
ciutadà, que vostès l'altre dia aquí varen fer renou, i que farien,
sobre aquest pressupost amb més doblers perquè realment hi
pugui haver tècnics o administratius o auxiliars administratius,
perquè realment puguin tramitar les ajudes que puguin demanar
els pagesos, les pageses, els ramaders i els pescadors.

Veim també en aquest pressupost, i per això ens hi hem
d'oposar amb aquesta esmena a la globalitat, falten doblers dins
el món del camp de la investigació, sembla mentida que ho digui
jo. Un tema de ..., sí, sembla mentida que ho digui jo. En tema de

malalties de les plantes, en tema de regadius, en tema
d'informatització, hi ha unes petites passes, però vostès,
l'únic que fan al final és continuar el que estava començat,
i el que estava començat l'any 98 i l'any 99, en aquest sentit,
eren fases experimentals, petites, però que han anat donant
els seus resultats, i que era el moment, ja, d'injectar doblers
de bon de veres perquè o agafam aquest tren o el món rural
patirà. Creim que falten ajudes, i per això, després, si de cas,
en el debat de les esmenes que encara queden vives en
podrem parlar, per a promoció de productes autòctons i per
als consells reguladors de denominacions d'origen. 

Creim, i jo, Sr. Conseller, em demanava fa una estona si
l'havia de felicitar o no, però jo el felicitaré, en el tema de
l'acord arribat amb els ramaders, maldament, els Diaris de
Sessions són tremends, tremends, jo deia una dia, vostè deia
que jo havia dit que no hi havia solució, "l'única solució són
les ajudes directes", són paraules seves, que vostè em deia,
i que si no, és impossible, i vostè em deia: "nosaltres no ho
creim". I vostè ho ha hagut de creure. Li assegur que no
faríem el mateix, és a dir, hipotecar fins i tot el futur de les
finances de l'agricultura per un sol sector minoritari en el
cas de Mallorca.

Jo crec, Sr. Conseller, que ha d'entendre, amb tot això,
que nosaltres l'únic que li dèiem en el mes de setembre,
d'octubre, de novembre, de desembre, no era per tirar-li un
sector damunt ni molt manco, Sr. Conseller, la nostra
responsabilitat és molt més grossa de la que vostès pels
diaris, sense voler, va anar dient. És a dir, la responsabilitat
nostra passa per conèixer un poc la realitat, saber que vostè
té una tasca molt difícil, que el sector de la ramaderia és
complicadíssim, que el futur és difícil, però que la necessitat
de ficar-hi doblers era bàsica. Vostè em contestarà que
després d'aquests 425, 400, 390, 450 milions de pessetes,
vostè vol tirar endavant amb un pla que garanteixi el futur,
vostè seguirà el document del Picab, i li ho dic avui,
maldament em digui després que no, perquè són coses,
tantes n'entren, tantes en surten, i si és estratègic i vital,
senyors de la majoria, no els ha de saber greu, això són
pagaments compensatoris, no són doblers tirats, no són
doblers perquè faci fallida la comunitat autònoma, són
doblers per mantenir un entorn, per mantenir una societat
rural que és les nostres senyes d'identitat, i això li dèiem el
setembre, el novembre i el desembre.

De totes formes, el felicit, però crec que vostès tenen
l'oportunitat, avui, quan hagin d'aprovar aquestes esmenes,
d'aprovar unes esmenes, maldament sigui rebaixant els
doblers, per al sector lleter, perquè el conseller ens deia que
tenia 800 milions de pessetes per a tots els sectors, i
efectivament n'hi ha 800 o 822 o 825, si resulta que 400 o
425, ja veurem les xifres, i sobretot ho sabrem més cert el
mes d'abril o el mes de maig, com molt bé deia el conseller
ahir, i això ja puja 425 milions de pessetes, ens queden uns
300 i busques de milions per a tots els altres sectors, que era
el que denunciava el mateix conseller, que si feia això, no
li quedarien doblers per als altres. Jo no dic que vostès
agafin els 300 milions de l'esmena que nosaltres presentam
per a aquest tema, els 300 milions que hi ha per a tot el
sector de les Illes Balears, en tot cas, agafin-ne 100, 150
milions de pessetes perquè després, tanmateix els hauran de
posar.

Jo crec que no hi ha una aposta de bon de ver en aquests
pressuposts i, per això, aquesta esmena a la totalitat,
decidida, d'un tema que coincidim, Sr. Conseller, i sap que
coincidim, que és l'aporta clar cap a una agricultura
integrada, el greu problema que tenim, conscient ja l'altre
conseller, conscient aquest conseller, perquè jo ho sé, és
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necessari ficar-hi doblers, que realment els pagesos i a través del
que hem presentat, puguin veure que som capaços de produir,
amb menys nitrats, amb menys fitosanitaris, la qual cosa ens du
menys contaminació dels aqüífers, recollida d'embalatges,
recollida de bidons, recollida de restes de botelles químiques, i
si la conselleria no fa una experiència pilot en aquest sentit, amb
doblers, per això hi ha una esmena d'uns 20 milions de pessetes,
els altres no s'hi sumen, al món del camp, de vegades, no queda
més remei que fer qualque cosa que es vegi, que es pugui palpar,
que es vegin uns resultats per canviar. Jo els podria parlar d'això,
de canvis importants i de revolucions molt grosses dins el món
de l'agricultura que passen perquè l'administració estiri, i dins el
tema de la producció de l'agricultura integrada, jo crec que vostès
no han fet l'aporta que tocava i han trobat coses començades. 

Creim que queden coixes les ajudes a les confraries de
pescadors.

En temes de noves tecnologies, jo crec que seran insuficients
els doblers que hi ha, per això, hi ha tota una sèrie d'esmenes que
són necessàries, que després, si de cas, en podrem parlar, que
tenen a veure amb tema de regadius, nous sistemes de regadius,
nous sistemes d'energia per a aquests regadius, reutilització
d'aigües depurades, que és una de les altres coses que si no
incentivam que la gent s'hi apunti, difícilment, difícilment
aconseguirem utilitzar aquestes aigües residuals, amb l'esforç
que ha fet aquesta comunitat autònoma en temes de depuració,
perquè realment no gastem aigua del subsòl i gastem aigua
depurada. I no veim una aposta clara econòmica en aquests
pressuposts per a això. I no em diguin que els doblers a partides
de despesa immaterial seran per a aquestes coses, si tot ha de ser
per a aquestes coses, no els serviran, en tot cas, aprovin les
esmenes i quedarà fixat, quedarà clavat el que vostès dedicaran
a aquestes coses.

Jo també li vull dir que, igualment crec que és insuficient el
tema d'ajudes, subvencions per a electrificació rural, perquè dins
el tema d'electrificació rural -i acab, Sr. President- hi ha no tan
sols el que sigui dur la corrent, dur la corrent a les finques, sinó
també hi ha tots aquells canvis d'electrovàlvules, nous sistemes
i tot això, i crec que és insuficient. Per això, també, no ens queda
més remei que votar en contra.

Igual que en tema de camins rurals, tant Formentera, com
Eivissa, com Menorca, com Mallorca, necessiten segurament
d'un pla de més de deu anys, i ara n'han estat dos o tres, de seguir
ajudant en tema de camins rurals. La xarxa de camins rurals que
tenen els ajuntaments multiplica per deu la xarxa de quilòmetres
que té el Govern balear, i per vint, la xarxa de quilòmetres que
té el Consell Insular de Mallorca. Ho dic perquè sembla que tot
ja està fet i queda molt per fer, faltaran doblers.

Aquestes són les coses que nosaltres li podem dir, i després,
una darrera cosa, i ja li ha dit un parell de vegades el nostre grup,
li hem dit diferents diputats, el Partit Popular creu, com vostè,
que és necessari donar suport a les societats agràries de
transformació, a les organitzacions de productors, a les
cooperatives, però això, jo no em cansaré de dir-ho, això és un
20% d'aquests 6.000 o 7.000 pagesos o persones dedicades al
món rural que vostè deia en aquella compareixença amb el

vicepresident quan presentaven el seu programa enguany, la
qual cosa, si és un 20%, què ens reflecteixen aquests
pressuposts? La promoció que ha de fer aquest govern
perquè el 80% entengui que l'única forma de lluitar contra
Europa, contra Europa en el bon sentit, de poder tenir les
ajudes d'Europa, de poder entrar dins les ajudes de l'Agenda
2000, és que hi hagi doblers on es promocioni el fet que la
gent s'associï, perquè, si no, el greu perill d'aquesta història,
no és ni l'any 2000, ni el 2001, ni el 2002, pot ser l'any
2006, 7 o 8, que ja aquell que no estigui agrupat, no tengui
possibilitat de tenir subvencions, i aquest, en el cas de
Mallorca, distint és el cas de Menorca, en el cas de
Mallorca, és un 80% encara que cadascú tira per ell. I la
nostra obligació, com a governants, la seva en aquests
moments amb la responsabilitat de govern, la nostra com a
oposició és dir-ho, i la seva és fer-ho, i crec que aquests
pressuposts, i aquest és un dels motius importants també de
presentar aquesta esmena a la totalitat, no reflecteixen un
compromís del Govern de cara que la gent es pugui
associar, que tengui incentius perquè vegi la necessitat
d'haver d'anar junts per aconseguir coses d'Europa. Per això,
el nostre partit ha presentat aquesta esmena des de la
responsabilitat, sabent que és un sector complicat on
nosaltres, si ens haguessin escoltat el mes de setembre en el
tema de ramaders, no haguessin tengut aquest problema,
però que sempre, sempre ens trobaran a tots i a mi en
particular, per tirar endavant aquest sector.

Jo crec que valdria la pena que tornassin enrera aquests
pressuposts. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, té
la paraula.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, vull començar
agraint l'esmena que ha presentat el Partit Popular de
totalitat a la secció d'Agricultura i Pesca, i la vull agrair
perquè aquesta esmena visualitza el contrast entre les
polítiques que vol desenvolupar el pacte de progrés amb
agricultura i pesca, i les que s'han desenvolupat pels
anteriors govern conservadors, m'hagués preocupat molt que
vostès haguessin donat suport als nostres pressuposts,
perquè de qualque manera seria reconèixer que fèiem una
política continuïsta que no volem que sigui així.

Vostès practicaren una política agrària d'entranyables
xotets, se'n recorda?, nosaltres parlam de campanyes de
sanejaments, d'engreixadors cooperatius de mens, de
classificació de canals i denominacions d'origen de la carn
de xot, és un exemple.

Personalment, no estic eufòric amb els pressuposts, no
són per tirar coets, i no ho dic tant per la seva quantia, de la
qual parlarem, sinó per la seva estructura, que reconec que
és continuïsta amb l'anterior, no està massa allunyada. Però,
em preocupa, i per això li dic que no n'estic
extraordinàriament satisfet, perquè la política que ha dut a
terme el Partit Popular amb els anys anteriors, ha estat
absolutament ineficaç per resoldre els problemes de la fora
vila de les Illes i del litoral de les Illes. Li resumiré amb
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unes xifres orientatives de l'evolució del sector en els darrers
anys, el producte interior brut de l'agricultura l'any 92
representava el 2,41% del total de les Illes Balears, el 93 va
baixar al 2,29, el 94, al 2,12, el 95 al 2, el 96 va pujar al 2,08 així
mateix, el 97 a l'1,89, el 98 a l'1,83 i el 99 a l'1,65. El decliu, per
tant, és continuat i molt preocupant.

La població activa, l'any 83, quan vostès començaven a
governar, era de 27.700 persones, de les quals en queden 7.100,
una baixada continuada. La superfície cultivada, el 96, li donaré
xifres recents, va disminuir en 17.743 hectàrees d'un total de
197.089 hectàrees, el 97 s'abandonaren 9.177 hectàrees, i el 98,
8.303 hectàrees, en cinc anys un 16% de la superfície cultivada
ha estat abandonat.

Jo he d'admetre que no són els seus pressuposts
exclusivament els que han provocat aquests fenòmens, no ha
estat exclusivament la seva política agrària, hi ha contribuït molt
la política urbanística, que ha incrementat el preu de la terra
d'una manera desorbitada i molt allunyada de la seva relació amb
la capacitat productiva; la seva política socioagrària, que no ha
pogut frenar l'envelliment de la població, la seva política
turística, que no ha tengut cap relació amb la política agrària i
amb la política pesquera. La punta va ser el Pla Mirall, que va
destruir la base laboral del camp i de la mar, amb una
contribució, també és ver, del context estatal europeu i mundial,
però el que és clar és que els seus pressuposts, els pressuposts
anteriors, els que vostès aprovaven, no varen canviar unes
tendències molt preocupants.

Al meu gust, per tant, els pressuposts del 2000 s'assemblen
massa als seus, i no hem pogut entrar en els mesos que hem
tengut per redactar aquests documents, en els canvis profunds
que requereixen canvis que, com hem constatat des del Govern,
han de ser molt suaus, molt graduals per ser acceptats a la base
social a la qual es dirigeixen.

En primer lloc, li vull assenyalar que el marge de maniobra
de què disposa la conselleria és molt reduït, perquè la política
pesquera i la política agrària vénen molt marcades per
Brussel•les i per Madrid, 3.390 milions dels pressuposts que
nosaltres li presentam són europeus, un 46% del total, i si ho
mira al capítol de subvencions i d'inversions, un 62% del total,
aquí no podem tocar ni un cèntim, ni un euro, hem d'aplicar
aquestes xifres d'una manera absolutament determinada per la
política comunitària o estatal. Per tant, supòs que amb aquests hi
estan d'acord, la seva esmena de totalitat anirà referida als altres,
en els quals sí que tenim marge de maniobra.

Però, en política comunitària i en política estatal, hi ha feina
a fer, encara que no sigui avui, al debat de pressuposts, que
aquesta es pot fer. I li aportaré una informació recentíssima que
afecta els pressuposts de la comunitat autònoma, amb la feina
feta a la sectorial d'agricultura, hem passat, avui matí mateix, les
previsions de cultius herbacis de 1.300 milions de pessetes que
li consten als seus documents, a una previsió de 1.732 milions de
pessetes, aquest increment que ha estat fruit de les negociacions
a la comissió sectorial, permet incrementar les subvencions als
cultius herbacis d'una manera realment important, crec que és
una bona notícia per als pagesos, per als empresaris agraris i
també pels conreadors a temps parcial. Lament que no sigui
aquesta cambra qui ho pugui decidir, però la sobirania europea
en la matèria ens condiciona d'una manera molt determinant.

Jo esper que no serà aquesta l'única novetat que hi hagi al
llarg de l'any 2000 en aquest sentit, els programes europeus, com
vostè mateix ha reconegut aquí, els hem avaluat amb molta
prudència, perquè m'estim molt més que, en passar comptes, li
pugui presentar un pressupost realitzat per sobre de les
previsions, que no per sota, i cregui'm que quan anam a Madrid
o a Brussel•les, procurant no tornar de buit, fins ara ho hem
aconseguit. L'increment del 126% de la quantia del programa

Infop de pesca per a l'any 2000-2006, respecte dels
pressuposts anteriors del programa anterior que tenguérem
a les Balears, significa un molt bon èxit del director general
d'Economia, del director general de Pesca i d'aquest
conseller, que ha de repercutir favorablement a l'evolució
del sector pesquer de les Balears.

I jo esper, en aquest camp de feina, que aquesta
col•laboració que vostès anuncien des d'aquesta tribuna, es
materialitzi i que, finalment, els que decideixen, que són el
ministeri que és responsabilitat del seu partit, sigui realment
sensible a les demandes que se li fan des d'aquestes illes. Si
les ofertes de col•laboració són sinceres per part seva, es
podrà veure als pròxims mesos.

Però, anem als pressuposts de la comunitat autònoma.
Avui, el Parlament exerceix la seva més alta i històrica
funció, decidir quins seran els destins dels doblers que els
ciutadans aporten a les arques públiques cada any, per tant,
són els doblers de la comunitat autònoma els que realment
hem de debatre i hem de definir com s'aplicaran. Vostès
discrepen de les nostres previsions, discrepen legítimament,
i jo em permet valorar-ho com d'afortunadament, jo me
n'alegr, d'aquesta discrepància, perquè aquí és on marcam
les diferències, i les diferències les marcam comparant els
pressuposts que vostès aprovaren fa un any, amb els
pressuposts que aprovam des del pacte de progrés en aquest
any, dels pressuposts del govern conservador als pressuposts
del govern progressista. I li llegiré les xifres, perquè són
il•lustratives.

Les inversions en matèria d'agricultura, directes o
indirectes a través de subvencions, passen de 200 milions de
l'any 99 a 500 milions l'any 2000, 249% de diferència. Les
inversions en matèria d'infraestructures agràries passen de
55 milions l'any 99, a 371,9 milions, l'any 2000, 676% de
diferència. En matèria de pesca, de 34 milions l'any 99 a
137 milions l'any 2000, 399% de diferència. A això
s'oposen, senyors del Partit Popular, a això, a aquests
increments de la despesa, dels doblers de les Illes Balears al
sector primari de les Illes Balears.

Amb les xifres es pot jugar, certament, però hi ha
realitats objectives, concretes, i aquesta ho és, es podria dir
que el pes de la secció ha disminuït, i aquesta disminució,
però, es deu a la nostra prudència a avaluar els programes
europeus i naturalment a les transferències als consells
insulars de quasi 600 milions de pessetes previstes per a
l'any 2000 i que, naturalment, no consten a la nostra secció.

Vostès, l'any passat, redactaren i aprovaren un
pressupost en el qual hem introduït canvis, i el que no
accepten, el que esmenen són aquests canvis, aquests canvis
que es concreten en aquestes quanties: 4,33 milions d'euros,
719 milions de pessetes que el Govern del pacte de progrés
incrementa cap al sector primari, en contra dels pressuposts
de l'any 99. S'oposen a l'increment de despeses en agències
comarcals, previst als pressuposts. S'oposen a les beques de
formació en matèria d'agricultura i pesca, s'oposen a obrir



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 16 / fascicle 5 / 21 i 22 de desembre del 1999 697

línies de recerca perquè ara, en agricultura, que per primera
vegada consten així als pressuposts de la comunitat autònoma.
S'oposen a l'increment de partides per a cooperatives i
organitzacions professionals agràries, que naturalment que
sabem que només representen el 20% dels productors, i aquest és
un dels principals problemes que hem de resoldre, i com el
resoldre?, el resoldrem donant més suport  a les cooperatives i a
les organitzacions professionals. S'oposen a l'increment de
partides per al sanejament ramader, a la promoció de qualitat,
com les campanyes de carn mallorquina que, per primera vegada
a la història, s'han fet aquests dies a les nostres illes, o a la
denominació d'origen de l'oli d'oliva que ja hem pogut començar
a obrir l'expedient que no estava iniciat, ni prop fer-hi.

S'oposen a la disminució de despeses en organismes
autònoms, nosaltres ja hem aplicat mesures econòmiques en
aquest sentit, i ens alegra que no hi estiguin d'acord, hem dissolt
una empresa inactiva, hem canviat el pervers costum de dietes
per a polítics en el funcionament de les empreses que rebien
retribucions opaques, els alts càrrecs, per reunions de molt pocs
minuts, fetes durant el seu horari laboral, això ha estat abolit i,
naturalment, no consta als pressuposts de l'any que ve.

