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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió
del debat de pressuposts  interrompuda el vespre d'ahir, amb el
debat número 20, que és un debat de totalitat a la secció 20,
Conselleria d'Agricultura i Pesca, Institut Balear de Biologia
Animal i Serveis de Millora Agrària.

Hi ha vives les esmenes 5334 a la secció 20, 5355 a l'Institut
de Biologia Animal de Balears S.A., i 5354 a Serveis de Millora
Agrària S.A.

El Sr. Cardona, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Començarem, de les tres esmenes de
devolució, per parlar de les dues darreres, les dirigides a
l'Institut de Biologia Animal i als Serveis de Millora Agrària. 

Era tradició, i així ho reconeixien els portaveus dels
respectius grups, que els grups parlamentaris que ara suporten
la majoria de govern presentassin esmenes dirigides a la
supressió de les empreses Ibabsa i Semilla, i per defensar
aquesta postura empraven uns arguments i unes expressions
que, per dir-ho d'una manera eufemística, diríem que podien
ferir la sensibilitat dels assistents. Jo avui no vaig a ferir a
ningú i per això no les repetiré, però tenint en compte aquesta
tradició, al Grup Parlamentari Popular ens ha sorprès comprovar
que els pressupostos no només no han eliminat aquestes
empreses, sinó que ara es potencien i s'augmenta el seu
pressupost i, sobretot, el seu personal. Nosaltres creim que això
es deu a algun error o a algun oblit del pacte, un doble error,
sobretot perquè tampoc no han presentat les tradicionals
esmenes per rectificar aquesta contradicció, i per això nosaltres,
de bona voluntat, hem presentat aquestes esmenes, perquè
puguin rectificar, si així els  pareix. Sigui com sigui, sembla ser
que en comissió els il·lustres diputats del pacte no estaven
pendents quan es va tractar aquesta qüestió i ningú no va dir
res sobre aquestes esmenes de devolució. Jo esper que avui
algú contesti i mantenguin la seva tradicional postura, o si
diuen que han canviat per què canvien.

I amb això ja entrarem a l'esmena 5334 de devolució de la
secció 20. Quan es preparen uns pressupostos es procura fer-
ho tenint en compte les dades de la realitat, de la realitat
econòmica i social, la situació del sector, els seus problemes i
les seves necessitats i, a partir d'aquí, es construeix el que ha de
ser l'acció política del Govern durant el següent any, de cara
precisament a solucionar les necessitats que la realitat ens
indica. Jo no crec que avui ningú no pugui discutir que la
situació que avui tenim amb l'agricultura de la nostra comunitat
és realment greu, degut a una sèrie de qüestions, a part dels
problemes tradicionals, a una sèrie de qüestions que s'han
produït durant aquest any: sequera, llengua blava, fins i tot
també la por, des d'un punt de vista comercial, a les
conseqüències  de la malaltia denominada de les vaques boges,
i desgraciadament aquests pressupostos no solucionen
aquests problemes creats. Jo no dic de cap manera que la culpa
de la sequera hagi estat del Govern, o que la culpa de

problemes d'aquest tipus hagi estat del Govern, el que sí dic és
que el Govern ha pres les mesures tard i malament, i això ens ha
generat una conseqüència greu, trista, que és que en el camp hi
ha crispació i desencant; els pagesos estan desanimats, i jo
esperava que els pressupostos de l'any 2000 duguessin no
només la solució als problemes concrets, sinó que a més
oferissin -si ho podem dir així- una llum d'esperança als
pagesos, que els il·lusionassin, que pensassin que valia la pena
continuar treballant en el camp i lluitant cada dia per poder fer
una feina digna com és la de pagès, i la veritat és que no és així.
Amb una situació actual especial com amb la que ens trobam,
haurien d'haver sabut adoptar uns pressupostos especials, i
això no és així. No tenim uns pressupostos que solucionin els
problemes del sector primari.

Mirin, en un moment en què es necessita que la inversió
pública augmenti precisament per dinamitzar aquest sector, ens
trobam que en els pressupostos de la secció 20, els
pressupostos de la Conselleria d'Agricultura, el capítol 6 es
redueix, es redueixen les inversions reals i que, a més d'aquest
capítol, més o menys el 34 o 35% es dedica precisament a
despeses  o a inversions reals de caràcter immaterial. Això sí, el
capítol 1, el capítol de personal, si hi juntam el de les societats
públiques, augmenta, i augmenta quasi un 25%.

Quines són -si volen dues pinzellades del que hem pogut
treure de la memòria dels pressupostos, perquè el text, les xifres
no ens diuen absolutament res- quines són les inversions, per
dir-ho així, importants, perquè se suposa que a la memòria va
allò important? Mirin, en el programa d'infraestructures agràries
a les zones rurals parlen de tres coses, quan parlam
d'inversions; primer, millora de la xarxa de sèquies de Sóller,
conducció de les esmorcades, o morcades, com diuen en
mallorquí, de la cooperativa de Sóller a la depuradora, i neteja
de les sèquies de drenatge, i res més. És a dir, totes les
inversions que s'han de fer en infraestructura rural, tot el que
necessiten d'infraestructura els nostres pagesos, si hem de
seguir el que explica la memòria són tres coses. Vostès creuen
que se solucionen els problemes d'infraestructura rural
simplement traslladant les esmorcades de la tafona de Sóller a
depuradora? Creuen que simplement reparant les sèquies de
Sóller que, per cert, (...) reparar-les, no hi ha res nou, s'estan
acabant aquestes xarxes.

Programa de millores, o millora d'estructures agràries des del
pla estatal. Ens parlen d'inversions en reguiu; magnífic, però és
que resulta que només parlen del Pla nacional de reguius i
diuen que, aquests tipus d'inversió, els hauran de controlar les
comunitats de regants. Quantes comunitats de regants hi ha a
Balears? Balears, precisament, en tema de reguiu es diferencia
de la resta d'Espanya perquè precisament no hi ha aquest tipus
d'entitats; a Mallorca n'hi ha una de gran, important, que és Son
Mesquida, a Felanitx, res més. Per què? Idò perquè tothom té a
les seves explotacions el pou propi. Precisament per això el Pla
nacional de reguius, el govern balear anterior no hi va lluitar el
que necessitàvem i vàrem carregar sobre un conveni, sobre un
protocol que es justifica precisament amb el REB, de
reutilització d'aigües depurades. Per què? Perquè aquí és molt
difícil, o aquí no hi ha comunitats de regants que puguin captar
tot aquest tipus d'inversió; això per un costat. Per l'altre, les
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inversions que estableix aquest pressupost en reguiu exigeixen
que els pagesos paguin el 50% de les inversions. Això ho diu
la memòria, i això ho diu el Pla nacional de reguius i això ho diu
la Llei, efectivament. El protocol d'aigües depurades establia
que les dues terceres parts les pagaria Madrid i l'altra tercera
part la pagaria el Govern, de manera que les instal·lacions de
reguiu, les xarxes de reguiu amb aigües depurades sortirien
gratis  a peu de parcel·la al pagès, i en aquests pressupostos no
veim cap esment, a la memòria no s'esmenta per a res aquest
protocol de reguiu amb aigües depurades.

I no és només això, i no és que no hi hagi voluntat de
continuar amb aquest conveni, és que enguany no s'ha gastat
un cèntim del protocol que estava establert i que hi havia 700
milions de pessetes previstos, i que no s'han pogut invertir, i
gràcies precisament al fet que no hi ha una activitat per part del
Govern que el dugui a presentar projectes i que dugui a exigir
al Govern de Madrid que aquests projectes s'aprovin, no
tendrem més inversions o no es tendran inversions en aquest
tema.

Fruit secs. El nostre conseller va estar molt bé, va sortir molt
bé a la foto quan se'n va anar a Brussel·les a fer la manifestació,
a encapçalar la manifestació davant el comissari Sisler per
aconseguir un pla de fruits secs per..., en aquest cas per a
Balears, però era per a tot Espanya. Va anar molt bé anunciar
que feien promoció per a la promoció d'ametlles, regalar-les o
vendre-les als  ciclistes perquè això significava un augment de
consum important. Ha estat molt bé i la veritat és que és una
bona idea, fer la denominació d'ametlles de Mallorca, però no hi
ha res previst, ni el PDR, és a dir, en el Pla de desenvolupament
rural 2000-2006, ni en aquests pressupostos no hi ha cap
mesura prevista per al sector que signifiqui pla de millora o
mesures especials per al sector de fruits secs, per a ametlles i
garrofes, no hi ha res. Si en aquest moment Brussel·les no
prorroga el Pla de millores, que és previsible que passi, en
aquest moment els  pagesos productors d'ametlles i garrofes no
tendran més remei que abandonar les explotacions perquè no
els  és rendible, i l'única manera que es pugui sostenir aquest
tipus de cultiu és amb aquestes subvencions del Pla de
millores. De què ens servirà tenir denominació d'ametlla de
Mallorca si llavors resultarà que no tenim pagesos que la
produeixen? Quina previsió és de futur, quina esperança poden
tenir els pagesos d'aquest sector, que ocupa bona part del
cultiu de secà si no tenen unes ajudes que els permetin
continuar endavant o que els permetin, precisament, dar
viabilitat a les seves explotacions?

Mesures agroambientals. Jo he sentit per aquí moltes de
vegades que entre que hem de reutilitzar aigües depurades i
llavors no es fa, que hem de fer l'agricultura compatible amb el
medi ambient..., bé, la memòria ens parla de moltes coses que
volen fer. Llavors mires els pressupostos, mires els sous que hi
ha a cada partida per saber en què es gastaran i parlen d'una
cosa que ja es venia fent des de fa dos o tres anys. Pla de
l'olivera, res més. No hi ha res previst per al Pla agroambiental
de Menorca, el que nosaltres dèiem abans Prominorica, que
llavors es va dir Pla agroambiental a les explotacions d'extensiu
de vacum de Menorca. No hi ha una partida concreta i clara per
a aquest tema. 

Tenim, hem tengut problemes greus a la conselleria i em
consta que s'ha compromès a solucionar-los, com és el tema de
la llengua blava que, a part de les indemnitzacions que, per cert,
no crec que encara s'hagi publicat el decret que permeti
sol·licitar les ajudes de les indemnitzacions per al sacrifici de les
ovelles mortes per la llengua blava. Per tant, anam bé. Però és
que, a més, havíem acordat o s'havia parlat que hi hauria ajudes
per a comercialització, tant per a l'oví com per al vacum, que
quedava bloquejat degut a l'aïllament que ha estat imposat a
Balears pel tema de la llengua blava. Bé, no hi ha una pesseta
concreta, clara i escrita en els pressupostos per a aquestes
finalitats.

I, en definitiva, jo podria estar parlant de molts i molts de
temes, però el temps s'exhaureix, i en definitiva jo el li que
voldria dir, Sr. Conseller, és que aquests pressupostos no són
els que necessita el sector per anar endavant, per reprendre el
pols. Estam perdent una ocasió important, sense considerar que
les explotacions que avui es tanquen no es tornaran a obrir, i
això és molt trist, i perdre aquesta ocasió pot ser definitiva, per
al camp.

Miri, l'any passat un diputat va advertir al seu antecessor,
el Sr. Mayol, que si continuaven amb aquesta política podria
ser l'enterrador de l'agricultura balear. Això li ho varen dir al Sr.
Mayol, i jo el que veig és que amb aquests pressupostos ja
estan donant encefalograma pla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller d'Agricultura, vol obrir una qüestió incidental? Té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
intervenció. Jo realment no puc parlar molt, o no parlaré molt de
les tradicions existents en aquesta cambra, però sí que
m'agradaria remarcar una cosa: si s'augmenta el pressupost
d'Ibabsa i de Semilla no és perquè hi hagi cap augment de
personal, perquè aquest augment de personal és inexistent. En
els  pressuposts de la Conselleria d'Agricultura i Pesca no hi ha,
Sr. Cardona, cap increment degut a raons de personal, cap
increment més enllà del general increment salarial que es faci.

Les empreses públiques que existeixen adscrites a la
Conselleria d'Agricultura són importants i en el pacte que
sustenta aquest govern es va establir un criteri de crear o de
tendir cap a la constitució d'una societat agrària de gestió. De
fet, es va fer una passa important; es va anar en aquest sentit
quan es va suprimir una de les empreses dependents de la
conselleria, que era Seamasa, i actualment romanen aquestes
dues, que compleixen unes funcions específiques i, sens dubte,
importants, però voldria repetir que no existeix cap previsió
d'increment de personal ni dins la conselleria ni dins les
empreses públiques.
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Jo crec que la situació de l'agricultura és greu. És greu per
les raons que vostè ha dit i és greu per unes altres de caire
estructural, però no inevitables, que afecten la nostra pagesia,
és a dir, la política agrària, malauradament, no ha aconseguit
posar fre a la desaparició del sector, a la pèrdua d'explotacions,
a l'abandonament per part dels joves, i no és estrany que hi
hagi pagesos desanimats, però això tampoc no pot ser mai
culpa d'aquest govern, sinó que hi ha raons estructurals, raons
històriques, i li puc assegurar que aquest govern està intentant
treballar, en la mesura de les seves possibilitats, que són les
que són, perquè pens que les dificultats  financeres en què es
troba aquest govern són prou conegudes i són evidents, però
que podem presentar un pressupost avui que segurament no és
el millor pressupost, però sí que és el millor pressupost
possible. 

Aquest pressupost contempla l'execució del Pla de
desenvolupament rural, que significa unes possibilitats directes
i indirectes d'inversió dins el medi rural, i això és un dret que
correspon als nostres agricultors en tant que són europeus, en
tant que formen part d'una de les polítiques, la política agrària
comuna i la política de suport al medi rural, que la Unió Europea
ha determinat que s'han d'aplicar en el període 2000-2006 amb
rigor i amb eficàcia per mantenir aquest patrimoni econòmic,
històric, mediambiental, social, de futur, que és el medi rural.
Això està previst en aquests pressuposts i ens dóna un
increment d'un 13% aproximat de la seva quantia, amb una
presència molt significativa de la inversió directa i indirecta. 

Inversions en el medi rural en fan falta moltes, efectivament,
no es poden circumscriure a les que vostè ha esmentat, i jo
n'esmentaria dues: una és la planta Unifit, que és un tema
històric pendent, és a dir, no comptam amb una planta Unifit
que permeti regular i millorar l'alimentació del bestiar, i la
promoció d'engreixadors comunitaris, que també està prevista
en aquests pressuposts; a més a més, totes aquelles inversions
que seran possibles via  Pla de desenvolupament rural o altres
en camins rurals, en electrificació rural o en recs. 

Efectivament, Sr. Cardona, s'ha firmat un protocol. Vostè va
participar en la seva gestió, el va fer, de qualque manera, i s'ha
constituït  la comissió mixta ministeri-conselleria que ja ha
aprovat, com hem donat compte davant la Comissió d'Economia
d'aquesta cambra, ja ha aprovat el Pla d'actuacions 2000-2008.
No s'ha perdut ni un cèntim, Sr. Cardona, no s'ha perdut ni un
cèntim. Si dins el 2000 no s'ha començat l'execució d'aquest pla
ha estat perquè fins a final d'any no s'ha pogut constituir, i no
per causes imputables a aquesta conselleria, almanco aquesta
és la meva convicció i la meva absoluta certesa, no s'ha
constituït  la comissió mixta que ha de fer possible i que ha
establert ja d'una manera definitiva les depuradores, les
instal·lacions de rec de sòls rústics a cada municipi i la
distribució entre el Ministeri d'Agricultura i Pesca i el Govern
balear. Però jo estic convençut que en aquest període 2000-2008
serà possible fer una cosa pendent, i és posar en rec un
determinat nombre d'hectàrees a Menorca, a Eivissa-Formentera
i Mallorca aprofitant aigües depurades, millorant la depuració
d'aquestes aigües, procediments terciaris, si convé, i establint
xarxes de rec i donant suport -això evidentment és necessari- a

la constitució de comunitats de regants que permetin dur a
terme això. 

En el tema dels fruits secs, estic molt content que vostè hi
hagi fet referència, perquè no hi ha dubte que, específicament
a Eivissa i a Mallorca, és un tema important. Jo li vull dir que no
tan sols no és que no hi hagi res previst, sinó que hi ha fets
concrets  que per ventura la generalitat de la redacció
pressupostària  pot ser no deixi prou aclarits, però jo em voldria
referir a dos. Un que té una escassa significació econòmica
però que és molt important és la constitució d'una marca de
garantia, una marca de qualitat de l'ametlla de Mallorca, que es
va presentar fa setmanes; és un tema que potser implica
sobretot el dinamisme del sector més que els recursos
econòmics, però no hi ha dubte que la Conselleria d'Agricultura
ha activat, i ha fet possible, i ha donat suport també econòmic
a la constitució d'aquesta marca de garantia i,  a més a més,
s'està duent a terme una promoció publicitària per fer present,
de cara a aquest Nadal, dins el consum insular aquest producte
extraordinari de la nostra agricultura.

En segon lloc voldria fer referència a l'ordre de sequera, una
ordre específica per al tema dels arbres morts a causa de la
sequedat, que contempla d'una manera importantíssima
l'ametllerar i el garroferar, també l'albercoquer, que té una certa
significació a una comarca de Mallorca, i que s'hi ha donat una
resposta ja normativa i s'està duent a terme, s'està aplicant, i
dins els pressuposts del 2001 evidentment hi tendrà unes
repercussions, aquesta ordre de sequera, que està significant
un important revulsiu amb la replantació dels nostres
ametllerars i està provocant en un moment de sequera un
dinamisme econòmic insospitat.

I en tercer lloc li voldria dir que els plans de millora
evidentment s'han de prorrogar. Els plans de millora de la Unió
Europea, que han estat en dubte i que varen motivar la meva
presència a Luxemburg, -que per cert va ser molt interessant,
potser per conèixer directament del sector la seva problemàtica,
no e'n pened d'haver fet aquest viatge- els plans de millora no
tenim en aquest moment notícies exactes, perquè com és
evident això depèn de la Unió Europea, però la informació que
tenim és que en principi és positiva, que serà possible la
pròrroga d'aquests plans de millora fins que s'incloguin les
ajudes al sector de fruits secs dins la reglamentació de
l'organització comuna de mercats de fruites i hortalisses.

Per últim, i ja acabant, vull fer referència al fet que sí es
contemplen les mesures agroambientals, sí que es té prevista la
mesura agroambiental que ha d'afectar..., que ha de donar
suport a la ramaderia extensiva a l'illa de Menorca dins el marc
del Pla de desenvolupament rural, així com altres mesures
agroambientals com és l'estímul per deixar de regar a les zones
on hi ha aqüífers altament salinitzats com pugui ser, per
exemple, la zona de Campos i el migjorn de l'illa de Mallorca. 

El tema ramader, que avui en aquests moments és
desgraciadament d'actualitat pel tema de les vaques boges, té
una important repercussió pressupostària també. Divendres es
va aprovar l'ordre ministerial que regula les indemnitzacions per
llengua blava. Per tant, tenim un fet positiu; a vegades no tenim
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prou present que gran part de les decisions que hem de prendre
estan emmarcades dins la política comunitària i el Ministeri
d'Agricultura hi té qualque cosa a dir perquè són decrets,
ordres, amb una finançació conjunta; per tant, les
indemnitzacions per llengua blava tenen participació de la Unió
Europea, del ministeri i de la conselleria. Afortunadament el
ministeri ha aprovat ja l'ordre i ens han dit que ja està en
tramitació l'ordre de sequera, l'ordre que ha d'establir, ha
d'implementar el decret del mes d'agost, de mesures urgents i
extraordinàries amb motiu de la sequera. A vegades
l'Administració autonòmica és lenta, veim que també hi ha altres
administracions que també tenen el seu ritme; tant de bo que
aquest ritme s'acceleri i tant de bo que les ajudes a la sequera
contemplades en el decret ministerial i les indemnitzacions per
llengua blava contemplades a l'ordre ministerial ens permetin
dur endavant aquesta normativa autonòmica.

Jo crec que l'oví a les nostres illes, el sector oví, tan
maltractat per les circumstàncies, és el sector ramader -potser-
amb més possibilitats de creixement i d'expansió i li puc
assegurar, Sr. Diputat, que tendrà, tant en la promoció
d'engreixadors comunitaris  com en mesures per afavorir la seva
comercialització, una protecció.

Jo no sé si aquests pressuposts són d'encefalograma pla.
En tot cas pens que donen resposta a una problemàtica greu,
amb un esforç econòmic comunitari molt important, en temes de
sequera, en temes de suport a la comercialització de la carn, de
promoció dels nostres productes, de suport a les
transformacions d'estructures, i per a mi són uns pressuposts
positius i els millors possibles en les nostres circumstàncies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Cardona, té la paraula per
replicar el conseller.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la rèplica la podem fer des
de l'escó i així no perdem temps.

Miri, Sr. Conseller, jo li agraesc, per començar, el que ha dit
de les empreses públiques, de Semilla i Ibabsa, i és que són
importants. M'alegra sentir-ho perquè fins ara havíem sentit tot
el contrari. Tant és així i tal és la meva alegria que li retir les
meves dues esmenes que tenia de supressió, atès que a partir
d'ara ja entenc que tots els grups d'aquesta cambra també
consideren, com el Grup Parlamentari Popular, que la feina
d'Ibabsa i la finalitat, tant d'Ibabsa com de Semilla, és important,
i que val la pena que continuïn treballant de la manera com ho
estan fent.

Vegem. Deia, Sr. Conseller, que els pagesos no han
aconseguit  reduir aquest abandonament massiu de l'agricultura
i és cert, però fixi's: en els dos darrers anys, 98 i 99, l'agricultura
va tenir un petit, però un creixement, quan feia molts d'anys que
no el tenia, i ara ens hem trobat amb aquests fets, com és la
sequera, que evidentment no és culpa de ningú però que ha
pegat molt fort a l'agricultura, i ens ha costat molt prendre les

mesures adequades i, sobretot, és el que jo li deia, s'han pres
tard, i això fa que la gent es desanimi i li costi molt tirar
endavant, i quan veuen el que està previst, idò, home!, sí, què
hi farem? Per exemple, no hem parlat per a res del Proagro, que
ara ja sé que no li agrada aquest nom, però les ajudes al vacum
de llet, no se'n sap res, ni se'n parla per a res, en aquest
pressupost, i la gent ho necessita saber. 

Tampoc seguim..., seguim clars. La planta Unifit; sí, fa temps
que en parlam, fa un any i mig, quasi en farà dos, que vostès
governen, i estam just igual que en començar: parlam que hem
de fer la planta Unifit, hem de fer la planta Unifit i continuam
parlant del fet que hem de fer la planta Unifit, però passes no
se'n veuen, i duros, menys.

Engreixadors comunitaris; ja hi som! El vacum no necessita
engreixadors comunitaris. A Mallorca, que és on hi ha més
vacum d'engreix, no necessiten aquest tipus d'instal·lacions, el
que sí necessiten són ajudes de comercialització i de promoció,
però no els engreixadors. Amb l'oví sempre se n'ha parlat, però
això no crec que sigui la solució per als nostre ramaders de
vacum, aquesta qüestió.

I respecte al protocol es diu que no s'ha perdut un duro. Jo
li dic que sí i li explicaré per què. Aquest protocol, que jo el
conec bé, que es  va firmar el mes d'abril del 99, deia que en els
sis primers mesos de vigència d'aquest protocol s'havia de
formar la comissió mixta i, a partir d'aquí es podien començar a
seleccionar els projectes en què s'havien de començar a fer
inversions. Bé, si el mes d'abril tenia sis mesos, a partir del mes
d'abril del 99, per constituir la comissió, la comissió mixta
s'havia d'haver constituït l'any 1999, i s'ha fet ara, a finals del
2000, i què ens trobam?, que la inversió prevista, perquè el
protocol va de l'any 2000 a l'any 2012, 1.000 milions de pessetes
cada any, s'han perduts els 700 milions de pessetes que
corresponien aportar al Govern central si es presentaven els
projectes adequats, i això no s'ha fet i és lamentable. Me n'alegr
que hagin acordat ja quines han de ser els inversions fins a
l'any 2008, però el fet és aquest, ens agradi o no, i el que hem de
procurar, Sr. Conseller, és no continuar perdent duros, i el que
hem de procurar és que moltes vegades, en lloc d'exclamar-nos
i plorar perquè Madrid no ens estima, procurar fer la feina que
ens toca, i si feim la feina que ens toca segur que les coses ens
aniran molt més bé. I sempre criticam que el REB no s'executa.
Miri, l'únic..., no sé si és l'únic, però un dels primers convenis
o primers acords que es varen prendre per al desenvolupament
del REB i justament encara no l'hem sabut posar en marxa. I això
és el que és trist.

I quant a fruits secs, Sr. Conseller, bé està, i jo l'he felicitat
i crec que és una bona idea que es constitueixi una marca de
qualitat o que es creï una marca de qualitat d'ametlla de
Mallorca, però vostè em vol fer creure que per salvar el sector
la mesura de l'ordre de sequera de pagar crec que són 2.000
pessetes  per a cada ametller que s'ha de reposar, amb això ja
solucionam el futurs del plans de millora? No, miri, el problema
és que al juny del 99, la Conselleria d’Agricultura va entregar
un document a Madrid exigint que es prorroguessin els plans
i sobretot que es creàs un equip de feina en les comunitats
afectades, per tractar de presentar una postura comú davant
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Brussel·les. El problema és que des de juny del 99 pocs papers
s’han entregat després, poca feina s’ha feta i no tenim
dissenyada allò que hauria de ser un pla de millores o un
projecte de pla de millores per aquest sector. Aquest és el
problema i està molt bé que se’n vagi a Luxemburg a parlar amb
els  pagesos, però parlar amb els pagesos i saber allò que
pensen no cal anar a Brussel·les, ni a Luxemburg, aquí també ho
sabem i ens ho poden tan bé en bon pagès, com a un altre lloc.
El problema és que en aquest sector no s’hi ha fet res i sobretot
no si ha volgut posar un duro, en el cas que Brussel·les fallés.

Jo crec, que la funció del Govern no és només preveure allò
d’avui, s’ha de preveure allò que ha de venir al futur i no tenim
cap previsió pel sector d’ametlla i garrova, això és el que vostè
acaba de dir. No hi ha una pesseta, no hi ha una sola mesura en
el pla de desenvolupament rural, que contempli ajudes en
aquest sector. I si Brussel·les no prorroga, o Brussel·les es
retarda en la discussió de l’OCM, de fruits secs i hortalisses.
Que per cert, seria bo tenir una Ocm pròpia, pel sector de fruits
secs  i esper que defensi aquesta postura. Si això passa, el
sector d’ametlla i garrova no tendrà absolutament cap ajuda per
seguir endavant i tots sabem que és impossible que aquest
sector es defensi sense aquestes ajudes.

Quan a les agroambientals, les mesures agroambientals. Jo
li llegiré el que hi ha en aquests pressuposts. Agroambiental
olivera, ho diu així, 188 milions de pessetes, lluita contra
l’erosió de l’olivera 79 milions de pessetes, res més. Està bé que
gastin aquests sous, però no hi ha res més previst clarament en
el pressupost, o jo no li he trobat. I em ve molt bé i li agraesc
que digui allò que nosaltres li vàrem demanar es Pla Proalfa,
que era les ajudes per deixar regar en zones que estan
salinitzades ho vulguin tirar endavant, però és que ja duen dos
anys de retard i ja seria hora que aquesta gent a la qui es va
comprometre aquestes ajudes, a la que es va incentivar perquè
fes això tengués una resposta adequada i que es fes.

En definitiva, necessitam moure’ns, Sr. Conseller, perquè si
no l’encefalograma seguirà sent pla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller d’Agricultura té la paraula per tancar la qüestió
incidental.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcè):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Efectivament, les feines que estam fent en aquests moments,
Semilla i Ibabsa són importants i jo ho he dit un poquet molt
conscient que les situacions a vegades d’emergència i
d’urgència que ens estam trobant els darrers temps, precisen
eines de gestió. Per tant, ni el tema de les malalties animals, ni
el tema de sequera és fàcil de abordar sense l’existència d’unes
eines de gestió eficaces.

Aquest govern, Sr. Cardona, ha fet un compromís estratègic
amb l’agricultura, un compromís que mantendrà i en la
complexitat d’aquest sector i la diversitat d’aquest sector,
tractarem de dona resposta a la problemàtica. Efectivament, els
darrers dos anys s’han viscut unes problemàtiques molt clares,
però jo no crec que s’hagin de prestar les mesures, jo crec que
avui dins el sector agrari hi ha problemes, però també hi ha la
consciència que els problemes es resolen juntant els colzes a la
feina, em referesc als temes de les malalties animals, són temes
que afecten a tota la societat, afecten als agricultors, afecten als
comerciants, afecten als consumidors, afecten a tota la
població. Per tant, la necessitat de comptar amb uns aliments
garantits i que el consumidor, pugui accedir a ells amb total
seguretat des de tots els punts de vista, és un compromís
d’aquest Govern, que tractarem de respondre adequadament.

El tema de la llengua blava, per posar un exemple, amb tota
la seva gran importància, ha estat un tema controlat, que s’ha
aconseguit que no passés d’una determinada zona, s’ha
vacunat a la totalitat de cabana ovina de Mallorca i Menorca,
un fet importantíssim i no gens fàcil, perquè estam parlant més
o menys de 350.000 animals, amb una mobilització de personal
de manescals  i d’ajudants de camp importantíssima i s’ha fet
amb un temps record. Per tant, crec que podem dir que hi ha
hagut un actuació eficaç, contundent i molt positiva de cara al
sector. 

Evidentment el tema la llet, que vostè ha fet referència, el
tema de la ramaderia de boví, no és fàcil, comptam amb un
abandonament significatiu de les explotacions, en particular a
l’illa de Mallorca, l’illa de Menorca té una dinàmica de
dificultats, però bastant més sostinguda, bastant més positiva
i haurem de prendre moltes mesures, mesures de promoció,
mesures de comercialització i mesures que permetin que el preu
de la llet, la producció bàsica del boví es mantengui a un nivell
de rendibilitat per mantenir les explotacions.

En el tema del reg, que m’ha estat parlant, del protocol que
es va firmar, la constitució de la comissió mixta, de qualsevol
comissió mixta, és cosa de dos, és cosa del ministeri i és cosa
de la conselleria. Per tant, s’ha constituït la comissió mixta,
quan ha estat possible, però no quan ha volgut la conselleria,
la conselleria ha treballat activament a tots els nivells per
constituir una comissió, que efectivament s’ha constituït a
finals  de l’any 2000, però que no ha perdut ni una pesseta de la
seva disponibilitat creditícia, perquè evidentment allò que
s’havia de fer l’any 2000, s’acumula al 2001. Per tant, la previsió
pressupostària  del protocol signat entre el Ministeri
d’Agricultura i la Conselleria d’Agricultura es manté íntegre i
dependrà de la bona gestió del ministeri i de la conselleria la
seva aplicació.

Per tant, jo no crec que s’hagi fet poca feina, crec que s’ha
fet molta feina dins un context difícil, crec que aquests
pressuposts  ens permeten donar sortida a les problemàtiques
i si convé tornarem a Luxemburg i anirem a Brussel·les amb
dues finalitats, d’una banda continuar fent present les
necessitats  de l’agricultura, ramaderia i pesca de les Balears,
davant les instàncies comunitàries, això evidentment és la
nostra obligació i en segon lloc en el tema de fruits secs, per



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 4 / 19 i 20 de desembre del 2000 2235

 

plantejar una cosa que ens pareix de justícia, si els conreus
centreuropeus, estan atesos per mesures de suport i estan
previstes les organitzacions comunes de mercat, dotacions
pressupostàries, no és just que l’agricultura basada en els fruits
secs, que afecta bàsicament la Mediterrània i específicament la
Mediterrània de l’Estat espanyol, estigui fora de la organització
comuna de mercats i, no és just plantejar que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb una dotació pressupostària,
moltes vegades insuficient, amb greus problemes de finançació,
es carregui damunt les seves espatlles, un tema que és una
responsabilitat de la Unió Europea i és un dret dels nostres
agricultors, que així sigui contemplat dins les mesures de
suport a l’agricultura europea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Torn en contra,
Sra. Vadell en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, Sr. Cardona, he sortit en nom del Grup
del PSM-Entesa Nacionalista per fer un torn en contra
d’aquesta esmena que ens presenta el Grup Parlamentari
Popular i jo diria que el Sr. Cardona quasi ha repetit el seu to i
la seva intervenció de quan hi va haver la compareixença del Sr.
Conseller per explicar els pressuposts.