S'oposen a tot això. I jo, naturalment, m'alegr moltíssim que
s'oposin a aquests canvis. I, com ho argumenten? Vostè, ara, ens
ha fet un discurs, però va escriure una argumentació molt
senzilla, "les actuacions d'aquesta secció no responen a les
necessitats dels ciutadans de les nostres illes", això han escrit, no
han dit que són insuficients, perquè no ho podien dir, amb un
increment com el que nosaltres practicam, diuen que no responen
a les necessitats dels ciutadans de les nostres illes; bé, dels
ciutadans de Ciutat, deu ser, i li assegur que s'equivoca, responen
als interessos dels ciutadans de Ciutat i dels ciutadans de tots els
altres nuclis de població, i especialment dels ciutadans rurals
d'aquestes illes.

Aquest és l'únic argument que han sabut escriure. Fa
empegueir. Convé ser més feiners, jo sé que la fórmula és ser
usual, a les esmenes de totalitat, però en fórmules usuals no
anam enlloc.

Anem a les esmenes parcials, n'han presentades 23 a
agricultura i 2 a pesca. La major part, pures esmenes d'afectació,
tampoc no s'han rebentat. N'hi hem acceptat 7, crec que s'ha de
valorar el nostre esforç perquè, de fet, n'hi acceptam algunes que
podrien haver estat rebutjades perquè són incloses al projecte de
llei de pressuposts, però estaven manifestades per aquest
conseller a les seves compareixences, però el pacte creu que és
positiu visualitzar els acords quan la voluntat d'acord és real, i
volem visualitzar-la acceptant totes aquestes. N'hi ha,
naturalment, que no han estat acceptades perquè no ha estat
possible, les xifres són les que són, com vostès saben molt bé.

Per exemple, el tema dels camins rurals, hem previst una
despesa pròpia de 75 milions de pessetes, en els dos darrers anys,
Sr. Font, el Partit Popular no va preveure cap partida,
simplement pagà els compromisos que tenien al Pla 10 anterior,
aquests naturalment els mantenim però incrementam en 75
milions i esperam que l'objectiu 2 ens permeti ser molt més
ambiciosos en aquesta política.

Electrificació rural figura amb un altre concepte
pressupostari, promoció de fires municipals, hem millorat la

quantia dels pressuposts anteriors i hem preparat una norma
per fer transparent i participatiu el sistema de distribució
d'aquest fons, que podem comparar com es distribuïen en
anys anteriors i com es distribuiran en aquest any futur o on
vostès també podran participar a través de la federació de
municipis o d'entitats locals per decidir com s'han de
distribuir, amb transparència i amb igualtat. A mi m'han
vengut a veure batles del Partit Popular, molt preocupats,
perquè pensaven que faríem la mateixa política que havien
fet ells, i que els seus ajuntaments no tendrien ajudes a les
fires, i tots han tengut les ajudes que han necessitat fins ara
i esper que les puguin tenir en els anys a venir.

proposen també formació professional agrària, quan està
expressament prevista per primera vegada a un pressupost
de la comunitat autònoma, i complementarem, amb
actuacions de la Conselleria de Treball i de la Conselleria
d'Educació.

Proposen, una altra vegada, el manteniment de l'Agència
de Desenvolupament Rural, denegada recentment per
aquesta cambra.

20 milions per al xip dels cans, dels cussos, com em deia
vostè un dia de manera col•loquial, però si això està fet,
estan pagats els 20 milions de pessetes.

Proposen temes en agricultura integrada. Miri, un
parèntesi en agricultura integrada, hem complit, com tenim
per costum, divendres passat es varen aprovar les normes
d'agricultura integrada per a tomàtiga, patata i pebre, durant
16 anys no s'havien aprovat aquestes normes, doblers, els
productors ens digueren que no en volien, que no volen que
això sigui una activitat subvencionada, que el que volen és
que la conselleria tengui els serveis tècnics necessaris per
dur endavant aquesta política i tengui els serveis d'inspecció
suficients perquè això funcioni, els productors, a mi
m'alegra moltíssim quan un productor em demana una
política més progressista que aquesta que jo tenc coratge de
plantejar, m'alegra moltíssim.

Esmenes de pesca, 25 milions per a confraries, nosaltres
en tenim 20 en ajudes directes a confraries, i 17 a través del
fons Ifop. Què vol, que les reduïm? 5 milions per a la
promoció de peix illenc, en parlàrem, li vàrem dir que ens
hi comprometíem i al programa Ifop, que li dic que hem
aconseguit augmentar en un 126%, aquestes ajudes hi
figuren expressament.

I he deixat per al final l'esmena dels 300 milions del
sector lleter, bé, en primer lloc, he de dir que he hagut de fer
un esforç d'interpretació, perquè a la seva esmena de sector
lleter no en parla, parla del sector ramader, 300 milions que
vostè sap molt bé que suposen un percentatge molt
important del pressupost disponible per a temes
d'agricultura, a qui vol que els llevi?, perquè vostè em fa
una esmena d'afectació, no de substitució ni d'increment,
vostè em proposa que dels 700 milions de pessetes que hi
pot haver en inversions, en destini 300 al sector lleter. Això,
Sr. Font, és fer demagògia, com n'han fet durant tot el
procés, perquè nosaltres hem dit sempre que les ajudes
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directes podien existir en el marc d'un programa global, i
afortunadament el pacte a què s'ha arribat amb els productors,
que per ventura no era el que aquest conseller considerava més
adequat, però sí que ha estat el més adequat, perquè ha estat
possible, inclou també els compromisos dels productors a les
propostes que els feia la conselleria en augment de qualitat, en
ajustar-se a quotes, en augment de l'associacionisme i en
augment d'integració en el sector industrial.

Jo crec que tot això ha estat molt positiu, però és que vostès
tenen molta barra, Sr. Font. Vostès ens han deixat un deute de
1.700 milions de pessetes, un deute de 1.700 milions de pessetes,
per les ajudes que donaren al sector lleter en anys anteriors, dels
quals no pagaren ni un, tot és un deute de la comunitat autònoma,
i ara ens demana que afectem 300 milions, dels 700 que tenim,
a les ajudes al sector lleter. Això no és seriós.

Nosaltres sabem que la quantia de 300 milions serà
insuficient, per tant, ens hi hem posat a fer feina ja. Jo trob que
això que vostès han  fet no és correcte, no hem de retallar ningú,
no hem de retallar campanyes de sanejament ni ajudes de
promoció i comercialització, no hem de comprometre el 40% en
aquest capítol.

En conseqüència, ja ho hem resolt. Sr. Font, Hisenda ha
habilitat una partida excepcional que ens permetrà atendre els
390 milions de pessetes, de les que siguin necessàries per al
sector lleter de l'ajuda pactada amb altres sectors. Si vostès
haguessin pagat el Proagro, per ventura n'hauríem pogut habilitar
un poc més, però els 390 milions de pessetes ja els tenim en el
pressupost del 99 i els incorporarem al pressupost del 2000.

La política del pacte de progrés es diferencia molt clarament
de la política conservadora en molts d'aspectes, en molts
d'aspectes, en una cohesió interna superior a la que tengueren els
governs conservadors, com es comprova amb aquesta referència
a Hisenda que li acab de fer; com es comprova en l'esforç que es
fa des de Turisme per l'agricultura, pactes amb cadenes hoteleres
per a llet fresca que estam tancant aquests dies; que es comprova
en polítiques d'educació, previsions de formació professional en
matèria agrària, que s'havia desmantellat per complet els anys
anteriors; se'n diferencia en un esforç inversor en agricultura i
pesca, com no s'havia fet mai en aquesta comunitat autònoma;
se'n diferencia en una política de comerç per als productes
balears, i això que abans era una sola conselleria, la de Comerç
i Agricultura. Mai no hi havia hagut una integració tan important
com la que s'està aconseguint aquests dies. Se'n diferencia en
assumir de veritat l'agricultura com un sector estratègic amb una
conselleria pròpia i amb el tarannà de consens, manifestat per les
esmenes acceptades pel Govern del pacte de progrés en matèria
d'agricultura.

Jo li torn a demanar que no faci aquí un discurs aquí i un altre
a fora. Els deman que els seus ajuntaments s'impliquin en la
política agrària. Els deman que el seu partit pressioni el Govern
espanyol a favor dels nostres pagesos i dels nostres pescadors, i
no els ho deman per a l'èxit del pacte, que vostès, legítimament,
han d'evitar, els ho deman per a la supervivència i la millora del
sector primari, que és tan seu com nostre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca. Sr. Font,
en nom el Grup Popular, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
membres del Govern.

Jo crec que a la meva primera intervenció es demostrava
clarament que jo no em volia enfadar avui, s'hi demostrava,
però miri, Sr. Conseller, el que acaba de fer vostè aquí dalt
és demagògia pura.

L'exemple és clar, la caparrudesa de la seva conselleria
es va demostrar amb el tema de les vaques. No donaré cap
dur a fons perdut, no donaré duros a la vaca. No, és que els
duros són per a la vaca ara, a allò que ell deia que no. No en
donarem cap, de duro, a fons perdut, farem plans, etc., i al
final canvia. Camaleònics, són vostès, camaleònics. Allò
que predicaven fa tres mesos ho han canviat despús-ahir, i
enhorabona. No facin aquest discurs.

Vostè fa un discurs, i perdoni que li ho digui, de saló, no
hi arriba. Li vaig dir que vostè hagués estat un gran
conseller de Medi Ambient i que no seria bo per a
agricultura, i ho aconseguirà, que m'enfadi. No em conti
històries des d'aquesta tribuna.

Per què en queden 7.100?, per què en queden 7.000?,
com fem que no n'hi hagi menys de 7.100? És amb les coses
que li he dit abans; per què n'ha quedat 7.100?, on és
aquesta gent? Sap que és el millor que té vostè, quan ha
estat aquí dalt? La il•lusió que el que diu s'ho creu, i això és
bo, és l'única cosa bona que pot arribar al sector, perquè
vostè és capaç de rectificar, es va demostrar amb el que feia
el setembre i el que ha fet despús-ahir.

Miri, hi ha 250 milions de pessetes a l'Institut de
Biologia Animal, que jo supòs que són per al tema de (...)
vaques i, si no, m'ho haguessin explicat, com es repartiran
els 250 milions, no és la meva feina, és la seva feina, i apart
d'aquests 250 milions, nosaltres li deim, dels 700 que
queden, n'afectam 300, i en té 550 per a les vaques, que
vostès ara n'han aconseguit 390 del pressupost d'enguany?
Molt bé, però no ho sabia, això, m'ho ha contat, vostè?, m'ha
dit per a què seran els 250 milions? Fa comptes que
nosaltres facem el paper de pur, que no sabem fer la nostra
feina, on s'ha vist mai això. Vergonya, Sr. Conseller.

I dir que no hem fet feina. Per l'amor de Déu. A mi no
em digui que no he fet feina, que l'única cosa que quasi
quasi sé és fer feina, l'única cosa, quasi quasi.

És a dir, 250 milions per a l'Institut de Biologia Animal,
així, de les Illes Balears. Per a què són els 250? Jo pens que
són per a llet o per a vaques. Per què no se m'explica?

Després, afectar 300 milions dels 700 per a les vaques,
també, i en té 550. Pot sortir aquí un conseller a donar-me
una passada sobre aquest tema i que no me'n preocup? Per
l'amor de Déu!

I em pareix molt bé hagin trobat 390 milions i els
incorporin l'any que ve per pagar això. Hi estam d'acord.
Vostès han fet el que nosaltres fèiem i el que nosaltres... Sí,
no es preocupi, Sr. Conseller, li demostraré una cosa.

Vostès deien que no el mes de setembre, que no farien el
que varen fer despús-ahir. Per l'amor de Déu, està en el
Diari de Sessions!, reconeguin que es varen equivocar, que
hi ha un tema que són pagaments compensatoris, jo no en
dic subvencions, d'aquests. Parlam un llenguatge distint del
món agrícola, i hi ha coses de vostès que m'agraden i hi
donaré suport, però a allò que sigui bo que hem fet
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nosaltres, perquè n'hem feta, de feina, perquè n'hem feta, hi han
de donar suport, i no s'han de posar vermells per això, tots
formam part d'aquesta societat, i el Partit Popular, des de la
Conselleria d'Agricultura ha pogut fer coses malament però n'ha
fetes moltes de ben fetes.

Sr. Mayol, que vostè digui que el tema de la política
urbanística ha tirat el sector enrera, per una part, ho podria
entendre, i per què a segons quins llocs no ha anat endarrera, s'ha
de demanar vostè, aquesta és la gran pregunta d'un estrateg que
s'hauria de fer vostè, que és l'estratega d'aquesta comunitat en
tema agrícola, com així a segons quins llocs no ha anat endarrera
i no hi ha penetrat la política urbanística i no ha destrossat el
tema; demanin-s'ho i aquí veuran la feina i aquí veurà el tipus
d'organització, passa que no interessa parlar d'això, que és el que
jo li intentava explicar a la meva exposició i com ha de fer vostè
perquè la gent no baixi dels 7.100, idò ha d'intentar ajudar la gent
que té il•lusió de canviar els reguius i ha d'intentar ajudar la gent
que vol canviar les màquines i els nous sistemes de sembrar, els
nous sistemes de recollir, ha de ficar una nova il•lusió en això, si
no, la gent, lògicament, se n'anirà, el camp és molt dur, el camp,
al final, és per a aquella gent que queda geperuda i perquè queda
amb els dits de les mans torts, no n'hi ha cap, de vostès, que ho
faci, és difícil predicar...

Perdoni, Sr. Vicepresident. Jo som de can Barral i jo sé què
és arrencar mongetes i sembrar patates i guardar gelades, i
guardar gelades. Jo no som capaç de ficar-me en segons què que
vostès dominen, i crec que vostès en segons quins temes tenen
sensibilitat, però jo li estic parlant d'una altra història, no li estic
parlant que aquí no hem fet la feina, per l'amor de Déu!

Jo crec que vostè, la gran feina que té és convèncer el 80%
dels 7.100 que diu. Li ho dic aquí avui, quedarà en el Diari de
Sessions per sempre, és convèncer els 7.100 que encara hi queden
que no se'n vagin del camp, que no se'n vagin, del camp, i a
través de què, d'allò que coincidim amb vostè, que s'han de fer
organitzacions de productors operatives, no m'ha parlat d'això, no
hi ha doblers d'una línia clara per a aquest tema, sí que hi ha
doblers per a les cooperatives que ja en reben fins ara, jo l parl
de nous, del 80% que s'associï i que entri dins tot el tema
d'ajudes que vostè té des de la conselleria. Jo li parl d'això.

Després, per acabar, a mi m'agradaria dir-li que vostè diu que
no ha pogut entrar en modificacions del pressupost i que, al final,
es queda amb els nostres pressuposts, però després diu que té uns
pressuposts fantàstics, que no són igual que els nostres. Sr.
Conseller, ens deixarem de demagògies per a aquest món, per a
aquest sector? Mirem d'actuar, mirem d'actuar. Vostè aquí té la
gran oportunitat d'aprofitar que som al debat de la totalitat, vostè
m'ha entrat en les esmenes, jo hi entraré després, vostè té la gran
oportunitat d'emprar alguna d'aquestes esmenes, encara que sigui
de menor quantia, per intentar tirar-ho endavant.

Hi ha una esmena també que va dedicada al sector a
Menorca. No m'ha dit res d'això.

Jo no sé què farà vostè, el que jo li puc dir és una cosa, que en
moltes coses, maldament vostè aquí s'hagi esforçat a dir que no
hi coincidim, moltes coses vostè no tocarà, perquè el Partit
Popular les havia fet. En tot cas, qui hi coincidirà serà vostè, no
nosaltres, com ha passat amb el tema de les vaques.

Jo li deman que aprovin les esmenes que després debatrem,
en què jo no hagués entrat però vostè les ha volgut citar i
d'aqueixa forma segurament que aconseguirem que el món rural

vagi un poc millor. De totes formes, a part de la passada que
ens ha donat, sàpiga que la nostra responsabilitat estarà
devora seu perquè aquest sector se salvi i que, quan es parli
d'agricultura, no se'n parli tan alegrement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, té
la paraula.

EL  SR.  CONSELLER D 'ECONOMIA,
AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Seré breu. Miri, Sr. Font, el que
no es pot dir és que un és caparrut i camaleònic a la vegada.
Si es canvia, és que no s'és caparrut, i hem demostrat, i aquí
s'ha reconegut, una capacitat per entendre i per integrar
propostes d'altres organitzacions. Per tant, sigui coherent, jo
no li deman més que això, que sigui coherent, que no
m'apliqui epítets contradictoris entre si mateixos.

La política de la Conselleria la dirigeix el Govern, però
l'han de fer els sectors. Nosaltres aplicarem aquesta
filosofia, l'hem aplicada i reconeixem que qualque vegada
ens ha fet canviar, i per ventura ens tornarà a fer canviar, i
no ens sabrà greu canviar quan d'això es puguin derivar
conseqüències positives, que esper que se'n derivin, del
pacte aconseguit aquests dies.

El tema de la seva esmena dels 300 milions, jo li he
demostrat que és innecessària. Retiri-la, és el millor que pot
fer. En aquest moment és absolutament innecessària.
L'Institut Balear de Biologia Animal, que és una entitat
integrada pels consells insulars i pel Govern de la comunitat
autònoma, rep 250 milions de pessetes per capítol 4 per les
seves despeses de personal i de funcionament, que per això
està inventat el capítol 4. Nosaltres no podem agafar els 250
milions de pessetes, repartir-los als vaquers i tancar l'Institut
de Biologia Animal, perquè les primeres víctimes d'aquesta
decisió dramàtica serien els mateixos lleters, que tenen allà
un laboratori d'anàlisis que funciona diàriament amb molt
bons resultats per al sector lleter, que tenen allà un servei
d'assessorament a les granges, amb molt bons resultats per
al sector lleter, i que tenen moltes altres iniciatives que
vostè m'esborra d'una plomada.

Em diu que ha fet feina. Idò miri, l'ha feta mal feta, i no
basta fer feina, la feina s'ha de fer bé, i jo crec que si vostè
hagués comparat el pressupost del 99 amb el del 2000 se
n'hagués adonat que moltes d'aquestes esmenes eren molt
contradictòries amb la política que han practicat, i això no
és molt convenient dur-ho a aquesta tribuna. Únicament ens
han fet esmenes d'afectació, contradictòries moltes vegades,
i de vegades absolutament paral•leles a les nostres
compareixences i a les nostres explicacions prèvies.

Vostès el que feien era endeutar. L'Institut Balear de
Biologia Animal és el que deu els 1.700 milions de pessetes
del Proagro. No li augmentarem el deute, pagarem el deute,
com ens toca, però a més a més ajudarem el sector, i no des
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de la Conselleria d'Agricultura, des del Govern, que és el que
toca fer, i que esperam que tengui un resultat positiu.