Qualifica de pressupost irreal, de falta de coneixement de la
realitat i jo aquí li diria que els seus coneixements d’aquesta
realitat, crec que l’han traït una mica Sr. Cardona, perquè el to
de la seva intervenció ha demostrat que ha presentant una
esmena de supressió, una esmena en contra d’aquest
pressupost, però saben que les dificultats que té aquest sector
són molt difícil de solucionar amb un pressupost d’un any.

Vostè al final de la seva intervenció ha dit al Sr. Conseller
que no hauria de convertir-se en l’enterrador de l’agricultura
balear, ho he entès així, em sap greu si no ha estat així, però ha
fet menció a qualque cosa d’aquestes. Jo crec que per enterrar
abans s’ha de morir i abans de morir hi ha hagut d’haver un
virus i un virus o una bactèria que ha emmalaltit aquell sector
i el procés de la malaltia no dura ni dos dies, ni un any, ni dos,
sinó que ve de molt més enrera.

Crec que el to de la seva intervenció, ha demostrat
precisament això, que vostè coneix molt bé aquest sector i sap
que les solucions són molt difícil de donar. Per una altra banda,
també ens ha demostrat que aquest pressupost que vostè sap
i coneix, no l’ha volgut reflectir aquí, perquè precisament a la
compareixença del Sr. Conseller, quan li va detallar
permenoritzadament totes aquelles partides que venen de
manera global dins el pressupost.

Vostè diu que no soluciona els problemes actuals,
evidentment que un pressupost no els resoldrà, crec que com

ha dit el Sr. Conseller, no són els millors pressuposts, però són
els pressuposts que són actualment possibles.

Aquests tres  anys passats, han estat un anys molt difícils,
als quals si han hagut de fer esforços, tan al començament de
la passada legislatura com sobretot d’aquesta, per solucionar
problemes imprevisibles dins el sector, com han estat la
sequera, de la qual se n’ha parlat moltíssim, altres malalties com
la llengua blava i ara també l’alarma social per la malaltia de les
vaques boges. Això implica que s’han hagut de prendre unes
mesures extraordinàries, que han trencat qualsevol tipus de
programació i qualsevol tipus de solucions programades i
s’han hagut de fer aquests esforços complementaris per
solucionar uns problemes puntuals que han estat imprevisibles.

Aquests  pressuposts, efectivament no són els millors i jo
ho reconec i crec que segurament, el conseller també ho ha
reconegut en la seva intervenció, però si que són els únics que
poden donar una mica de solució i una mica de llum als
problemes estructurals que té ara. S’han enumerat una sèrie de
problemes que vostè deia que no hi havia aquesta dotació
pressupostària, el conseller li ha anat enumerant un darrera
l’altre i quan allò que deia vostè que no hi havia inversions,
crec que el conseller li ha anat dient que sí que havia unes
inversions, al capítol 6 i al capítol 7, que eren per a
infraestructura rural, ja li ha dit, són millores en reg, recuperació
de sèquies del Pla de Sant Jordi, reobertura de línia als
ajuntaments per a la millora de camins rurals i inversions en
electrificació rural. 

Hi ha també unes altres inversions, que ningú les ha
enumerades aquí i jo crec que són importants, és la millora de
les infraestructures de les agències rurals, aquest contacte i
aquesta coordinació de les agències rurals, això és molt
important, perquè dóna molta coordinació i molt de contacte als
pagesos perquè puguin fer les seves consultes i perquè puguin
donar solucions als seus problemes. Des de fa molts d’anys
pensam, deim i sentim a dir, que l’objectiu d’aquesta conselleria
és la millora de les rendes i sobretot la revitalització del sector
per a millorar les perspectives de futur.

Poc a poc s’han de millorar aquestes perspectives de futur
i crec que aquests pressuposts que ha presentat enguany la
conselleria, responen en aquesta circumstància i entre tots
aconseguirem i fins i tot en la seva ajuda, Sr. Cardona, i amb els
seus consells i el seu gran coneixement del sector, crec que
podran ser de gran ajuda al conseller per poder entre tots donar
solucions a aquests problemes.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Vicent Tur en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, Sr.
Cardona. Jo crec que estam tots d’acord, els qui coneixem
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almanco un poc el sector, que aquest és un sector que per
desgràcia té poc pes dins el PIB de Balears i que també per
desgràcia cada vegada en té menys, però si que estam d’acord,
que per la seva importància tradicional aquest sector ha
configurat a les nostres illes una estructura de paisatge de món
rural, un teixit social, un teixit cultural que fa que aquest sector
l’hàgim de considerar com a un sector estratègic per a la nostra
societat.

Per tant, plantegem des dels pressuposts del Govern, les
mesures necessàries per dotar aquest sector de les millores
necessàries, tan a les rendes dels treballadors de l’agricultura,
com a la necessària estructuració del sector i a les millores de la
comercialització i a la qualitat dels productes.

A mi, Sr. Cardona vostè que ha estat conseller i li he de
reconèixer que no ha deixat un mal record dins el sector, pel que
jo he pogut sondejar. Per tant, em tranquil·litza veure els
arguments que té vostè per plantejar una esmena a la totalitat
al pressupost d’aquesta conselleria pel 2001 i dic que em
tranquil·litza, perquè veig que vostè que coneix bé el sector, per
haver estat conseller i veient els arguments que planteja i les
alternatives que planteja en aquests pressuposts, em qued ben
tranquil que lo que jo pensava d’aquests pressuposts és
correcte i aquests pressuposts donen resposta a les necessitats
del sector. 

Vostè ha començat a plantejar en el tema de les empreses
públiques, el conseller li ha contestat, jo li que li he de dir és
que les empreses públiques no han de ser negatives de per si,
des del Grup Parlamentari Socialista mai hem pensat que una
empresa pública sigui negativa per definició. Una altre cosa és
de l’ús que se’n faci, o que se n’hagi fet de les empreses
públiques, de que les empreses públiques s’hagin utilitzat més
per fer altres polítiques, que no per donar servei al sector. I
precisament en aquests moments, amb els problemes
conjuntural plantejats, especialment a la ramaderia, temes com
el manteniment de l’empresa Ibabsa, és necessària i
imprescindible per donar resposta a aquests problemes que té
aquest sector.

Vostè, Sr. Conseller ha dit una veritat de Peregrullo, una
afirmació de Peregrullo, quan diu que els pressuposts han de
respondre als problemes de la realitat del sector. Evidentment,
vostè s’aferra a fer una crítica o desqualificar els pressuposts
de la Conselleria d’Agricultura en dos problemes conjunturals
i després fa molt de passada i molt per damunt els problemes
estructurals del sector i són els que nosaltres entenem que
aquests pressuposts li donen resposta. 

Vostè agafa dos problemes conjunturals que és el de la
sequera i el problema de la llengua blava i afirma que aquests
pressuposts no resolen aquest problema, home jo li diria que si
els  pressuposts del Sr. Conseller d’Agricultura resolguessin els
problemes de la sequera serien molt més que uns pressuposts
i el conseller no seria un simple Conseller d’Agricultura del
Govern de les Illes Balear. 

Per tant, esperem que plogui i el problema conjuntural en
aquest moment es resolgui, però els pressuposts tenen en

compte conjuntural, està recollit als pressuposts, ho va explicar
el conseller en la seva compareixença davant comissió, ho ha
tornat a explicar avui i està previst que l’any 2001, que aquests
dos problemes importantíssims per a un sector que ja tenia
molts problemes es prenguin mesures per donar-los resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicent Tur li demanaria poder interrompre la seva
intervenció i demanaria a la cambra que guardés un minut de
silenci per a l’atemptat patit per Miguel Angel Cervilla, membre
de la Guàrdia Urbana de Barcelona que ha estat assassinat
pareix ser per ETA avui matí. Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Senyores i senyors diputats, ha plantejat com estava dient
a la seva intervenció damunt dos problemes conjunturals
importants i ha fet una passada molt per damunt sobre dos
problemes també importants, però que ja afecten més al fons de
la qüestió i als problemes estructurals que té el sector.

 Ha parlat que les inversions en infraestructures, s’ha aferrat
a un exemple concret, però vostè no ha estudiat en profunditat
els pressuposts, si només ha trobat un exemple d’unes
determinades infraestructures que plantegen els pressuposts,
vostè sap molt bé que dins la part de la política de la Unió
Europea a la qual s’obri un nou quinquenni 2000-2006, només
el pla de desenvolupament rural planteja la possibilitat de
invertir en la millora d’infraestructures al sector agrari i rural.

 Després ha fet insistència especialment amb un tema que
sé que a vostè li preocupa molt, a mi també, que és el tema de
reg amb aigües depurades, evidentment la reutilització d’aigües
depurades, per desgràcia està pràcticament tot per fer i és un
tema molt important, és un tema que el Govern en aquests
pressupots  ho té present i és un tema que vostè coneix molt bé,
perquè precisament amb el desenvolupament d’un protocol que
va deixar firmat vostè quan era conseller, s’està treballant. I al
2001, li puc posar dos exemples al marge que en tengui més de
prevists  la conselleria, però dos que jo conec bé, un és
l’ampliació del pla de reg de Santa Eulàlia cap a Sant Llorenç, ja
s’hi està treballant i per tant serà una realitat dins el 2001 a l’illa
d’Eivissa i al Pla de Sant Jordi, millores i ampliacions en el tema
de reg amb aigües depurades a l’illa de Mallorca, per exemple.

Jo en resum, en definitiva i per acabar, aferrant-me a
l’afirmació que vostè havia fet des d’un principi, que els
pressuposts  han de donar resposta als problemes que té el
sector, jo li he de dir que aquests pressuposts precisament per
donar resposta als problemes, van molt més enllà del que ha
plantejat vostè aquí, aquests pressuposts tenen mesures
previstes per donar resposta als problemes estructurals i
conjunturals  que ve patint històricament i ara puntualment amb
una importància considerable el sector. Dins el marc de la
política de la Unió Europea, com li havia dit abans, el
quinquenni 2000-2006, té previstes tota una sèrie de línies, però
com vostè sap molt bé venen emmarcades per les directrius o
pel marc jurídic que fixa la Unió Europea i per tant, aquestes
són unes línies que la conselleria és l’únic que pot fer i fa jo
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crec que en condicions més que acceptables que és incorporar-
les al seu pressupost.

Per una altra banda, al programa té mesures previstes per
promoure la estructuració sectorial del sector, que és
especialment important l’associacionisme i l’organització
professional agrària. Vostè ha plantejat el problema que no hi
ha associacions de regants, és veritat la manca
d’associacionisme i d’organització professional del sector és un
dèficit important, però que està previst en aquests pressuposts,
per tant, no és pot plantejar des d’aquesta tribuna com un
problema o una crítica en aquests pressuposts.

Té mesures previstes per promoure la qualitat dels
productes agroalimentaris i de la indústria agroalimentària, no
només com molt bé deia el conseller en la millora de la qualitat
d’aquests productes, sinó també amb els  controls per dotar de
major seguretat als consumidors. Té previstes mesures per a
millorar l’estructuració agrària, infraestructures en el món rural,
camins rurals, electrificació, etcètera. Tema de reg amb aigües
depurades, ja li he dit dins del conveni amb el MAPA, estan
previstes una sèrie d’actuacions importants i té previstes
millores en l’explotació agrària i la diversificació d’activitats
agrícoles, a més d’un tema jo crec important i que no record que
vostè l’hagi plantejat, és la incorporació dels joves agricultors
dins el sector, ajudant directament aquests joves agricultors
que es vulguin incorporar i ajudant a la millora i la
transformació de finques per aquests joves agricultors que es
vulguin incorporar.

Per tant, jo crec que els pressuposts, vist com s’ha
substanciat aquest debat, mereixen més un aprovat que no una
desqualificació. Simplement per allò que li deia, fan una anàlisi
realista de la problemàtica estructural i conjuntural del sector i
posen mesures per pal·liar aquests problemes, que segurament
no es resolen amb un sol exercici, com vostè sap molt bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Para réplica durante 5 minutos tiene la
palabra el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Sra. Vadell i Sr. Tur,
avui estan vostès d’un conciliador impossible, no tenc més
remei que sumar-me a la seva voluntat de concòrdia.

 Miri, per això els agraeixo, que també com el Sr. Conseller
hagin considerat que les societats públiques tan Ibabsa, com
Semilla, avui fan falta estic content. Ha dit que per això les
esmenes, Sr. President les esmenes 5355 i 6354 les retiram, ja
que la postura ha canviat.

Bé, per començar, Sra. Vadell jo no deia que el Sr. Morro fos
l’enterrador de l’agricultura, deia que l’any passat li vàrem dir
i que seguint aquesta política podríem trobar-nos com ens
trobam, no deia res més, ni ho pretenc i esper que no sigui així.

Jo del que vostè ha dit, l’únic que destacaria, és que diu que
no són els  millors pressuposts, però que són els únics, clar no
n’hi ha d’altres i jo allò que li deman, és precisament quan un
presenta una esmena de devolució, no es tracta d’una censura
especial, sinó simplement de replantejar allò que s’ha de fer en
els  projectes. Miri jo per poder dir la meva opinió, l’únic
document que tenc, l’única dada que tenc, no són les seves
intencions, que es veu que són molt bones, són allò que està
reflectit al paper i al paper hi ha allò que jo he dit, no diuen
quasi res i no es contemplen projectes o no es contemplen
mesures que durant una sèrie d’anys puguin millorar el sector
o puguin il·lusionar el sector. I jo sé que una cosa no es
soluciona en un any, però quan abans comencem, abans
acabarem i si amb l’argument de dir, com que no se soluciona
en un any, deixem-ho estar, no funciona.

 Aquests pressuposts, a més de ser un paper on es
reflecteixen una sèrie d’ingressos i de despeses i les previsions
de la conselleria també implica la postura política i quina
política agrària es vol seguir i la política agrària, el quid ve
reflectit en la memòria i la memòria diu el que jo he dit i per ara
ningú m’ha contestat, és a dir, no s’han contestat ni solucions
ni inversions. Inversions reals, el 34% són immaterials, hem
baixat en inversions reals un 10% i això és així i és trist i no
hauria de ser així. I miri que s’ha tret com a mesura bona i com
a cosa nova que jo no havia mencionat, és que jo no ho he
mencionat a propòsit i són les agències comarcals, perquè és
una mesura que només s’aplica a Mallorca o només parla
d’agències de Mallorca i els pressuposts de la comunitat
autònoma són per a tota la comunitat autònoma i no ho he
volgut mencionar, per això no he dit res, pot argumentar-me que
s’han transferit  competències i això, però ara estam parlant de
la comunitat autònoma, estam parlant dels pressuposts de la
comunitat autònoma.

 I estic ben convençut que les agències comarcals
funcionen, però no només a Mallorca, funcionen per tot i han
de funcionar bé. Per això no li he parlat d’aquest tema i si vol
seguir insistint, està bé i jo en lloc de parlar de Balears i parlar
i en general puc parlar només d’Eivissa i vostè parla només de
Mallorca i quedarem tots molt bé, però no és això, quan estam
parlant hem de parlar d’allò que són realment aquests
pressuposts, que són un pressuposts globals. 

Al portaveu del Partit Socialista, home jo supòs que a vostè
el tranquil·litzen aquests pressuposts perquè són els del seu
govern i jo precisament no em tranquil·litzen perquè no diuen
i jo no m’he inventat res, miri m’estava parlant que diuen moltes
més coses en infraestructures, jo li llegiré la memòria: programa
513a, infraestructures agràries a zones rurals, parla d’una sèrie
d’objectius i per aconseguir aquests objectius a més de les
mesures desenvolupades, la Direcció General de
desenvolupament rural té previst dur a terme les actuacions
incloses dins programes ( ...) que són: primer, inversions,
millora en la xarxa de les sèquies de Sóller, les del Broll, vostè
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que és conseller d’Eivissa res, conducció de les esmorcades,
per entendre-nos la cooperativa de Sant Bartomeu fins a la
depuradora, neteja a les sèquies de drenatge, això es deuen
referir al Pla de Sant Jordi.

Això ho diu la memòria, les intencions que tengui el Govern,
jo no les sé i d’intencions no en vivim i no n’hi ha prou. Aquí
hi ha un document que és el que marca la política agrària del
pròxim any i dalt d’aquest paper només hi ha aquestes tres
coses en infraestructura agrària. I em sembla que avui en dia el
sector agrari té unes necessitats molt més importants que
aquestes  tres inversions. Transportar les esmorcades d’un cap
a l’altre, no ens soluciona la infraestructura agrària, està bé que
es faci, però això no és el més important.

Jo no he dit que per mor d’aquests dos problemes
conjunturals que són la sequera i les malalties sanitàries, ja no
direm el nom i així queda més bé, sigui que els pressuposts
hagin de posar això, no, no, jo el que li dic és que hem tengut
una situació greu com a conseqüència d’aquestes
circumstàncies, que si vostè vol jo li dic abans de res, no són
culpa del Govern, però solucionar les conseqüències si que les
ha de solucionar el Govern i dic que aquests pressuposts no
solucionen la situació real. He passat de puntes, jo li podria
estar parlant un dia sencer del Pla de reutilització d’aigües
depurades, sap que passa, que ha costat posar-lo en marxa
perquè el Govern, el nou Govern, el seu Govern tenia la sospitat
infundada i vaig intentar convèncer-los de que no era així, que
aquest protocol només era una maniobra electoralista. Jo li puc
assegurar que no ho ha estat mai i fins que vostès s’han
assabentat que efectivament, hi havia duros a Madrid i que hi
havia voluntat de fer les inversions ha passat molt de temps i
han perdut molt de temps i no l’han de perdre, no critic el
Govern perquè no hi ha associacions de regants, són
comunitats de regants, Sr. Tur. No critic el Govern, és un fet, i
tampoc no és culpa del Govern. És un fet, i si se’n recorda del
que jo he dit a la primera intervenció, és precisament perquè
cada explotació de regadiu, té la pròpia captació. Aquí no és
com a la Península, que reguen en comunitat, excepte a Son
Mesquida i a dues o tres zones tradicionals, no ...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Cardona, vaya acabando. Vaya acabando, por favor.

EL SR. JUAN I CARDONA: 

Sí, sí, tot d’una acab, Sr. President. Per tant, a través de les
ajudes d’associacionisme, no crearan les comunitats de
regants, les comunitats de regants les crearà quan realment hi
hagi un projecte de regadiu amb aigües depurades a una zona
determinada, que fins ara no hi és. Miri, estam com al
començament, bona voluntat, sí, i torn a la Sra. Vadell, pot estar
segura de la meva ajuda i si accepten el meu consell, el tendran
sempre, el del Grup Popular, per descomptat, però fan falta no
només paraules, fan falta fets i això és el que no tenen aquests
pressuposts.

Moltes de gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona. ¿Puede repetir el número de las
enmiendas que retira?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, la 5355, dirigida a l’Institut de Biologia Animal, i la 5354,
de Serveis de Millora Agrària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Para contraréplica, la Sra. Vadell tiene la palabra.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, molt ràpidament, només per contestar
el Sr. Cardona. Evidentment som a prop de Nadal i després
d’una nit com la que hem passada i el meu estat de salut tampoc
no és el millor per començar a provocar brega, i, a més, és com
a resposta al seu to inicial, no? Si vostè hagués sortit una mica
més bel·ligerant aquí enmig, tal vegada ens hagués encalentit
una mica a tots.

A més, crec que aquest tema, ja li he dit que vostè mateix,
com a coneixedor dels problemes del camp, com a exconseller
d’Agricultura, vostè mateix s’ha traït, perquè sap que és molt
mal de fer millorar aquests pressuposts que s’han fet enguany
per part de la Conselleria d’Agricultura. Li agraesc que hagi
retirat les esmenes de supressió de les empreses públiques, ja
ho deia el portaveu del Grup Socialista, que les empreses
públiques no són dolentes per se, sinó que depèn del
funcionament que tenguin, si actualment se’ls ha donat un
impuls  i el conseller considera que li fan un servei i que
funcionen directament, evidentment no hi posam cap objecció
perquè puguin continuar.

Quant a les agències comarcals, vostè mateix s’ha contestat,
crec que no fa falta que li respongui, si a Eivissa i a Menorca
tenen les competències transferides, amb aquesta matèria i
depenen dels consells  insulars, evidentment que el Govern no
ha de duplicar el servei amb aquestes agències comarcals,
funciona de diferent manera i funciona bé, per tant si jo m’he
referit a les agències comarcals de Mallorca, és perquè el
Consell de Mallorca no té aquestes competències i les ha de
cobrir el mateix govern.

I quant a l’aclariment de les partides, vostè s’ha repetit,
quasi quasi es pot repetir el que va ser la compareixença del
conseller, ja li he dit que el conseller compareix, precisament,
per aclarir aquelles partides genèriques, i si els diputats volen
aclariments i volen concretar algunes de les partides o algunes
de les inversions que s’han de fer i no vénen especificades
perquè, si no, seria un pressupost impossible de manejar, de
llarg que seria, si s’haguessin de concretar cadascuna de les
inversions i s’haguessin d’especificar cadascuna de les
partides i cadascuna de les xifres on van, crec que per això és
la compareixença, precisament. Crec que si vostè volia saber
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exactament allà on se n’anaven els doblers, en tenia
l’oportunitat, i crec que així ho va fer, perquè al Diari de
Sessions hi ha bastant especificació sobre on anaven les
partides pressupostàries, i crec que reiterar-li, no sé si ho he dit
a la meva primera intervenció, però no acceptarem o votarem en
contra de la seva esmena, supòs que això és ben evident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Vadell. Sr. Vicent Tur, para contraréplica tiene
la palabra por cinco minutos.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè el Sr. Cardona
no ha contradit cap dels arguments que s’han dit al debat, més
bé, com molt bé ha dit ell, ha estat un debat conciliador, i això
també em tranquil·litza, perquè això dóna a entendre que hi ha
una àmplia coincidència amb una majoria de la Cambra sobre la
importància del sector, per una banda, per una altra banda,
sobre l’anàlisi de la situació i dels problemes que té el sector i
també sobre les solucions que s’haurien de donar en aquest
sector, i crec que ha quedat manifestament clar que aquest
pressupost donava resposta a aquests problemes, perquè no
s’ha pogut extreure d’aquest debat ni una crítica profunda a
cap de les mesures que presenta el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura, ni s’ha vist una alternativa millor o algunes
propostes  alternatives que fos aconsellable incorporar a aquest
pressupost, sinó que el que s’ha dit en aquest debat
bàsicament, cadascuna de les polítiques que s’han plantejat,
està recollida en aquest pressupost, i crec que la prova més
clara és que hem començat aquest debat amb tres esmenes
vives i el tancam amb una, i amb una que, tampoc, com deia, no
s’ha desqualificat, ja no vull dir el pressupost global de la
secció de la conselleria, sinó ni tan sols cap de les mesures. Sí
que s’ha dit que en alguns casos són insuficients les
aportacions que hi pensa destinar o les quantitats
pressupostàries  que hi pensa destinar la conselleria, i amb això
també hi podem estar d’acord, si la problemàtica del sector és
tan important que segur que també tots estam d’acord, o una
gran majoria, que s’haurien de dedicar més recursos a aquest
sector, però aquests són els que són i jo crec que sense cap
dubte és el millor pressupost d’entre els possibles.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Tur. Pasaríamos entonces al siguiente debate,
debate núm. 21, de globalidad del resto de enmiendas del
debate de la Conselleria de Agricultura. Para la defensa
conjunta de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Sr. Cardona por cinco minutos.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Com que n’hi ha moltes, jo intentaré
agrupar-les per temes, i així farem més via.

La 5281 el que pretén o proposa és la creació d’una estació
enològica, evidentment la partida és petita, però ja deim que
això s’ha de fer en diversos anys, i es tracta d’incentivar, de
defensar precisament un sector que en aquest moment, si
l’agricultura està malament, precisament aquest és dels pocs
sectors que dins l’agricultura en aquest moment té força, que
és el sector del vi, i tothom coneix prou aquest sector, com per
saber que les petites empreses que formen el sector vinater de
Balears no tenen suficient força per fer front a les despeses
d’investigació, de noves tecnologies, d’experimentació agrària,
etc., i això  hauria d’assumir-se per part del Govern. La nostra
idea és per això presentar aquesta esmena, aquesta quantitat de
50 milions de pessetes, per crear l’estació enològica, que jo
m’atrevesc a proposar que es fes o que s’aprofitàs unes
instal·lacions que hi ha a Felanitx, ja que Felanitx és un poble
amb una tradició absolutament indiscutible vinatera i que
podria ser l’antiga cooperativa, que tenc entès que el Sr.
Vicepresident s’havia compromès amb l’ajuntament a aportar el
50% per la seva compra. Allí hi ha prou instal·lació com perquè
poguéssim comptar per a Balears amb una estació enològica.

Una altra esmena, la 5277, l’únic que pretén és tenir previst,
el que jo comentava del sector de fruits secs, tenir previst per
si Europa allarga la seva pròrroga o es retarda el sistema
d’ajudes. Es tracta d’una esmena de 1.000 pessetes per tenir
oberta partida en el cas que a un moment determinat ens
trobàssim amb un problema seriós als fruits secs, i així
tenguéssim mitjans per habilitar fons per ajudar els pagesos.

La 5286 es refereix a la instal·lació d’estacions
meteorològiques, tant per a control de malalties com de
problemes criptogàmics al camp i entra dins l’estratègia en què
fa una sèrie d’anys que ja s’hi treballa, d’aplicació de les noves
tecnologies i la informatització en el camp.

Parlàvem de problemes estructurals, de problemes de fons
que s’havien de solucionar, un d’ells és precisament la reducció
o la petita dimensió de les explotacions agràries, presentam una
altra esmena, la 5280, per crear el banc de terres i a través seu
intentar solucionar malgrat sigui d’una manera petita, aquests
problemes.

Després hi ha una sèrie de propostes per a infraestructures,
on es detallen, en concret hi ha quin tipus d’obra s’ha de fer,
tant en tancaments rurals, en concret a dos municipis d’aquí a
Mallorca, Selva i Campos, per les seves condicions,
electrificació rural, després hi ha un grup important en reguiu,
la primera, com és natural, és en desenvolupament d’aquest
acord de què hem parlat, que tothom diu que sí, però al final no
es fa res, com és el protocol amb el Ministeri d’Agricultura, i
instal·lacions o ajudes per a estalvi d’aigües en els reguiu. Són
les esmenes 5303, 301, 5299, 5304, 5309, 5278, 5311, 5282, 5306,
5283 i 5284.

Hi ha també una sèrie de propostes precisament d’ajudes
per les pèrdues que s’han produït amb la malaltia de la llengua
blava, en concret ajudes al sector afectat per la llengua blava i
també per comercialització de carn de vacum i d’oví que ha
produït el bloqueig de les sortides de les nostres illes d’aquest
tipus de bestiar.
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Ajudes també, esmenes per a dotació d’ajudes a indústries
de transformació i comercialització de productes agraris fets a
les Illes Balears, i també per promoció, i especialment per a
promoció i comercialització de productes d’agricultura
integrada, també promoció de llet fresca del dia i promoció i
identificació de dues marques diferents, una peix illenc i l’altra
peix fresc. 

De programes agroambientals també hem presentat una
sèrie d’esmenes, sobretot una que, a pesar que es diu que sí, no
és contemplada almenys detalladament en els pressuposts, que
és el programa agroambiental del sector vacum extensiu de
Menorca, i ajudes també al que podria ser l’agricultura
alternativa que donaria una altra sortida al camp, com és el
sector de flors fresques, plantes medicinals, plantes
aromàtiques, etc.

Proposam una sèrie d’ajudes als ajuntaments per a fires i
mercats, i específicament a dues fires importants dins el món de
la ramaderia com són la Fira ramadera de Campos i el Concurs
morfològic de la frisona de Lleó, i també ajudes a
l’associacionisme per defensar la sanitat animal i vegetal, o
sigui, ajudes a foment d’ADS i ADV, i després hi ha una sèrie
d’ajudes a l’agricultura en general, com són ajudes a
cooperatives per a adquisició de maquinàries i ajuda també, que
aquest possiblement sigui un dels futurs de l’agricultura, que
són ajudes als costos de les assegurances agràries.

Igualment, ajudes a certificació de llavors certificades, tant
de cereal com (...) especialment per a Menorca, i després ajudes
a instal·lació, ja amb una partida concreta i per poder ja
començar a fer la gestió, i crear, d’una manera definitiva, l’Unifit
per al sector de vacum.

Finalment, la 5325 la presentam per a ajudes a confraries de
pescadors, tant que parlam d’ajudes a l’associacionisme,
aquest sector precisament és un dels més necessitats.

I això és tot, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Cardona. Para fijar la posición, tiene la
palabra el Sr. Bosco Gomila, del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Hi ha una sèrie d’esmenes parcials que es presenten
en aquesta secció que nosaltres entenem que són una
continuació del debat a la totalitat que hi ha hagut en aquests
moments, i que l’important de la proposta que es fa en aquestes
esmenes no és tant l’alta sinó la baixa, ja que persisteix en la
idea aquesta de suprimir l’Ibabsa.

Per altra banda, és evident que en qüestions de camins
rurals  i d’electrificació possiblement les Illes Balears necessiten
moltíssims  més doblers del que estan pressupostats, però és
evident que els recursos no són infinits i que, per tant, cal
marcar unes prioritats, i en aquests moments, les prioritats que

ha marcat la Conselleria d’Agricultura, nosaltres creim que són
les necessàries o les més urgents.

Per altra banda, es proposen una sèrie d’actuacions en base
a fons Feoga i cal dir que els ajuts a través d’aquests fons
estan regulats per la Unió Europea i, per tant, no es poden
aplicar a qüestions diferents de les que marca aquesta
regulació.

Com s’ha pogut substanciar en el debat anterior, la
conselleria té previst desenvolupar el protocol signat amb el
Ministeri d’Agricultura per finançar inversions en
infraestructures de reguiu amb aigües depurades a les Illes
Balears, i una de les propostes concretes que es fan en una de
les esmenes està incorporada dins aquest protocol i que,
evidentment, és previst que es vagi executant. Així i tot, el
Govern preveu una sèrie d’ajuts per substituir els sistemes
d’extraccions d’aigua per sistemes que impliquin menys
consum d’energia al marge del que es pugui fer en aquest
protocol.

D’altres propostes que es fan en aquestes esmenes, com
molt bé sap el Grup Popular, són previstes dins el Pla de
desenvolupament rural i que, com he dit abans, tal vegada
l’aportació no serà amb la quantitat que a tots ens agradaria,
però és evident que des del Govern s’han de prioritzar les
actuacions que es necessiten en el sector primari. Així es
preveu la promoció de productes que han de sortir a l’exterior,
la promoció a l’interior també de productes agraris de les Illes
Balears i la creació, millora i modernització de les empreses de
transformació de productes agraris. Tot són qüestions que es
preveuen dur endavant des de la Conselleria d’Agricultura, així
com també hi ha partides per ajudar les associacions de la
millora de sanitat animal, de sanitat vegetal, són contemplades
als pressuposts del 2001, com també ho són els  ajuts prevists
per a les confraries de pescadors.

Així i tot es preveuen els ajuts per a la promoció i la
comercialització de productes d’agricultura ecològica, són
prevists  també als pressuposts de l’any que ve. Hi ha una sèrie
d’esmenes, en comissió ja en vam aprovar una per a la
promoció de les fires i mercats municipals i les que resten són
per a fires o bé especialitzades, per a una especialització de
productes, o bé per subvencionar unes fires concretes a uns
pobles concrets on la Conselleria d’Agricultura ja preveu
aquest tipus d’ajuts.

Per altra banda, també ho ha dit el conseller d’Agricultura
al debat anterior, que és evident que per part del Govern de les
Illes Balears és una prioritat la comercialització de carn de
vacum i d’oví a causa del que pateix aquest sector arran de la
llengua blava, i també ha explicat les previsions per compensar
les pèrdues econòmiques que hagi pogut tenir aquest sector a
causa d’aquesta malaltia. 