El tema del 80% que estan fora d'agrupacions i cooperatives.
Naturalment que el que volem és que s'incrementi, i per això
hem previst un increment de les partides per a les agrupacions i
per a cooperatives. I creim que no n'hia hauria d'haver moltes
més, per ventura en sobren, de cooperatives; hi ha pobles on li
assegur que és patètic visitar una cooperativa, trobar-se
cooperatives que només poden obrir dos horabaixes per setmana,
perquè no tenen doblers per res més, i que els ha d'atendre una
persona baldada perquè els surt més barat que una persona
plenament capacitada. Això, Sr. Font, és dramàtic, i això és el
fruit de la política del Partit Popular en els 16 anys que ha
governat aquesta comunitat autònoma.

Vostè ens fa cada vegada que surt una exhibició del seu
currículum pagès. Jo també el podria fer. Crec que això sí que és
demagògia, això sí que s'hauria d'evitar des de la tribuna. Aquí
estam per feina, i per feina li demostram amb els números que li
duim. I els números que li duim, els hi repetiré: un increment del
249% en inversions de fons propis en agricultura, un increment
del 676% en inversions ens fons propis en matèria
d'infraestructures agràries, i un increment del 399% en fons
propis en matèria de pesca. Aquests són els números que vostès
no volen, aquests són els números als quals vostès presenten una
esmena de totalitat.

Menorca. El Consell Insular de Menorca a partir de l'u de
gener de l'any 2000 és el competent en matèria d'agricultura. La
Conselleria estarà devora el Consell Insular de Menorca, i
naturalment del d'Eivissa i Formentera, per dur endavant les
polítiques que els consells insulars a l'àmbit de les seves
competències vulguin aplicar. Ahir vostè va fer una defensa
extraordinària de la invasió de competències als ajuntaments. I
als consells, no li preocupa? Vostè troba que jo li he de dictar la
política agrària al Consell Insular de Menorca? No senyor. Per
això té les competències a partir del primer de gener. Jo
col•laboraré amb tota la força i amb tota intensitat perquè el
Consell pugui desenvolupar la seva política.

Sr. Font, a vostè i a mi ens uneix, molt sincerament, un desig
que el sector vagi bé. A vostè i al pacte de progrés l'uneix aquest
desig que el sector vagi bé. Al seu grup, ho pos en dubte, S. Font,
perquè al seu grup hi ha moltes persones que els donen una
xapeta i miren per on s'endolla.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. Passam al torn de fixació
de posicions. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Des del PSM no podem acceptar aquesta esmena a la totalitat de
la secció 20, Conselleria d'Agricultura i Pesca, per diferents
motius, i el primer de tot és perquè aquests pressuposts
contemplen qüestions que durant anys des del PSM i des dels
altres partits del pacte de progrés hem vingut reclamant: facilitar
la incorporació de joves agricultors al camp, simplificar la
burocràcia mitjançant la connexió de les agències comarcals, i
subvencionar per millorar les estructures que facilitin la
rendibilitat del sector per damunt de suports únicament i
exclusivament a les rendes, perquè quan s'acaba la subvenció,
s'ha acabat la renda. Nosaltres creim que s'han de millorar els

sistemes de producció i les infraestructures per produir més
barat i de millor qualitat, i sobretot fomentar la participació
dels productors en els processos de transformació i
comercialització dels productes, que és allà on es genera
més valor afegit.

Nosaltres creim que el fet que hi hagi una conselleria
dedicada únicament i exclusivament al sector primari és
molt important, que per primera vegada veu satisfetes les
seves aspiracions de tenir una conselleria que només es
preocupa d'aquest sector, i sobretot perquè està disposada a
fomentar la participació del sector, i açò ho hem vist amb el
primer mig any de funcionament d'aquesta conselleria,
quantes vegades, o quan s'ha reunit el Consell Agrari de les
Illes Balears, que durant els darrers anys molt difícilment
l'anterior Govern arribava a reunir per conèixer les seves
peticions, les seves queixes, i la seva voluntat, i per allà on
s'havien de dirigir les actuacions de la Conselleria.

A nosaltres ens sorprèn quan es parla de subvencions a
la producció, que veim com el PSM des de la Conselleria
està defensant la subvenció a canvi de millorar les
infraestructures, a canvi de millorar la producció, i que el
PP està defensant la subvenció només per la producció, que
està sovietitzant la producció del sector lleter, quan s'està
donant subvencions per l'únic fet de produir. Nosaltres
creim que s'ha de subvencionar per millorar infraestructures,
s'ha de subvencionar per produir millor, però no pel sol fet
de produir, perquè entenem que destinar, com va destinar el
PP, 1.700 milions, tots ells de deute, a subvencionar
producció, entenem que aquest no és el camí, que 1.700
milions de pessetes poden donar per fer moltes coses al
sector agrícola, i que evidentment no podem estar d'acord
amb les propostes que es fan des del Partit Popular en
aquest sentit, que evidentment s'ha de comptar amb la
participació i amb l'opinió del sector, de les organitzacions
professionals agràries, però que evidentment la política de
la Conselleria ha de tendir cap a una professionalització, cap
a una millora de les infraestructures d'aquest sector.

Per altra banda, i aquí no se n'ha fet referència, ens
alegram també que la Conselleria suprimeixi determinades
empreses públiques. Jo vull recordar concretament que a la
memòria dels pressupostos de l'any 1999 a l'empresa
pública Seamasa, la pròpia Conselleria a la memòria deia
que "con el fin de no mantener al personal ocioso, éste
colabora con la Dirección General de Pesca de la Conselleria
de Agricultura", és a dir que dins l'empresa pública Seamasa
s'avorrien i convenia donar-los tasques a la pròpia
Conselleria. I tenint en compte que el 80% dels pressuposts
d'aquesta empresa pública era per a personal, entenem molt
bé que des del Govern s'hagi suprimit aquesta empresa i que
les tasques que es vulguin fer, que es feien des de Seamasa,
ara es facin des de la Conselleria, des de la pròpia
administració de la Conselleria.

Per tant, de cap de les maneres no podem donar suport
a l'esmena a la totalitat que presenta el Partit Popular, pel
que hem dit al començament, que a partir d'ara, a partir
d'aquests pressuposts les propostes que havia fet el PSM i
els altres partits del pacte de progrés es comencen a reflectir
als pressupostos de la comunitat autònoma. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. La Sra. Mercè Amer, en nom
del Grup Socialista, té la paraula per fixació de posicions.

 LA SRA. AMER I RIERA:
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Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Les actuacions previstes en aquest pressupost per a l'any 2000
responen precisament, Sr. Font, a les necessitats de les
ciutadanes i els ciutadans de les nostres illes, però sobretot a la
pagesia, és un nou camí que hem traçat. I ens satisfà
especialment aquest impuls definitiu per a aquests sectors no
turístics. I és clar, s'emmarca dins la política de sostenibilitat del
nou Govern. Són aquestes petites passes a què feia esment el
conseller, que han de suposar un impuls definitiu a aquesta greu
situació que pateix el sector, aquest sector que ha fet especial
exposició el conseller amb aquesta crisi que ens han deixat el
sector primari.

Per tant, endavant, Sr. Conseller, en aquest esforç per a la
millora de les rendes pageses, potenciant productes autòctons,
potenciant també i ampliant les denominacions d'origen, ajudes
a infraestructures en camins rurals, són 226 milions, i en
electrificació, són 75 milions. Comprovi el canvi, Sr. Font, en
relació a l'any 99, hi ha un augment important. Endavant també
amb aquestes línies d'actuació per la incorporació dels joves, tant
en el que respecta a bancs de terres com a foment en formació,
tant reglada com no reglada.

Celebram especialment que aquest govern tengui especial
cura en la reutilització de les aigües depurades, amb una política
clara de racionalització del consum de l'aigua, 446 milions.
També ens hem de referir especialment a la conservació, a la
contribució al paisatge rural, en les actuacions referides a
marges, o en reforestació. Aquest esperat debat de món rural,
sempre demanat per aquesta diputada, com a portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, ja tenim data concreta, i per tant ja hi
haurà l'any 2000 un congrés rural per debatre precisament la
problemàtica del món rural.

Ens hem de referir també a aquesta clara voluntat manifestada
pel Govern, manifestada per la Conselleria d'Agricultura, quant
al foment de l'associacionisme, quant al foment del
cooperativisme, i evidentment també aquestes agències
comarcals que hem repetit en moltes ocasions que es tracta
d'apropar aquesta administració als ciutadans. Potenciació de
cultius ecològics, com no també potenciació i promoció de
l'agricultura integrada, promoció d'indústries artesanals, que no
s'ha fet menció com també de productes autòctons. Ramaderia,
serà molt important, entenem aquest segell de productes de les
Illes, que ha d'afavorir la competitivitat, ha d'afavorir aquesta
bona imatge del producte, i per tant que evidentment s'ha de
traduir en un increment de renda per als pagesos, per als
ramaders. 

És important intensificar aquest control a què s'ha fet esment,
d'entrada d'animals vius; foment del sanejament ramader, i poder
declarar la zona de les Illes lliure de determinades malalties. Vull
fer menció, el Sr. Font l'única referència que ha fet al tema de la
pesca ha parlat just que es donin més subvencions a les
confraries de pescadors. Aquest govern d'aquestes illes entén que
els 274 milions de pessetes que ha assignat a pesca, a recursos
marins, és una política clara de conservació del medi, compatible
també amb el valor de les captures. I he de fer esment a aquestes
dues grans línies que s'ha marcat, tant el seguiment com
l'avaluació de l'actual estat de la pesca, com també a les tres
reserves marines que s'havien creat. I en ordenació del sector,
millorar el sistema de comercialització, promocionar el peix
fresc, el punt de primera venda, confraries de pescadors,
evidentment, s'ha de comptar amb el sector, però sobretot allò

que hem aprovat i hem d'estar d'enhorabona els diferents
grups polítics, és que amb el pla de pesca, informat
favorablement a la darrera Comissió d'Economia, vol dir
que donam una passa importantíssima perquè es pugui
aplicar aquest conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació. En definitiva, són 7.000 milions de pessetes
de pressupost, tres quartes parts, aproximadament en
inversió, i, evidentment, té el suport del Govern i,
evidentment, del conseller d'Hisenda.

Senyors del PP, Sr. Font, vostè aplica la mecànica
d'esmenar la totalitat de les seccions, ha fet especial
referència a subvencions, a confraries de pescadors i a
ramaders, i vostès què feien?, creu que ho tenien tot
solucionat?, 8 de novembre, l'any passat, debat de
pressuposts, "los olivareros califican de insuficientes las
ayudas del Gobierno", no són ajudes, tan sols, és un camí, és
una política que s'ha de fer com s'ha fet menció aquí
sempre, tant a les compareixences com ha fet menció el
conseller en aquest debat de pressuposts.

Aquests pressuposts de la secció 20 són un
reconeixement a la importància del medi natural i a la
contribució de la pagesia per a aquest equilibri. I allò que és
bo per a la pagesia, és bo per a les ciutadanes i els ciutadans
de les nostres illes. Per tant, suport al Govern i rebuig per a
aquesta esmena a la totalitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Amb la seva intervenció,
hem substanciat el debat núm. 18. Passarem al debat núm.
19, vull comunicar als diputats i diputades presents a la
Cambra, perquè ho puguin informar als seus grups que avui
no votarem abans de les 14 hores.

Debat 19, de globalitat, agrupació de la resta d'esmenes
del debat 18. Hi ha esmenes al programa 5311, Millora de
la infraestructura agrària, esmenes 4288, 4290 i 4303; al
programa 7111, Direcció dels serveis generals i ajuts
estructurals, esmenes 4278, 4300, 4301, 4304, 4306, 4311
i 4313. Al programa 7121, Pla integral del sector agrari de
les Illes Balears, esmenes 4279, 4280, 4283, 4284, 85, 86,
4289, 4291, 92, 93, 94, 95 i 96. I al programa 7122,
Ordenació del sector pesquer, esmenes 4281 i 4282. Per a la
defensa conjunta de totes aquestes esmenes, té la paraula el
Sr. Font, en nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que no feim feina, miri,
hi ha una qüestió en aquests moments que és, si demanàssim
al sector, al sector com se sent ara o abans del canvi de
govern, seria tal vegada quan se'n temerien de si la política
seva va bé o malament. En aquests moments la gent està
intraquil•la, ho ha demostrat en el tema de les vaques, li han
posat un picarol, Sr. Conseller, de mil dimonis, un picarol
gros, però, eh?, i això és la veritat, aqueixa intranquil•litat,
a mi m'agradaria dir en base, no, no, en això s'equivoquen,
és dir, quan vostès ens volen implicar darrera tot això,
s'equivoquen, li ho garantesc, Sr. Sampol, li ho garantesc,
perquè a mi no em trobarà en aquest joc, a mi no m'hi
trobarà, no m'hi trobarà, encara no ens acabam de conèixer,
no em trobarà en aquest joc, no és ver, això és el que pot
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pensar el subconscient del conseller d'agricultura i el seu, però no
és la veritat, no és la veritat, n'ha vist cap vostè, de nosaltres, jo
fa una setmana que estic allà pel tema de les vaques, sap per
què?, perquè sé que ens hi jugàvem molt, ens hi jugàvem molt,
no en tenc cap jo de vaca; és la diferència, cerqui una declaració
meva o d'un company aquesta darrera setmana, la cerqui. Això
és el sentit de la responsabilitat i ho vegi. Sí, se'n poden riure
però és així. I aquestes esmenes que hem presentat són esmenes
que han estat criticades per vostès, em pareix molt bé, és la seva
obligació, però són esmenes que en total afecten un milenar de
milions, 1.136 milions de pessetes, o, en el tema de pesca, n'hi ha
dues, no tan sols aquesta a la qual s'ha fet referència, sinó que
també hi ha una esmena de 5 milions de pessetes per a les ajudes
per identificar el peix illenc, que jo crec que és una bona esmena;
i vostè dirà, és que els doblers ja hi són, idò, es comprometi a
través d'aquesta afectació i que hi hagi aquests 5 milions de
pessetes, perquè realment es pugui identificar el peix agafat aquí,
que segur que la societat balear estarà contentíssima de saber que
quan compra segur que és agafat a les aigües de Balears.

Després, les esmenes que són les referides al programa
d'infraestructura agrària, són la 4303, la 4288 i la 4290, són
esmenes que sumen un total de 220 milions de pessetes. Hi ha la
de camins rurals, 150 milions; miri, jo només els diré una cosa,
quants de quilòmetres més de camí faran vostès? Els que vàrem
fer nosaltres, i això és la veritat al final, quants n'hi haurà més de
vials per a les petites i mitjanes empreses que es troben fora vila,
que estaran fora vila, qui haurà fet més camins? Què els devem?
Idò els pagarem, però eren necessaris, perquè se rompien les
molles dels tractors, es rompien les rodes de les segadores, no es
fan camins rurals per fer camins rurals, es fan camins rurals per
donar un servei al món rural. Perquè les petites i mitjanes
empreses, que això a vostès els preocupa molt, com a mi, estan
fora en el món rural, no estan dins el casc urbà, això els hauria
d'entrar dins el cap, no els entra; per a això 150 milions, envers
de 75.

També hi ha una altra qüestió, que és una esmena que jo no
sé com vostès no li donen suport, que és una esmena que té a
veure amb ajudes per a la millora dels sistemes de regadiu que
comportin estalvi d'aigua, així com l'ús de l'aigua depurada. Jo
crec que haurien de fer alguna cosa en concret i que hi hagués
compromís clar sobre els pressuposts de quins doblers destinaran
a això.

I l'altra són les ajudes per a l'electrificació rural. Després, al
subprograma de Direcció dels Serveis Generals i Ajuts
Estructurals hi presentam una sèrie d'esmenes, la 4301, 4278,
4304, 300, 311 i 4313, que són esmenes que, malgrat vostès
diguin, per a major dotació de personal a les agències comarcals.
I ja no els xerraré de l'altra, no els xerraré de la del món de les
agències en desenvolupament rural, per a les agències comarcals,
amb la gent que tenen no podran cobrir la feina que nosaltres els
comptaven, aquest grup, respecte a donar servei als ciutadans.

Després hi ha una esmena que tenc informació que pareix que
ens l'aprovaran, que és d'instal•lació d'estacions meteorològiques
per al control de les gelades. I després hi ha una altra esmena que
és respecte a la instal•lació d'energies alternatives dins distintes
finques, de cara a un estalvi d'energia, que això és el que
realment, ho creguin o no, pot fer que a la llarga els 7.100 no
baixin; el fet que les noves tecnologies, el fet que l'estalvi
d'aigua, el fet que una planificació distinta a través d'organització
de productors, pugui fer que aquell senyor vulgui fer de pagès i
el fill vegi que el que fa el seu pare realment val la pena
continuar-ho perquè té una rendibilitat i cada vegada més una
qualitat de vida que li donen les maquinàries, a l'hora de sembrar,
a l'hora de recollir, a l'hora d'espolsar i a la vegada també està
estalviant els costos de producció bé canviant els sistemes de reg
o bé abaratint els costos de l'energia a través de nous sistemes.

I, acab President, a la Direcció General d'Agricultura,
que són esmenes al sector agrari de les Illes, hi ha una sèrie
d'esmenes que tenen a veure amb potenciar la investigació
de malalties del camp; també nosaltres pensam que hi ha
d'haver més ajudes quant al tema de les llavors, que jo crec
que ha fet un bon esforç la conselleria enguany, però que
s'hauria d'augmentar i hauríem de mirar d'arribar, així com
de segons quines llavors s'ha arribat al 60% de subvenció,
s'ha de reconèixer, bona feina; a veure si podem arribar, de
totes les llavors, incloses (...) de Menorca; i són una sèrie
d'esmenes que jo crec que podrien fer molt millor aquest
pressupost.

Després, no entenc com és que no accepten l'esmena de
comercialització de la llet fresca del dia, no ho entenc. Una
cosa en la qual estam tan d'acord, el consell insular també
hi està d'acord, i jo no li vull dir que aquest grup, el Grup
Popular en cap moment vol llevar cap competència o vol dir
com han de fer les coses a Menorca i a Eivissa a través de
les transferències, nosaltres el que li diem és que li posi 300
milions a Menorca per a aquest tema, li posi, ja ho
administraran ells, estaran ben contents si els posa.