Per tant, no és necessari aprovar aquestes esmenes que
avui proposen o que han quedat vives en aquest plenari.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo voldria fer un aclariment, si és possible, Sr. President. I és
que ...

EL SR. PRESIDENT:

¿Es una aclaración?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, i és que sembla ser que les esmenes nostres, el defecte
que tenen són les baixes, no tenim cap inconvenient que
vostès  diguin quines baixes s’han de fer, si mantenim les altes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona.

Pasaríamos, entonces, al siguiente debate, el número 22, de
totalidad de la sección 21, Conselleria de Economía, Comercio
e Industria y Fires i Congressos de Balears, SA. Para defensar
de las enmiendas a la totalidad, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats. El Partit
Popular ha presentat aquesta esmena, per una sèrie de motius,
diferents tots ells, que intentaré explicar al llarg d’aquesta
intervenció.

Un d’ells és que pensam que aquest debat és on és més
adient denunciar i demostrar una vegada més i totes les que
facin falta la manca de coherència del Partit Socialista de
Mallorca i del pacte d’esquerres, com vostès han enganat
sistemàticament els ciutadans i l’electorat. I vull començar dient
que ens trobam davant un pressupost similar al pressupost de
l’any passat, i era l’any passat quan el Sr. Sampol deia que seria
el pressupost de l’any 2001 on es produiria el gran canvi. Clar,
el primer any, i amb sis mesos -deia el Sr. Sampol- no podia
rompre d’un tall la tendència del pressupost de l’any 1999 del
Partit Popular, i era d’aquesta manera que ell justificava la
contradicció entre el pressupost del 2000 i les esmenes que ell
presentava quan era oposició. Idò miri, Sr. Sampol, estam a les
mateixes, vostè presenta uns pressuposts que abans esmenava
i criticava, uns pressuposts similars a l’any passat i a l’any 1999
del Partit Popular. El que abans atacava, ara ho defensa, i això
ens satisfà, Sr. Sampol, perquè pensam que és millor que no ho
toqui molt, que no ho vulgui racionalitzar no sigui cosa que
també ho espatlli.

Vostès havien de suprimir les empreses públiques, havien
de suprimir, per tant, el Centre europeu d’empreses
innovadores a Balears, i el FEDER, l’han liquidat aquest

consorci també, vostès? I el mateix passava amb l’Institut de
Desenvolupament Industrial i el mateix també amb Fires i
Congressos. Han perdut la memòria. Ja no se’n recorden vostès
de les esmenes que presentaven de supressió d’aquests
consorcis  i empreses públiques, ja no se’n recorden de les
grans propostes que feien quan eren a l’oposició, se’n
recorden, senyors del PSM, de l’esmena seva, dotada amb 1.600
milions per construir un recinte firal? I pel que fa, senyores i
senyors  diputats, a la Direcció General de Promoció Industrial,
hi trobam també els mateixos programes i les mateixes polítiques
quant al disseny, qualitat, promoció comercial, investigació i
desenvolupament tecnològic, renovació i modernització de les
estructures productives, etc.

Segons vostès, havien d’esperar a la publicació dels decrets
per veure els grans canvis. Bé, idò, hem esperat i hem llegit les
ordres de la conselleria en desplegament del Decret 29/1997, del
Partit Popular, no dels seus decrets, i clar, és el mateix.

En aquests pressuposts no hi ha cap programa específic en
polítiques sectorials i tampoc no en parlen vostès a les
memòries. Això sí, hi ha dues grans partides de capítol 7 que
actuen com un gran calaix de sastre on hi cap tot, sense fixar
cap prioritat i sense diferenciar un subsector de l’altre. És a dir,
i si em permeten l’expressió, café para todos.

Pensam, idò, que ha arribat el moment d’aprofundir molt més
i fixar polítiques i programes sectorials, és evident que s’ha
avançat molt des de l’any 1986, quan es va crear la Direcció
General de Promoció Industrial, i que el Decret 29/1997, igual
que els anteriors, ha regulat tot tipus d’ajuts i que totes les
empreses s’han pogut beneficiar. Hem arribat a l’hora, idò,
pensam el Partit Popular, de diagnosticar i de fer els estudis
sectorials  pertinents i dissenyar plans sectorials per a cadascun
dels subsectors de la nostra indústria  tradicional, com pot ser
el calçat, la bijuteria, el moble, agroalimentari, etc., i ajudar
d’aquesta manera més les empreses amb el que més necessiten,
ja sigui el disseny, la investigació, la promoció o abaratir els
costos, tot per aconseguir cotes més altes de competitivitat.

Un altre dels  motius a què feia referència a l’inici de la meva
intervenció és que la Direcció General d’Economia passi a
dependre del titular de la Conselleria d’Hisenda, que s’inclogui
a la secció 14, pels motius que intentaré explicar. El primer és
que la planificació i la coordinació de la política econòmica
hauria de dependre d’una sola conselleria, que la presa de
decisions estigués centralitzada i no dispersa, no és bo ni
tampoc funcionar, cregui’m, que aquesta responsabilitat sigui
compartida per dos consellers i, a més, de diferents partits i per
tant amb distinta ideologia. No és d’estranyar, idò, que hi hagi
un pensament generalitzat dins de la societat que cada
conseller va pel seu vent. I això és perillós perquè es
produeixen constantment contradiccions, ja que el model de
política econòmica del PSOE no és el model nacionalista a
ultrança del Partit Socialista de Mallorca, i no és el mateix
consensuar polítiques i programes i que un, qui sigui, després
els executi, que cadascun vulgui desenvolupar, com succeeix,
el seu programa, diferent dels altres, entrant constantment amb
aquestes disfuncions i contradiccions.
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Mirin, senyores i senyors diputats, l’ordenació de la política
econòmica no consisteix a demanar sistemàticament doblers a
Madrid, que amb això sí que s’hi han `posat d’acord i aviat, a
anar en contra de l’enemic comú, el Partit Popular, però amb la
resta, massa exemples tenim de les seves divergències, de les
seves  contradiccions i constants rectificacions. La política
econòmica del Govern ha de ser la de totes les conselleries,
Comerç i Indústria no pot ser diferent de les conselleries de
Turisme, d’Obres Públiques, d’Agricultura i Pesca, i que afecta
també la Conselleria de Treball i Formació. És millor que estigui
en mans d’una sola conselleria, la d’Hisenda, coordinant totes
les conselleries econòmiques amb una unificació de criteris i, a
més, perquè té més mitjans, més tècnics qualificats i perquè amb
els anys d’experiència que du, té més coneixements.

Però el motiu fonamental pel qual proposam que la
planificació i ordenació de la política econòmica sigui lligada a
Hisenda, és, i amb tots els respectes, cregui’m, Sr. Sampol,
perquè no ens fiam de vostè. En matèria econòmica, no ens
inspira vostè confiança, ens inspira poca credibilitat, poca
seguretat; poca confiança ens inspira un conseller que canvia
constantment, que avui diu blanc i demà diu negre i, com a títol
d’exemple, d l’ordre dels horaris comercials, ara dos dies, abans
cap, després sis, i després han estat quatre i mig, però el decret
que sortirà amb nou. Molta negociació, molt de rebombori,
poca seguretat, molta confusió. Poca credibilitat té per al Partit
Popular quan fa declaracions com que l’economia balear és un
gegant amb els peus de fang, quan en realitat som una regió
puntera a Espanya i una regió amb una renda molt per damunt
de la mitjana de les regions europees. Assegurar que
l’economia balear és fràgil i que es pot rompre, és desconèixer
la realitat, és un disbarat, és una altra equivocació més, Sr.
Sampol.

Ens preocupa, idò, que la política econòmica estigui en
mans del PSM, amb una visió localista que defensa un model
d’economia tancat, quasi gremial, proteccionista a ultrança. Ens
inspira molta més confiança la Conselleria d’Hisenda, i també,
per què no dir-ho?, el seu conseller, el Sr. Mesquida, un
socialista que jo qualificaria de moderat i amb una visió molt
més globalitzada. Vostè, al contrari, Sr. Sampol, creim que va
contra corrent.

Però la nostra esmena és també per denunciar i posar en
evidència tot aquest desgavell, aquest confusionisme que
provoca la Conselleria d’Economia dins l’opinió pública en
temes de rebaixes, horaris comercials, dies festius en què els
comerços han de ser tancats, dies festius en què els comerços
poden obrir, recinte firal, llei de comerç, ara sí, ara no. És una
esmena a la totalitat a la gestió i a la direcció política,
l’ordenació del comerç no és dictar normes amb caràcter
experimental com ha succeït amb el període de rebaixes d’estiu
d’aquest any perjudicant els comerciants i els consumidors i
creant tantíssima confusió, ordenar el sector no és treure una
ordre regulant els horaris comercials i després modificar aquest
calendari dia 24 de desembre, per a dia 6, per les pressions que
hi ha hagut dels comerciants i dels consumidors. Ordenar el
sector comerç no és arribar a un pacte i obrir quatre festius i mig
i firmar un decret d’obertura comercial de nou dies festius,
ordenar el sector comerç no és aprovar un avantprojecte de llei

d’ordenació de l’activitat comercial i mesos després aprovar-ne
un altre que modifica substancialment l’anterior, i que, a més, és
públic i sabut, que també aquest segon serà modificat.

I ja per acabar, també vostè ha hagut de rectificar amb el
tema d’horaris comercials, ara els comerços de les zones
turístiques podran obrir tots els diumenges, i no només, com
proposava vostè inicialment, de dia 15 de març a dia 30
d’octubre.

Sr. Sampol, vostè s’equivoca molt, em referesc que
s’equivoca molt sovint, que ha de rectificar constantment i, per
cert, quan aprovarà el Consell de Govern l’avantprojecte de llei
de comerç, aquest projecte que varen anunciar que aprovarien
el novembre, després el desembre, ja ho ha rectificat, ja ho té tot
rectificat, Sr. Sampol?, ja ho pot aprovar?

I acab, Sr. President. El Partit Popular no esmena el
programa d’ordenació i modernització de les estructures
comercials, ni criticam tampoc les ajudes a la reforma i
modernització dels establiments comercials, esmenam la seva
incongruència, la seva actuació, que va precisament en contra
d’aquests  programes que vostès proposen i, com a exemple,
l’article 15 d’aquest avantprojecte, on prohibeixen als
establiments que quedin fora d’ordenació realitzar obres, obres,
un decret, idò, per tant, que va en contra d’aquest
subprograma. I ja ho sé que han rectificat, al segon
avantprojecte han rectificat, han esmenat l’error, una vegada
més han rectificat.

I acab dient, Sr. Sampol, que vostè s’equivoca molt, no dic
que s’equivoqui en tot el que fa, això ho diu el seu president de
Govern, jo dic que vostè s’equivoca massa, veurem què
passarà amb la llei de comerç i veurem també què passarà amb
el recinte firal, si també el modificaran, aquest projecte, projecte,
si em permet l’expressió, que varen anunciar a bombo i
platerets.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Oliver. Tiene la palabra el vicepresidente del
Gobierno, el Sr. Sampol.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Oliver. Bé, justifica bàsicament la seva esmena amb la
desconfiança que li mereix la meva persona i la meva gestió,
amb una esmena que ha personalitzat molt. Jo crec que això no
és gaire positiu, perquè si de qualque cosa avui puc bravejar
aquí damunt és de diàleg i que he intentat dialogar i crec que he
aconseguit  dialogar amb tots els sectors econòmics i socials
que tenen relació amb la meva conselleria. No crec que em
pugui retreure ni una sola entitat, associació i si tan vol
persona, que pugui dir que jo no l’he escoltada, que no l’he
atesa correctament o que ningú de l’equip de la Conselleria
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d’Economia, Comerç i Indústria no hagi acceptant qualsevol
suggeriment.

Bé el problema tal vegada és que des d’actituds de
prepotència, es confon el diàleg en la debilitat, jo no crec que
hagi estat dèbil quan he aconseguit que en un tema on el sector
estava profundament enfrontat, en postures que anaven de la
nit al dia, com és el de l’obertura en festius idò s’hagi
aconseguit  un acord per unanimitat i fins i tot sense tenir
encara aprovat un instrument normatiu que ens permetés
arbitrar dins el sector i gràcies a la mediació de la conselleria i
especialment de la Directora General de Comerç, hem
aconseguit  que el sector acostés postures i sortís un gran
acord d’obertura en festius per a l’any que ve.

 Naturalment el Govern ha d’acatar l’ordenament vigent,
encara que no estiguem d’acord amb el decret de mesures
liberalitzadores del Sr. Aznar i que el Govern ha recorregut al
Tribunal Constitucional, però mentre el Tribunal Constitucional
no s’hagi pronunciat o mentre el Govern no tengui un
instrument legal per ordenar els festius, el Govern ha d’acatar
la norma vigent que ens obliga a dictar una obertura de nous
festius i per tant el conseller responsable que és el titular de
comerç, amb una ordre està obligat a fixar nous festius per a
l’any que ve.

 Però passa que dins la mesa de comerç s’ha produït un
acord, un acord entre cavallers, no sé si és un expressió
masclista, però s’ha produït un acord, allà on voluntàriament
els grans comerços renuncien a obrir durant quatre festius i mig
i no li càpiga cap dubte Sr. Oliver, o com a mínim a jo no em cap
dubte que aquest acord es respectarà i que el comerç, en
general, obrirà un màxim de quatre festius i mig l’any que ve,
perquè així ho han acordat totes les parts. Tema que beneficiarà
especialment als treballadors que són els més perjudicats de
l’obertura en festius i en segona instància al petit comerciants.
Vostè considera que és debilitat aconseguir un acord per
unanimitat del sector, evidentment no hi estam d’acord.

Bé una segona qüestió, m’acusa de no haver modificat els
pressuposts  del Partit Popular, aleshores m’hauria d’explicar
perquè presenta una esmena a la totalitat, si els pressuposts i
les accions principals són les que vostè feia quan era conseller
o les del Sr. Cardona, m’expliqui perquè em ja una esmena a la
totalitat, jo esperava que em digués que hi ha pocs doblers, tot
i que el pressuposts ha crescut un 30%, fruit de què hi ha més
recursos europeus i que ja  li dic que  no seran suficients i que
segurament els haurem de complementar a compte del romanent
de l’exercici anterior per poder cofinançar tots els projectes que
tenen finançament europeu, ara únicament m’ha parlat d’una
filosofia política que vostè no comparteix i que jo comprenc, ara
li agrairia no utilitzés expressions, que enganam als ciutadans,
bé jo admet que vostè no se'n fiï de mi, ara el problema, bé jo no
li vull dir que vostè no se'n fiï de mi, em preocupa que
qualsevol persona em digui que jo no li meresc confiança.

 Però crec que vostè s’ho hauria de fer mirar Sr. Oliver,
perquè hauria de llegir que diuen els distints sectors
econòmics, la setmana passada hi va haver el sopar aniversari
de Pime Menorca, hi havia una entrevista amb el president i li

demanaven quina relació tenia amb el Govern i deia,
especialment bona amb la Conselleria de Comerç i Indústria i
afegia, ho fan millor que els anteriors. Demani a les
associacions de comerciants si estan contents de la nostra
gestió, és a dir, demani a tots els agents que depenen de la
nostra conselleria si estan contents, possiblement diran que
necessiten més suport econòmic, però sobretot destacaran una
qüestió i és el diàleg.

Em planteja una altra qüestió, és que no hem canviat el
decret, però li anuncio un tema, l’anuncio a la cambra, ahir a la
fi, amb un any de retràs es va aprovar el Docup, es va aprovar
el programa operatiu de l’Objectiu 2, segurament abans de final
d’any el comissari ho aprovarà, bé ara ja tenim una base per
adoptar la normativa al document que ha de regular les ajudes
europees dins el marc de l’Objectiu 2, que condicionen
moltíssim el nostre pressuposts. Mentre tant que hem fet, vostè
em demana plans sectorials, mentre tant que hem fet, miri em
començat, juntament amb els principals sectors estratègics,
calçat, fusta, bijuteria, seguirà sector agroalimentari, moda i
disseny, etcètera. 

Em encetat un diàleg que ha de culminar amb ordres
específics per a cadascun d’aquests sectors i durant tots els
mesos d’estiu i aquesta tardor i encara no s’ha acabat perquè
és una feina molt laboriosa, el Director General de Promoció
Industrial, juntament amb els tècnics de la direcció general,
s’han entrevistat hores i hores amb els representants del
sectors  per analitzar quina és la problemàtica de cadascun dels
sectors  i adequar les ordres a les necessitats, a partir d’una
filosofia que jo sempre repetesc a tots els representants de
totes  les associacions que ens demanen audiència i és; hi ha
uns recursos limitats, per desgràcia no som una administració
rica, hi ha uns recursos per a aquells sectors determinats hi ha
uns recursos econòmics i el propi sector sap més bé que
l’Administració com s’han de gastar aquests recursos, quines
són les necessitats reals d’aquest sector i els dic una qüestió,
miri aquí hi ha aquests recursos econòmics, si vostès les fan
malbé es perjudicaran a vostès i a partir d’aquesta consideració
i a partir d’aquest respecte mutu, jo crec que ens entenem.

Per tant, dins aquest capítol 7 no hi ha un caixó de sastre,
dins aquest capítol 7 hi ha el conjunt de la despesa econòmica
que va dirigida a incentivar les empreses i les associacions
empresarials, industrials, comercials i d’artesania, però només
després  d’un diàleg i d’un consens entre els sectors i els
sindicats, es publicaran les noves ordres i veurà que a pesar
que no hàgim pogut modificar el decret que dóna cobertura a
les ordres, perquè no teníem l’Objectiu 2 aprovat, veurà com
dins les ordres d’enguany, haurà modificacions molt
substancials.

Bé planteja una darrera qüestió, és que la suposada
descoordinació entre el Conseller d’Hisenda i jo que he de
desmentir, perquè el tarannà del Conseller d’Hisenda, no parlaré
de meu, el tarannà del Conseller d’Hisenda, com vostè ha
reconegut fa molt difícil discrepar d’aquesta persona i jo intent
posar-me en el seu camí. Per tant, aquesta concepció
generalitzada que cada conseller va pel seu camí, no se si ha fet
cap enquesta vostè, però no em consta. I és curiós com Madrid
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també ens ha copiat i la Direcció General d’Economia la adscrita
al Ministeri que regula la matèria d’indústria i comerç, miri que
és curiós, vostè planteja una qüestió que no vull dir que
Madrid ens ha copiat, perquè seria molt pretensiós, però el nou
Govern que va formar el Sr. Aznar ha escollit una fórmula molt
pareguda a la nostra.

Per què defensam que economia estigui relacionat
especialment amb les àrees econòmiques que tenen molta
relació amb l’empresa? Precisament perquè l’anàlisi de la
conjuntura econòmica és bàsica per planificar l’economia. Mirin
aquesta mateixa setmana plantejarem un magnífic treball de la
Direcció General d’Economia i de l’Institut Balear d’Estadística,
que són estadístiques municipalitzades. La primera visita que
vaig fer a Menorca i Eivissa, els agents econòmics de Menorca
i Eivissa ens demanaren estadístiques insularitzades, perquè
dins l’estadística a nivell d’Illes Balears no veien
particularitzades les qüestions de Menorca i Eivissa. No només
feim estadística insularitzada, sinó que feim estadística per a
cadascun dels municipis.

 I no només aquesta estadística ens permetrà conèixer quina
és la situació de cada municipi, sinó que ens permetrà
comprovar trimestralment l’evolució dels distints sectors
econòmics, municipi a municipi i comarca a comarca, per
exemple a la comarca del Raiguer es tornés a produir, ningú ho
vol, un descens de l’activitat del calçat, ho detectaríem
immediatament, perquè baixaria la contractació de treballadors,
baixaria l’ocupació perquè anirem coneixent les xifres
d’exportació, imaginin-se l’instrument que és detectar al mateix
moment que s’està produint aquest canvi de tendència per
poder a planificar accions des del Govern i en col·laboració amb
els  consells i ajuntaments. Bé és un criteri i jo el fet que vostè
tengui discrepàncies, però que no compartim.

Efectivament jo he dit que la nostra economia és un gegant
amb peus de fang i ho demostra el fet que un campionat
d’Europa de futbol determina que el mes de juny baixi un 4% la
contractació de turistes a Alemanya. No parlem de la crisi que
es va originar a principis dels anys 90, per mor de la crisi de la
mineria al Regne Unit, per tant, allò que jo dic és que tenim una
economia aparentment forta, però que aquesta excessiva
dependència del sector turístic ens fa ser molt fràgils per la
dependència que tenim de l’exterior i que uns del objectius
estratègics d’aquest govern és  diversificar l’economia, no fent
baixar el turisme perquè la resta d’economia tengui major pes
estratègic, sinó que aquí així com hi ha sectors econòmics que
no és bo que creixin tant, com per exemple el sector de la
construcció que dur un creixement massa accelerat i l’hauríem
de desaccelerar, però hi ha altres sectors econòmics que
podrien créixer i tant de bo creixin en percentatges del 10, 15 o
20% i em referesc al sector primari, que té una grans
possibilitats d’absorció de mà d’obra i em referesc al sector
secundari, especialment indústries relacionades amb el sector
agroalimentari, de noves tecnologies, de reciclatge de residus,
d’energies alternatives, etcètera. I perquè no el sector
quaternari, que també vostès des del Govern varen fer les
primeres bases per poder desenvolupar-se a les Illes Balears.

Miri ja acab, no vull monopolitzar aquest debat, vostè diu
que m’equivoc molt. Sr. Oliver, allò que jo faig és dialogar molt
i si he de rectificar postures no estic gens avergonyit de
rectificar-les ho faré les vegades que facin falta, perquè això
lluny de la debilitat, és fortalesa.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver en
nom del Grup Popular té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies Sr. President. Abans de replicar el Sr. Sampol, dic
que me oblidat a la meva primera exposició d’una esmena a la
totalitat que no és tal, que és la esmena a la totalitat de Fires i
Congressos, que allò que proposam i no hi havia altra manera,
el Reglament diu que s’ha de fer així, però quasi és poc
substanciós, és que desapareixi el nom de Ficobalsa a les
memòries, perquè Ficobalsa no existeix, com a registre no està
registrada a Fires i Congressos, si per una part hem rebut
escrits de la Direcció de Fires, on ens diuen que ens hem
d’oblidar d’Ifebal, perquè això produeix confusions.

 Jo demanaria també que es retiri de per tot Ficobalsa,
perquè no és bo que una empresa com Fires, que és una
empresa comercial tengui dos noms, Ficobalsa, Fires i
Congressos té tendència a confondre i aprofit també per dir, Sr.
Sampol que aquesta esmena em dóna peu a recordar-li que Fires
i Congressos neix amb un superàvit, superàvit de 12 milions de
pessetes. Perquè les transferències de la conselleria 165 milions
de pessetes estan reflectits  a les partides d’ingressos de Fires
i Congressos, el mateix els 14.200.000 que són d’altres
institucions, concretament 6 d’Ibatur i 4 o 5 milions més dels
consells  insulars, però els 12 milions que també va en noms i
llinatges no tenen el seu reflex, per tant, Fires i Congressos neix
amb un superàvit camuflat de 12 milions de pessetes, per tant,
jo li demanaria que aquests doblers les passi a un altre partida
i d’aquesta manera ho tendrem bé.

Però miri, no que hagi personalitzat, la gestió la dur algú, jo
me referit a vostè Sr. Sampol, perquè vostè és el titular de la
conselleria, ho puc fer més extensiu als alts càrrecs i així vostè
pot quedar més tranquil. Que vostè presumeix de diàleg em
pareix molt bé, que es reuneixi molt i que dialogui molt, però
això el diàleg no és una garantia que les coses després es facin
bé, perquè si dialogam molt i només escoltam amb aquells que
parlam, resulta que governar no només és escoltar i després és
aplicar allò que aquell li demana, dialogar i governar, governar
suposa escoltar a tothom i després dictar normes que
beneficien al conjunt de la societat.

En tema de comerç, vostè escolta els comerciants i ens
pareix molt bé, però ha escoltat molt poc els  consumidors, ara
si que vostè els té dins aquestes meses negociadores. Miri, han
arribat a un gran acord de cavallers, em cregui que aquí han fet
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molt de renou, si vostè haurà de treure un decret on haurà de
fixar obligatòriament i diu que han arribat a l’acord nou festius
oberts  durant l’any. A que ve tant de renou, tantes
discussions, tants de canvis de postura, dir que seran sis,
després  dir que seran dos, després que els comerços no podran
tenir obert i si després podran tenir obert dins les zones
turístiques, vostè espera que els comerciants, Sr. Sampol només
obriran quatre diumenges i mig? Vostè ho espera? És
impossible, si els comerciants saben que poden obrir nou
diumenges, els obriran tot nou, no obriran quatre i mig i li
record, a més no tothom està associat, dictar una norma que
sap vostè que no es complirà i a més hi ha un pacte, francament
crec que això és enganar, vostè dirà el que voldrà, però jo ho
dic així.

Per què faig una esmena en aquests pressuposts? Si a la fí
els  programes són els programes que ja hi havia el Decret 29 del
97, li he dit, per una sèrie de temes, per la incongruència que
vostès  diuen que no enganen la gent. Escolti, vostès
sistemàticament han presentat esmenes de supressió, no a la
totalitat, de supressió d’empreses públiques i consorcis. I
després quan s’hi troben les mantenen, les mantenen, diguin
almenys que s’havien equivocat, que no ho havien estudiat en
profunditat, o que ho han modificat, però no em digui que ara
funcionen d’una altre manera, perquè aquests dos consorcis
tenen la mateixa quantitat de doblers, la transferència és la
mateixa 45 milions de pessetes l’any 2000 i també a l’any 99.

 Li he dit que era un motiu per denunciar aquesta incoherència
seva, que era un motiu que tenia avui d’oportunitat i també
dins el temps que crec que és el millor, per poder parlar
d’aquesta falta de coherència de les seves equivocacions, de
la seva gestió, no dels instruments que hi creim, però que he
pensat una cosa i ja li vaig dir en comissió, creim que ha arribat
el moment de fer propostes i fer plans sectorials, no només de
treure un ordre. Tornarem parlar amb els empresaris i segons
ens diguin després treurem un ordre, no val tampoc aquest
argument que vostè diu, jo els dic als comerciants i empresaris
que la subvenció, si la fan malbé es perjudicaran a ells mateixos,
això no és seriós, no podem donar una subvenció d’aquesta
manera dient que si s’equivoquen serà problema seu, vostè no
pot permetre que segons quines empreses s’equivoquin, vostè
ha de vigilar perquè les empreses vagin bé. I a més ha de vigilar
perquè se’n facin un bon ús, Sr. Conseller dels doblers públics.

 Miri que vostè cregui allò que diu el sector amb un fe cega, em
cregui que això és dolent, jo francament Sr. Sampol que del que
es tracta, precisament perquè ja hi ha hagut unes subvencions
perquè ja hem avançat molt dins aquest sector de les nostres
indústries tradicionals és precisament fer anàlisis sectorials i
amb aquests  anàlisis sectorials dissenyar polítiques, però amb
un pla i explicar com està, és a dir, d’alguna manera tornar fer
un pla de reindustrialització, miri no estic d’acord que vostè
gasti doblers per analitzar aquest subsectors i per fer aquests
diagnòstics, però només això, perquè insistesc, la resta és millor
que la política general econòmica d’aquesta comunitat estigui
dirigida per la Conselleria d’Hisenda.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver en nom del Grup Popular. Sr.
Vicepresident del Govern té la paraula per tancar el torn
incidental.

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

Moltes gràcies, Sr. President. És molt trist que vostè
m’acusi de no governar quan hem pres decisions que
reclamaven els sectors econòmics, com per exemple la del
recinte firal, que no li he contestat perquè demà tenc una
compareixença per explicar el tema i em sembla que per
economia de temps, m’haurà de permetre que plantegem
aquesta qüestió a fons demà, però els sectors econòmics ho
demanaven al Govern i miri ha hagut de ser el Govern qui al
final posi en marxa  aquest recinte firal o també és molt curiós
que els usuaris d’Indústria i de la Direcció General d’Indústria
que duen anys i anys queixant-se del mal servei que donava,
perquè les instal·lacions de la torre de la Via Asima no eren les
més adequades i les aplicacions informàtiques que hi havia allà.

És a dir, tot el sistema de tramitació d’expedients es troben
totalment obsolets, pensin que els ordinadors no tenien
capacitat per acceptar el programa windows, imaginin com ho
hem trobat, així ho hem trobat, ara estam en una fase de compra
d’un edifici per centralitzar tots els serveis, estam en un procés
de liberalització de les tramitacions administratives, clar tot això
és governar, tot això és prendre decisions, Sr. Oliver que no
varen ser capaços de prendre vostès.

El tema de les empreses públiques, miri el Centre Europeu
d’empreses innovadores, en aquest moment encara no es pot
suprimir, perquè rep un finançament europeu que perdríem si
suprimim aquest consorci. Allò que hem fet ha estat unificar la
gestió de l’Institut de Desenvolupament Industrial de L’IDI, del
Consorci per Desenvolupament de les Illes Balears, l’anterior
CDER i del Centre Europeu d’Empreses innovadores, amb una
única i sola gestió. Jo en aquests moments no tenc les dades,
però l’estalvi que en aquests  moments obtenim en capítol 1, en
personal és important i aquestes figures no es poden suprimir
en aquest moment, perquè per gestionar el fons europeus i
donar participació als ajuntaments, ens pareix apropiada la
figura del consorci.

 Ara allò que ja és una incongruència per part seva és que
m’acusa a jo d’intervencionista, és a dir, vostè relaciona el meu
nacionalisme a ultrança, amb un intervencionisme dins
l’activitat econòmica i em demana textualment, que he de
“vigilar les empreses”. Bé Sr. Oliver, això venint d’un liberal
com vostè, em perdoni això que ho digués jo, que som un
intervencionista que he de vigilar les empreses. Jo confio amb
els  empresaris de les Illes Balears, confio amb els sectors
econòmics de les Illes Balears, perquè saben molt més bé allò
que necessiten les seves empreses, que vostè i que no jo i
aquesta humilitat ens fa falta, que això vol dir que els donam les
ajudes econòmiques de manera incondicional i que ho gastin
com vulguin, clar que no, Sr. Oliver, és compleix tota una
normativa, ara és curiós em reclami anàlisis, plans, planificació,
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vostè que és l’autor de la teoria de la sobrassada, que des
d’aquesta tribuna li vàrem dir quin criteris segueix per donar les
subvencions, mirin això és una sobrassada penjada, diu el qui
primer arriba talla i va tallant i fins que queda la cordeta penjant,
el fil de porc que penja de la perxa, això ho va dir vostè aquí i
llavors fa afegir, clar i allò més normal és que els amics de l’amo
de la sobrassada, són els qui primer tallen. Això ho podem
trobar escrit al Diari de Sessions i ve aquí i em demana
planificació i totes aquestes qüestions.

Bé Sr. Oliver, estam amb un esperit nadalenc i deixarem anar
aquestes  qüestions, serem amics, facem una copa més tard
plegats perquè la veritat és que fa rialles.

Bé em demana un pla de reindustrialització, miri en aquest
moment dins els sectors industrials a les Illes Balears, en
general, dins el sector del calçat, dins el sector de la fusta, dins
el sector agroalimentari, dins el sector de les noves tecnologies,
en aquest moment jo en quinze dies li col·locaria més de 500
treballadors, en aquest moment no necessitam plans de
reindustrialització, en aquests moments necessitam molta
formació per adequar els treballadors a les necessitats
d’aquestes  empreses, amb un problema i és que aquesta
economia nostra, estava a punt de morir d’èxit, estava a punt de
morir d’èxit, perquè el sector turístic i el sector de la construcció
han deixat sense treballadors el sector primari i el sector
secundari i aquest és  un problema gravíssim, no fan falta plans
de reindustrialització, allò que fa falta és adequar les necessitats
de les empreses en formació als programes de formació, cosa
que estam discutint, parlant molt, especialment amb el Conseller
de Treball i Formació, el Director General de Formació, ja hem
tengut vàries reunions entre els nostres respectius equips, hi
ha hagut reunions amb els sectors, la Cambra de Comerç també
s’ha implicat amb programes de formació i hi ha una dada, que
no sé si s’ha divulgat aquí, no sé si el Conseller d’Educació l’ha
feta pública, però en aquest moment, enguany els alumnes
matriculats a formació professional són un 25% més que els de
l’any anterior, per aquí anam, perquè ens fan falta universitaris,
tenim un dèficit d’universitaris, però també ens fa falta formació
amb oficis, també ens fa molta falta. Aquesta és la via.