I després, per acabar, també hi ha dues esmenes, una que
pareix que estan disposats vostès a aprovar-la, que és ajudes
al cost de les assegurances agràries, per abaratir costos als
productors, perquè això és un cercle, no hi ha res més a
inventar, i això és bo. I per l'altra part, vostè m'ha dit, o
m'han dit, no vull entrar en un debat nou, però hi ha una
esmena, que és la 4291, que és ajudes als productors que
duguin endavant controls i tècniques per produir de forma
integrada i no contaminant. Miri, jo no sé quins productors
li hauran dit que no, que no volen ajudes, però en tot cas no
les ho donin; però jo li faig una proposta per a aquest cercle
que és l'agricultura integrada, comenci a recollir des de la
conselleria i gastarà els doblers vostès, ja que no els ho vol
donar a ells, tots els envasos de productes contaminants, bé
de bidons per desinfectar o bé del que molta gent ara, o
crema, que n'hi ha qualcuns que es poden cremar i d'altres
que no. Veu, aquí ja seria una passa de cara a l'ajuda a
l'agricultura integrada.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vagi acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, acab, Sr. President. Jo li puc dir que tot aquest grup
d'aquí, tot aquest grup del Partit Popular li puc assegurar
que té la mateixa sensibilitat que puc tenir jo, la mateixa en
aquest moment; i uns sabran el que és xipó, els altres sabran
el que és una arada, uns dominaran un tema dins el món de
la biologia, dins la química, dins la física, cadascú aporta el
seu granet per ser un grup plural, un grup on la discrepància
hi és, jo som d'aquells que protest qualque vegada, però que
som capaços de donar una alternativa a aquesta societat. I
no es preocupi, ara ens n'hem anat d'enmig, ens han llevat,
però nosaltres feim feina per a aquesta alternativa, Sr.
Mayol, i tots dins el seu camp tenen la seva sensibilitat.

Jo el que li diré, i acabaré amb una glosa, "Per ser bon
boveret n'has de fer bona llaurada", i li he dit altres vegades,
"manar l'arada trempada", no, no, però vostè no l'entén,
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"llaurar fons, prim i dret". I vostè, Sr. Mayol, ni llaura, ni prim,
ni fons ni dret, i aquestes esmenes el poden ajudar a llaurar
millor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Grups que vulguin intervenir per fixar
posicions? Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Per fixar posició sobre les esmenes
que ha presentat el Grup Popular, tot i que hem de recordar, amb
la problemàtica que hi ha hagut en el sector lleter, que el Partit
Popular fa pocs dies va fer dues notes de premsa sobre aquesta
qüestió, i hem de recordar que la tancada, la notícia de la tancada
de vuit vaqueries a Campos varen dir que implicava que
l'economia de les Illes Balears estava en perill. I se'ns diu que el
sector està intranquil, i és evident que nosaltres també hi estam
d'acord que el sector està intranquil, però no està intranquil de sis
mesos cap aquí. La crisi del sector lleter ha durat quinze anys, és
a dir que des de fa molts d'anys aquest sector està en crisi, el que
sorprèn és que no s'haguessin produït o no s'anunciassin
mobilitzacions de la intensitat que es varen anunciar aquests
darrers dies. És evident que ni la política ni la sinceritat de les
declaracions que hagi pogut fer el conseller d'Agricultura no han
pogut ser sotmeses encara avui a unes proves de fiabilitat, per
tant les mobilitzacions que es volien fer al sector lleter
possiblement responien a altres qüestions, algú ja havia
profetitzat que aquestes mobilitzacions es produirien en el
moment que el Sr. Mayol va prendre possessió de la seva
conselleria abans de prendre cap tipus d'actuació. És evident que
jo aquí no diré qui està implicat darrera aquestes mobilitzacions,
però sí que possiblement no estan fetes o no estan anunciades per
a la política que es vulgui dur en aquests moments des de la
Conselleria d'Agricultura.

Per altra part, voldria recordar i fent referència a les esmenes,
que n'hi ha algunes de les que ha presentat el Partit Popular que
el PSM les anava presentant, les anava reiterant any rera any:
subvencions a les associacions de defensa vegetal, de defensa
animal, qüestions de llavors, qüestions de camins rurals. Sr. Font,
és evident que amb aquesta no hi podem estar d'acord, nosaltres
l'anàvem reiterant, demanant que s'incrementàs la partida de
camins rurals; enguany s'ha incrementat aquesta partida i vostès
encara en volen més quan havien estat incapaços de donar molts
més doblers a la partida d'ajudar els ajuntaments a la millora de
camins rurals.

Com que les esmenes, la intervenció del conseller ja n'ha
parlat, jo reiteraré i perquè consti, que acceptarem la 4304, sobre,
que també l'ha anunciada el propi portaveu del Partit Popular,
d'instal•lació d'estacions meteorològiques per controlar les
gelades; la 4300, per a la consecució d'un pacte intersectorial; la
4313, d'ajudes a les explotacions agràries per instal•lar energies
alternatives i renovables; la 4280, d'ajudes a les associacions que
promocionen les races autòctones; la 4284, per al foment de les
associacions per a la millora de la sanitat animal; la 4285, del
foment de les associacions per a la millora de la sanitat vegetal;
la 4292, d'ajudes al cost de les assegurances agràries.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Si no hi ha més intervencions de
grups, aquest debat quedaria sentenciat, i passaríem al debat

número 20, de totalitat, és de la secció 21, Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria; hi ha una esmena a la
totalitat, la 4427, i el Grup Popular té un temps de 10 minuts
per defensar l'esmena. Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Partit Popular hem presentat aquesta esmena a la totalitat de
la secció 21 per diferents motius, que intentaré explicar. Un
d'ells és que aquests pressuposts no es corresponen amb la
necessitat dels ciutadans, amb les necessitats de les
empreses de Balears. I com ja s'ha dit reiteradament s'ha
creat aquesta secció, la 21, per necessitats polítiques, sense
tenir en compte els afectats directes, els empresaris. Es
necessiten més cadires, més càrrecs per repartir entre el
pacte d'esquerres del Govern balear, i això suposa una
dispersió de competències i funcions, un creixement
burocràtic i una dispersió de l'administració, que en res
beneficiarà els ciutadans, més bé tot el contrari. Però és que
a més, durant tots aquests mesos i concretament durant tota
la tramitació d'aquests pressuposts, hem debatut una secció,
la 21, inexistent; hem discutit el que no existeix.

Però sí és cert, sabem, i de sobra que ho sabem qui serà
el conseller de Comerç i Indústria, però el que no sabem, Sr.
President, és quan. I això no deixa de ser una situació
estranya, atípica i fora del normal, no és normal que a un
govern hi hagi dos consellers, el conseller i el vicepresident
per a una sola conselleria, i que les preguntes parlamentàries
s'hagin de fer al Govern i no al titular quan es tracta de
temes de comerç i indústria, perquè del contrari, l'Hble.
Vicepresident no pot contestar i ha de contestar el conseller
titular amb la "xuleta" a la mà. Aquesta situació, Sr.
President, és una burla a l'oposició, que ha d'acomplir amb
la seva tasca parlamentària; és una farsa als ciutadans, en
definitiva, és una befa.

Però el que realment ens preocupa, senyores i senyors
diputats, és aquesta dispersió de competències sobretot en
aquests temes de promoció industrial i tecnològica i de
promoció comercial. No hi ha una línia clara de govern, i
assistim diàriament a constants contradiccions entre els seus
membres, on, el més important de cada conseller és el seu
corralet. Un govern de polítiques estancades, un govern, al
cap i a la fi, de virregnats. Aquesta dispersió de
competències i de polítiques és el que esmenam, senyores
i senyors diputats, ja que respon a necessitats de partits i no
a les necessitats dels ciutadans, no respon a criteris
d'economicitat, a criteris d'agilitat o d'eficàcia. El temps,
senyores, senyors diputats, donarà o llevarà la raó.

El Partit Popular entenem que les polítiques i els
instruments de promoció industrial i tecnològica, així com
la comercialització dels productes de Balears, és molt millor
i molt més eficaç que hi hagi confluència en la presa de
decisions, i no dispersió, que necessita de molta
coordinació, amb independència del sector o subsector que
es tracti, ja sigui la indústria tradicional, l'agricultura,
l'alimentació o la pesca. Què més dóna comercialitzar
sabates, sobrassada, vi, artesania o albercocs secs quan tots
aquests productes tenen molts d'elements en comú, quan es
tracta, evidentment, de la seva promoció o de la seva
comercialització? Estudis de mercat, qualitat, disseny,
relació preu-qualitat, competitivitat, màrqueting, I+D, són
temes que no es poden oblidar i que s'han de conèixer i
dominar, es tracti d'industries tradicionals, d'alimentació o
es tracti fins i tot de piscifactories.

Creim idò que hi ha d'haver una sola política en matèria
de promoció industrial i comercial, un sol centre de presa de
decisions, una sola conselleria. Però aquesta esmena és
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també una crítica a la incongruència, una crítica a la falta de
coherència política. És sorprenent comprovar com han canviat
vostès amb poc temps i d'un any per l'altre, fent el contrari del
què deien, avui fa un any, en el debat del projecte de la llei de
pressuposts per al 1999. L'any passat, ara fa un any, senyors del
Partit Socialista de Mallorca, senyors del Partit Socialista Obrer
Espanyol, vostès varen presentar esmenes a la totalitat de la
secció i dels seus programes, i ara que vostès governen presenten
els mateixos programes, pràcticament amb les mateixes
memòries i objectius; totes les maldats que tenien aquells
pressuposts avui s'han convertit en bondats. Vostès havien de
suprimir empreses públiques i les mantenen, mantenen el
Consorci per al Desenvolupament Econòmic per al Raiguer i ho
fan amb un pressupost idèntic, de 36.800.000 pessetes. Mantenen
també el Centre Europeu d'Empreses Innovadores a Balears i
també amb el mateix pressupost, exacte, 45 milions de pessetes.
I mantenen l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial, amb
un pressupost similar.

Coneixem els programes, els instruments i els objectius
d'aquesta conselleria, però falta concreció, i la compareixença
del Govern, i també els treballs de ponència i de comissió, em
creguin que no vàrem avançar gens; d'aquí idò que haurem
d'esperar, haurem de veure les actuacions del Govern per saber
si les seves crítiques tenien fonament, no sigui que l'herència a
la qual vostès fan referència quan els convé, aquesta herència en
matèria de comerç i indústria, Sr. Conseller, sigui una bona
herència.

I mantenen també Fires i Congressos de Balears, això sí, han
suprimit la Fira Didàctica, una fira totalment comercial, una fira
d'ensenyament, de formació professional i de recursos didàctics;
una fira que a la segona edició estava totalment consolidada amb
una oferta formativa d'acadèmies, d'escoles de formació
professional, d'universitats, etc. Aquesta és una novetat, una
novetat important que nosaltres denunciam; denunciam que el
Govern no vulgui promocionar ni ajudar l'ensenyament plural.
Aquest és l'únic motiu que té el Govern per no dur a terme
aquesta Fira Didàctica, no n'hi ha una altra. Aquesta decisió es
correspon amb la política que té el Govern en matèria
d'ensenyament, promocionar només allò públic.

Senyors del Govern, vostès han perdut la memòria, una
vegada més han perdut la memòria, quan han arribat al Govern
han fet el que es diu borrón y cuenta nueva i dels seus
compromisos anteriors o electorals se n'han oblidat totalment. En
els seus pressuposts no he pogut trobar cap referència a la
construcció del recinte firal, supòs que és que ja s'han oblidat
d'aquella esmena que varen presentar l'any anterior que anava
destinada a construir un recinte firal, una esmena dotada amb
1.600 milions de pessetes. No, senyores i senyors diputats, no és
el mateix Arnau que Mestre Arnau, el Partit Popular hem
presentat dues esmenes parcials, una de 10 milions de pessetes
per al concurs, per fer un concurs per al projecte de recinte firal,
i una altra esmena modesta, molt modesta, de 100 milions de
pessetes, per iniciar la construcció d'aquest recinte firal. Per al
Partit Popular aquest és un tema prioritari, un tema de programa
electoral al qual no podem renunciar.

Sr. President, senyores, senyors diputats, la Disposició
transitòria primera d'aquests pressuposts fan referència a què el
conseller competent respecte de la secció 20 ho serà també

respecte de la secció 21. Fins avui tenim una conselleria, la
Conselleria de Comerç, Indústria, Agricultura i Pesca i dos
consellers, quan s'hagi aprovat aquest pressupost tendrem
dues conselleries i un conseller, un Govern amb consellers
sense cartera i dues carteres per a un conseller, ¿fins quan?
El Sr. Sampol, Vicepresident, va dir que els pagesos estaven
molt contents que es creàs la Conselleria d'Agricultura, no
sé jo si avui, per les notícies que ens ha duit la premsa
aquests dies, deuen pensar el mateix.

I els empresaris de sabates, per exemple, i els
comerciants, a qui demanaran audiència? Tendran
conselleria però no hi haurà conseller, o un conseller que els
remetrà a Vicepresidència; al cap i a la fi s'han quedat sense
conseller. Durant quant de temps el Sr. Mayol serà conseller
d'Economia, Comerç i Indústria en funcions, durant quant
de temps el Sr. Mayol haurà d'anar amb la "xuleta" a la mà?
O el que ve a ser el mateix, ¿durant quant de temps estarà
com a interí el Sr. Sampol en aquesta conselleria?

Per tot això, per la falta de concreció, per la dispersió de
competències, pels motius que he esmentat abans i per la
falta de coherència política, el Partit Popular presentam
aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies, Sr. President.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Ara, per al torn de rèplica, té
la paraula el conseller d'Economia, Comerç i Indústria del
Govern, Sr. Pere Sampol. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):

Gràcies, Sra. Presidenta. Encara no titular de la
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, però qualsevol
membre del Govern pot defensar una determinada política
del Govern.

Sr. Oliver, jo crec que la seva esmena a la totalitat es
resumeix amb un concepte: el Partit Popular està en contra
de la separació de la Conselleria d'Agricultura de la
Conselleria de Comerç i Indústria. A la brevíssima
exposició de motius de la seva esmena a la totalitat diuen
que aquests pressuposts no s'ajusten a les necessitats dels
ciutadans, jo crec, Sr. Oliver, que vostè no parla amb els
ciutadans, pagesos i pescadors, i no parla amb els ciutadans
empresaris, perquè una reivindicació del món agrícola i
ramader, com vostè ha dit, era tenir una conselleria pròpia.
I una reivindicació del món del comerç i del món industrial
era tenir una conselleria pròpia, separada de la Conselleria
d'Agricultura. I no només no xerra amb els sectors, no xerra
amb els ciutadans vostè, però és que tampoc no llegeix els
diaris, i això és greu en un diputat que ha d'estar informat,
perquè, públicament, els sectors, les associacions més
representatives del sector agrícola i ramader i dels sectors
empresarial ho han escrit i ho han declarat i surt entre
cometes i surten articles d'opinió que celebren la separació
d'aquestes dues conselleries. I si no fos així, els partits que
donen suport al Govern, i per tant aquest Govern, estaríem
obligats a haver separat aquestes dues conselleries perquè
tots ho teníem al programa electoral, per tant era un
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compromís amb el nostre electorat. Aleshores, crec que no hauria
de seguir per aquest camí perquè, primer, és una reivindicació
dels ciutadans, i segon, és un compromís electoral que aquest
Govern complirà. Quan? Està en tramitació, és a dir, el mes de
febrer hi ha la ponència ja convocada i per tant és una qüestió de
temps.

I no es preocupi, mentrestant els sectors empresarials, els
nostres industrials i els nostres comerciants ja sabem bé on s'han
de dirigir per demanar una informació o per demanar una
determinada subvenció. I si torna repassar les hemeroteques
veurà com els industrials i els comerciants estan molt contents
amb la gestió que s'ha fet fins ara des d'aquesta conselleria non
nata, esperi a veure els pressuposts i llavors sí que encara els
podrem tenir molt contents; sobretot per una cosa, perquè a pesar
de no haver disposat de pressupost encara per fer polítiques
concretes, hem fet una cosa que la gent ha agraït moltíssim, hem
escoltat la gent, hem escoltat els sectors. I moltes vegades, i ho
deia el conseller d'Agricultura fa un moment, no volen una
subvenció, en la majoria de casos he de reconèixer que sí, però
moltes vegades a la gent li basta un cop a l'esquena. I aquesta ha
estat la part més important de la meva política durant aquests
mesos, intentar retornar la il•lusió a sectors que estaven
deprimits.

El sector del comerç, a pesar que vivim un moment de
bonança econòmica era un sector que jo he trobat sense il•lusió,
i hi ha hagut decisions importants, decisions normatives
importants que el que han fet, com a mínim, és retornar la
il•lusió al sector. I això és molt important, perquè és un sector
que té una gran competència, aquesta globalització de cada
vegada li fa més difícil sobreviure dins aquest mercat, i per a un
empresari haver d'encarar inversions per modernitzar el seu
negoci a quatre, cinc, sis anys vista és molt complicat si no es té
confiança en el futur. Avui, dins el sector del petit comerç de les
Illes Balears es recupera la confiança en el futur, perquè veuen
que el Govern està al seu costat, i això és importantíssim.

Ara vendrà complementada aquesta qüestió amb polítiques
pressupostàries, que vostè pràcticament no n'ha fet menció. Bé,
una segona qüestió, ha fet referència, en aquest moment hi ha
una dispersió de competències i funcions. Bé, he vist que ho deia
clarament per aquesta separació de les dues conselleries. Però
perdoni, hi havia molta més dispersió de funcions en l'anterior
estructura. Miri, jo per exemple, el Departament de Promoció
Exterior, he trobat gent que feia promoció exterior dins la
Direcció General d'Indústria, dins l'Institut de desenvolupament
industrial dins el CDER i dins la Conselleria d'Agricultura, hi
havia quatre departaments distints del Govern, perdó, del
Govern, de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria que
feien promoció exterior. Ara això s'unificarà, ara aquests tema
s'unificarà, i sota el mateix departament de promoció exterior es
coordinaran totes les polítiques.

Parla del fet que presentam les mateixes memòries i els
mateixos objectius. Això hauria de servir perquè no m'hagués fet
esmena a la totalitat, perquè s'esmena vostè mateix, però crec
que no les ha llegides, crec que no les ha llegides perquè hi ha
algunes novetats importants a les quals, d'aquí a un moment, faré
referència. Però jo no vull rompre totalment amb el passat i, és

més, jo li diré que en determinades qüestions, en moltes
qüestions, els meus antecessors han fet una bona política.
Crec que el Sr. Cardona en determinades qüestions va fer
una bona política i jo no la canviaré, i el Sr. Camps va fer
una bona política que jo no canviaré. Matisaré alguns
aspectes i en altres aspectes faré canvis, si volen, radicals,
com ja s'ha vist en tema de la política de promoció del
nostre comerç. Però, sobretot, sobretot, crec que és un
moment, o era un moment enguany que no era apropiat per
fer canvis importants perquè segurament la nostra
conselleria és la que viu el moment de més transició, i si
analitza les xifres pressupostàries, que no ho ha fet, veurà
com, precisament, aparentment aquest any disminueixen les
partides pressupostàries de la Direcció General de Comerç
i de la Direcció General de Promoció Industrial per una raó:
perquè en aquest moment, en aquest pressupost, els fons
europeus són zero pessetes, quan l'any passat dins aquestes
dues direccions generals hi va haver més de 1.000 milions
de pessetes procedents de l'Objectiu 2 i de l'Objectiu 5B. 

Jo estic convençut, esper, que al llarg de l'exercici farem
incorporacions de crèdit que voldria que fossin fins i tot
superiors a aquests exercicis anteriors; no ho crec, quasi
quasi si empatam ja anirà bé perquè la tendència europea és
anar reduint subvencions i, sobretot, amb l'ampliació de
països membres, però hi haurà, veurem incorporacions de
crèdit fruit del nou Objectiu 2. 

I per això també m'interessa mantenir les estructures que
hi ha actualment. El CDER naturalment que haurà
d'evolucionar i li haurà de desaparèixer la erra de Raiguer
perquè haurà de donar cobertura a tot el nou mapa, a tots els
municipis que entraran dins el nou mapa d'ajudes. Ara, a
pesar que jurídicament no s'ha fet una modificació ni del
CEEI, ni del CDER, ni de l'Institut de Desenvolupament
Industrial, sí que ja hi ha uns canvis administratius i, per
exemple, aquesta empresa pública, l'IDI, i aquests dos
consorcis, el CDER i el CEEI, tenien quatre gerents i ara
només n'hi ha dos. Hi havia un gerent al CEEI, dos gerents
al CDER i un a l'Institut de Desenvolupament Industrial, i
ara totes aquestes funcions estan coordinades pel gerent de
l'Institut de Desenvolupament Industrial, que abans feria
mitja hora de feina a la setmana i cobrava 9.200.000
pessetes, i ara coordina tres organismes, una empresa
pública i dos consorcis, amb 7,5 milions de pessetes amb
una dedicació total. Això és un canvi de polítiques i crec
que veurem el seu rendiment.

Em parla del fet que no som fidels al nostre programa o
a la nostra tradició perquè no suprimim empreses públiques.
Ja hi ha hagut una supressió d'empreses públiques a
Agricultura, i jo ja li dic que en aquests moments ja hi ha
una unificació administrativa d'una empresa pública i dos
consorcis amb una reducció de despeses d'alts càrrecs
bastant important. Per tant, tampoc no és correcta aquesta
afirmació.

En fires i congressos, Fires i Congressos ha de ser un
instrument de les polítiques que faci el Govern, naturalment
de polítiques econòmiques, però també, amb l'exemple que
vostè ha posat, en el cas d'educació o d'ensenyament si la
Conselleria d'Educació ens demana que organitzem una fira
dedicada a l'ensenyament, l'organitzarem. Ara, entengui que
en aquest moment hem de revisar tota aquesta situació i ens
doni un poc de temps. En tot cas, Fires i Congressos està al
servei de la Conselleria d'Educació per allò que mani, de la
mateixa manera que estam al servei de la Conselleria de
Turisme, i esper poder anunciar una fira que vostès no
tenien programada, la fira més important que celebraven les
Illes Balears, Tecnoturística, i no la coordinarà, però la
dissenyarà el conseller de Turisme, i nosaltres, la
Conselleria i la Direcció de Fires i Congressos, ens posarem
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al servei de la Conselleria de Turisme perquè doni la nova
orientació a Tecnoturística, de tal manera que estigui al servei de
la política turística del Govern.

I això li demostra, Sr. Oliver, que no només no hi ha
descoordinació dins aquest govern, sinó que existeix molta més
coordinació, infinitament més coordinació, de la que existia en
un govern governat per majoria absoluta, i n'hi posaré un
exemple, ja li he posat exemples quant a la política turística:
Miri, en aquest moment ja tenim acords que veurà materialitzats
prest, dins el mes de gener, en les ordres per aplicar polítiques
transversals dirigides al món de l'empresa. Per exemple, tendrem
un conveni amb la Conselleria de Medi Ambient per
promocionar la reducció dels residus dins les empreses, l'estalvi
d'energia i el foment de les energies alternatives dins l'empresa;
tenim un acord ja de col•laboració econòmica amb la Conselleria
de Treball i es materialitzarà en una ordre específica per a
prevenció de riscos laborals dins les empreses, perquè tenim un
pla de riscos laborals i una normativa estatal que s'ha de complir,
i no només hi ha d'haver inspecció sinó que també hi ha d'haver
la mà estesa a les empreses perquè puguin complir el Pla de
prevenció de riscos laborals. 

Veurà, a més, un conveni amb la Direcció General de
Cultura, la Conselleria de Cultura i Educació, per fomentar les
indústries culturals, novetat, per primera vegada, aquesta
consideració d'indústria cultural, especialment les que fan
indústries culturals en llengua catalana, i la Conselleria de
Cultura també ens aportarà recursos perquè puguem treure una
ordre específica. Hi ha col•laboració en matèria d'agricultura
amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per promoure els
productes agroalimentaris, per promocionar els productes
agroalimentaris; ja hi ha una campanya al carrer amb fons que
vénen d'Agricultura, de Comerç i Indústria i de Presidència; miri
quina coordinació. I en turisme, en turisme ja estam fent que
totes les fires turístiques que organitza Ibatur a l'exterior, ja fan
una promoció integral dels productes de les Illes Balears, no
anam ja a vendre Balears com a destí turístic, sinó que anam a
vendre Balears com a destí turístic i com a país que té una
economia, que té uns productes propis, que té una gastronomia,
que té uns productes culturals. 

Això són polítiques integrals dins un govern governat per
quatre partits. Mai no hi havia hagut aquest diàleg i aquesta
col•laboració entre distintes conselleries. Miri, a la conselleria
del carrer Foners, que té una entrada que comparteixen Medi
Ambient i Promoció Industrial i Comerç, perquè Medi Ambient
pagava el guàrdia, no deixaven entrar els ciutadans que anaven
a Comerç i Indústria, fins a aquest nivell arribava la
descoordinació dins un govern governat amb majoria absoluta.
Jo veig ara una relació com a mínim molt més lògica i de
col•laboració dins aquest govern.

Finalment m'ha parlat de la construcció del recinte firal, una
prioritat per al Partit Popular. És que aquests dies ho hem estat
comentant amb el president, amb el conseller d'Hisenda, el temps
que vostès intervenien, i és que pareix que el món va començar
ahir, i vostès hi duen 16 anys, 16 anys que el món empresarial els
demana un recinte firal, 16 anys. Ara és una prioritat, ho tenien
al programa electoral. 

No hi ha consignació pressupostària i li explicaré perquè.
Perquè manejam tres opcions: Una, aportació de recursos propis,
que potser via romanents de tresoreria es podrà fer una
incorporació de crèdit, no ho sé, el conseller d'Hisenda em dirà

el que hem de fer. Però és que també podem recórrer a
l'endeutament, a pesar del fet que Fires i Congressos -ho
haurà vist avui amb les auditories que ha fet Hisenda- és una
empresa que està pràcticament hipotecada i, per tant, hi ha
d'haver una ampliació de capital important. Però és que, a
més a més, no hem tancat el tema perquè estam estudiant la
petició de donar participació a la societat civil, sigui a través
de la Cambra de Comerç o sigui a través d'organitzacions
empresarials, i com que encara no tenim definit el model,
perquè jo, si és possible, el vull consensuar amb les entitats
que ens han demanat participació, ja veurem com es
finançarà, però jo li assegur una cosa, que segurament abans
de dos mesos s'iniciarà el procediment de concurs per
adjudicar el projecte, i el meu compromís va ser fa quatre
mesos que en 24 mesos tendríem el recinte firal, i això, els
meus col•laboradors em varen dir: "Què fas?"; i vaig dir:
"És que si no em fix uns terminis no els complirem i
tornarem a passar una legislatura sense recinte firal", i jo
m'arrisc a què vostè d'aquí a dos anys surti aquí i em digui:
"Vostè no va complir la seva paraula perquè encara no ho
tenim"; és possible, perquè és un repte molt difícil, però ens
ho hem marcat com a una prioritat, i veurem en aquesta
legislatura, i esper que abans dels dos anys des que va
prendre possessió aquest govern, que tendrem el nou recinte
firal.

Bé, jo crec que són totes les qüestions que vostè ha
plantejat. En definitiva, jo crec que es veuen també..., tenia
altres qüestions per parlar: el tema de la qualitat, disseny, la
política de sòl industrial... No me n'ha parlat, m'agradaria
que me'n parlàs un poc per analitzar les necessitats de sòl
industrial que hi ha i la política que volem dur. No em vull
estendre més. Crec que només m'he referit a les qüestions
que vostè ha plantejat, però veu, jo li reconec, que en
determinats aspectes hi haurà continuïtat en tot el que
funcionava; per exemple, el que era promoció exterior..., del
calçat, del calçat, perquè el que és promoció exterior de
productes agroalimentaris, de joieria, d'altres qüestions, es
pot fer molt més del que s'ha fet; ara, jo li reconec que
mantendrem la línia de política exterior en col•laboració
amb la Cambra de Comerç, revisarem la política que vostès
duen als Estats Units, en aquest moment l'estabilitat
econòmica permet que les nostres empreses puguin penetrar
en els Estats Units, però revisarem la política que vostès
feien només dirigida al sector del calçat. Pensam que altres
sectors poden utilitzar l'estructura que ja existia en els Estats
Units; ara, en altres qüestions hi ha canvis profunds i,
sobretot, en matèria mediambiental, de riscos laborals...

Una altra qüestió que no li he esmentat. En la promoció
de treball estable veurà, dins les ordres que sortiran ja,
d'aquí a 15 dies, com hi ha uns incentius molt importants a
les empreses que fomentin, que contractin treballadors fixos
o que canviïn el sistema de contractació de temporal a
treball fixo. 

Bé, totes aquestes qüestions, algunes d'elles molt noves,
són les que tal vegada sigui difícil llegir dins aquests
pressuposts, però que amb les ordres d'ajuts als sectors que
sortiran d'aquí a unes setmanes, es podrà veure amb més
concreció la política d'aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident, Sr. Sampol. Ara, per
contrarèplica, té la paraula el Sr. Oliver per un temps de
cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores diputats.
Efectivament, Sr. Sampol, el Partit Popular no pot esmenar els
programes, subprogrames, els instruments, els objectius, perquè
és el tema que de qualque manera és aquesta herència a què jo
feia referència del Partit Popular, que creim que és una herència
bona i, per tant, no l'esmenam. La meva esmena anava
bàsicament a dos punts molt concrets: anava a aquesta integració
de la política de promoció industrial i de promoció industrial, en
aquesta línia, no en la separació de les conselleries, perquè tal
vegada estaríem d'acord en la separació de les conselleries. 

Estaria d'acord, personalment, en el fet que la Direcció
General d'Indústria estigués separada d'aquesta conselleria, que
estigués tal vegada dins la Direcció d'I+D que vostès han creat,
perquè al cap i a la fi la Direcció General d'Indústria no deixa de
ser, no vull dir una gestoria, però sí que tramita papers, tramita
expedients, poc aporta dins el que fa referència i també té
l'apartat de control, de metrologia, etc. Tal vegada podríem estar
d'acord en això. 

Allà on nosaltres creim que hi ha d'haver unificació de criteris
i un sol punt on es prenen les decisions i no estam d'acord en el
fet que hi hagi d'haver una coordinació, sinó que nosaltres el que
proposam és avançar més, no l'estructura que hi havia la passada
legislatura, perquè les administracions creixen i, efectivament, el
Govern balear també creix, estàvem més en què les polítiques de
promoció, siguin de productes agroalimentaris, siguin de
productes industrials, es tracti de l'empresa que es tracti, estigui
unificada; i una altra cosa és que marquin després la política
agrària, però el que és la política de transformació de les
indústries agroalimentàries i el que és la política de promoció
dels productes agrícoles i també pesquers, que estiguin
unificades. Anàvem en aquesta línia i jo no renunciï a continuar
en aquesta línia, perquè entenc que d'aquesta manera es poden
aprofitar molt més els recursos i que les persones capaces de dur
endavant aquests temes, tant comercialitzaran, tant assessoraran
una indústria com una altra, i no hi ha perquè haver tècnics i un
staff gros dins les diferents conselleries que després s'han de
coordinar.

Miri, vostè em parla de coordinar i de fer un conveni amb la
conselleria pel tema de la promoció exterior, però em parla del
fet que en comerç exterior hi havia molta dispersió i que ara no
n'hi haurà, perquè serà l'Institut de Desenvolupament Industrial
que coordinarà aquest tema que abans es feia també des del
CEEI i del CDER. Miri, jo li dic (...), que és que aquest govern
renuncia a la promoció exterior dels productes agroalimentaris;
qui durà aquesta promoció d'agroalimentaris?, idò hi continuarà
havent dispersió, en no ser que la dugui la seva conselleria; si la
du la seva conselleria, per tant qui dictarà la política serà la seva
conselleria i no serà la política agrària. No m'ho crec, perdoni
que no m'ho crec.

Però miri, un altre dels punts per què hem presentat aquesta
esmena a la totalitat, perquè si no no tendria justificació
presentar una esmena on esmenam les nostres polítiques, les
polítiques que hem defensat i que continuarem defensant durant
aquests 16 anys, com deia hem presentat també aquesta esmena
per una crítica a la seva falta de coherència política, era l'única
manera que teníem de poder sortir aquí i poder denunciar que
vostès, a la passada legislatura, en el darrer pressupost que vostès
estaven a l'oposició, del 1999, presentaren també una esmena a
la totalitat d'aquesta secció, no només de la secció, sinó també

d'aquests instruments a què fèiem referència, concretament
l'IDI. Per tant, és una manera de nosaltres aquí poder fer una
crítica i poder denunciar aquesta falta de coherència. 

He dit que nosaltres defensam els instruments, el que
passa és que en aquests moments, i vostè ho ha dit aquí i jo
li he dit abans, haurem de veure, haurem d'esperar a
conèixer aquestes circulars, aquestes ordres seves, que seran
el que diferenciarà la manera de fer la política del Partit
Popular de la manera de fer la política el pacte d'esquerres,
ordres, circulars que en aquest moment no coneixem i que
en el seu moment veurem, i jo li he dit a la meva primera
intervenció que hauríem d'esperar perquè ens falta concreció
en aquests moments.

Quant a les dues conselleries, és una crítica -deixi-m'ho
dir d'aquesta manera- però que al cap i a la fi tampoc no ens
va ni ens ve massa, al que és el Partit Popular. El que sí ens
preocupa és l'efectivitat i que els ciutadans tenguin més
dispersió i hagin de córrer més perquè se solucioni un tema
concret. Però miri, en aquest tema concret jo no em vull
estendre molt més, però sí que nosaltres denunciam,
denunciam i demanam i esperam que aquesta situació
s'arregli definitivament i que no tenguem consellers sense
cartera, i que no tenguem una conselleria amb dos
consellers, però hem avançat una mica, perquè l'any que ve,
o si haguessin de fer una compareixença ara sobre una
d'aquestes dues seccions, qualsevol de les dues, al partit de
l'oposició almanco ja hi hauríem guanyat una mica, hi
hauríem guanyat en temps, cosa que a les compareixences
passades, fins i tot la primera que va fer el Govern i la
segona, després, també, amb motiu del pressuposts, ha de
convenir amb mi que els diputats de l'oposició ens havíem
de xapar el temps entre el que eren els temes d'agricultura
i pesca i els que eren de comerç i indústria. No em digui,
idò, si això no és qualque manera de llevar a l'oposició que
pugui tenir unes oportunitats, no com el Govern,
evidentment, no les tendrà mai, però almanco un temps
disponible per poder fer la seva crítica, no només la crítica,
sinó per poder demanar totes aquelles qüestions que no
vàrem tenir possibilitat de demanar per falta de temps i que
tampoc dins comissió i dins ponència se'ns varen contestar,
sinó que les esmenes varen passar ràpidament.

Si per ventura s'hagués fet més feina tant en ponència
com en comissió, avui no tendríem esmenes a discutir de les
parcials, perquè ben segur que algunes d'elles ja s'hagués
pogut aprovar dins comissió i no les aprovaríem aquí. Per
tant, vostès han volgut això d'aquesta manera i jo no en faré
més qüestió.

I per acabar, em cregui idò que aquesta esmena a la
totalitat va en aquestes línies que he esmentat abans, no
quant als programes, perquè estam ben convençuts, Sr.
Conseller, que vostè, en allò que fa referència a comerç i
indústria, ha rebut una molt bona herència.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Vol intervenir el Sr. Vicepresident?
El Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Pere
Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Mirin, per part meva, durant
tota la legislatura contribuiré perquè tenguem un debat
desenfadat, i vull entendre que la seva intervenció és en pla
constructiu i així l'accept i, per tant, faré aquest segon torn
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amb el mateix..., intentaré que sigui el mateix to, sobretot perquè
a nivell personal guard una gran consideració de les persones que
he conegut en la meva tasca de diputat de l'oposició, tant el Sr.
Cardona com el Sr. Camps i, naturalment, en alguns aspectes
aplicant polítiques distintes perquè gràcies a Déu hi ha pluralitat
ideològica, existeixen partits polítics, perquè si ara s'hagués
produït aquest canvi per fer exactament les mateixes polítiques
que feien vostès, bé, no sé si els ciutadans anirien a votar, d'aquí
a un parell d'anys, i he reconegut que en determinats aspectes hi
havia hagut encerts, tant d'un com de l'altre, i en determinades
qüestions crec que ja hem fet canvis profunds i se'n faran molts
més, perquè tal vegada també els temps han evolucionat i la
societat ens ho demana.

Ha tornat utilitzar el segon torn per insistir en un concepte
que jo crec que és un tema que m'agradaria debatre a fons durant
tota la legislatura, que és el tema de promoció. Jo abans m'he
centrat molt en el tema de promoció exterior, però crec que
hauríem de parlar en general de promoció dels productes de les
Illes Balears, en general, sobretot perquè el mercat interior és
importantíssim, és vital. Jo he utilitzat una expressió aquests
mesos, i és que, lluny de veure el sector turístic com un
adversari, que en aquest moment en alguns aspectes ho és perquè
quan ens dirigim als empresaris d'altres sectors, especialment els
industrials, ens diuen que quan tenen un treballador format se'n
va al turisme; aquest és un problema i un dels principals
handicaps que haurem d'atacar al llarg d'aquesta legislatura, que
és precisament la formació professional i la qualitat dels treball
dins el món industrial i el món del comerç perquè no se'n vagin
al sector del turisme. 

Bé, com li deia, però, lluny de veure, per tant, el turisme com
un adversari dels altres sectors, d'aquesta diversificació
econòmica que propugnam, jo crec que és un aliat potencial, i
crec que una gran part dels nostres turistes, a més de ser
consumidors dels nostres productes aquí mateix, i crec que en
aquest moment el conseller d'Agricultura està fent una gran labor
juntament amb el conseller de Turisme per intentar això que s'ha
parlat tantes vegades, implicar el món turístic en el consum de
productes de Balears, hi ha acords importants amb cadenes
turístiques per consumir llet fresca, una petita gota per resoldre
el problema, però a la vegada aquests turistes que aquí comencen
a consumir els nostres productes han de ser ambaixadors dels
nostres productes a l'exterior, i jo ho deia l'altre dia a Sóller amb
motiu d'una breu intervenció en commemoració del centenari de
la cooperativa, que no podem lluitar contra la globalització; ara,
el que hem d'intentar és beneficiar-nos en el que puguem dels
efectes positius que pot tenir per a nosaltres la globalització, i
que si un jove nostre ha adquirit hàbits de consum que fa uns
anys no existien a Balears, per què no un ciutadà centreeuropeu
no ha d'adquirir hàbits de consum de Balears i avesar-se a
consumir l'oli de Sóller -em referia en aquell moment- o derivats
de productes lactis, embotits, etc., etc.