Bé Sr. Oliver, jo crec que vostè ha complit el seu paper, això
és el paper de l’oposició i comprenc que estigui fora de lloc, si
aquí surten les organitzacions del sector i diuen que aquesta
conselleria ho fa més bé que l’anterior equip i sortir i defensar
una esmena a la totalitat és complicat, però trob que si mateix se
n’ha sortit bastant bé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Tancada la
qüestió incidental, procedeix ara un torn en contra de la Sra.
Vadell en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que, evidentment, el to del
conseller no ha estat ni de molt el mateix que havia hagut al
debat anterior, hi ha hagut bastant diferència, no deu tenir
encara interioritzat l’esperit nadalenc el Sr. Oliver.

Crec que aquesta esmena que ha presentada, ha servit tan
sols d’excusar per fer un atac personal al Sr. Conseller, al Sr.
Sampol, per tant, no és cap esmena, no ha tengut en absolut
gens de contingut i aquí crec que hi ha la diferència entre uns
consellers i uns altres, als quals he de dir que en el seu grup
n’hi ha que conserven o tenen bastant més elegància que vostè
Sr. Oliver, perquè no sé si aquest atac personal al Sr. Sampol,
respon a una urticària que li provoca ell personalment o sigui
simplement enyorança al passat. Vostè no ha assumit la seva
posició actual i posa excuses per haver de fer aquestes
números que ve a fer aquí damunt.

No entraré tan sols, perquè crec que no val la pena entrar
dins l’interior d’aquesta esmena, ni del pressupost, ja que el Sr.
Sampol, ha tengut l’elegància de contestar-li amb un to
moderadament elegant i a més a entrat dins el contingut de tota
la conselleria, cosa que vostè ni tan sols es mereixia, per part
nostre dir-li que evidentment no l’acceptarem, perquè no és una
esmena, és tan sols  una excusa per atacar el PSM i per atacar el
Sr. Conseller Sr. Sampol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Vadell en nom del Grup de PSM-Entesa
Nacionalista. La Sra. Amer, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Ho deia el conseller d’Hisenda en el debat de l’esmena
a la totalitat, el passat dia 28 de novembre, són uns pressuposts
per finançar nous objectius polítics, són uns pressuposts per
donar respostes a les necessitats de les nostres illes, són uns
pressuposts, per tant, que reflecteixen un objectiu de govern,
un objectiu compartit pel Govern de creixement sostenible, per
tant, des del Grup Parlamentari Socialista, deim sí a aquests
pressuposts  de l’any 2001, i deim sí també a aquests set
programes que conformen la secció 21 i també evidentment, a
les entitats de dret públic i a les societats públiques.

El Sr. Sampol hi feia referència, és importantíssim en aquests
pressuposts  i sobretot a aquesta secció 21 incidir especialment
en aquesta diversificació de la nostra economia, i aquesta és la
funció que han de tenir aquests més de 4.000 milions de
pessetes  que suposa, amb aquest 30% d’augment, aquesta
secció 21. Uns pressuposts que van dirigits sobretot, per
aquest capítol 7, aquestes transferències de capital que
representen aproximadament un 60% de tot el conjunt d’aquest
pressupost de la secció 21. Per tant, una bona política per donar
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suport  al sector, per donar suport a les associacions i als
ajuntaments. I repetesc, deim sí per aquesta potenciació de les
estadístiques, fent especial referència a allò que deia el Sr.
Oliver, res de contradiccions, allò que preocupa és donar
solucions, i per tant poder conèixer aquesta realitat, la realitat
econòmica de les nostres illes, dels nostres municipis i, per
tant, poder prevenir, també, qualsevol tipus de problemes amb
les mesures pertinents.

Això els preocupa, Sr. Oliver, els preocupa que tenguem
acord, que anem tot junts i que no hi hagi cap tipus de
contradiccions i que tant amb estadístiques com amb el
conjunt, aquests pressuposts reflecteixen una política conjunta
d’aquest govern.

Deim sí, també, per tant, a aquests programes europeus
perquè són importants aquestes iniciatives vinculades a fons
estructurals, és això el que a vostès, repetesc, els preocupa, que
hi hagi precisament aquest acord.

Hi ha un increment important del programa de direcció i
serveis  generals d’indústria, aproximadament un 48%, és
important la millora d’aquests serveis que ha de suposar
aquesta nova dependència de què es parla, que hi ha
aproximadament més de 60.000 expedients a l’any i, per tant,
una millora significativa d’aquestes tramitacions
administratives a una nova seu.

Veim, per tant, que són importants aquestes millores que es
tradueixen en aquest programa a les empreses públiques, tant
a Fires i Congressos com a l’Institut d’Innovació Empresarial,
l’antic Institut de Desenvolupament Industrial, perquè també
saben tots vostès, senyors del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Oliver, que aquí hi ha uns interessos importants a pagar, d’un
deute heretat molt important com també unes amortitzacions
que segurament, hauran d’estar d’acord, que pagam aquest
préstec, i sobretot en allò que afecta que també amb el Consorci
de desenvolupament de les Illes Balears, com amb el Centre
d’empreses innovadores, es millori tota aquesta gestió
conjunta.

I deim sí, clarament, també a aquesta promoció industrial i
tecnològica, a aquest programa de promoció industrial i
tecnològica, un augment significatiu com és el que resulta
derivat d’aquesta secció, un 25%, i on té un pes molt
significatiu, com dèiem, aquest capítol de transferències de
capital.

El Sr. Sampol els ho deia, i té tota la raó, és el diàleg, és
conèixer i satisfer, per tant, les necessitats que ha expressat
aquest sector, i s’ha avançat el Sr. Sampol per recordar-li,
també, que no es tracta de fer política de la sobrassada, sinó
que es  tracta de veure quines són les necessitats per potenciar,
amb més de 1.000 milions de pessetes aquests sectors
tradicionals, de calçat, de pell, de fusta o de bijuteria, però
també aquells altres més innovadors que fan falta dins aquesta
política que entenem que hi ha d’haver dins la nostra economia,
de potenciar aquesta diversificació d’una economia que, com
sabem tots, està terciaritzada pel turisme. Per tant, també en
temes d’agroindústria, en reciclatge de residus, en energies

mediambiental, en disseny i moda, també en la millora dels
polígons industrials i també, per allò que representen
d’instruments d’innovació tecnològica, aquells centres
tecnològics de la pell a Inca, o el calçat i la fusta a Manacor.

Però també hi ha un altre fet significatiu, tenim un programa
específic per a artesania i, per tant, es veu clarament aquesta
política de potenciació de les accions col·lectives de promoció
de l’artesania. Accions també importants en relació amb els
comerciants, inversions en equipaments, en col·laboració amb
els  ajuntaments, tot el que pugui significar millora d’aquests
grans centres dels pobles i, per tant, revitalització d’aquests
centres dels pobles per millorar aquesta competitivitat del petit
comerç.

Per tot això, entendran que no podem acceptar aquesta
esmena de totalitat.

Igualment a Fires i Congressos, a Fires i Congressos, està
bé el nom, però aquí no es pot admetre una esmena a la totalitat
tal com l’han plantejada, quan tenim clarament tot un calendari
firal, amb tota una sèrie de fires que entenem, Sr. Oliver, que
vostè hi hauria d’estar d’acord i retirar aquesta esmena, quan
fins i tot s’ha referit als programes repetitius. Per acabar, s’ha
referit fins i tot a Madrid, jo li diria el mateix que li deia la Sra.
Barceló, al final comptarem, i el mateix que deia la Sra. Munar,
hem de negociar, res d’anar a plorar, allò que toqui. Després, al
final, comptarem.

Moltes de gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Gaspar Oliver, per un temps de cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No aprofitaré aquest temps per
contestar el Sr. Sampol, és evident que no, també s’ha fet
referència al tema de la sobrassada, per part de la portaveu del
Grup Socialista, la Sra. Amer, i dir que aquesta perla, que a més
a més també ho és de les olives i la “patatilla”, correspon al sr.
Joaquín Vivó Cortès, del Partit Socialista Obrer Espanyol de
Menorca, a la primera legislatura. 

Miri, que jo he tengut un contingut i que he estat poc
elegant?, potser que hagi estat dur i no hagi agradat. Poc
elegant, què vol dir?, que hem de venir aquí a tirar-nos flors i a
dir que ho fan molt bé?, per ventura he tengut un to alt, però,
francament, he personalitzat?, miri, miri, qui és el responsable
de les conselleries?, qui és el responsable del Govern?, qui és
el responsable darrer de la política econòmica, de la política
industrial?, i, sobretot, haurà vist també que a la meva
intervenció he fet molta referència a bastants declaracions que
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ha fet el titular. He fet referència que no ens mereixia confiança
un titular d’una conselleria que deia que l’economia espanyola,
perdó, nacionalista del país nostre, era una economia, un
gegant amb els peus de fang. Miri, consider que això és un
disbarat, que vostè, no puc entrar, no puc entrar dins el que
m’ha dit el Sr. Sampol, perquè no vull aprofitar aquest torn per
a això.

Però li diré que el titular de la conselleria és qui ha fet
aquestes declaracions, qui és que s’ha equivocat?, qui és que
ha firmat les ordres? El que realment a nosaltres ens preocupa
és precisament que hi hagi aquest desgavell, que hi hagi
aquesta confusió, que la produeix precisament el titular de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Ens preocupa
enormement que no hi hagi ordenació del sector comerç, una
competència d’aquesta conselleria és ordenar el sector comerç,
i nosaltres denunciam que ordenar el sector comerç no és
prendre decisions amb caràcter experimental com el tema de les
rebaixes, que a títol experimental i aprofitant el turisme, es tregui
una norma que després s’haurà de modificar, i que ha produït
una gran confusió i un 80% de la gent està en contra, un 80%
dels  comerciants, ho diuen els mitjans de comunicació, per
ventura són mentiders, ho diuen els mitjans de comunicació.
Ens preocupa això, i el que nosaltres hem denunciat
precisament era aquesta falta de criteri i aquest confusionisme
i no saber què feim i canviar constantment. Canviam amb la llei
de comerç, canviam amb les rebaixes, amb els horaris
comercials. Diàleg?, que dialoguin tot el vulguin, és que han de
dialogar molt, però no només dialogar, perquè una persona pot
dialogar molt, però després ha de legislar, després ha de fer
política, ha de governar. Si resulta que dialoga, però el que fa
després  és aplicar malament i treure unes normes
contradictòries, fer una norma de vuit diumenges oberts i treure
un pacte de quatre diumenges i mig i dir que la gent el complirà,
cregui’m que això no és ordenar el comerç, això és introduir més
confusió dins el sistema, i és a això a què nosaltres ens estàvem
referint.

He fet una proposta en política industrial, l’he feta, i defens
que s’ha de fer uns programes sectorials, precisament per
analitzar tots aquests temes. De tota la resta, Sra. Amer, jo no
n’he parlat, vostè aquí em parla de tots aquests altres, millor dit,
m’ha repassat tots els programes i subprogrames de la
conselleria, jo ja he dit que amb molts hi estic d’acord, però amb
el que no estic d’acord és que es continuï mantenint, que en un
principi em sembla bé, l’any passat em va semblar bé, ara ja
duen un any i mig, i jo el que propòs és que no hi hagi aquestes
dues grans partides, de capítol 7, la 77000, la 78000, per exemple,
dins promoció industrial, que és un gran calaix de sastre, jo el
que deman és que es facin unes subpartides dins aquestes
partides i que puguin ser amb una política sectorial, i fer unes
bones anàlisis de la nostra economia, no només de demanar a
l’empresari què és el que vol, sinó de fer unes anàlisis, sortir a
fora i fer estudis  de mercat i anàlisis, i després proposar, fer una
proposta, governar, i qui s’hi vulgui acollir, que s’hi aculli i per
ventura algunes de les línies d’ajudes que tenim, s’haurien de
començar a reduir per no dir suprimir, perquè podem ajudar amb
el que demanen, però és que per ventura, segons quins
comerços, si avui no compleixen una estructura de costos, per
exemple, en competitivitat, per ventura ens hauríem de plantejar

si se’ls han de donar subvencions en uns casos concrets,
perquè aniria en contra precisament de la nova vida d’aquesta
competitivitat.

A això és al que jo em referia, Sra. Presidenta, i aquest és el
motiu de per què nosaltres presentam aquesta esmena a la
totalitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. En torn de contrarèplica, té la
paraula la Sra. Amer, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, aquesta és la
política precisament d’aquest govern, un govern, que jo
comprenc que els sàpiga greu, però que va conjuntament en
aquests  pressuposts que, ja li ho he dit, estan consensuats amb
tot l’equip. I això és el que els preocupa, perquè precisament
aquesta fragilitat de què parlava el Sr. Sampol, és allò que hem
d’anar amb més motiu a donar solucions, a fer aquesta política
de diversificació i en un capítol, sobretot, que hem parlat de la
importància d’aquest capítol de transferències, sobretot per allò
que li explicava el Sr. Sampol, ben consensuat, perquè
d’aquesta forma sí que podrem arribar ben bé a aquesta
diversificació, a aquesta millora del petit comerç, a aquesta
millora d’aquestes estructures industrials.

Res més. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. 

Substanciat aquest debat, passam al següent, que és el
número 23, de globalitat, amb la resta d’esmenes del debat
número 22, i EDP 88, Institut Balear de Desenvolupament
Industrial. El programa 721A, direcció i serveis generals
d’Indústria, les esmenes 5364, 5265, 5262 i 5242; el programa
722A, regulació i normativa industrial, les esmenes 5206, 5207,
5208, 09, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5201, 5215, 5216, 5217,
5225, 5227, 5222, 5202, 5204, 5223, 5203, 5205 i 5224; el programa
723A, promoció industrial i tecnològica, les esmenes 5258 i
5260; el programa 724B, promoció i regulació de l’artesania, les
esmenes 5247 i 5245; el programa 763A, ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials, les esmenes 5252
i 5249; l’ESPO1, Fires i Congressos de Balears, SA, l’esmena
5357; i l’EDP 88, Institut Balear del Desenvolupament Industrial,
l’esmena 5363. 

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes del Grup
Parlamentari Popular que s’acaben d’indicar, té la paraula el Sr.
Gaspar Oliver, per un temps de cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat una sèrie d’esmenes
bastant concretes i amb uns compromisos que també els grups
de l’oposició, per ventura no tots, però alguns, sí que els tenien
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anunciats  a la passada legislatura i que en aquesta també n’han
fet referència, i alguns que les presentam nosaltres perquè creim
que són importants.

Presentam dues esmenes per al Palau de Congressos, la
primera que és de 5 milions i ha de ser suficient per fer l’estudi
on es marqui no només la ubicació sinó les necessitats i les
característiques, és evident que s’ha d’analitzar si és més
convenient o no , o  si és imprescindible, fins i tot, que el Palau
de Congressos sigui prop del recinte firal per allò que les fires
duen congressos i que tots els congressos també duen una
certa exposició i, per tant, fira. Presentam una esmena amb 5
milions perquè es pugui fer aquest estudi per analitzar el tema
del Palau de Congressos, i una esmena que seria la primera
anualitat per a l’adquisició dels terrenys on ubicar aquest palau
de congressos.

També duim una esmena més modesta que la que es va
presentar l’any 99 pel Partit Socialista de Mallorca, que era de
1.600 milions, nosaltres la presentam de 200 milions de
pessetes, per a la construcció del recinte firal, seria una primera
anualitat, en paraules del Sr. Conseller, a una compareixença
seva, on va dir que suposava que serien uns 1.200 milions de
pessetes el que feia referència a la part del Govern, si
descomptàvem la part que correspondria a la Cambra de
Comerç, 1.200 milions incloses també les dues torres dels
edificis administratius, per tant nosaltres creim que amb 250
milions de pessetes que, a més, no estan pressupostats, no hem
estat capaços de veure’ls, fins i tot a la compareixença el
conseller no ens va saber dir com ho farien, nosaltres sí que
ficam que hi hagi aquesta esmena.