I estam d'acord en el concepte: Crec que hem d'intentar
unificar al màxim les campanyes de promoció de productes, i

aquí hi ha d'haver -hi estic d'acord- una delimitació de
competències. Naturalment que Agricultura tendrà una
competència fonamental en millorar els canals de
producció, en millorar que tant els productors com les
indústries de transformació agrària de cada vegada puguin
competir més en preu i en qualitat, i serà més feina nostra
tot el tema de la promoció i comercialització; nostra em
referesc a la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria. I
allò que li explicava és que aquesta dispersió de
competències en matèria de promoció que jo he trobat dins
la conselleria és el que volem unificar, i que estam en un
procés d'unificació de tal manera que puguem optimitzar al
màxim els recursos.

Bé, després ha dit que amb la separació de les
conselleries els ciutadans hauran de córrer més. Jo no ho
crec, tampoc. Miri, li posaré un altre exemple que m'he
trobat, i em cregui, i ha vist al llarg de les intervencions que
he fet durant aquests mesos que no vull retreure res, no
m'agrada retreure res, però quina situació tenim ara, en
aquest moment, que encara no hem pogut arreglar nosaltres?
Que una tramitació d'un expedient d'un instal•lador elèctric
o de gas necessitat aquests tràmits: anar a la Direcció
General d'Indústria a la torre Asima del Polígon, anar a
caixa a l'edifici de la Granja, i tornar a recollir l'expedient a
la torre Asima; això no és lògic. Un dels compromisos que
tenc, també, és intentar unificar tota aquesta qüestió i és un
exemple. Per tant, el que li vull dir és que els usuaris no
hauran de córrer més, sinó que els simplificarem la gestió i,
per cert, que un tema que iniciaren vostès i que hem pagat
nosaltres, el nou govern, ha estat el tema de la finestreta
única i que sembla que està donant uns resultats importants.

Finalment m'ha plantejat la qüestió que han tengut falta
de temps amb motiu d'aquestes compareixences
compartides per tractar els temes d'agricultura, comerç i
indústria a la vegada. Perdoni, el temps que vàrem tenir
nosaltres l'any passat quan tramitàrem els pressuposts;
teníem deu minuts més cinc a la compareixença per parlar
d'agricultura, comerç i indústria. L'any que ve, si la
tramitació parlamentària ha finalitzat, tendran deu minuts
per parlar d'agricultura i deu minuts per parlar de comerç i
indústria, més les corresponents rèpliques. Per tant, si aquest
era un argument, ens haurà d'agrair al final que l'any que ve
tengui el doble de temps per parlar de les mateixes
qüestions.

Moltes gràcies i li agraesc una vegada més el seu to, Sr.
Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident, Sr. Sampol. Ara hi ha
qualque grup que vulgui fixar posicions? En nom del PSM
té la paraula la Sra. Vadell per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, hem vist en aquest debat del pressupost com es
repetien els arguments del Grup Popular quant a les
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esmenes a la totalitat que presentaven. Per una banda, es queixen
que copien dels anteriors pressuposts tota la línia política a les
memòries, i per l'altra banda, empren l'argument de presentar
esmenes a la totalitat, això crec que és la primera contradicció
que fan, no només en aquests debats sinó a tots els que hem vist
durant aquests dos dies que fa que estam aquí dins aquesta
cambra.

Quant a l'esmena a la totalitat que han presentat a comerç i
indústria, no té res a veure amb l'argumentació, amb l'enunciat
que han presentat a l'esmena, sinó que el Sr. Oliver s'ha limitat,
durant bona part de la seva intervenció a criticar la separació de
les competències de la Conselleria de Comerç i Indústria i
d'Agricultura. Crec que el Sr. Sampol, a la seva intervenció, ja ha
justificat moltíssim i amb arguments de pes aquesta separació, i
a més és un mandat que tenim del nostre programa electoral, el
qual complirem.

La secció 21 és de nova creació, per tant ja és una novetat i
no es pot dir que sigui un pressupost continuïsta, ja que
precisament es fa molta incidència en el sector comercial i
industrial que tal vegada quedava més diluït dins les passades
legislatures quan es tractava de tot un bloc. Del pressupost,
analitzant un poc el document, crec que hi ha una cosa a
destacar, que és la transparència quant a l'explicació detallada i
ben esbrinada i exhaustiva de tots els programes i de tots els
objectius fixats per aquesta conselleria.

S'ha parlat poc en aquesta compareixença, en aquesta esmena,
de l'Institut Balear d'Estadística, això és la primera passa que ha
donat la Conselleria d'Economia per a la potenciació d'aquest
institut, ja que s'haurà de potenciar moltíssim la informació.
Aquest institut tenia uns mitjans molt minsos i el primer que
s'haurà de fer és comprar ordinadors perquè estan, diríem, a les
antípodes del què es necessita actualment per tenir una bona
xarxa informàtica per poder tenir aquesta informació.
L'establiment d'una xarxa municipal d'informàtica, de recollida
d'informació sobretot, permetrà obtenir unes dades estadístiques
fiables de tota aquesta situació socioeconòmica de la comunitat
que, a partir dels ajuntaments, permetran aplicar polítiques
d'informació a la nostra comunitat.

Quant a l'apartat de comerç, la potenciació del petit comerç
va ser un deure que es va fixar el Vicepresident al principi de la
legislatura, és una qüestió de sentit comú i de supervivència del
teixit econòmic tradicional d'aquestes Illes. El petit comerç
estava abandonat de la mà de Déu i sobretot estava abandonat i
totalment difuminat dins les macroestructures de les grans
superfícies, i amb aquesta mesura que es va imposar des d'un
principi, que era la moratòria de les grans superfícies, haurà
aconseguit, com a mínim, aturar aquesta implantació de grans
superfícies per respirar i per donar un temps a la futura redacció
de la llei de comerç.

La millora de la competitivitat del petit comerç implica una
col•laboració del Govern en la modernització del sector
mitjançant programes d'ajuda per augmentar la qualitat i la
participació del petit comerç en les noves tecnologies i les noves
tendències, sobretot també en el comerç electrònic.

La promoció també de productes artesanals és una de les fites
importants d'aquest nou pressupost; és també una obsessió diria
jo, una obsessió positiva, del Vicepresident quant a la promoció
de productes artesanals i també de la participació d'aquests
mestres artesans a les fires, amb un objectiu important, que la
intenció és la d'impulsar la creació de noves fórmules per a la
promoció i de la comercialització de productes artesans.

De programes d'indústria se n'ha parlat poc i al programa
d'aquest pressupost es reflecteixen novetats quant a la
promoció de la diversificació i modernització i obertura de
nous mercats. El foment de la seva participació a sistemes
de producció, que també siguin respectuosos amb el medi
ambient. Les indústries mediambientals es veuen ben
potenciades impulsant tot tipus d'indústria de recerca de
nous productes i de reutilització de residus urbans
susceptibles de ser reciclats.

També hi ha en aquest pressupost un reflex important
per a les ajudes als ajuntaments per a la modernització de
mercats tradicionals i que també hi ha partides obertes per
a l'ajuda de nous mercats i per a l'ajuda als ajuntaments, que
seran susceptibles de ser augmentades segons com venguin
els fons europeus.

He esmentat en un principi que l'argumentació o que la
justificació de l Partit Popular a aquesta esmena és que diu
que les accions d'aquesta secció no responen a les
necessitats dels ciutadans de les nostres Illes, i jo a aquesta
argumentació simplement li respondria amb una sèrie de
preguntes, o amb una pregunta. Diu: no responen a les
necessitats dels ciutadans de les nostres Illes; ¿a quins
ciutadans? Per exemple, els petits comerciants; els petits
comerciants per primera vegada se senten escoltats i
protegits, i a més ho agraeixen, i el seu agraïment ha vengut
precisament concedint al conseller el premi Afedeco i
aquest premi Afedeco ha vengut motivat per una satisfacció
i veure una política dedicada, precisament, a la potenciació
i a la protecció dels petits comerciants. Per exemple, una
altra pregunta: quins ciutadans no estan satisfets, els
artesans? Han visitat Baleart enguany? Han notat els canvis,
les diferències que hi ha hagut respecte de les altres fires?
Jo crec que els artesans ni tan sols estan defraudats, sinó ben
el contrari, estan ben entusiasmats amb les noves polítiques
de promoció dels artesans i les noves polítiques que
impulsaran la consecució de cartes artesanes.

I bé, per altra banda, hi ha els industrials.Els industrials
també, li vull dir, Sr. Oliver, que no crec que estiguin de cap
manera defraudats, les ajudes que rebran en subvencions per
als instituts tecnològics crec que també satisfaran les seves
aspiracions per donar noves sortides als productes
augmentant la seva qualitat i, en conseqüència també, la
seva competitivitat.

Creim que les argumentacions que dóna el Partit Popular
per fer una esmena a la totalitat d'aquesta conselleria no
estan argumentades i tenen el nostre suport i no només el
nostre, sinó que creim també que satisfan tots els sectors
comercials i industrials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Ara té la paraula, en nom del Partit
Socialista, la Sra. Amer, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, és tasca que es proposa aquesta diputada exposar
breument que les accions contemplades en aquest
pressupost, i com han expressat molt bé tant el
Vicepresident del Govern com la Sra. Portaveu del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Vadell, que aquest
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pressupost de la Conselleria de Comerç i Indústria respon
precisament a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de les
nostres Illes i per tant ens dóna tots els arguments per rebutjar
aquesta esmena a la totalitat que ha plantejat el Grup
Parlamentari Popular.

Quins són els arguments que podem fer esment i que estan
coberts en aquest pressupost per a l'any 2.000 d'aquest nou
Govern de les Illes Balears? Es recullen ja en aquest pressupost
la potenciació de la informació estadística, una informació que
intenta atendre de forma real tots els indicadors econòmics, els
indicadors mediambientals i socials, però allò que entenem que
també és més important és tenir aquesta informació
municipalitzada. És important també i ha de tenir la corresponent
difusió en fullets àgils que puguin tenir àmplia difusió arreu de
les nostres Illes.

Temes europeus. En temes europeus també hi ha especial
consideració a la coordinació d'aquests programes europeus, a les
diferents conselleries, com també altres iniciatives europees. I
específicament amb el tema d'indústria entenem que és important
l'agilitació dels tràmits en la concessió dels permisos i llicències,
el control per millorar la qualitat i per tant la seguretat davant els
consumidors; així com també es fan esforços pressupostaris en
la promoció industrial i tecnològica. És important tot aquest
teixit econòmic a les nostres Illes i la seva contribució a
l'equilibri intersectorial de la nostra economia. Per tant, sempre
assolint un equilibri mediambiental, aprofitant també els recursos
energètic, com ja s'ha fet menció.

Hem de fer esment també al foment d'aquestes indústries
tradicionals, així com també a la recerca d'aquestes noves
tecnologies, d'aquestes noves activitats industrials i,
especialment també, donar camins, donar vies per a la
incorporació dels joves de les nostres Illes. És important
impulsar aquests projectes de comercialització dels nous
productes, és important la recerca i la investigació en el camp del
disseny, i per tant assessorar aquestes petites empreses que
conformen el nostre teixit industrial, com també és important
allò que s'obri a nous mercats, és tota la indústria de reciclatge.

Polígons industrials. És important també la millora dels
processos productius, evitant la sinistralitat laboral greu a les
nostres Illes i facilitant també l'adaptació a les noves normatives
que hi ha en aquests moments.

Hem de fer especial menció també que contemplen aquests
pressuposts la potenciació del petit comerç, entenem que és molt
important per a la dinamització de la nostra economia i sobretot
dels nuclis de població, pels centres de població, i és clar el
suport a aquest pressupost que es manté i així s'ha expressat per
part del Vicepresident, les campanyes de promoció. Això també
és evident que es tendrà en compte les associacions, s'han donat
mostres ja de participació dels interessats, del sector quant a la
revisió del mateix Pla d'Equipaments Comercials, dels mateixos
horaris comercials o també la participació de les mateixes
associacions de comerciants en les actuacions amb el calendari
mateix de rebaixes.

No vull oblidar tampoc en artesania, el Vicepresident a
la compareixença fa fer esment al compromís de potenciar
aquesta concessió de carta artesana, de mestre artesà, així
com també canalitzar perquè es participi a tot tipus de fires
i fomentar la comercialització.

És un pressupost de 3.000 milions de pessetes, i ja acab
Sra. Presidenta, amb una part inversora important, més d'un
60%, i rompem, jo crec que és important, rompem per
primer cop, tantes vegades demanat pel nostre grup, aquesta
santíssima binomietat que presidia aquesta gran conselleria.
Són actuacions que permeten rebutjar clarament aquesta
esmena a la totalitat i donar suport a aquest Govern en la
política d'indústria i comerç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Amb aquesta intervenció finalitza el
debat número 20 i començam el debat número 21, de
globalitat, amb la resta de les esmenes del debat número 20.
Esmenes al programa 6121, anàlisi econòmica, esmena
4249; al programa 7211, Direcció i Serveis Generals,
Indústria i Comerç, esmenes 4242 i 4310; al programa 7241,
Promoció Industrial i Tecnològica, esmenes 4240, 4247,
4248, 4250 i 4315; al programa 7611, Reforma i
Modernització de les Estructures i Promoció del Comerç,
esmenes 4241, 4243, 4244, 4245 i 4246. Per a la defensa
conjunta de les esmenes del Grup Popular, té la paraula el
Sr. Camps pel temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
indubtablement els pressuposts de la secció 21,
corresponents a economia, comerç i indústria tenen a veure
amb l'economia productiva de les nostres Illes i també amb
la petita i mitjana empresa, que constitueix la base
socioeconòmica de la nostra Comunitat Autònoma i és la
que més dinamitza i més llocs de feina genera.
Efectivament, el comerç és importantíssim a la nostra
Comunitat i el comerç té una extraordinària importància i
cada vegada més cabdal arreu del món.

El comerç pertany en la seva majoria a l'àmbit de la
iniciativa privada i jo crec que són ells, els treballadors i els
empresaris, que han de cercar solucions als seus propis
problemes. Per tant, el mercat necessita comerciants
emprenedors, amb actitud moderna i prou disposats a la
gestió moderna, el comerç eficaç no és aquell que ofereix
preus més baixos, sinó qui presta el millor servei global als
clients. El preu és un factor important, però també compta
la qualitat; la selecció dels productes ofertats, la garantia,
els serveis postvenda, l'atenció al client i molts d'altres
elements difícils de quantificar.

És per açò que nosaltres proposam dins les esmenes a la
globalitat que hem presentat, a l'esmena 4241 impulsi que
el petit comerç obtengui certificats de qualitat, perquè amb
aquesta línia de qualitat i diferenciació és la que tendrà més
supervivència en el futur, mai no posam barreres a la
dinàmica comercial que el temps ens comporta.
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I també la indústria. La indústria, igualment, malgrat que
nosaltres efectivament tenim i hem donat suport al disseny i a la
qualitat, a la promoció comercial i també a la millora dels
aparells productius, en un món i un mercat únic tant complex, els
nostres productes, tant agroalimentaris, de calçat o bijuteria o
qualsevol que aquí puguem produir han de tenir l'etiquete de la
qualitat, i per obtenir-la i diferenciar-la i que el mercat els
accepti i els compri nosaltres necessitam també impulsar, i d'aquí
l'esmena 4242, perquè també aquesta certificació de qualitat vagi
a les indústries Pime. Però és que a més a més dins un món molt
sensible amb el medi ambient, nosaltres creim que en aquest
pressupost hi falten unes ajudes a aquelles empreses de nova
creació que vagin dirigides al reciclatge, i per açò vet aquí la
nostra proposta de l'esmena 4240, amb 15 milions de pessetes
perquè tengui aquesta destinació.

Però és que, a més a més, vostès han dit i estam d'acord,
l'artesania. Jo crec que el gran repte que té avui l'artesania és que
a través d'una qualitat també se sàpiga vendre els seus productes
d'una manera adequada, i vet aquí que nosaltres pensam, creim
que els ajuntaments puguin oferir els productes artesanals en els
mercats tradicionals i els ajuntaments poden promocionar els
mercats tradicionals i els ajuntaments poden promocionar, a
través de les fires també, l'artesania. L'artesania que a cada illa
té el seu component especial i que bé ho vaig poder comprovar
al 95, quan més de 100.000 persones varen passar per Baleart i
vàrem poder constatar que l'artesania de la nostra Comunitat
Autònoma és ben diferenciada i té molt a dir dins el món dels
productes nostres propis, d'una idiosincràsia nostra, única.

Per tant, vet aquí totes aquestes esmenes 42, 43, 44 i 45 per
ajudar-la, igual que la 4246 pels condicionaments dels
ajuntaments als mercats municipals.

També nosaltres creim que hi ha dos factors que millorarien
molt aquest pressupost i és l'esmena 4247 i la 4248, amb 10
milions, per estimular auditories energètiques a les empreses,
eficiència energètica. I aquí després a totes aquelles inversions
que puguin fer les empreses en el futur també en estalvi
energètic, i totes aquelles empreses que apostin per aquestes
millores, per aquest millor cost de l'escandall d'energia, doncs un
estímul i per a açò proposam 30 milions per a l'esmena 4247 i 10
per a la 4248.

Ja ha dit el Sr. Oliver que l'esmena 4249, 4310 destinada a
projectes de recinte firal, la construcció d'un recinte firal, ho
facin com sigui, però creim que és un espai adequat que
evidentment mai no suplantarà les fires a nivell internacional que
els nostres empresaris són obligats a anar-hi, però sí que aquí
hem d'anar i hem de fer possible que les fires característiques,
sigui Tecnoturística o la fira Nàutica, per posar-ne dos
exemples,o la de Formació, com no, també es puguin
desenvolupar, perquè aquestes són vies de gran possibilitats que
tenim aquí per als nostres productes.

I després dues esmenes d'afectació, la 4250, que proposa una
partida de 5 milions perquè s'ampliàs la finestreta única de la
Cambra de Comerç que té Mallorca a Eivissa i Formentera i
també a Menorca, perquè la comunicació és on line, nosaltres
creim que informàtica han d'estar enllaçades, és una bona
iniciativa que es va promocionar anteriorment i que completar-la
perquè ni Menorca ni Eivissa quedin aïllades amb aquesta
finestreta, creim important i clau.

I per acabar la 4315, una afectació de 10 milions per a una
demostració de moda de pell d'Inca que es pogués celebrar
el dia del Dijous Bo, Inca, ciutat de la pell, capdavantera de
les nostres Illes amb aquest mercat artesanal que és la sabata
i els productes de jaquetes i pell; creim que seria molt
oportú i així crec que s'hauria de recollir també en aquests
pressuposts.

I jo el que sí desitjaria és que aprovassin aquestes
esmenes que ara presentam, són unes esmenes que milloren
indubtablement el pressupost, que atraquen i fan més
enriquidora la secció 21 i que dóna resposta a aquestes
necessitats puntuals dels petits i mitjans empresaris que avui
tenim aquí. I seguir amb l'ànim que les ordres de comerç i
indústria, per una banda una satisfacció personal que les
vàrem iniciar i que en gran part es mantenen, jo he vist els
darrers esborranys, però que estic d'acord també que han de
ser dinàmiques en el temps de cada vegada s'han d'adaptar
més a les necessitats d'un mercat canviant com el que ens ha
tocat viure.

I per acabar, una recomanació, els demanaria que tota
aquesta secció 21 fos possible crear l'ambient favorable per
a la inversió i la feina ben feta, de qualitat, perquè abans de
repartir hem de produir i, com deim a Menorca, de la feina
en surt el profit. I en aquest camí estic segur que sempre tots
ens hi trobarem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, hi ha hagut un petit canvi. Grups que vulguin
fixar posicions. Pel Grup PSM-Entesa Nacionalista, la Sra.
Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. És per donar resposta a aquest
paquet d'esmenes que ha presentat el Grup Popular i hem de
destacar que les hem vist amb bons ulls, el conseller les ha
vist amb bons ulls i de totes elles n'hi haurà un bon grapat
que sí estaran acceptades. Les que estiguin rebutjades
tendran la seva explicació i passaré ara d'una en una a
detallar-les perquè en puguin prendre nota, per més facilitat,
tal vegada per a mi mateixa i supòs que tal vegada també
per al ponent del Grup Popular, les he dividit en tres blocs:
primer les rebutjades, les acceptades i les transaccionades.

La primera de les rebutjades, la 4244, que diu que
demanen ajudes als ajuntaments per a la promoció dels seus
mercats tradicionals; no s'accepta aquesta esmena perquè es
considera prioritària la millora dels mercats. Dir-li que per
a la millora d'infraestructures existeix partida pressupostària
amb una quantitat important. I també explicar-li que dins els
convenis amb els ajuntaments per millorar els mercats,
també hi ha aspectes com la senyalització, que la
senyalització es pot considerar una forma de promoció. La
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partida 4245, que parla d'ajudes als ajuntaments per a la
promoció de fires, no s'accepta perquè ja està previst. Existeix
una consignació pressupostària que serà ampliable en funció de
les sol•licituds; i també anunciar que la convocatòria per poder
sol•licitar aquestes subvencions es publicarà a principis de gener.

La 4247, subvencionar aquestes inversions que suposin un
estalvi energètic a les empreses, dir-li que també està prevista i
que es farà en combinació amb la Conselleria de Medi Ambient.
De moment no s'han delimitat les partides, perquè hi ha d'haver
una coordinació amb l'altra conselleria, però per part de la
Conselleria d'Economia hi ha una partida pressupostada de 60
milions de pessetes, de la qual Medi Ambient, vaja, en total hi
haurà una aportació de 60 milions de pessetes, 30 milions per a
cada una de les conselleries i s'ha d'especificar exactament a
quina partida aniran.

La 4250 és la que demana que s'ampliï a Menorca, a Eivissa
i a Formentera la finestreta única industrial que existeix a la
Cambra de Comerç de Mallorca, dir-li que no s'accepta perquè
en principi és una experiència nova i convé esperar veure com
funciona a Mallorca. Ja se n'ha parlat amb la Cambra de Comerç
i des de Mallorca es coordinarà aquesta finestreta única.

I després hi ha dues esmenes que fan referència al recinte
firal. Ja a la seva intervenció primera el conseller ha explicat les
intencions de construir aquest recinte firal, però que això es farà
des de Fires i Congressos. Aquestes dues, la 4310 i la 4249 no
s'accepten perquè hi ha unes previsions que són més a llarg
termini i al pressupost d'enguny no és convenient encara posar-hi
consignació.

Quant a un altre grup d'esmenes acceptades, són la 4240,
quant a ajudes a indústries de nova creació dedicades al
reciclatge. Hi ha una afectació de 15 milions de pessetes que
s'accepta, i a més dir-li que aquestes indústries de reciclatge
seran considerades sector preferent i tendran fins i tot un
percentatge més alt d'ajudes.

A l'altra esmena, la 4241, també s'accepta perquè demanen,
l'esmena diu: ajudes al petit comerç per obtenir certificat de
qualitat, amb una quantitat de 10 milions de pessetes, aquesta
s'accepta totalment l'afectació. També s'accepta la que fa
referència a Pimes, les ajudes a Pimes per obtenir el certificat de
qualitat, amb una afectació de 10 milions de pessetes, també
s'accepta. I aquesta altra, de 50 milions de pessetes, per
condicionament de mercats municipals, també està totalment
acceptada l'afectació.

I després li proposaria unes transaccions a les partides, a les
esmenes, perdó, 4243, 4248 i 4315. A la 4243 proposam una
transacció d'enlloc de 50 milions 20 milions de pessetes; m'ha
seguit, Sr. ..., la 4243, enlloc de 50 milions, que és el proposat
pel Partit Popular, 20 milions de pessetes. Si ho accepten, creim
que es recomanaria, aquí és convenient recomanar als
ajuntaments que delimitin zones específiques dedicades a
artesania.

Després, l'altra partida que ens agradaria que acceptassin com
a transacció és la 4248, que fa referència a subvenció a empreses
perquè duguin a terme auditories energètiques, la rebaixaríem a
5 milions de pessetes, sense descartar evidentment que es puguin
augmentar aquestes partides, sobretot quan s'incorporin fons
europeus.

I llavors, l'altra, que fa referència a la passarel•la de moda
d'Inca, de moda amb pell del Dijous Bo, que la rebaixaríem a 2
milions de pessetes, però sense descartar en cap moment que des
de Fires i Congressos es pugui augmentar aquesta dotació
econòmica.

Esperam que el ponent pugui acceptar aquestes
transaccions i sobretot valorar positivament la incorporació
d'aquestes esmenes al pressupost, que no dubtam que ho
podran millorar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Però, jo li agrairia, encara que fos
des de l'escó, que ens digués els números, o sigui, 4242, està
acceptada?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, vol que li repeteixi per ...?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és que hi ha hagut un parell de capítols que no ha dit
el número de l'esmena i és complicat per al seguiment.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí. Les esmenes acceptades són la 4240, la 4241, la 4242
i la 4246. Aquestes les acceptam, són esmenes d'afectació.
On proposam una transacció són la 4243, 4248 i 4315. I les
rebutjades són 4244, 4245, 4247, 4249, 4250 i 4310.

EL SR. PRESIDENT:

Ara està clar, Sra. Vadell. Gràcies.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més intervencions ni fixació de posicions?
Demanaria al Grup Popular, Sr. Camps, que ens digui, en nom
del grup, si accepta les transaccions plantejades.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair a la portaveu del PSM i en
especial també als consellers, l'acceptació d'aquestes esmenes, i
acceptam les transaccions que ens han dit. Per altra banda,
comprenen les explicacions que ens han donat a les altres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camp. Substanciat el debat 21, passam al
debat 22, que és un debat de totalitat, secció 22, Conselleria
d'Energia i Innovació Tecnològica. Hi ha una esmena a la
totalitat, la 4140. El Grup Popular té deu minuts per defensar
l'esmena. Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda
a la totalidad a una sección presupuestaria, la correspondiente a
energía e innovación tecnológica, que se gestiona o se
gestionará, cuando se aprueben los presupuestos, supongo que
hoy, que entran en vigor el día 1 de enero, por una consellera sin
cartera, aunque de momento, y se ve que va para largo,
jurídicamente el responsable es el conseller de Hacienda, Energía
y Nuevas Tecnologías. Situación absurda que hace que la
enmienda presentada sea difícil de plantear, en efecto, si la
planteamos como que esta sección presupuestaria depende del
conseller de Hacienda, nos parece que la enmienda no tiene
sentido, pues se trata de una conselleria con suficientes
competencias, y además con unos presupuestos continuistas,
salvo el hecho de que energía es también competencia de la
Conselleria de Medio Ambiente y hay una duplicidad de
funciones injustificada, el resto, es decir, una conselleria de
hacienda, energía y nuevas tecnologías nada tendría que objetar
por nuestra parte.

No obstante, sabemos que la realidad es otra, está ya asumido
por todo el mundo que esta sección presupuestaria, la de energía
y nuevas tecnologías, será en el futuro una conselleria, y en el
presente es una sección presupuestaria que depende
fraudulentamente de una consellera sin cartera, pero ya digo que
está como asumido que es normal que llevemos meses y meses,
y los que quedan vivienda en una situación alegal y fraudulenta.
Si hubiera sido el Partido Popular el que lo hubiera hecho,
hubiera sido un delito digno de que lo persiguiera el fiscal, pero
como es el pacto de izquierdas, pues parece que está bien que
estemos en esta situación.

Como digo, la enmienda presentada tiene sentido planteada
en la hipótesis matemática de que en el futuro la sección 22 será
consellera propia, por tanto, todo lo que a continuación se dirá es
válido para el caso de que se cumpla esta premisa matemática.
En caso contrario, todo lo que se diga deberá constar como no
dicho.

Pues bien, la Conselleria de Energía y Nuevas
Tecnologías es objeto de una enmienda a la totalidad de la
sección por cuanto sus competencias son escasas, pero lo
que es peor, de lo poco que tiene, a su vez lo gestionan
también otras consellerias. es decir, se crea una conselleria
o se creará una conselleria superflua, motivada por el
reparto de los cargos del pacto de gobierno, y además, lo
poco que tiene está disperso entre la Conselleria de
Hacienda, la Conselleria de Medio Ambiente y la
Conselleria Vicepresidencia, Comercio e Industria. En
efecto, no sólo se han creado cuatro altos cargos para lo que
antes hacía sólo un alto cargo, sólo un director general, sino
que nos encontramos con competencias de nuevas
tecnologías que se siguen manteniendo en la Conselleria de
Hacienda, en la sección 31, y con competencias de energía
que se gestionan en otras consellerias.

Empecemos por energía. Energía y Nuevas Tecnologías
será el futuro nombre de su conselleria, ¿saben cuál es el
presupuesto de Energía?, cero pesetas, así entraron en este
parlamento. Cero pesetas para el director general de
Energía. Luego, como la situación era vergonzosa, se
denunció desde nuestro grupo parlamentario, se corrige vía
enmienda, y el argumento, la verdad, es que fue un poco de
chiste. Dijeron que hubo un error, que donde ponía cero
pesetas, debía poner 100 millones de pesetas, eso dijo la
consellera sin cartera. La verdad es que nosotros,
extrañados, extrañados de que hubiera un error,
preguntamos a ver si es que los presupuestos se habían
presentado descuadrados, pero no, el problema es que había
otro error, en el capítulo 6 de Nuevas Tecnologías, sobraban
100 millones de pesetas. O sea, justamente había dos
errores, yo, la verdad, es que creo que no hubo tal error, que
se presentaron como se presentaron los presupuestos, y ante
las críticas de la oposición, ante esta situación vergonzosa
de que un director general tuviera cero pesetas, se
inventaron lo del error matemático.

Pero continuemos y sigamos adentrándonos en las
competencias de Energía. Resulta que todas las
competencias de energías renovables están dentro de la
Conselleria de Medio Ambiente, que sí tiene un programa
presupuestario de 300 millones de pesetas. La verdad, Sra.
Consellera, ¿es que no le parece un poco raro que si usted es
la consellera o la futura consellera de Energía, tenga más
presupuesto para energía la consellera de Medio Ambiente?

Lo mismo podemos decir de determinadas competencias
que están incluidas dentro de la Dirección General de
Industria, y que sería mucho más lógico que estuvieran
incluidas dentro de las competencias de energía.

Pasando a sus competencias en materia de Nuevas
Tecnologías, nos encontramos con más de lo mismo, es
decir, cuándo se ha creado o se creará por primera vez toda
una conselleria de Nuevas Tecnologías, resulta que las
partidas más importantes y más cuantiosas de Nuevas
Tecnologías, están en la sección 31, sección 31 que depende
del conseller de Hacienda. De nuevo, más duplicidades de
funciones que no conseguimos entender.
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Y, en cambio, no aparece ningún programa presupuestario de
I+D, su conselleria, la verdad, es que es muy pintoresca, porque
no tiene ningún programa de I+D, que es competencia suya, ha
dejado de ser competencia de Educación, y de lo otro que tiene,
de lo poco que tiene, resulta que lo tiene repartido con otras
consellerias que no son la suya.

En resumen, a nuestro juicio se trata de una conselleria más,
de un gasto innecesario más y consideramos que debería ser
suprimida, porque si a ello le añadimos que esas pocas
competencias se hallan distribuidas en otras muchas, entonces sí
que consideramos que carece de sentido alguno que se mantenga.

Por lo demás, los presupuestos son continuistas, salvo algunas
excepciones que ya he mencionado, donde las cantidades
económicas son más que insuficientes. En efecto, nos
encontramos continuismo en las inversiones informáticas, en el
Parc Bit, en los proyectos europeos, en el Meta 4, en el Sicode
2000, etc. Y espero que ya haya usted solucionado todos los
problemas del efecto 2000, ya que, según tuve ocasión de oír en
esta cámara, en una contestación a una pregunta oral que un
diputado de su grupo parlamentario le hizo, según usted le
habíamos dejado, le había dejado el anterior govern, un auténtico
desastre, cuando usted sabe, lo querrá reconocer o no, que el
tema estaba ya avanzado, planificado y contratado, pero bueno,
estamos ya acostumbrados a que se culpe de todo lo que pasa al
Partido Popular.

Lo que pasa es que intentar engañar haciendo demagogia con
el tema del efecto 2000, resulta ilógico, y sobre todo me resulta
ilógico a mí, que he sido secretaria general técnica y que sabía
perfectamente el estado de todas estas cuestiones del efecto
2000, las comisiones que se habían creado para cubrir tal efecto
y lo avanzado del trabajo.

Demagogia también que veo que le gusta hacer con el Parc
Bit, que ustedes siempre en contra, para justificar ahora su
continuidad, se dedican a vender que no será la urbanización que
iba a ser con el Partido Popular. Sra. Consellera, usted sabe
perfectamente que el Parc Bit no era ni es una urbanización, pero
de nuevo se intenta esta demagogia para engañar a la opinión
pública.

Del tema energético, la verdad, Sra. Consellera, es que he
leído declaraciones suyas que me han resultado un poco
contradictorias y que no me han quedado claras, y me gustaría
que me las pudiera aclarar. Hoy leo que usted se decanta
claramente por el gas, aunque creo haber leído, igual me
equivoco, declaraciones anteriores a favor del cable. Por tanto,
me gustaría que me lo intentara aclarar y que me dijera qué
gestiones se han hecho hasta el momento y dónde se prevé su
ubicación. Le pido básicamente si me puede dar una respuesta
porque hasta el momento, en las comparecencias que usted ha
realizado en comisión, no nos ha quedado claro todo el tema
energético, y veo ahora, por declaraciones en prensa que parece
que hay un avance y me gustaría que lo pudiera aclarar.

En definitiva, Sra. Consellera, y para concluir, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado esta enmienda a la totalidad

de la sección presupuestaria 22, sección presupuestaria que
espero que en el futuro gestione usted, que su conselleria es
fruto del reparto de cargos del pacto de izquierdas, es bien
conocido, pero que, además de ser una conselleria más,
innecesaria, sea una conselleria donde las principales
partidas presupuestarias estén en otras consellerias, resulta
simple y llanamente impresentable. Espero, por tanto, que
las enmiendas parciales presentadas por nuestro grupo para
corregir estas disfunciones, esta situación de que usted tenga
consellerias repartidas por todo el Govern balear, serán
aceptadas. Por todo ello, Sra. Consellera, solicitamos que se
acepte el contenido de esta enmienda a la totalidad de la
sección 22.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. La Sra. Consellera sense cartera té
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'esmena que
presenta el Partit Popular diu que la conselleria no té
suficients competències per tenir una consideració de
conselleria. I nosaltres creim que aquesta esmena s'ha de
rebutjar i intentaria explicar-los que les competències que
s'atorguen a aquesta futura conselleria són suficients i també
que són suficientment importants. 

Respecte de les competències en Energia, la
competència essencial és la planificació i la gestió del
sistema energètic. El sistema energètic, amb un sistema
insular, on hi ha unes condicions molt particulars
d'aïllament de la xarxa peninsular, i a més a més amb un
mercat elèctric liberalitzat, però que té un preu fixat de la
tarifa elèctrica, demana que des del Govern es tingui veu i
vot amb diferents àmbits. és a dir, necessitem tenir veu i vot
a la Comissió Nacional d'Energia, i també, sobretot, hem de
tenir capacitat per planificar quina és la demanda i quina és
l'oferta energètica, atès que aquí, a les nostres illes, tenim
unes condicions de demanda molt alta i, a més a més, una
demanda que va creixent d'una manera quasi bé
exponencial.

Respecte de l'oferta, nosaltres, el nostre sistema
energètic té nombroses restriccions per poder produir
energia elèctrica, no podem produir mitjançant energia
nuclear, no tenim sistemes de produir energia hidràulica, sí
que tenim capacitat per produir energia a través de
renovables, sí que tenim capacitat de produir a través del
gas, i sí amb altres carburants. Per tant, des del Govern és
necessari que nosaltres facem una planificació de l'oferta
energètica.

Qui feia fins ara aquesta planificació de l'oferta
energètica? Fins ara, les empreses responsables eren les
empreses elèctriques, però en aquest moment ens trobam



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 16 / fascicle 5 / 21 i 22 de desembre del 1999 715

que les empreses elèctriques són empreses privades, no es tracta
ja d'empreses públiques. Són unes empreses que s'enfronten a un
servei que és un servei essencial per a la nostra comunitat. Veim,
tan essencial que la sola amenaça o la sola sol•licitud d'una vaga
per a dia 31 i dia 1 de la central elèctrica d'Es Murterar, ens pot
posar a tots a la vora d'una situació completa d'escanyament. Per
tant, el paper del Govern és entrar a la planificació d'aquests
serveis a través d'un pla energètic, però també a través d'altres
accions que ens permetin establir un correcte equilibri entre
l'oferta i la demanda.

A part de la competència en energia, creim que aquesta
conselleria ha de tenir competències en innovació. El camp de la
innovació no consisteix simplement a tenir una bossa per anar
donant subvencions, sinó que és un aspecte que cada vegada té
més presència la competència d'innovació amb comunitats, altres
comunitats espanyoles o regions europees que realment són
regions amb un gran desenvolupament.

Nosaltres pensam que promoure des del Govern la innovació
és realment un deute que tenim els poders públics, la situació que
tenim aquí, amb el Pla de recerca i desenvolupament, és una
consideració de comunitat, pràcticament, de nivell
tercermundista, vàrem ser la darrera comunitat a tenir Llei de la
ciència, tenim un baix pressupost. Nosaltres creim que és
obligació del Govern impulsar diferents projectes en diferents
camps d'innovació. El fet que pressupostàriament a alguna altra
conselleria hi hagi dotacions pressupostàries, quant a innovació
industrial, no ens sembla un contrasentit, respecte de la
conselleria, el que faria la conselleria és encarregar-se de la
gestió d'aquests projectes d'innovació quan la dotació econòmica
pot estar perfectament ubicada a una altra conselleria.