Per una altra part, també, Fires i Congressos, que vull dir
aquí que l’esmena a la totalitat l’hem haguda de presentar
perquè el Reglament no ho diu d’altra manera, si volem llevar el
nom de Ficobalsa, no hi ha més remei que presentar una esmena
a la totalitat, el Reglament és així, però sí que n’hi ha una, a més
aprofit per dir que hi ha un error, que si vostès acceptassin
esmenar aquest error, la mantendré, si no, la retiraré, perquè és
incongruent, que és que el que és  alta ha de ser baixa, i el que
és baixa ha de ser alta, s’han creuat aquí les dues partides. I ho
repetesc, dins els ingressos de Fires i Congressos hi ha 504
milions pressupostats, 325 que corresponen a la xifra de
negocis, 165 a subvencions CAIB, i després 14.200.000. Però és
que, a més a més, hi ha una altra partida, amb noms  i llinatges,
dins la Secretaria General de la Conselleria de Comerç, de 12
milions de pessetes també a Fires i Congressos, insistesc,
aquesta transferència produeix un superàvit ja directe dins Fires
i Congressos, per tant el que nosaltres proposam és que vagi
a la partida 78000, que és empreses i institucions sense fi de
lucre, que si Fires i Congressos ho ha de menester també se li
podrà transferir, però almenys no tendrem un pressupost
aprovat amb un superàvit dissimulat.

Hi ha una sèrie d’esmenes que són d’unificar de la Direcció
General d’Indústria amb la Direcció General d’Energia, que, per
tant, és proposar de baixa tots els programes de la secció 22 i
passar-los a la secció 21 per a una unificació. D’aquest tema en
parlaran més en el moment en què es discuteixi l’esmena a la
totalitat a aquesta secció 22.

I el mateix succeeix a tota una sèrie d’esmenes, on donam de
baixa  a la secció 15 i passam a la secció 21, que també és
unificar el centre de subvencions d’energies renovables,
perquè entenem que també és millor que tot el d’energia i les
subvencions, també, per a energies renovables, passin a la
secció 22.

També hi ha una sèrie d’esmenes de medi ambient, una
d’elles, de 100 milions de pessetes a corporacions locals per
poder segellar tots aquells abocadors d’escombraries, no són
abocadors de fems, sinó d’escombraries que, a més és una
política que ha iniciat el Govern i que pensam que aquí sí que
s’hauria de fer aquesta esmena de 100 milions de pessetes. I el
mateix, dins aquest mateix programa, una concreta de 50
milions, que el Molt Honorable President, el Sr. Antich, es va
comprometre públicament a segellar i a donar una solució
definitiva a la pedrera Can Duran, que és aquesta pedrera que
té una combustió interna i que internament es pega foc i
produeix moltes olors, però sobretot uns fums molt tòxics i molt
perjudicials per a la salut.

Hi ha dues esmenes que també van lligades al programa
d’energia dins aquest estudi de costs de les empreses, que és
d’estalvi energètic. Una primera que és de 15 milions per fer
auditories energètiques, auditories energètiques en dues parts,
una que ha d’analitzar el que realment és un estalvi energètic
quant a consum, i l’altre que és l’estalvi de comptador, l’estalvi
de rebut, és a dir de tenir una contractació adient o aquest tema
que es va introduir per part de Gesa de fa devers tres anys, del
tema de la discriminació horària. Per tant, una vegada que hi
hagi aquests estudis per part de les empreses, hi ha una altra
esmena de 50 milions, que és per subvencionar les empreses
que duguin endavant aquestes inversions que suposin un
estalvi energètic.

A artesania presentam, si no vaig malament, dues esmenes,
una que és per ajudar als ajuntaments a poder potenciar
l’artesania als seus mercats municipals tradicionals, és sabut
que a molts d’ajuntaments als seus mercats setmanals, els dels
divendres, diumenges, o els dies que el fan cadascun, puguin
en aquests mercats promocionar l’artesania, d’acord que això
s’ha de fer localitzant-ho tot dins una ubicació i poder fer els
programes, per exemple, de treure tríptics, convidant els
turistes, això que tant li agrada a la Conselleria de Comerç i
Indústria, perquè puguin visitar, per exemple, els turistes.

N’hi ha una altra que és a les empreses artesanies 15 milions
més, ja que només n’hi ha 10 als pressuposts, i una partida de
40 milions per ajudar els ajuntaments a promocionar les seves
fires, no les tradicionals, sinó les fires que fan anuals o algun
ajuntament que en fa dues. El mateix també perquè els
ajuntaments puguin promocionar els seus mercats tradicionals,
no només l’artesania, sinó que puguin fer aquesta publicitat i
aquesta promoció dels seus mercats.

I dues més, ja per acabar, una d’elles és que es torni a dur
a terme la fira Didàctica, per això proposam una esmena de 5
milions de pessetes, vàrem poder llegir declaracions del director
de Fires i Congressos que pensaven ara celebrar una fira de
Formació Professional, bé, ja n’hi havia una que era Didàctica,
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i dins Didàctica també hi havia Formació Professional, per
ventura pensam que ara seria el moment de tornar a fer
Didàctica, canviïn-li el nom, facin el que vulguin, però una fira
de Formació Professional ja ens sembla bé, però no només de
formació professional, sinó d’ensenyament i de formació en
general.

I la darrera és una esmena d’afectació, que són 50 milions
per adquirir els terrenys per als polígons industrials, dins la
memòria, el mateix conseller va dir que volien dur una política
de sòl industrial, però francament no trobam tampoc el
finançament per a aquest tema, i nosaltres el que proposam és
que hi hagi aquests 50 milions afectats per adquirir el sòl
industrial.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver, en nom del Grup Parlamentari
Popular. En torn de fixació de posicions, el Sr. Bosco Gomila, en
nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una sèrie d’esmenes, que el
mateix portaveu del Partit Popular ja ha posposat el debat
d’aquestes a la secció següent, i són totes  les que proposen la
unificació de la Direcció General d’Indústria amb la Direcció
General d’Energia i, per tant, com que nosaltres entenem que és
una funció del president del Govern delimitar les competències
de cadascuna de les direccions generals, creim que no és
procedent aprovar aquestes esmenes. Així com també l’esmena
5201, d’infraestructures destinades a ús general, de 1.500
milions de pessetes que, evidentment, d’aquesta esmena
l’important és la baixa que ve a ser la supressió d’una part molt
important de la Conselleria d’Innovació i Energia, i, per tant, és
de suposar que es debatrà a la següent secció amb l’esmena
que hi ha presentada a la totalitat.

Unes altres que també suposen el traspàs d’una sèrie de
partides i d’una sèrie d’actuacions que en aquest moment fa la
Conselleria de Medi Ambient, totes destinades a energies
renovables i que volen que es facin des de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, nosaltres entenem que no és
procedent, ja ho vam explicar també en comissió, que el Govern
té una sèrie de convenis entre aquestes dues conselleries per
evitar qualsevol tipus de disfunció i que, per tant, continuï sent
una actuació de la Conselleria de Medi Ambient les
subvencions en el tema d’energies renovables.

Per altra banda, les dues esmenes presentades al recinte
firal, les primeres anualitats que es preveuen sobre la
construcció d’aquest recinte estan previstes per a l’exercici del
2002 i, per tant, fa innecessari qualsevol aportació o qualsevol
partida a l’exercici de l’any següent. Així com en la qüestió del
Palau de Congressos, ja es va dir també que era una qüestió
que es tramitava i es duia a terme des de la Conselleria de

Turisme, no així manifestar la nostra sorpresa en veure que es
duia una altra esmena i quantes deuen ser en aquest
pressupost que es preveuen o que inciten el Govern que facin
més estudis.

Per altra banda, també dir que en qüestions d’artesania,
aquesta havia estat la germana pobra d’aquesta conselleria en
èpoques  passades i dir que l’increment que han suposat aquest
pressupost i el de l’any anterior pel que fa referència a la
promoció de l’artesania a les Illes Balears, ja sigui a través de
fires o a través de les empreses i dels mestres artesans, és molt
considerable en funció del que es feia a altres governs, per tant,
no creim que sigui necessari donar suport a les dues esmenes
en aquest sentit.

I en el sentit de promocionar mercats tradicionals que fan
els  ajuntaments, dir que en comissió ja es va aprovar una
esmena en aquest sentit i que fa innecessari aprovar les altres
dues que vostès plantegen.

Per altra part, dir que acceptaríem l’esmena a la totalitat que
ha presentat a la secció de Fires i Congressos, sempre i quan no
sigui una esmena a la totalitat, no sé com reglamentàriament es
podria fer açò, però sí que acceptaríem el canvi de nom que
vostès  proposen, de substituir Ficobalsa per Fires i
Congressos, però, evidentment, entenem que no hauria de ser
una esmena a la totalitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Amer, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Es mantenen a aquesta secció 21, 34 esmenes que el
que ens mostren és la manca d’idees en tot aquest debat de
pressuposts  que planteja el Grup Parlamentari Popular. Quin és
el gruix d’aquestes 34 esmenes que encara es mantenen? Jo els
ho diré, senyores diputades i senyors diputats, 20 esmenes, tot
un caramull d’esmenes per unificar la Direcció General
d’Indústria amb la d’Energia, què fan?, subconcepte per
subconcepte van transferint aquesta secció 22, subconcepte
per subconcepte, això és el que els deia el Sr. Diéguez, molta
quantitat però res de qualitat, i ja els feia també referència el Sr.
Gomila. Què fan?, 5206, sous del grup A, això és una esmena;
5207, sous del grup B; 5208, triennis; 5209, complement de
destinació; 5210, complement específic; 5211, complement de
productivitat; 5212, i així, van sumant, fins a les 20 esmenes.
Fins i tot tenen les 5225 i 5227, amb l’especial referència que feia
el Sr. Oliver, en temes de millorar o adequar, segellar, recuperar
aquests abocadors. Jo, Sr. OLiver, vergonya, setze anys
esperant un pla d’enderrocs i hem tengut unes illes plenes
d’abocadors, vergonya, cavallers, vergonya, senyors del PP, el
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pla d’enderrocs ja el tenim aquí, la consellera ja té demanada la
compareixença, està bé que es facin aquestes millores, aquest
pla d’enderrocs, que s’acabi amb aquests, molts, abocadors
il·legals  que vostès varen permetre, i un d’especial greu,
gravíssim, és aquest a què feia menció, ses Cadenes, hi estam
d’acord, però dins un pla conjunt, un pla conjunt que ens
permeti tots aquests enderrocs de construcció, que tenguin una
sortida, i no aquests abocadors, com vostès varen permetre.

Per tant, i això els  feia esment el Sr. Bosco, aquesta no es
pot permetre, és una competència que depèn del president, per
la LLei 5/84, i sobretot també per un altre tema importantíssim,
ara farem, després, el debat de la Conselleria d’Energia i
Innovació, i aquí hi ha un tema importantíssim, un tema que
consideram que s’ha de mantenir, perquè vostès tampoc, amb
setze anys, no varen poder fer, i bé varen tenir diferents
propostes, i és el pla energètic, un any i mig ha estat suficient
perquè aquest govern ja tengui el pla energètic en marxa. Ahir
el Sr. Font es referia a la llum, sí que donarem llum i res de fum,
nosaltres, vostès no ho feren així, i aquests són els resultats.

Vull repassar una sèrie d’esmenes, dues fan referència al
Palau de Congressos, jo crec que ja s’hi ha referit el Sr. Gomila,
però hi vull insistir, perquè saben perfectament tots vostès que
aquesta partida es vincularà, aquest palau de congressos està
vinculat a la Conselleria de Turisme, a la secció 12, vostès
tampoc, en setze anys, no van ser capaços de fer-ho, el mateix
que passa amb el recinte firal, s’hi ha referit el Sr. Sampol, demà
tendrem l’oportunitat de parlar-ne més, i saben perfectament
tots  vostès i les explicacions que ha fet tant a la compareixença,
a la Comissió d’Hisenda per explicar els pressuposts, com demà
tendrem oportunitat, que la vinculació pressupostària estarà per
a l’any 2002.

Fan referència a les energies renovables amb les tres
esmenes que plantegen, la 5217, la 5222 i la 5223; hem de
recordar un altre pic que aquesta modificació de competències
correspon al president del Govern de les Illes Balears, però
entenem que és bo que es mantenguin a la Conselleria de Medi
Ambient, a la Direcció General de Residus i Energies
Renovables per incentivar tot allò que són les empreses o
també els ajuntaments.

Fan tot un conjunt d’esmenes que tampoc no les podem
acceptar, tant referides a auditories energètiques, estalvi
energètic, artesania, que entenem que ja té els seus programes
concrets, específics, i que es potencia com també els mercats
tradicionals i les fires.

La Fira Didàctica també ja sap perfectament que no està
dins el programa; hi ha un programa molt complet durant tot
l’any i aquesta Fira Didàctica no està prevista.

Finalment, també fan referència, per acabar, a aquesta
esmena 5363, de 50 milions, per al polígon industrial.
Específicament, saben tots vostès que aquest Govern és
partidari d’incentivar que les empreses s’instal·lin al polígon
industrial, però per al seu finançament es pensa sobretot en la
intervenció d’entitats financeres.

Vull acabar també referint-me a l’esmena 5255, que va ser
acceptada ja en comissió i que tractava d’ajudes a ajuntaments
per a la promoció de productes agroalimentaris que hi hem fet
especial incidència a l’esmena a la totalitat, quan li dèiem que
aquest Govern està per la diversificació, no tan sols per als
sectors  tradicionals, sinó també per a aquests altres sectors
com puguin ser també aquest agroalimentari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer, en nom del Grup Socialista, amb
la seva intervenció queda també substanciat el debat de
globalitat d’aquest grup d’esmenes. Sí, Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre, Sr. President. És que m’ha fet una
proposta d’una transacció d’una esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

M’ha dit el Partit Socialista de Mallorca que acceptaria
l’esmena a la totalitat de Ficobalsa quan jo aquesta esmena la
retir, no, quant a canviar el nom. He dit que aquesta esmena el
Reglament m’obliga a presentar-la d’aquesta manera, jo no vull
que es voti l’esmena a la totalitat de Ficobalsa, per tant, retir
l’esmena de Fires i Congressos, em basta amb el compromís del
Partit Socialista de Mallorca que diu que canviaran i suprimiran
aquesta abreviatura de l’empresa.

Gràcies, Sr. President.

Perdó, i l’altra esmena, la 5242, com que no s’ha admès la
meva transacció i hi ha una equivocació, una errada, així com
estan les dues partides, incongruents, la retir, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Oliver. Arribats a aquest punt
del debat, suspendríem la sessió fins a les dues en punt, en què
procediríem a la votació de tots els debats que hem fet fins a
aquest moment. Se suspèn la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Deman a les senyores i senyors diputats que seguin perquè
els secretaris de la Mesa puguin fer el recompte automàtic que
fan.

(Pausa)

Anam a procedir a la votació dels debats que s’han
substanciat avui matí. El primer d’ells, que era el debat número
20, era un debat de totalitat a la secció 20, la Conselleria
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d’Agricultura i Pesca, Institut Balear de Biologia Animal i
Serveis  Públics Serveis de Millora Agrària de Mallorca. Les
esmenes 5355 i 5354 estan retirades, a petició del grup
proposant de les esmenes.

Deman a les senyores i senyors diputats que votin a favor
d’aquestes  esmenes que es posin drets per favor. Moltes
gràcies.

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

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 21, de globalitat, resta de les esmenes del
debat número 20.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes, es posin drets per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor; 29 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 22, de totalitat, Secció 21, Conselleria
d’Economia i Comerç, Serveis Públics de Fires i Congressos de
Balears, SA L’esmena 5361 ha estat retirada. Deman a les
senyores i senyors diputats que voten a favor de les esmenes
que queden vives que es posin drets per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 23, de globalitat, resta de les esmenes del
debat número 22 i ens de dret públic Institut Balear de
Desenvolupament Industrial. L’esmena 5242 està retirada.

Deman a les senyores i senyors diputats que votin a favor
de les esmenes. Gràcies.

Senyores i senyors que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor; 29 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

I suspendrem la sessió, fins avui horabaixa, a les desset
hores. Se suspèn la sessió.
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