Per què és tan important donar suport a la innovació? Perquè
nosaltres pensam que el coneixement que es pot obtenir a través
de la recerca és un patrimoni que estam convençuts que és un
patrimoni segur per deixar als nostres fills, perquè, si no, ens
podrem trobar una mica en la situació, en part, que tenim ara,
que som la comunitat més rica, però per una altra banda, també
ens podríem considerar dins l'Estat espanyol la comunitat més
inculta, atès que som la comunitat amb menys universitaris per
habitant, la comunitat amb menys investigadors per habitant.

Per una altra banda, l'altre tercer eix de la conselleria, seria la
Direcció General de Noves Tecnologies, aquesta direcció general
té encomanada la planificació i reglamentació en dos camps, en
tecnologies de la informació i en comunicació. Pensar en aquest
moment que la Direcció General de Noves Tecnologies pugui
anar posada dins una altra conselleria que pugui ser la
Conselleria d'Hisenda o determinades coses d'aquesta direcció
general depenien de Presidència, on l'objectiu de la conselleria
és un altre, li resta molta importància al suport a donar a la
planificació i reglamentació amb aquestes tecnologies de
comunicació i d'informació.

Aquesta direcció general ha de donar suport a l'Administració
i a la gestió dels processos, però també ha d'impulsar projectes
al camp de les tecnologies de la informació i de la comunicació,
alguns projectes amb programes europeus, que ens trobem que
els pressuposts d'alguns d'aquests projectes europeus són a la
secció 31 d'Hisenda, d'acord, però el capital que es troba en
aquesta secció 31, d'Hisenda, com bé deu conèixer la portaveu
del Partit Popular, són projectes finalistes, és a dir, són projectes
destinats únicament a pagar aquests projectes concrets.

Per tant, la nostra opinió és que aquesta conselleria té molta
raó de ser, si realment volem que la nostra comunitat sigui una
comunitat rica i capdavantera en la qual els nostres ciutadans,
tots els ciutadans, puguem gaudir de possibilitats de coneixement

i, a més a més, d'unes bones possibilitats de comunicacions
en noves tecnologies, volem tenir una administració àgil i
sobretot volem que la nostra comunitat disposi de tota
l'energia que hem de menester, però que aquesta energia que
nosaltres hem de menester estigui ben gestionada i que,
sobretot, es produeixi amb el major respecte cap a l'entorn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Cabrer, en nom del
Grup Popular, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Sra. Consellera, la verdad es que usted no ha contestado la
enmienda a la totalidad que yo le he planteado, la verdad es
que me ha extrañado, porque yo he hecho una intervención,
cuestionando por qué hay esta división, para que usted me
lo aclarara, hablándole de cuestiones del Parc Bit,
hablándole sobre el tema de la energía, no cuestiones
genéricas como usted me ha habado, de planificación, sino
sobre el gas, sobre el cable, sobre la futura ubicación o por
lo menos qué gestiones se han hecho hasta el momento. Y
la verdad es que, yo creo que usted ha traído aquí preparada
una intervención, además muy genérica, ni siquiera sobre
aspectos concretos, y no ha contestado la enmienda a la
totalidad que le hemos planteado desde nuestro grupo
parlamentario.

Yo, Sra. Consellera, entiendo que usted no sepa
contestar cuando le digo que su conselleria es pobre, es
superflua, es fruto de los pactos, y ya no digamos cuando le
digo que sus competencias no son suyas, no porque de
momento sean del conseller de Hacienda, sino lo que es más
grave, porque en el futuro, cuando esperemos que sean
suyas, van a ser de Medio Ambiente, de Industria y de
Hacienda y de Presupuestos.

Sra. Consellera, yo creo que usted en el fondo está
totalmente de acuerdo conmigo, sé que no me lo querrá
reconocer, que tal vez no me lo puede reconocer, porque no
le queda más remedio que intentar justificar lo
injustificable, sé que a usted le han jugado una mala pasada,
y ahora es consellera sin cartera, y luego será consellera con
una cartera vacía. Por lo menos, dígame que entiende
nuestra postura, la del Grupo Parlamentario Popular, y que
entiende que no es lógico que sus competencias las
gestionen otras consellerias, que usted sea consellera de
Energía y tenga mucho más dinero para energía la
Conselleria de Medio Ambiente.

No pongo en duda que en su gestión puedan participar
otras consellerias colaterales, puede haber unas comisiones,
puede haber intervención de otros consellers más próximos,
pero sí pongo en duda que usted sea precisamente la
consellera de Energía, y esas competencias de Energía estén
en Industria, estén en Medio Ambiente o sea consellera de
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Nuevas Tecnologías y las inversiones más grandes en nuevas
tecnologías están en la sección 31, no me diga que en la sección
31 están sólo los proyectos europeos, es cierto que hay proyectos
europeos que son finalistas y que puede haber problemas ante
Europa para hacer cambios, puede haber problemas, no digo que
no, pero todas las inversiones del Meta 4, todas las inversiones
del Sicode 2000, inversiones importantes, no entiendo por qué
siguen estando en la sección 31, y por qué no se aceptan nuestras
enmiendas y dependen directamente de usted ahora que es una
conselleria, que antes estuvieran en la sección 31 era en cierta
forma lógico, y era lógico porque había un único director general
frente a una conselleria entera que hay ahora y había un único
director general y una única secretaría general técnica en
Presidencia que además llevaba Presidencia, Juventud, Acción
Social, Patrimonio, Tercer Mundo, ésta era la realidad que había,
había un único director general y una única secretaria general
técnica para lo que hacen ahora tres secretarios generales
técnicos, el suyo, el de Presidencia y el de Bienestar Social, por
tanto, antes era más lógico que pudiera intervenir la sección 31,
para intentar agilizar estas disfunciones de un mayor peso en la
Conselleria de Presidencia, pero, en estos momentos, la verdad
es que no es lógico que estas cantidades del Meta 4 y del Sicode
2000 estén todavía presupuestadas en la sección 31.

Creemos que no es lógica esta dispersión, este gasto inútil
que supone esta duplicidad de funciones, y yo quiero dejar aquí
reflejada la realidad, la realidad es que esta división es por el
pacto, porque yo quiero esto, el otro quiere aquello y esta es la
realidad, que no hay una única cabeza en el Gobierno, sino que
hay varias, y por esto tiene que estar esta competencia que, la
verdad Sra. Consellera, no sé exactamente cuáles son sus
funciones, qué hace, por qué tiene más dinero otra conselleria,
esto es lo que yo le había planteado en mi enmienda a la
totalidad. Y por eso consideramos innecesaria esta conselleria,
no porque las competencias no sean importantes, nosotros
creemos que son importantes sus competencias, pero desde el
momento en que no sabemos hasta dónde llega usted o interviene
el otro, pues la verdad es que creemos que es superflua y que es
un gasto inútil.

Tampoco me ha contestado nada respecto del gas natural o
del cable, del Parc Bit, esta demagogia de que si antes era una
urbanización y ahora ya no es una urbanización. Por favor, la
verdad es que encuentro que estas declaraciones están salidas de
tono.

Lo mismo, tampoco me ha contestado nada del efecto 2000,
que según ustedes les dejamos tanto desastre y usted sabe
perfectamente que no es así.

Y del I+D, me ha hablado usted de lo que piensan hacer en el
I+D, pero la realidad es que las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular sobre el I+D y que creo que se van
a transaccionar algunas, son simplemente enmiendas de
afectación de dinero, es decir, no interviene otra conselleria, no
afecta a otra conselleria y ustedes me parece que las van a
transaccionar todas reduciéndolas a 1 millón de pesetas. Por lo
tanto, si es verdad que usted está tan interesada por esta inversión
en I+D, creo que se debería demostrar en la aceptación de
nuestras enmiendas parciales.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sra. Consellera sense cartera, té
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Misericòrdia
Ramon i Juanpere):

Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra. Cabrer,
sobre el Parc Bit sí que m'agradaria contestar-li. Jo als
mitjans de comunicació he dit que era un projecte
d'urbanització encoberta, i és veritat, però el que és més
greu és que era virtual. Vostè m'ha dit que la meva
conselleria pot ser una conselleria virtual, el Parc Bit que jo
em vaig trobar era una realitat virtual. Jo he anat a
Brussel•les a entrevistar-me per aconseguir completar la
finalització de la subvenció europea dins el Programa
Termie i dins el Programa Citites, i a Brussel•les tenien la
idea que nosaltres teníem cinc edificis construïts en el Parc
Bit. Jo vaig convidar el director general de la comissió que
vengués a veure els garrovers. Al Parc Bit nosaltres ens
podem haver trobat una gran quantitat de carpetes, però la
realitat era una realitat absolutament virtual. Per tant, la
suposició que hi havia lloc per a 4.500 cases estava als
plànols i les casetes dibuixades i fetes amb (porespán)
existeixen dins la maqueta que encara guardem en el Parc
Bit.

Què hem fet nosaltres des del moment que vàrem entrar
en el Parc Bit fins a aquest moment? Crec que seria una
explicació llarga, que jo estic disposada a donar-li detall per
detall a cada moment que vostè ho consideri adient, no crec
que sigui aquí, en un debat de pressuposts, el moment d'anar
explicant actuació per actuació al Parc Bit. Tampoc no crec
que sigui ara ni el lloc ni el moment de discutir
l'emplaçament dels dipòsits de gas, també en qualsevol
moment que vostè vulgui podem parlar d'aquest tema.

A vostè li preocupa molt que al capítol, a la partida 31
d'hisenda hi hagi els diners pel Sicode 2000 o els diners per
al Meta 4. A mi la veritat si hi ha els diners em quedo
tranquil•la, el que em preocupa és que en aquest moment en
el Sicode 2000 i el Meta 4 funcionin el malament que
funcionen perquè el Sun no aguanta el Sicode 2000 i el
Meta 4. Mentre tenguem els diners per poder-ho pagar,
doncs crec que ens va suficientment bé.

Respecte a l'efecte 2000, li diria a vostè que crec que les
passes que s'havien de fer per l'efecte 2000 s'han fet; vostès
varen fer unes primeres passes, s'han completat les passes.
Sempre que el Sicode 2000 funcionàs correctament aquestes
passes ens permetrien afrontar el 31 de desembre amb una
certa tranquil•litat, el problema no són les passes de l'efecte
2000, sinó les caigudes del Sicode damunt el Sun, que és el
que li vaig comentar l'altra vegada que vàrem venir al
Parlament.

Li he de donar les gràcies pel molt preocupats que estan
vostès, han presentat 91 esmenes, la que discutim en aquests
moments és l'esmena a la totalitat, les altres 90 esmenes
totes implicaven majors recursos per a la conselleria. I jo
només li puc dir que crec que en aquest moment aquest
pressupost per a nosaltres és un pressupost inicial, el fet que
algunes partides tenguin un pressupost d'1 milió de pessetes
no vol dir que al final de l'any aquestes partides acabin amb
1 milió de pessetes, sinó que confiam i esperam poder anar
ampliant cada una d'aquestes partides.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pertoca ara el torn de
fixació de posicions. Grups que vulguin intervenir? Sr. Tirs
Pons, en nom del Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. La
importància que té la discussió en aquests moments em fa pensar
en el començament d’avui dematí la discussió que hem tingut i
una frase que ha gastat el portaveu del Grup Popular, exigint,
reclamant la importància que havia de tenir la investigació per a
l’agricultura, i ara ens trobam aquí que ens hem de manifestar,
quan hi haurà un departament, que hi haurà una conselleria que,
precisament en investigació i desenvolupament, té la seva
justificació.

La crítica als pressuposts sense pensar quin és l’origen i la
situació real de la societat d’aquestes Illes ens podria dur a
equivocacions importants. Però si és cert que, per posar un
exemple, a agricultura hi falta investigació, que sempre ens
queixam d’una falta de relació entre la Universitat i la indústria,
tenint en compte que encara que sigui de petites dimensions és
important pel nombre de gent que hi va feina, com la
transformació dels metalls o dels plàstics, o del cuiro; i la manca
d’estudiosos, de tècnics, de professionals que estiguin relacionats
amb aquests sistemes productives, el problema cert que tenim de
gent que estudiï i de ciutadans que estudiïn la part més important
que tenim de producció de diners, com podria ser el turisme, ens
omplim la boca parlant de la finestreta única i oblidam els
avanços que hi ha hagut, els invents que hi ha hagut dins la
computarització, intel•ligència artificial, etc., i si tot açò és cert:
quina resposta li donam? Des de la política que han d’arbitrar els
que tenen responsabilitat de Govern, quina resposta se li pot
donar?

Jo crec que només n’hi ha dues: n’hi ha una, que és campi qui
pugui i cada conselleria faci el que vulgui, que cada un intenti
dins la seva petitesa solucionar problemes molt importants; i n’hi
ha una altra, que hi ha hagut un exemple claríssim, que també val
la pena recordar els exemples de la defensa que ha fet en el debat
de totalitat de la Conselleria de Comerç i Indústria el Sr.
Vicepresident, demostrant que aquest Govern és un Govern i que
les conselleries no són compartiments estancs; que hi hagi altres
conselleries que tenguin previst, per exemple Medi Ambient, i
que tenguin en certa coincidència amb aquesta nova conselleria,
no ens ha de fer por si el Govern és un, la unitat de criteri en el
moment d’actuar. No és molt important allà on són els diners,
sinó qui té la capacitat de decidir i sobretot de gestionar els
programes, que no són diferents perquè hi hagi una Conselleria
de Medi Ambient que contempli unes actuacions i una altra
d’Energia que en mantengui unes altres. El Govern és un i la
unitat de criteri també.

Si açò és cert, si és important per a nosaltres l’estalvi de
l’energia, si per a nosaltres és important tenir una relació de cada
vegada més forta i més directa entre els estudiosos, entre la
investigació i el món de la indústria, nosaltres estarem d’acord
en l’existència d’aquesta conselleria nova, que té un gran repte
en el futur, que encara ha de dissenyar el programa i amb què ha
de gastar uns diners que mai no seran prou; però només
l’existència d’aquesta voluntat per a nosaltres és suficient perquè
estam segurs que un món, uns humans que han sobreviscut a les
cavernes, a guerres i plagues sense nombre, també sabrà superar
l’efecte 2.000 i el catastrofisme que amb convicció, amb passió
i amb una certa cadència predica la portaveu del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. Acabat
aquest debat, anem a procedir a les votacions corresponents als
debats 18 a 22, tots dos inclosos, substanciats avui dematí.

Número 18, debat de totalitat, a la secció 20 de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, esmena 4426.

Senyores i senyors diputats que voten a favor del
manteniment d’aquesta esmena, es posin drets per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin
drets. Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor del manteniment de
l’esmena, 25; vots en contra, 31. En conseqüència queda
rebutjada l’esmena.

Debat número 19, de globalitat, agrupació de la resta
d’esmenes del debat anterior. Votarem en primer lloc les
esmenes 4300, 4304, 4313, 4280, 4284, 4285 i 4292. Perdó,
Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President. Votaríem les transaccions, no les
esmenes, no és ver?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, evidentment votaríem les transaccions. Si és tan
amable de recordar-me quines són les transaccions, les diré
bé.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sr. President. És que a les esmenes d’agricultura, no hi
ha transaccions, s’accepten així com s’han presentat.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Fantàstic. Això vol dir que les hem fet bé. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. És el súmmum que m’embulli vostè,
que m’embullin els serveis de la cambra està bé, però que
m’embulli vostè. 4300, 4304, 4313, 4280, 4284, 4285 i
4292.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d’aquestes esmenes.

S’accepten aquestes esmenes per unanimitat.

I votam a continuació, la resta de les esmenes d’aquest
debat i deman, senyores i senyors que estiguin a favor del
manteniment de les esmenes, s’aixequin per favor.

Senyores i senyors diputats que estiguin en contra?
Gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor del manteniment
de les esmenes,  31 en contra. En conseqüència, queden
rebutjades.

Debat número 20, de totalitat, a la secció 21, Conselleria
d’Economia, Hisenda, Comerç i Indústria, esmena 4427.

Senyores i senyors diputats que voten a favor del
manteniment de l’esmena, es posin drets per favor. Gràcies.
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Senyores i senyors diputats que votin en contra, es posin
drets. Gràcies.

Vots a favor del manteniment de l’esmena, 25; vots en contra,
31. En conseqüència, queda rebutjada l’esmena.

Debat número 21, de globalitat, resta de les esmenes del
capítol anterior. S’entén que les esmenes 4248, 4315 i 4243 estan
transaccionades i s’accepta la transacció, segons el sistema que
vàrem adoptar ahir. En conseqüència, les votaríem. Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, en aras a evitar una posible confusión, por lo
que respecta a la enmienda 4243 tenemos entendido que quedaría
como de sustitución, en lugar de afectación, y el subconcepto
46000, perdón, 4800, pasaría a ser 46000.

EL SR. PRESIDENT:

Supòs que és així, és així?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, un momentet?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Vostè fa referència a la 4243, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, que està transaccionada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Hi ha l’acceptació d’una transacció de 20 milions de pessetes.
És una transacció acceptada.

EL SR. PRESIDENT:

Estava acceptada la transacció, efectivament; però supòs que
el Sr. Diéguez es referia a fer referència a la partida perquè
consti al Diari de Sessions. Aleshores, aquestes tres
mencionades, repetiré, 4248, 4315, perdó, 4243, i 4242, 4240,
4241 i 4245, demanaria: senyors diputats que es mostrin a favor
del manteniment, es posin drets. Per unanimitat s’accepten.

I procedim a la votació de la resta d’esmenes plantejades en
aquest debat.

Senyores i senyors diputats que es mostrin a favor del
manteniment de les mateixes, s’aixequin per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que es mostrin en contra,
s’aixequin, per favor. Gràcies.

Vots a favor, 25; vots en contra, 31. En conseqüència, aquest
bloc d’esmenes queda rebutjat.

Debat número 22. Podem entendre que com anam a votar un
debat és una altra votació, per tant, en les fraccions de segon que
hi ha hagut entre un i l’altre, s’ha incorporat el diputat Sr.
Huguet, o almenys aquesta és la interpretació del Reglament que
fa el President. Debat número 22, secció 22, Conselleria
d’Energia i Innovació Tecnològica, una esmena de totalitat, la
4140.

Senyores i senyors diputats que es mostrin a favor del
manteniment de l’esmena, s’aixequin per favor.

Senyores i senyors diputats que es mostrin en contra?.
Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor del manteniment, 26;
vots en contra, 31. En conseqüència aquesta esmena a la
totalitat queda rebutjada.

I amb aquesta darrera votació, aixecaríem la sessió, per
acord de la Mesa. Sí? Senyors diputats, la Mesa ha pres una
decisió unànime, la qual cosa vol dir que és pràcticament
invulnerable.

(Rialles).

I la decisió unànime és que la sessió es reprengui a les
cinc de l’horabaixa.
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